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GEBRUIKERSRICHTLIJN  2021-2022 

PONTON  VAN  DIJCK  (STEENPLEIN) 

 

De scheepvaart en gebruikers van het Ponton Van Dijck (Steenplein) worden ervan in kennis 

gesteld dat het aan- en afmeren aan het ponton enkel wordt toegelaten overeenkomstig volgende 

(veiligheids-) richtlijnen: 

Inleiding: 

Het ponton wordt met een hoge frequentie gebruikt in functie van watermobiliteit: waterbus, 

waterlimo, veerdienst tussen linker- en rechteroever. 

Passagiersvaart kan, in functie van watertoerisme, gebruik blijven maken van het ponton onder de 

voorwaarden en richtlijnen opgenomen in dit document. Op deze manier werken we aan een 

optimaal gebruik van het ponton in het belang van beide sectoren en het verhogen van het gebruik 

van de Schelde als vaarweg.  
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Type vaartuigen: 

 Passagiersschepen (inclusief dag rondvaartboten) met een lengte over alles van maximum 

50 meter. 

Tijdsduur gemeerd/planning/veiligheid: 

 De periode van aanmeren voor passagiersschepen ad-hoc wordt toegestaan per slot van 

maximum 10 minuten om passagiers te laten op- en afstappen op het ponton. Het 

vaarprogramma van de Waterbus en de veerdienst (mobiliteit) mag hierbij niet gehinderd 

worden. 

 

 In functie hiervan, is het verplicht om contact (VHF-kanaal 10) op te nemen met de 

gezagvoerders van de veerdienst (DAB Vloot) en de Waterbus (rederij Aqualiner) om goede 

afspraken te maken in functie van het strikte tijdschema i.h.k.v. de mobiliteit. 

 

 Het aanmeren aan het ponton Van Dijck dient, minimum 48u op voorhand, gemeld te 

worden aan de stad Antwerpen via mail (stadshaven@antwerpen.be) met opgave van de 

geplande tijdsperiode om te meren volgens bovenstaande richtlijnen. Op deze manier 

behouden we een globaal overzicht van het gebruik van het ponton voor toekomstige 

evaluaties. De nieuwe planning zal verzonden worden door de dienst Stadshaven aan alle 

gebruikers, zodoende dat iedereen een goed overzicht heeft van de 

scheepvaartbewegingen aan het ponton en het ponton optimaal gebruikt kan worden. 

 

 In het belang van de veiligheid aan de waterrand (Schelde) is er een hekwerk met 

schuifpoorten geplaatst op het ponton, dat na de laatste vaart afgesloten wordt tot de eerste 

vaart in de ochtend. Dit om de rand van het ponton af te sluiten van het publieke gedeelte. 

Eén van de vaste gebruikers zal de schuifpoorten openen of sluiten in functie van hun 

vaarprogramma. 

Restricties gebruik ponton Van Dijck: 

 In functie van de aankomst of het vertrek van een zeecruiseschip aan de Cruiseterminal 

(S22), dient het ponton vrij gemaakt te worden, conform de richtlijnen van het GNA: 

o Het Ponton wordt geblokkeerd voor een periode van ½ uur vóór en ½ uur na het aan- 

of afmeren van de zeevaartcruise. 

 

 De aanloop en het vertrek van een zee cruiseschip kan u terug vinden op de volgende 

website: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadshaven/scheepvaart/meerplanning  

 

 Overnachtingen en stilliggende evenementen worden niet toegestaan.  
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Afwijkingen: 

Om aan te meren buiten de diensturen van de Waterbus en de veerdienst kan een ligplaats worden 

toegestaan mits het aanvragen en bekomen van een schriftelijke toelating van de stad Antwerpen. 

De ligplaats dient schriftelijk en minstens twee werkdagen op voorhand te worden aangevraagd via 

het mailadres van de stadshaven: stadshaven@antwerpen.be. De vaarschema’s van de 

Waterbussen en de veerboot kan u terug vinden op volgende websites: 

 www.dewaterbus.be  

 http://www.welkombijvloot.be/veer-sint-anna-sta 

De ligplaats kan worden toegestaan afhankelijk van de meer planning voor het ponton Van Dijck 

(Steenplein) voor een periode van max. 2 uur met als doel het in- en ontschepen van passagiers en 

het gebruik van het ponton als tijdelijke ligplaats. 

 

Indicatieve diensturen Veerdienst: 

 Werkdagen van 06.45u tot 18.30u. 

 Zaterdagen, zon- en feestdagen van 09.45u tot 21.30u. 

 

Indicatieve diensturen Waterbus: 

 Alle dagen van 04.30u tot 23.59u. 

 

De stad Antwerpen behoudt zich het recht voor om af te wijken van bovenstaande gebruiksvoorwaarden i.h.k.v. onder 

meer evenementen, werkzaamheden en specifieke ligplaats aanvragen. 

Deze wijzigingen zullen steeds tijdig gecommuniceerd worden via de stad Antwerpen aan de gekende gebruikers. 
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