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Oosterscheldestroomgebied /                           Markeringswijziging 
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Vaarwater   
   
   
In het Oosterscheldstroomgebied zijn de volgende markeringswijzigingen doorgevoerd: 
 
Witte Tonnen Vlije:  
 Rode, stompe ton “WTV 4” is vervangen door een rode stompe sparboei “WTV 4”, 

lichtkarakter LFL 8 s. en verlegd naar positie:    51° 35’,8211 N  003° 58’,1014 E 

 Rode stompe spar “WTV 6” is verlegd naar positie:  51° 35’,6341 N  003° 58’,0161 E 
 Rode, stompe ton “WTV 8” is vervangen door een rode stompe spar “WTV 8” 
 Groene, spitse ton “WTV 7” is vervangen door een groene spitse spar “WTV 7” 

 
Brabantsche Vaarwater:  
 Groene spitse ton “BV 1” is vervangen door een groene spitse spar “BV 1” en verlegd naar 

positie:          51° 36’,3737 N  003° 56’,4099 E  

 Groene spitse ton “BV 3” is vervangen door een groene spitse spar “BV 3” en verlegd naar 
positie:          51° 36’,0073 N  003° 56’,7821 E 

 Groene spitse ton “BV 5” is vervangen door een groene spitse spar “BV 5” en verlegd naar 

positie:          51° 35’,6394 N  003° 57’,1426 E 
 Groene spitse ton “BV 7”, topteken groene kegel, is vervangen door een groene spitse spar 

“BV 7”, topteken groene kegel en verlegd naar positie:   51° 35’,2366 N  003° 57’,4563 E 
 Groene spitse ton “BV 9” is vervangen door een groene spitse spar “BV 9” en verlegd  

naar positie:       51° 34’,8598 N  003° 57’,4949 E 
 Groene spitse spar ”BV 11” is verlegd naar positie:   51° 34’,4765 N  003° 57’,5800 E 
 Groene spitse ton “BV 13” is vervangen door een groene spitse spar “BV 13” 
 Groene spitse ton “BV 15” is vervangen door een groene spitse spar “BV 15” 
 Groene spitse ton “BV 17” is vervangen door een groene spitse spar “BV 17” 
 Groene spitse ton “BV 21” is vervangen door een groene spitse spar “BV 21” 

 Groen/rode scheidingston “KT3/BV2”, topteken groene kegel, lichtkarakter Q (G), is 
vervangen door een  groen/rode scheidingsspar “KT3/BV2”, topteken groene kegel, 
lichtkarakter Q (G) 
 

 Rode stompe ton “BV 4” is vervangen door een rode stompe spar “BV 4” 
 Rode stompe ton “BV 6” is vervangen door een rode stompe spar “BV 6” 

 Rode stompe ton “BV 10” is vervangen door een rode stompe spar “BV 10” 

 Rode stompe spar “BV 12” is verlegd naar positie:   51° 34’,5151 N  003° 57’,8373 E 
 Rode stompe ton “BV 14” is vervangen door een rode stompe spar “BV 14” en verlegd naar 

positie:           51° 34’,1702 N  003° 58’,0190 E  
 Rode stompe ton “BV 18” is vervangen door een rode stompe spar “BV 18” 
 Rode stompe ton “BV 22” is vervangen voor een rode stompe spar “BV 22” 

 
(Posities in WGS 84 - Hydr. gr. krt. 1805.6/7) 
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