
















































LICHTEN EN SEINEN 

LIGHTS AND SIGNALS 
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LICHTSEINEN AAN DE STREKDAMMEN
LIGHT SIGNALS AT THE LARGE BREAKWATERS 

Nr. Zeezijde (O&W) Landzijde (W) Betekenis
 Seaside (E&W) Landside (W) Significance

1.         Oc            Oc Ernstig noodgeval. Alle HAVEN GESLOTEN-
        Oc            Oc schepen stoppen of afleiden GROOT GEVAAR
  volgens instructie.

Oc Oc Serious emergency. All HARBOUR CLOSED-
  vessels stop or divert SERIOUS DANGER
  according to instructions.

2. Invaren verboden. HAVEN GESLOTEN
  Uitvaren verboden.

Entering prohibited. HARBOUR CLOSED
Leaving prohibited.

3.   Invaren verboden. Uitvaren UITVAREN
  toegelaten, 
  éénrichtingsverkeer.

Entering prohibited. OUTGOING
One way traffic outward

  allowed. 

4.   Invaren toegelaten, één- INVAREN
  richtingsverkeer. 
  Uitvaren verboden.

One way traffic inward INGOING
allowed.
Leaving prohibited.
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5.   Invaren en uitvaren toe- VRIJ VERKEER
gelaten.  Beide richtingen.
Vessels may proceed. FREE PASSAGE
Two way traffic. 

6.   Invaren mits uitdrukkelijke LNG-SCHIP IN
  toelating. Uitvaren verboden.

Schip bestemd voor LNG-terminal.
Entering allowed only with LNG-CARRIER IN
specific permission to do so. 

  Leaving prohibited.
Incoming vessel for LNG-terminal.

7. Invaren verboden. Uitvaren mits LNG-SCHIP UIT
uitdrukkelijke toelating.  Schip 

  vaart af van LNG-terminal.
Entering prohibited. LNG-CARRIER OUT
Leaving allowed only with specific 

  permission to do so.
  Vessel leaving the LNG-terminal.
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OPMERKINGEN
REMARKS

De havenseinen (westelijke strekdam) bevinden zich op positie 51° 21’ .8 N 
03° 11’ .2 O 

The harbour signals (western breakwater) are located at position 51° 21’ .8 N 
03° 11’ .2 E 

Configuratie nr. 1 is oculerend van karakter:
5 seconden aan, 2 seconden uit. 
Alle andere configuraties zijn vast. 

Configuration nr. 1 has an occulting character:
5 seconds on, 2 seconds off. 
All other configurations are fixed. 

De vuurtorenlichten op de strekdammen oost en west werken synchroon:
5 seconden aan, 2 seconden uit. 

The lighthouses on the breakwaters east and west are synchronised:
5 seconds on, 2 seconds off. 

De lichtseinen op de oude Leopold II-dam blijven behouden;
zij werken volledig onafhankelijk en zijn ondergeschikt aan
de lichtseinen op de strekdammen. 

The light signals on the old Leopold II-mole will remain in operation
but are subordinate to the light signals on the breakwaters. 
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MISTSEINEN AAN DE STREKDAMMEN 
FOG SIGNALS AT THE BREAKWATERS 

- Op de kop van de westelijke strekdam: nautofoon, periodes van 30 seconden: 
   3s geluid, 5s stilte, 3s geluid, 5s stilte, 3s geluid, 11s stilte. 

- At seaward end of western breakwater: nautophone, 30 seconds periods: 
   3s sound, 5s silence, 3s sound, 5s silence, 3s sound, 11s silence.

- Op de kop van de oostelijke strekdam: mistklok, 3 slagen om de 25 seconden.

- At seaward end of eastern breakwater: fog bell, 3 strokes every 25 seconds.
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LICHTSEINEN AAN DE OUDE HAVENDAM 
LIGHT SIGNALS AT THE OLD MOLE

Zeewaarts Havenwaarts
Seaward side Landward side 

Een schip mag enkel invaren indien Schepen mogen niet uitvaren. 
het daartoe de specifieke bevelen 
bekomen heeft.
A vessel can only enter after having Vessels cannot leave. 
received specific orders to do so. 

Schepen mogen niet invaren. Een schip mag enkel uitvaren indien 
Vessels cannot enter. het daartoe de specifieke bevelen 
 bekomen heeft.

A vessel can only leave after having
received specific orders to do so.

Schepen mogen invaren Schepen mogen uitvaren
tweerichtingsverkeer. tweerichtingsverkeer.
Vessels can enter. Vessels can leave. 
Two way traffic. Two way traffic. 

Schepen mogen niet invaren en Schepen mogen niet uitvaren en 
wachten instructies af. wachten instructies af. 
Vessels cannot enter and shall Vessels cannot leave and shall 
await instructions. await instructions . 
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VUURTOREN AAN DE OUDE HAVENDAM 
LIGHTHOUSE ON THE OLD MOLE 

Vast occulterend licht van 3de rang, geplaatst op het uiteinde van de havendam.
Ligging : 51° 20' .9 N 

03° 12' .2 O 
Lichtpunt op (+26,43 m) boven het laagwaterpeil. 
Wit licht zichtbaar op gans de horizon behalve van 145° tot 201° N, hetzij op een sectie van 56° waar het rood is. 
Karakter: Sterkte 1500 W of 40 l/u acetyleen. Occultatie per perioden van 15 seconden met
12s licht en 3s verduistering. 

Fixed occulting light of 3rd order situated at the extreme tip of the mole.
Position : 51° 20’ .9 N 

03° 12’ .2 E 
Focal plan (+ 26.43 m) above the level of low water. 
The colour of the light is white, it is visible on the whole horizon, except for a red 
section of 56°, visible between 145° and 201° N. 
Characteristics : power 1500 W or 40 1/h of acetylene.  Occultations per periods of 
15 seconds with 12s of light and 3s of obscurity. 
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 LICHTSEINEN AAN DE SPOORWEGBRUG IN DUDZELE 
LIGHT SIGNALS AT THE RAILWAY BRIDGE AT DUDZELE 

Doorvaart en onderdoorvaart verboden. 
Passage and underpassage prohibited.

Doorvaart en onderdoorvaart verboden. 
Brug wordt niet bediend. 
Passage and underpassage prohibited. 
Bridge is not being operated. 

Doorvaart niet toegestaan, maar zal 
aanstonds toegestaan worden. 
Passage not allowed, but will 
presently be permitted. 

Onderdoorvaart verboden. 
Underpassage prohibited. 

Doorvaart toegestaan.
Passage allowed. 
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Doorvaart verboden.  Onderdoorvaart toegestaan 
mits rekening houden met van kracht zijnde 
beperkingen (doorvaarthoogte). 
Passage prohibited.  Underpassage allowed, taking 
into account the present limitations (air draft).

Doorvaart verboden.  De brug wordt niet bediend. 
Onderdoorvaart toegestaan mits van kracht zijnde 
beperkingen (doorvaarthoogte). 
Passage prohibited.  Bridge is not being operated.  Under- 
passage allowed taking into account the present
limitations (air draft).

Maximum hoogte voor onderdoorvaart: 8,50 m boven waterpeil (Z + 3,50).
Maximum air draft: 8.50 m above water level (Z + 3.50).
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LICHTSEINEN AAN DE NIEUWE WEGBRUG IN DUDZELE 
LIGHT SIGNALS AT THE NEW ROAD BRIDGE AT DUDZELE

Voor de passage van de brug te Dudzele dient eerst contact opgenomen te worden via CH 68. 

Passage of the bridge at Dudzele requires previous contact on CH 68. 

Doorvaart verboden. 
Passage prohibited. 

Doorvaart niet toegestaan, maar
zal aanstonds toegestaan worden. 
Passage not allowed, but will 
presently be permitted. 

Doorvaart toegestaan
Passage allowed. 

Geen onderdoorvaart mogelijk. 
Passage under closed bridge is impossible. 
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