Nederlands Loodswezen

Nederlands Loodswezen levert een belangrijke bijdrage aan het veilig en vlot afhandelen van het scheepvaartverkeer. Onze voornaamste taak is het jaarlijks loodsen van de meer dan 80.000 (veelal loodsplichtige) zeeschepen van en naar de Nederlandse zeehavens en de Vlaamse zeehavens aan de Schelde.
Hiervoor zijn we 24 uur per dag inzetbaar onder alle weersomstandigheden. Onze ervaring gaat al vierhonderd jaar terug. Vier eeuwen van historische momenten en tradities waar de Nederlandse scheepvaart rijk aan is.

OP EIGEN BENEN

zig met het opleiden van toekomstige loodsen, het verzorgen

Sinds 1988 is Nederlands Loodswezen een zelfstandige orga-

van trainingen en opleidingen om de kennis van loodsen voort-

nisatie en werken we vanuit twee disciplines: Loodsen (de be-

durend up-to-date te houden en het garanderen van een profes-

roepsgroep) en beloodsen (het bedrijf). In de afgelopen bijna

sionele uitvoering van het loodswerk. De NLc stelt verordeningen

dertig jaar zijn we uitgegroeid naar een organisatie die inspeelt

vast en adviseert de minister van Infrastructuur en Milieu over de

op marktontwikkelingen, luistert naar en adviezen uitbrengt aan

Loodsenwet om te waarborgen dat het scheepvaartverkeer vlot

belanghebbenden in de maritieme sector, zowel nationaal als

en veilig wordt afgehandeld.

internationaal.

DE REGISTERLOODS

REGIONALE
LOODSENCORPORATIES

Het loodsen van zeeschepen gebeurt door circa 450 register-

Omdat geen haven hetzelfde is, werken we vanuit vier regio-

loodsen. Zij vormen de spil tussen het schip en de verschillende

nale loodsencorporaties: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-

organisaties in de haven, zoals VTS-operators (radarbegelei-

Rijnmond en Scheldemonden. Registerloodsen werken voor-

ding), sleepdiensten en vastmakers. De registerloods vervult een

namelijk vanuit één regio en kennen daarom de havens - hun

belangrijke rol in de communicatie met en tussen deze dienstver-

werkgebied - door en door. Hiermee zorgen ze ervoor dat we

leners. Met zijn actuele kennis van getijden, stromingen, proce-

onze klanten altijd een optimale service verlenen en die kwaliteit

dures, verkeersstromen, havens en ligplaatsen is hij de adviseur

bieden die ze van ons mogen verwachten.

van een kapitein. Alle registerloodsen leveren 24 uur per dag
een grote bijdrage aan het succes van de havens!

NEDERLANDS LOODSWEZEN B.V.
NLBV is een organisatie die zich specifiek richt op het onder-

EEN ONMISBARE TAAK

steunen van registerloodsen. De diensten van NLBV bestaan uit

De taak die Nederlands Loodswezen vervult binnen de Neder-

het uitvoeren van administratieve taken, het innen van de loods-

landse zeehavens en Vlaamse zeehavens aan de Schelde is

gelden en het vervoer van loodsen van en naar zeeschepen. Met

onmisbaar. Zeker gezien de prominente positie die Nederland

circa 420 betrokken personeelsleden bieden we deze diensten

inneemt in de wereld van het internationale transport van goe-

aan. Dit doet NLBV vanuit de vier regio´s en vanuit het kantoor

deren en de scheepvaartindustrie. De registerloodsen zijn, als

in Hoek van Holland.

zelfstandig professional, als enigen bevoegd in Nederland om
zeeschepen te loodsen. Dit ligt bij Loodsenwet vast. Nederlands

Materieel

Loodswezen legt daarom verantwoording af aan de minister van

Een overzicht van ons materieel kunt u vinden op onze website

I&M, werkt nauw samen met de Rijkshavenmeesters en staat on-

www.loodswezen.nl

der toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Heeft u vragen?
NEDERLANDSE
LOODSENCORPORATIE

Bezoek onze website voor meer informatie: www.loodswezen.nl

De NLc (de beroepsgroep) houdt zich op landelijk niveau be-

opnemen via het telefoonnummer 088 - 900 2500.

of www.werkenbijhetloodswezen.nl. U kunt ook contact met ons

Nederlandse Loodsencorporatie

Alle Nederlandse registerloodsen zijn lid van de Nederlandse Loodsencorporatie (NLc) én zijn ingeschreven in het loodsenregister. De NLc is een organisatie die wettelijke taken uitvoert op landelijk niveau. De
hoofdtaken zijn onder andere het verzorgen van de hbo-Master beroepsopleiding registerloods en het
waarborgen van een professionele uitvoering van het loodswerk. De NLc is een officieel opleidingsinstituut voor de opleiding tot registerloods: Master in Maritme Piloting en verzorgt de overige opleidingen
en trainingen om de kwaliteit van het loodsenberoep continu op peil te houden en zo nodig te verbeteren. Jaarlijks legt NLc aan de toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) een Tariefvoorstel
voor de loodsgelden voor en legt verantwoording af over de jaarlijks geleverde loodsdienstverlening
in Nederland. Daarnaast adviseert de Algemene Raad de minister van Infrastructuur en Milieu over de
Loodsenwet.

ORGANISATIE

ingeschreven dient hij de eed af te leggen. De register-

De NLc bestaat uit drie organen: de voorzitter, de alge-

loods is een zelfstandige professional. Aan boord is hij

mene raad en de ledenvergadering. De algemene raad

de adviseur van de kapitein van het schip. Hij draagt

bestaat uit de vier regionale voorzitters en de voorzitter

in belangrijke mate bij aan het veilig en vlot afwikkelen

van de NLc. De raad is verantwoordelijk voor de hierbo-

van het scheepvaartverkeer en daarmee de bescher-

ven omschreven wettelijke taken. De ledenvergadering

ming van het milieu en de infrastructuur. Denk hierbij

stelt regels vast om de loodsdienstverlening doelmatig

aan het vaarwater, de samenleving, het schip en haar

en daarmee op hoog niveau blijvend uit te voeren. Deze

omgeving en de opvarenden en. Om het hoge kwali-

regels worden verordeningen genoemd. Bestaande ver-

teitsniveau van zijn beroepsuitoefening te waarborgen

ordeningen zijn onder andere Beroepsuitoefeningsver-

is de registerloods onderhevig aan beroepsregels de

ordening registerloodsen, Bevoegdhedenverordening

verordeningen van de NLc.

registerloodsen 1995, Dienstverleningsverordening registerloodsen, Financiële verordening Loodswezen.

PERMANENTE OPLEIDING
De bevoegdheden van een registerloods nemen toe

REGIONALE LOODSENCORPORATIE

naarmate hij meer ervaring heeft. Een registerloods

Nederland is onderverdeeld in vier regio’s: Noord,

doet er ongeveer acht jaar over om alle schepen te kun-

Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en Schelde-

nen loodsen. Naast de ervaringen die de registerloods

monden. Elke regio heeft zijn eigen regionale loodsen-

tijdens het dagelijks werk opdoet, zijn er continu trainin-

corporatie (RLc). De RLc bestaat net als de NLc uit drie

gen, opfriscursussen en opleidingen onder andere over

organen: de voorzitter, het bestuur en de ledenverga-

het gebied waarin hij acteert, moderne communicatie-

dering Het bestuur van de RLc voert soortgelijke taken

en navigatiemiddelen, samenwerken op de brug en in

uit als de algemene raad maar dan op regionaal niveau

de keten. Zo ontwikkelen de corporaties voor het na-

en dienen het loodsenkorps op regionaal niveau op peil

vigeren en manoeuvreren in nieuw aangelegde havens

te houden.

trainingsprogramma’s, nog vóór de haven daadwerkelijk in gebruik wordt genomen en worden de nieuwste

STODEL

ontwikkelingen van het schip en de samenwerking op

Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Re-

de brug gevolgd. De NLc doet er alles aan om nieuwe

gisterloodsen (STODEL) vormt samen met de regio’s

ontwikkelingen binnen de maritieme wereld een stap

het opleidingsbureau van de Masteropleiding. Dit op-

voor te blijven. Waar nodig past ze opleidingspakket-

leidingsbureau faciliteert de gehele opleiding. Daar-

ten hierop aan en zorgt ze voor kennisoverdracht aan

naast is Stodel mede verantwoordelijk voor de facili-

de registerloodsen. Uiteindelijk dient dit alles één doel:

tering van de permanente training en opleidingen van

Een bijdrage leveren in het voorzien in een doelmatige

registerloodsen.

dienstverlening.

DE REGISTERLOODS
Na het volgen van de opleiding tot registerloods: Mas-

NEDERLANDSE
LOODSENCORPORATIE

ter in Maritime Piloting, moet de student theorie- en

Berghaven 16, 3151 HB Hoek van Holland

praktijkexamens aﬂeggen. Bij een positief resultaat

Postbus 830, 3000 AV Rotterdam

volgt een diploma uitreiking. Met dit diploma is het

T: +31(0)88 900 2500

mogelijk om ingeschreven te worden in het Loodsen-

E: info@loodswezen.nl

register. Voordat de registerloods daadwerkelijk wordt

I: www.loodswezen.nl

Regio Noord
Regio Noord wordt gekenmerkt door het uitgestrekte Waddengebied met
zijn vele zandbanken en geulen. Het veranderlijke karakter van de vaargeulen en de ondieptes maken het navigeren en manoeuvreren met schepen dan ook bijzonder moeilijk. Het Loodswezen levert een grote bijdrage
om de scheepvaart, 24 uur per dag, 7 dagen per week, in de havens van
Delfzijl, Eemshaven, Lauwersoog en Harlingen veilig en vlot te laten verlopen. Onze ervaren loodsen zijn zo getraind dat zij onder alle weersomstandigheden de veilige routes in dit verraderlijke gebied weten te vinden.

ONZE LOODSEN KENNEN
ELKE VAARGEUL ALS
HUN BROEKZAK
De zorg voor het milieu speelt in het Waddengebied

en andere dienstverleners om de hoge kwaliteit te ga-

een grote rol. Onze expertise is dan ook van groot be-

randeren. We staan als organisatie open voor innova-

lang om te voorkomen dat schepen schade toebrengen

tieve ontwikkelingen om de kwaliteit van onze dienst-

aan dit unieke natuurgebied. In regio Noord loodsen 17

verlening op een hoger niveau te brengen.

registerloodsen per jaar ruim 3.000 schepen over de
waterwegen van en naar de havens.

ISPO-GECERTIFICEERD
ISPO (International Standard for Pilot Organisations)

KRUISPOSTEN

is een geïntegreerd Veiligheid Management Systeem

Regio Noord heeft vier kruisposten waar de register-

voor registerloodsen en de bijbehorende organisatie.

loodsen aan of van boord gaan. Voor Harlingen zijn

In dit systeem zijn procedures duidelijk gedeﬁnieerd en

deze posten gesitueerd bij de aanloop Stortemelk en

gecontroleerd. De regio Noord is sinds 2010 gecertifi-

bij de inloop Vlieree. Voor Delfzijl en Eemshaven zijn

ceerd.

de kruisposten bij de Westereems en bij Borkum. De
loodsenformatie is zo ingericht dat ze alle standplaat-

REGIONAAL KANTOOR

sen geïntegreerd kunnen bedienen.

Schildweg 16A
9979 XR Eemshaven

NAUTISCH ADVIES

T: +31(0) 596 618 188

Onze registerloodsen doen meer dan het loodsen van

E: regionoord@loodswezen.nl

zeeschepen. De regio is actief betrokken bij het vin-

I: www.loodswezen.nl

den van oplossingen voor logistieke problemen. Onze
expertise wordt ook gebruikt voor het mogelijk maken

BESTELLEN REGISTERLOODS

van bijzondere transporten en het geven van nautisch

Voor het bestellen van een loods, meer informatie over

advies betreffende infrastructuur van de rivier en de ha-

onze dienstverlening en tarieven kunt u terecht op onze

vens. Indien nodig werkt onze beroepsgroep mee aan

website www.loodswezen.nl.

simulatieonderzoeken ten behoeve van nieuwe projecten. Er zijn nauwe banden met bevoegde autoriteiten

Regio Amsterdam - IJmond
Met in totaal 65 registerloodsen loodsen wij jaarlijks vlot en veilig zo’n 14.000
schepen de havens van IJmuiden, Beverwijk, Zaandam en Amsterdam in
en uit. Naast alle soorten zeeschepen naar de diverse havens loodsen wij
ook de gigantische cruiseschepen door het drukke scheepvaartverkeer op
het Amsterdamse IJ naar de Passagiersterminal. Dat doen we onder alle
weersomstandigheden, 24 uur per dag en zeven dagen per week. Al sinds
de dagen van het “Lootsman Gilde” uit het begin van de 17e eeuw.

Wij loodsen zeeschepen
veilig langs woonwijken,
industriegebieden en
sluizen
TENDER OF HELIKOPTER

de havens van Den Helder en Oude Schild. Vanaf hier

Kan een loods vanwege weersomstandigheden niet

kunnen schepen ook de havens van Den Oever en - via

per jetgedreven tender vervoerd worden, dan gebeurt

het westelijk Wad - Harlingen bereiken.

dit per helikopter. Een andere mogelijkheid is dat schepen naar de pieren van IJmuiden worden geloodst met

NAUTISCHE EXPERTISE

behulp van de radar en de marifoon. Dit wordt loodsen

De regio Amsterdam-IJmond draagt met haar nauti-

op afstand (loa) genoemd. De schepen die hiervoor in

sche expertise bij aan de ontwikkeling en realisatie van

aanmerking komen, moeten aan bepaalde voorwaar-

verschillende projecten binnen en buiten het Noorzee-

den voldoen.

kanaalgebied, de haven van Den Helder en het westelijk deel van de Waddenzee. Onze expertise wordt on-

NOORDZEEKANAALGEBIED

der andere benut bij het onderzoek naar een nieuwe en

Het sluizencomplex dat aan de zeezijde van het Noord-

bredere sluis bij IJmuiden en bij de aanleg van nieuwe

zeekanaal ligt, geeft toegang tot de havens van Vel-

havens. Deze en andere projecten hebben geleid tot

sen, Beverwijk, Zaandam en Amsterdam. Momenteel is

een betere toegankelijkheid van het gebied. Om deze

de maximaal toegestane afmeting van schepen in het

projecten te ondersteunen, maakt de regio onder an-

Noordzeekanaal 325m lang, 45m breed en 14m diep

dere gebruik van haar eigen simulator.

in zoet water. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan de
bouw van een nieuwe zeesluis die met een lengte van

ISPO-GECERTIFICEERD

500m en een breedte van 70m de grootste ter wereld

ISPO (International Standard for Pilot Organisations)

wordt. Deze sluis wordt in 2019 opgeleverd.

is een geïntegreerd Veiligheid Management Systeem
voor registerloodsen en de bijbehorende organisatie.

DE IJ-GEUL

In dit systeem zijn procedures duidelijk gedeﬁnieerd en

De IJ-geul begint 12,5 mijl uit de kust. Deze geul is 450

gecontroleerd. De regio Amsterdam - IJmond is sinds

meter breed en geeft zogenaamde geulschepen tot

2008 gecertificeerd.

een maximale diepgang van 17,8 meter toegang tot
de haven van de staalfabrikant Tata Steel (voorheen

REGIONAAL KANTOOR

Hoogovens) en de overslagterminal in de Buitenhaven.

Kanaaldijk 242, 1975 AJ IJmuiden

Het beloodsen van deze geulschepen gebeurt altijd

Postbus 11, 1970 AA IJmuiden

met de helikopter. Het loodsen van geulschepen is aan

Nederland

strikte regels gebonden. Om optimale veiligheid en een

T: +31(0)255 564 545

soepele afhandeling van geulgebonden verkeer te ga-

E: amsterdam-ijmond@loodswezen.nl

randeren, voorzien we de geulschepen altijd van twee

I: www.loodswezen.nl

speciaal getrainde loodsen, die de beschikking hebben over de meest moderne navigatiemiddelen.

BESTELLEN REGISTERLOODS
Voor het bestellen van een loods, meer informatie over

DEN HELDER EN
HET WESTELIJK WAD
Het Schulpengat en het Marsdiep bieden toegang tot

onze dienstverlening en tarieven kunt u terecht op onze
website www.loodswezen.nl.

Regio Rotterdam - Rijnmond

Regio Rotterdam - Rijnmond
De haven van Rotterdam is de grootste van Europa. Nederlands Loodswezen loodst jaarlijks met 220 onafhankelijke professionele loodsen meer
dan 62.000 schepen vlot en veilig de havens in en uit. In dit druk bevaren
gebied, vol terminals, raffinaderijen en chemische fabrieken, dragen we in
belangrijke mate bij aan de veiligheid. Ook wanneer deze zich in dichtbevolkte gebieden bevinden. Dat doen we onder alle weersomstandigheden,
24 uur per dag, zeven dagen per week. Van de Tweede Maasvlakte tot aan
Moerdijk. Vanwege de diversiteit van schepen – van klein tot supergroot –
die de havens van Rotterdam aandoen, volgen de loodsen een zeer intensieve opleiding en worden ze permanent getraind. Daarnaast heeft iedere
loods zijn specialisatie voor een bepaald vaargebied, zoals de Europoort
(incl. Eurogeul), het Botlekgebied, de stadse havens of het gebied tot aan
Dordrecht en Moerdijk.

Wij loodsen zeeschepen
veilig door Europa’s
drukste haven
24 UUR BESCHIKBAAR

andere dienstverleners in de haven, zoals sleepboot-

Om de best mogelijke service te verlenen aan de

bedrijven, roeiers en havenautoriteiten. Voor de regio

scheepvaart zijn de registerloodsen beschikbaar onder

Rotterdam-Rijnmond is kwaliteit van levensbelang.

alle omstandigheden. Hierdoor dragen wij in belangrijke mate bij aan het succes van de Rotterdamse ha-

ISPO-GECERTIFICEERD

ven; het kloppend hart van de Nederlandse economie.

ISPO (International Standard for Pilot Organisations)

Afhankelijk van de grootte en het type van het schip en

is een geïntegreerd Veiligheid Management Systeem

van de weersomstandigheden vervoeren we de lood-

voor registerloodsen en de bijbehorende organisatie.

sen met jetgedreven tenders of per helikopter. In on-

In dit systeem zijn procedures duidelijk gedeﬁnieerd

gunstige weersomstandigheden kunnen kleinere sche-

en gecontroleerd. De regio Rotterdam-Rijnmond is we-

pen door een speciaal opgeleide loods op afstand

reldwijd de eerste ISPO-gecertiﬁceerde organisatie.

worden geloodst (LOA). Dit betekent dat de loods zijn
taak uitvoert vanaf een radarstation. Zodra het schip

REGIONAAL KANTOOR

zich binnen de pieren bevindt, gaat de toegewezen

Markweg 200

loods fysiek aan boord. Voor uitgaande schepen wordt

3198 NB Europoort – Rotterdam

eenzelfde procedure uitgevoerd. De grote zeeschepen

Nederland

worden per helikopter beloodst. Hiermee zorgen we

T: +31(0)88 900 3000

dat de haven altijd optimaal toegankelijk is en blijft.

E: rotterdam-rijnmond@loodswezen.nl
I: www.loodswezen.nl

KWALITEIT IS GEGARANDEERD
De vaarwegen rond Rotterdam zijn de meest dynami-

BESTELLEN REGISTERLOODS

sche in de wereld. Alles wat met scheepvaart te maken

Voor het bestellen van een loods, meer informatie over

heeft, is continu in beweging. Een hoog servicegehalte

onze dienstverlening en tarieven kunt u terecht op onze

is gegarandeerd door de nauwe samenwerking met

website www.loodswezen.nl.

Regio Scheldemonden
Met haar vele bochten en kronkels is de Westerschelde een van de moeilijkst bevaarbare rivieren ter wereld. Zij verbindt de havens van Antwerpen, Vlissingen, Gent en Terneuzen met de Noordzee. De registerloodsen
in de regio Scheldemonden zorgen ervoor dat de tienduizenden schepen
die jaarlijks deze plaatsen aandoen, veilig en vlot de havens in en uit worden geloodst. Dat doen zij 24/7 onder alle weersomstandigheden. De registerloodsen van regio Scheldemonden zijn actief in alle havens aan de
Westerschelde en in het Oosterscheldegebied. Van alle schepen naar Antwerpen en Gent loodsen de Nederlandse loodsen 27,5% en de Vlaamse
loodsen behandelen de overige 72,5%. In totaal werken er 160 Nederlandse loodsen in het gebied van de Westerschelde. Zij verzorgen ieder jaar de
beloodsing van zo’n 21.000 schepen de havens van de Schelde in en uit.

loodsen kennen elke
bocht in
de Westerschelde
VEILIG EN VLOT

Coördinatie Centrum in samenspel met de Verkeers-

De nauwe samenwerking tussen de Vlaamse en Neder-

dienst. De loods komt aan boord zodra dit mogelijk is.

landse loodsen begint in de monding van de Wester-

Voor schepen inkomend vanaf de kruispost Steenbank

schelde. De Nederlandse registerloods op de Schelde

is dit bij Westkapelle en voor schepen inkomend vanaf

vaart of op zee en het Kanaal van Gent naar Terneuzen

de kruispost Wandelaar gebeurt dit op Vlissingen rede.

of op zee en de rivier naar Antwerpen. Door de over-

In de afgelopen jaren is er veel tijd besteed aan het op-

lapping van bevoegdheden kunnen zij goed inspelen

timaliseren van de service. Registerloodsen hebben sa-

op piekmomenten. Op de rede van Vlissingen vindt

men met gemotiveerde medewerkers de regio Schel-

het wisselen van de loods plaats. Hiervoor hebben zij

demonden tot een efficiënte organisatie gemaakt. Een

de beschikking over twee Vlaamse tenders en één Ne-

organisatie die continu werkt aan de ﬂexibiliteit van de

derlandse tender. Met een maximale snelheid van 28

service voor een veilige en vlotte afhandeling van het

knopen zorgt de Nederlandse tender samen met de

scheepvaartverkeer.

Vlaamse redeboten voor een veilige en vlotte loodswissel. De Vlaamse dienst verzorgt op zee het bemannen

ISPO-GECERTIFICEERD

en afhalen op de kruispost Wandelaar met een moe-

ISPO (International Standard for Pilot Organisations)

derswath en een kleine swath, terwijl de Nederlandse

is een geïntegreerd Veiligheid Management Systeem

loodsdienst op de kruispost Steenbank de beloodsin-

voor registerloodsen en de bijbehorende organisatie.

gen verzorgt met een groot loodsvaartuig en een klei-

In dit systeem zijn procedures duidelijk gedeﬁnieerd en

ne swath. De coördinatie van de kruispost Steenbank

gecontroleerd. De regio Scheldemonden is sinds 2014

gebeurt vanaf het Schelde Coördinatie Centrum door

gecertificeerd.

een Pilot Steenbank loods in nauwe samenspraak
met de Verkeersdienst en het loodsvaartuig. Hierdoor

REGIONAAL KANTOOR

wordt de reis van het schip door de gehele keten veilig

Boulevard de Ruyter 8

en vlot uitgevoerd.

4381 KA Vlissingen
Nederland

DE BEST MOGELIJKE SERVICE

T: +31(0)118 489 500

Met de ingebruikname van de nieuwe vloot kan de

E: scheldemonden@loodswezen.nl

loods onder bijna alle weersomstandigheden aan

I: www.loodswezen.nl

boord worden gezet. In geval van speciale reizen brengen wij de loods per helikopter naar het schip. Een an-

BESTELLEN REGISTERLOODS

dere mogelijkheid is schepen via loodsen op afstand

Voor het bestellen van een loods, meer informatie over

(loa) bedienen. Bij loa komt de loods niet aan boord

onze dienstverlening en tarieven kunt u terecht op onze

van het schip, maar maakt de loods gebruik van de

website www.loodswezen.nl.

walradar en de VHF. Ook dit gebeurt vanaf het Schelde

Nederlands Loodswezen
Berghaven 16 | 3151 HB Hoek van Holland | Postbus 830 | 3000 AV Rotterdam
www.loodswezen.nl

