
 

Deze scriptie is eigendom van Stichting Opleiding en Deskundigheidsbevordering Registerloodsen (STODEL te Hoek 

van Holland).  Deze scriptie mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder 

voorafgaande toestemming  van STODEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rapportage 

onderzoek: 

 

Snelheden op het Noordzeekanaal 

Opleiding tot Registerloods (Master Maritime Piloting) 

 

Naam Aspirant: Wessel Bruijn 

OTR: MMP1 

Naam probleemeigenaar: Gijs de Boer 

Naam begeleider: Allert Schotman 

Datum: 18-12-2014 

 



OTR MMP1 Onderzoek en Ontwikkeling, W. Bruijn Pagina 2 
 

 
 

Voorwoord 
 

Sinds 2014 is de opleiding tot registerloods een officiële geaccrediteerde 
opleiding met een HBO-Masterniveau. De opleiding heet sindsdien OTR MMP 
hetgeen staat voor Opleiding Tot Registerloods Master Maritime Piloting. Als 
gevolg van de accreditatie zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte 
van de oorspronkelijke opleiding. Een nieuw onderdeel van de opleiding tot 
registerloods is het verrichten van een beroepsgerelateerd onderzoek. Voor 
dit onderzoek staan 5 EC’s overeenkomstig met 140 uren. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd in opdracht van een probleemeigenaar die zich binnen of 
buiten de organisatie van het loodswezen kan bevinden. In dit geval is de 
opdrachtgever c.q. probleemeigenaar de heer G. de Boer Manager Operaties 
Loodswezen regio IJmond. Dit onderzoek is uitgevoerd door: Wessel Bruijn, 
aspirant registerloods voor de regio IJmond. 
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Inleiding 

Tijdens dit onderzoek wordt in opdracht van de heer G. de Boer gewerkt aan “een probleem” zoals door 
deze als volgt wordt omschreven: Uitgaande van de aanname dat de huidige regelgeving gebaseerd is 
op hinderlijke waterbewegingen (golfslag en of zuiging) voor oevers, kunstwerken of overige schepen en 
drijvende objecten, wordt er in de huidige wet en regelgeving ten aanzien van de maximaal toelaatbare 
snelheden op het Noordzeekanaal niet voldoende rekening gehouden met de diversiteit van de 
scheepvaart. Het gevolg is dat er met bepaalde categorieën schepen met regelmaat harder wordt 
gevaren dan de regelgeving toestaat. Dit omdat deze schepen door hun vorm pas hinderlijke 
waterbewegingen teweeg brengen bij aanzienlijk hogere snelheden dan toegestaan. Bijkomend gevolg is 
dat er in bepaalde gevallen boetes worden uitgeschreven aan de loodsen of kapiteins op deze schepen. 
De probleemeigenaar acht het wenselijk dat de regelgeving om de bovengenoemde redenen wordt 
herzien. Tijdens dit project is er onderzoek gedaan naar de werkelijke effecten van hinderlijke 
waterbewegingen in de vorm van zuiging door passerende scheepvaart.  
 
De heer Gijs de Boer vertegenwoordigt de loodsenformatie in de regio Amsterdam IJmond als “Manager 
Operaties”. In deze functie fungeert de Manager Operaties als spil tussen de operationele dienst (de 
loodsen) en alle betrokken partijen binnen maar met name ook buiten het Loodswezen zoals: 
Havenbedrijf Amsterdam, Rijkswaterstaat, agentschappen en andere nautische dienstverleners in de 
regio. De manager operaties is het aanspreekpunt met betrekking tot alle actuele operationele zaken voor 
zowel de loodsen als voor externe partijen.  
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Onderwerp van het project 

In de huidige wetgeving worden er limieten gesteld aan de maximale vaarsnelheden op het 
Noordzeekanaal tussen de Amsterdamse havens en IJmuiden, met inbegrip van de toeleidingskanalen 
naar de sluizen alsmede het Noorder- en het Zuiderbuitenkanaal. Deze limieten zijn gebaseerd op de 
actuele maximale diepgang van de schepen. Zo is er een verdeling ontstaan in drie categorieën, te 
weten: 

Diepgang <4.0 [m]  Maximum snelheid 18 [km/u], 9.7 [kts] 
Diepgang 4.0 – 8.0 [m]  Maximum snelheid 14 [km/u], 7.5 [kts] 
Diepgang ≥8.0 [m] Maximum snelheid 12 [km/u], 6.5 [kts] 
(Basijn 12/1992) 

Het bestaansrecht, basistaak van de registerloods, komt voort uit artikel 3 van de 
Scheepvaartverkeerswet, waarvan de belangrijkste uitgangspunten zijn: 

a) Het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. 
b) Het in stand houden van de scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. 
c) Het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, 
oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen. 
( Scheepvaart Verkeerswet, 2013) 

In de meeste gevallen is de basis voor snelheidsbeperkingen van de scheepvaart het voorkomen van 
hinderlijke waterbewegingen. Onder hinderlijke waterbewegingen kunnen zowel golven worden verstaan 
als verschillende effecten als gevolg van zuiging, bijvoorbeeld tijdelijke verlaging van de waterstand of 
een kortstondige hevige stroming in het water. Golven zijn voor eenieder goed waarneembaar en het is 
daarmee voor een loods relatief eenvoudig in te schatten wanneer er hinderlijke waterbewegingen 
beginnen te ontstaan. Zuiging is vaak veel lastiger visueel waar te nemen omdat de effecten op relatief 
grote afstand van het schip kunnen plaatsvinden. Tevens is het schip dan vaak al geruime tijd 
gepasseerd. Voorbeelden van locaties waar deze effecten van zuiging ten gevolge van passerende 
scheepvaart zich vertonen, zijn de zijkanalen aan het Noordzeekanaal. 

Het probleem is dat de huidige regelgeving t.a.v. maximale vaarsnelheden niet voldoende rekening houdt 
met de diversiteit van de categorieën schepen, omdat deze enkel gerelateerd is aan de maximale 
diepgang van het schip. De probleemeigenaar stelt dit omdat er vanuit zijn ervaring voor bepaalde 
categorieën schepen geen hinderlijke waterbewegingen ontstaan in de vorm van golven en vermoedelijk 
ook niet in de vorm van zuiging indien er met deze categorieën boven de maximaal toegestane snelheid 
wordt gevaren. 

Het vermoeden is er dat de effecten van zuiging bij grote, diepstekende schepen met veel 
waterverplaatsing welke de voorgeschreven snelheden varen veel sterker is dan bij kleinere en/of slanke 
schepen met relatief weinig waterverplaatsing welke eveneens de voorgeschreven snelheid varen of 
harder. Indien door middel van dit onderzoek het bovenstaande aantoonbaar gemaakt kan worden, is er 
een bewijs dat de regelgeving in zijn huidige vorm niet volstaat. Het referentiepunt van de metingen wordt 
hiermee het schip of een categorie schepen waar vanuit de metingen blijkt dat zij een maximale 
hoeveelheid zuiging (maximale verlaging van de waterstand) veroorzaken in een zijkanaal gedurende 
een passage met de voorgeschreven vaart. Zij voldoen immers aan de huidige voorgeschreven 
snelheidsbeperkingen waardoor het aannemelijk is dat de veroorzaakte effecten als gevolg van zuiging 
voor de wetgever acceptabel is.  

De essentie ligt bij een veilig, maar ook vlot verloop van het scheepvaartverkeer. Vanuit het oogpunt van 
de probleemeigenaar die feitelijk de gehele loodsenformatie van Regio IJmond vertegenwoordigt, is er 
behoefte om met bepaalde categorieën schepen in sommige gevallen harder te varen dan op dit moment 
is toegestaan. Waarbij er uiteraard wordt gestreefd naar een belangrijke factor van efficiëntie “het vlotte 
verloop van het scheepvaartverkeer”. Belangrijk om op te merken is dat de efficiëntie in beperkte mate 
slechts merkbaar zal zijn door het marginaal harder varen met deze typen schepen. Efficiëntie zit juist in 
het snel op een hogere snelheid varen (accelereren) en laat afbouwen van snelheid, maar met name ook 
in het oplopen van schepen op het kanaal. Oploopsituaties dienen omwille van de veiligheid niet te veel 
tijd in beslag te nemen. Men wil graag de tijd waarin er interactie is tussen de schepen bij het passeren 
zo kort mogelijk houden. De gezamenlijke afstand die beide schepen afleggen gedurende een 
oploopsituatie, dient acceptabel te zijn. Te kleine snelheidsverschillen zullen leiden tot een te lange 
passeerafstand hetgeen resulteert in een lange interactietijd tussen beide schepen. Met het oog op ander 
scheepvaartverkeer kunnen ongewenste situaties ontstaan. De loods zal in een dergelijk geval besluiten 
niet op te lopen en daarmee een langere tijd de maximale snelheid van het andere schip moeten 
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aanhouden. Dit heeft een direct merkbaar effect op de efficiëntie. Vooral als men hierbij sluisplanningen 
en dergelijke in ogenschouw neemt. 

Het betreffende onderwerp heeft naast de genoemde relevantie voor het Loodswezen ook een actueel 
karakter. Hiervoor allereerst de volgende uitleg: Het nautische beheer over de Rijksvaarwateren 
(Noordzeekanaal) berust bij de Rijkshavenmeester voor de regio IJmond. Dit is de hoofdingenieur-
directeur Rijkswaterstaat Noord-Holland. Deze heeft dit voor de dagelijkse praktijk weer gemandateerd 
aan het Centraal Nautisch Beheer. De gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad werken 
sinds 1 april 1994 samen in de Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaal 
gebied. De taak van het Centraal Nautisch Beheer is het bevorderen van een veilige, vlotte en 
milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Het Centraal Nautisch Beheer heeft de 
uitvoering van die taak via een (sub)mandaat belegd bij de Nautische sector van Haven van Amsterdam. 
Per 1 april 2013 is de gehele gemeentelijke dienst Haven Amsterdam ondergebracht in Havenbedrijf 
Amsterdam N.V. (100% overheids-N.V.). Havenbedrijf Amsterdam heeft verantwoordelijkheden en 
ambities op het gebied van dienstverlening en vestigingsklimaat in het havengebied, infrastructuur 
en afhandeling van het scheepvaartverkeer. 
 
De nautisch adviseur van het havenbedrijf Amsterdam, de heer J. Sallows, heeft informeel aangegeven 
dat er behoefte is vanuit het havenbedrijf om de huidige regelgeving ten aanzien van de 
snelheidsrestricties op termijn te herzien. Om deze reden heeft hij aangegeven geïnteresseerd te zijn in 
de resultaten van dit onderzoek. Deze wetenschap maakt het onderzoek naast relevant ook actueel. 
(Interview J. Sallows)  
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Doelstelling en probleemstelling 

Om voor dit onderzoek aan de hand van de interventiecyclus te bepalen in welke fase het zich bevindt, 
worden de fasen stap voor stap doorlopen en beoordeeld of deze fase reeds gepasseerd is.  

Probleemstelling: De fase van probleemstelling is reeds gepasseerd, immers is er een duidelijke 
probleemstelling door de probleemeigenaar geformuleerd, namelijk: “Uitgaande van 
de aanname dat de regelgeving gebaseerd is op hinderlijke waterbewegingen 
(golfslag en of zuiging) voor oevers, kunstwerken of overige schepen en drijvende 
objecten, wordt er in de huidige wet en regelgeving niet voldoende rekening gehouden 
met de diversiteit van de schepen.” Hetgeen strijdig is met de basistaak van de loods. 
Het zorg dragen voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. 

Diagnose: Dit is de fase waarin het probleem of de probleemeigenaar zich nu bevindt. De 
bestaande situatie moet verder geanalyseerd worden. Er is weliswaar een 
probleemstelling geformuleerd maar onderzocht dient te worden waar precies de 
huidige regelgeving niet aansluit bij de diversiteit van de schepen.  
 

Plan (ontwerp): Pas als de fase van diagnose is afgerond en dus precies duidelijk is geworden waar 
de huidige regelgeving niet volstaat, kan men zich naar de volgende fase van de 
interventiecyclus begeven. Indien er duidelijke discrepanties waargenomen zijn heeft 
men een aantoonbaar bewijs dat de regelgeving niet volstaat voor bepaalde 
categorieën schepen. De verkregen informatie uit de diagnostische fase kan hier 
worden voorgelegd aan de wetgever. Dit is het feitelijke doel van de 
probleemeigenaar. Men zou ook een stap verder kunnen gaan en reeds alternatieve 
parameters voor de scheepsdiepgang voorstellen aan de wetgever waardoor de 
regelgeving over een bredere linie volstaat. 

Interventie: Deze fase is voor dit onderzoek in dit stadium niet van toepassing. 

Evaluatie: Deze fase is voor dit onderzoek in dit stadium niet van toepassing. 

 
Het probleem bevindt zich in de diagnostische fase. De bestaande situatie moet verder geanalyseerd 
worden. Er moet duidelijkheid verkregen worden of vastgesteld worden wat precies de effecten van 
zuiging zijn door de passerende scheepvaart. De probleemeigenaar heeft aangegeven geïnteresseerd te 
zijn in de effecten van zuiging in Zijkanaal D door vijf specifieke** categorieën schepen. Waarbij er één 
categorie als referentie categorie zal fungeren om de overige categorieën tegen af te kunnen zetten. Dit 
is de categorie “Capesize” schepen in geladen toestand. Dit zijn schepen met maximale afmetingen en 
de grootste waterverplaatsingen welke binnen het Noordzeekanaal gebied varen en waarvan de 
verwachting is dat zij een maximale hoeveelheid zuiging veroorzaken. Tevens zijn dit schepen waarbij 
men zich in de meeste gevallen aan de snelheidrestricties houdt gezien de vaareigenschappen van deze 
schepen.   
De keuze voor de locatie (Zijkanaal D) heeft twee redenen, namelijk: er zijn in het verleden meldingen 
geweest van schades als gevolg van de effecten van zuiging in dit zijkanaal en de geografische ligging is 
zeer geschikt. Dit omdat een groot gedeelte van de scheepvaart welke de Amsterdamse haven bezoekt 
hier langs komt. Alleen de scheepvaart bestemd voor de Afrikahaven valt hier buiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**door de probleemeigenaar geselecteerde categorieën: 
1. coasters met een diepgang  >4m en een lengte <125 meter 
2. handysize-tankers met een lengte tussen 170 en 190 meter en een breedte <32.3 meter in ballast conditie,  
3. handysize-tankers met een lengte tussen 170 en 190 meter en een breedte <32.3 meter in geladen conditie 
4. grote cruisevaart met een lengte >200 meter   
5. capesize bulk en tank schepen met een breedte >32.3 meter in geladen conditie 
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Definit ieve doelstell ing 
Het doel van dit onderzoek is om bewijs te leveren dat de huidige regelgeving ten aanzien van de 
maximum vaarsnelheden in het Noordzeekanaal gebied niet voldoende rekening houdt met de diversiteit 
in de scheepscategorieën in relatie tot het veroorzaken van hinderlijke waterbewegingen als zuiging. Dit 
bewijs wordt geleverd aan de probleemeigenaar om daarmee bewijs te kunnen leveren aan de wetgever. 

Definit ieve probleemstelling 
Wat is het effect van zuiging in de vorm van tijdelijke verlaging van de waterspiegel in het Zijkanaal D als 
gevolg van vijf verschillende** categorieën schepen en hoe verhouden deze zich tot de voorgeschreven 
snelheden? 

Methode 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het project is aangepakt. Hierbij zal uitleg gegeven worden hoe de 
reisgegevens (eenheden) voor dit project zijn verkregen. Vervolgens volgt een uitleg over de datamatrix 
waarin kolommen zijn opgenomen met de eigenschappen van de reizen en de gemeten waarden van de 
waterstanden (verlagingen). Daarna volgt een uitleg over de manier waarop de metingen zijn verricht en 
hoe deze metingen gekoppeld zijn aan de passerende schepen (reizen). Tenslotte volgt er een uitleg 
over de organisatie rond dit onderzoek en een reflectie ten aanzien van de gebruikte methode. 
 
 
Eenheden (reizen) 
Om te kunnen beoordelen wat de effecten van zuiging van de passerende scheepvaart is zullen er 
scheeps -en reisgegevens verzameld moeten worden. Tijdens dit onderzoek is er een belangrijke 
afweging gemaakt tussen diverse mogelijkheden om de benodigde gegevens van de passerende 
scheepvaart te verkrijgen. Een overwogen mogelijkheid is om via het AIS systeem schepen te volgen. Dit 
is zowel in real-time als historische data te verkrijgen. Het is technisch mogelijk een geografisch gebied af 
te bakenen en historische AIS data van passerende schepen binnen dit gebied op te vragen. Het AIS 
systeem zendt zowel statische scheepsgegevens zoals: lengte, breedte, diepgang etc. uit als dynamische 
scheepsgegevens als snelheid, positie, koers etc. (http://www.marinetraffic.com/nl/p/ais-historical-data). 
De reden waarom er niet voor deze mogelijkheid is gekozen, is omdat er geen gegevens worden 
verzonden met de actuele waterverplaatsing, terwijl verwacht wordt dat in een eventueel 
vervolgonderzoek met name de waterverplaatsing een interessante parameter is om de verkregen 
meetwaarden tegen af te zetten. Daarnaast wordt het monitoren van het scheepvaartverkeer op deze 
manier een te arbeidsintensieve werkwijze voor dit onderzoek. Om deze redenen is er voor gekozen de 
scheeps- en reisgerelateerde gegevens te verkrijgen via de loodsen op de betreffende schepen.  
De benodigde informatie is verkregen middels een online vragenlijst. In een mailing (zie bijlage 2) zijn de 
loodsen voorzien van een link naar een website en is er gevraagd om tijdens hun reizen op de door de 
probleemeigenaar geselecteerde categorieën schepen deze (online) vragenlijst in te vullen. Op deze 
wijze zijn de volgende gegevens verkregen: naam schip, IMO nummer, type schip, maximale diepgang, 
waterverplaatsing, snelheid, in of uitgaande reis, afstand tot de oever, of het schip werd opgelopen of niet 
en het tijdstip van passage in GPS tijd gecorrigeerd naar lokale tijd. De scheepsnaam en het IMO 
nummer zijn geregistreerd ten behoeve van de reproduceerbaarheid van dit onderzoek en om in een 
vervolgonderzoek additionele scheepsgegevens (parameters) eventueel te kunnen achterhalen. Er is 
bewust gekozen voor een vragenlijst (zie bijlage 3) waarbij enkel de noodzakelijke gegevens worden 
gevraagd om de gebruiksvriendelijkheid van de methode voor de loodsen optimaal te houden. Een 
belangrijk punt uit de risicoanalyse was namelijk de bereidheid tot medewerking van de loodsen. Om 
deze reden is ervoor gekozen vroegtijdig in de vorm van een “pilot” met de metingen en meldingen te 
beginnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**door de probleemeigenaar geselecteerde categorieën: 
1.  coasters met een diepgang  >4m en een lengte <125 meter 
2. handysize-tankers met een lengte tussen 170 en 190 meter en een breedte <32.3 meter in ballast conditie,  
3. handysize-tankers met een lengte tussen 170 en 190 meter en een breedte <32.3 meter in geladen conditie 
4. grote cruisevaart met een lengte >200 meter   
5. capesize bulk en tank schepen met een breedte >32.3 meter in geladen conditie 
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Datamatrix 
Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling, is er een datamatrix ontworpen waar alle 
verkregen informatie is ingevoerd en verwerkt. De datamatrix bestaat uit kolommen waar per reis 
(passage) de eigenschappen zijn opgenomen. De kolommen bevatten de volgende gegevens: naam 
schip, IMO nummer, type schip, maximale diepgang, waterverplaatsing, snelheid, in of uitgaande reis, 
afstand tot de oever, of het schip werd opgelopen of niet en het tijdstip van passage in GPS tijd 
gecorrigeerd naar lokale tijd. Naast de kolomen met de reisgegevens zijn er kolommen toegevoegd waar 
de werkelijke meetwaarden van de waterstanden in zijn opgenomen. Hieronder is de opzet van de 
gebruikte datamatrix weergegeven. De datamatrices zijn per categorie als bijlagen aan dit verslag 
toegevoegd. De volledige datamatrix is als losse bijlage (zie bijlage 1) aan dit verslag toegevoegd. 
 

 
 
 
Metingen 
Het werkelijke effect van zuiging van passerende scheepvaart is tijdens dit onderzoek vastgesteld door 
fysieke metingen van het waterpeil met behulp van meetapparatuur, welke door de firma Vlaar Techniek 
uit Medemblik ter beschikking is gesteld voor dit onderzoek. Vlaar Techniek is een bedrijf gespecialiseerd 
op het gebied van waterbeheer en automatisering van gemalen, stuwen, bruggen en sluizen alsmede het 
monitoren van riolen en oppervlaktewateren (www.vlaartechniek.nl). De gebruikte meetapparatuur 
bestaat uit een membraansensor gekoppeld aan een unit welke voor een instelbaar tijdsinterval de 
hydrostatische druk van de waterkolom boven de sensor meet. De hydrostatische druk wordt 
gecorrigeerd voor de actuele luchtdruk boven het wateroppervlak. De gemeten waarden worden 
vervolgens gekalibreerd t.o.v. het waterpeil (kanaalpeil) en via een GPRS verbinding verzonden naar een 
centrale database bij Vlaar Techniek. Bij aanvang van het project is er een controle uitgevoerd ter 
beoordeling van de instellingen van de meetmodules. Hieruit bleek een meetinterval van tien seconden 
een geschikt tijdsinterval te zijn zonder dat grote “pieken of dalen” buiten de registratie vallen. De 
meetmodules zijn in het verleden gebruikt voor een vergelijkbaar project van Rijkswaterstaat waarbij 
hetzelfde tijdsinterval gehanteerd werd. De meetgegevens worden opgeslagen in de databank waar deze 
grafisch worden weergegeven en kunnen voor ieder gewenst tijdstip opgezocht worden. De fysieke 
metingen van het waterpeil in Zijkanaal D zijn op drie verschillende locaties uitgevoerd door middel van 
drie afzonderlijke meetmodules. De meetmodules zijn gelijkmatig verdeeld in het zijkanaal op de 
volgende locaties, namelijk: nabij de monding Zijkanaal D, halverwege het zijkanaal en in het worteleinde 
bij de sluis van Nauerna (Overtoom). De keuze om meerdere meetpunten in het zijkanaal te plaatsten is 
gemaakt op basis van het advies van Vlaar Techniek. Van iedere geregistreerde scheepspassage is er 
een afdruk gemaakt van het verloop van de stand van de waterspiegel rond de passagetijd. Deze 
gegevens zijn in een losse bijlage aan dit verslag toegevoegd en gearchiveerd op basis van een 
referentienummer voor de betreffende passage (zie bijlage1). Gezien het peil van het Noordzeekanaal 
constant fluctueert, wordt er voor iedere passage van een schip opnieuw een referentiepeil vastgesteld 
op het moment voordat er een verstoring als gevolg van het passerende schip optreedt. Er wordt in de 
datamatrix gebruik gemaakt van één referentiepeil voor de drie meetmodules. Dit referentiepeil is de 
gemiddelde waterstand van de drie modules op het moment vóór de verstoring. De verlaging als gevolg 
van de passage van een schip, is vervolgens voor iedere locatie bepaald. Om inzicht te verkrijgen in de 
effecten als gevolg van zuiging door passerende scheepvaart, lijkt het doen van fysieke metingen de 
beste methode binnen dit onderzoekskader. Het beschikbaar stellen van professionele meetapparatuur 
door Vlaar Techniek heeft deze onderzoeksmethode en aanpak mogelijk gemaakt. De keuze om op drie 
verschillende plaatsen binnen het zijkanaal meetapparatuur te plaatsen bleek bij aanvang van de 
metingen van interessante toegevoegde waarde te zijn. Zo is er een beeld verkregen van het verloop van 
de effecten van zuiging door het gehele zijkanaal. Tevens hebben de drie meetpunten het gemakkelijker 
gemaakt om de effecten op het waterpeil, veroorzaakt door een schip te onderscheiden van andere 
verstoringen. Zo is er uit de testmetingen gebleken dat met name bij grotere schepen er een duidelijk vast 
verband te zien is in het tijdsinterval tussen een verlaging van het peil bij de monding, in het midden en bij 
de sluis. Tevens is er bij grotere schepen een vast verband ontdekt tussen de hoogte van de gemeten 
waarden op de drie verschillende locaties. Hetgeen een duidelijke bevestiging is dat de verstoring van het 
waterpeil in het zijkanaal veroorzaakt wordt door een invloed vanuit het Noordzeekanaal. 
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Koppeling reisgegevens en meetgegevens  
Aan de hand van de verkregen passagetijd van een schip uit de vragenlijst is er terug gezocht wat de 
(eventueel) geregistreerde daling van het waterpeil rond het gegeven tijdstip is geweest als gevolg van de 
passage. Tijdens de pilot is er reeds geconstateerd dat er op (maximaal) slechts enkele minuten (dit is 
afhankelijk van de passageafstand tot de oever) na de passage van een schip al een verlaging meetbaar 
is in de monding van het zijkanaal. Tevens is er zoals eerder vermeld een vast tijdsinterval waargenomen 
tussen de verlaging bij de monding, het midden en bij de sluis. Waarbij de verlaging in het midden 
gemiddeld 1 [min] 30 [sec] tot 1 [min] 45 [sec] na-ijlt op de verlaging in de monding. En de verlaging bij de 
sluis gemiddeld 2 [min] 30 [sec] na-ijlt op de verlaging in de monding. Door deze vaste tijdsintervallen is 
het mogelijk om met vrij grote zekerheid te kunnen vaststellen dat de veroorzaakte verlagingen 
veroorzaakt worden door het passerende schip. Verlagingen die duidelijk buiten deze tijdsintervallen 
vielen zijn om deze reden dan ook niet meegenomen in het onderzoek. 
 
Organisatie 
Hier zal een toelichting gegeven worden op de organisatie rondom dit project. Zo wordt er in het kort 
beschreven wie er bij dit onderzoek betrokken zijn geweest en wat hun rol hierin was.  
De probleemeigenaar heeft een belangrijke en sturende rol. Behalve diverse overlegmomenten met de 
probleemeigenaar over de voortgang is er ook uitgebreid overleg geweest om tot een goede doelstelling 
en probleemstelling te komen. Een andere belangrijke rol binnen dit onderzoek vormt Vlaar Techniek 
vertegenwoordigd door Hein Bloemhof. Zonder de medewerking, begeleiding en de bereidheid tot het 
beschikbaar stellen van de meetapparatuur had dit onderzoek in deze vorm niet kunnen plaatsvinden. 
Dergelijke professionele meetapparatuur is niet op de reguliere markt verkrijgbaar en derhalve erg 
kostbaar. Vlaar Techniek stelt deze apparatuur ter beschikking tegen een vergoeding wat het dataverkeer 
dekt. Daarnaast heeft Hein Bloemhof de nodige ondersteuning gegeven bij het interpreteren van de 
meetgegevens en het bieden van de mogelijkheid om de meetdata uit te lezen bij de firma Vlaar 
Techniek. Ook Rijkswaterstaat heeft een rol binnen dit onderzoek. Om de meetapparatuur te kunnen 
plaatsten, is er namelijk een vergunning of toestemming nodig. Rijkswaterstaat heeft medewerking 
verleend door vroegtijdig toestemming voor de plaatsing van de meetapparatuur te geven. Tevens is 
Rijkswaterstaat de uiteindelijke wetgever rondom deze regelgeving en wordt om deze reden betrokken in 
dit project. Naast Rijkswaterstaat is er medewerking gevraagd aan enkele bewoners in het Zijkanaal D. 
Zij hebben toestemming gegeven om de meetmodules te plaatsen en deze te beheren gedurende de 
onderzoeksperiode. Tenslotte is er, zoals hierboven is beschreven, medewerking van de loodsen 
gevraagd om de benodigde informatie m.b.t. de passerende scheepvaart te verkrijgen. 
 
Reflectie onderzoeksmethode 
Hieronder volgt een reflectie van de schrijver op de toegepaste aanpak en onderzoeksmethode van dit 
onderzoek. De gebruikte methode in de vorm van een URL naar een online vragenlijst bleek gedurende 
de pilot goed te werken, waardoor er besloten is met deze methode verder te gaan. Met name door de 
gebruiksvriendelijkheid bleven loodsen gemotiveerd om aan het onderzoek mee te doen. Gedurende de 
looptijd van de metingen is er twee keer een circulaire mailing (zie bijlage 4 en 5) verzonden naar de loodsen 
ter motivatie om aan het onderzoek mee te blijven doen en ten behoeve van enige sturing in gewenste 
meldingen van bepaalde categorieën schepen. Gezien het feit dat de bereidheid tot medewerking van de 
loodsen het belangrijkste punt was uit de risicoanalyse, kan gesteld worden dat deze aanpak succesvol is 
gebleken. Als reactie op de eerste circulaire mailing is er door diverse loodsen een suggestie gedaan om 
scheepvaart buiten de genoemde categorieën ook mee te nemen en een categorie “overige” aan de 
vragenlijst toe te voegen. Gezien dit met name voor een eventueel vervolgonderzoek bruikbare informatie 
zou kunnen opleveren is de categorie “overige” aan het onderzoek toegevoegd. De gebruikte 
onderzoeksmethode kan als succesvol beschouwd worden, aangezien er op deze wijze in een relatief 
korte periode een geruime hoeveelheid informatie verkregen is. Er zijn echter ook enkele kritische 
opmerkingen te plaatsen rondom dit onderzoek. Zo is de betrouwbaarheid en juistheid van de verkregen 
informatie afhankelijk van de loodsen. Een controle daarop zou lastig uit te voeren zijn. Wel was het 
wenselijk en mogelijk geweest om te controleren of de betreffende schepen ook daadwerkelijk binnen de 
genoemde categorie met de gestelde randvoorwaarden vallen. Door middel van het verkregen IMO 
nummer in combinatie met de scheepsnaam kan dit gecontroleerd worden. Tevens was het wenselijk 
geweest op deze wijze additionele parameters zoals de scheepslengte en breedte te aan de datamatrix 
toe te kunnen voegen zodat in een vervolgonderzoek de meetgegevens afgezet kunnen worden tegen de 
diverse parameters. Echter is de beschikbaar gestelde tijd voor dit onderzoek niet toereikend gebleken 
om dit uit te kunnen voeren. Daarnaast is er reeds bij aanvang van dit project op advies van de 
probleemeigenaar gefocust op een aantal categorieën schepen. Achteraf was het mogelijk beter geweest 
om alle scheepvaart te registreren waarbij tevens ook de lengte en breedte zou zijn opgenomen in de 
vragenlijst om zo de vrije mogelijkheid te hebben tot het opdelen in de juiste categorieën. En ander 
belangrijk kritisch punt is dat dit onderzoek zich slechts op één locatie binnen het Noordzeekanaal 
toespitst en daarmee is het onduidelijk in hoeverre dit representatief is voor het hele Noordzeekanaal 
gebied. Hoewel het vermoeden is dat de onderlinge verhoudingen in de mate van veroorzaakte zuiging 
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door de diverse schepen overal gelijk is, dient dit onderbouwd en bevestigt te worden met behulp van 
aanvullend onderzoek. Als laatste dient vermeld te worden dat de meetwaarden ten aanzien van de 
verlagingen een zo nauwkeurig mogelijke interpretatie zijn van de meetgegevens. Wanneer het waterpeil 
voorafgaand aan de verstoring erg onrustig is, is het met name voor kleine schepen soms lastig of 
onmogelijk om exact de invloed van het betreffende schip vast te stellen.      

Resultaten 

In dit hoofdstuk worden allereerst de grenswaarden uit de categorie “Capesize-schepen” bepaald en 
vervolgens zullen de resultaten van de overige scheepscategorieën besproken worden. Metingen met 
een onbetrouwbaar karakter of rond een tijdstip waarbij het waterpeil te onrustig was, waardoor het 
wezenlijke effect van het schip niet vast te stellen was, zijn buiten beschouwing gelaten. De 
meetresultaten welke zijn verwerkt in de datamatrix zijn voor iedere scheepscategorie bijgevoegd als 
bijlage. 
    
In de periode van 30 augustus 2014 tot 20 oktober 2014 heeft de vragenlijst ten behoeve van de 
gegevens van de passerende scheepvaart online gestaan. Gedurende deze periode zijn er in totaal 241 
meldingen verkregen volgens de volgende verdeling onder de diverse categorieën:  
 

Capesize schepen: 22 

Coasters L<125 [m]: 61 

Handysize tankers: 56 

Grote cruisevaart L> 200 [m]: 19 

Overige: 83 

 

Referentiecategorie 

Zoals reeds vermeld, wordt de categorie “Capesize schepen” aangehouden als referentiecategorie voor 
de overige metingen. De voorwaarde in de selectie van referentieschepen binnen deze categorie is dat 
de gevaren snelheid lager of gelijk is aan de wettelijk toegestane snelheid van 6.5 [kts]. De grenswaarden 
worden vervolgens vastgesteld op de maximale hoeveelheid zuiging per meetpunt (locatie), veroorzaakt 
door schepen binnen deze selectie. Deze grenswaarden worden vervolgens beschouwd als zijnde: de 
maximale toelaatbare hoeveelheid zuiging. Immers, zoals eerder gesteld,: “deze schepen voldoen aan de 
voorgeschreven snelheden waarbij aangenomen kan worden dat de hoeveelheid veroorzaakte verlaging 
door zuiging voor de wetgever acceptabel is”. Van de 22 gemelde “capesize” schepen voldoen er 8 aan 
het gestelde criteria. In de tabel hieronder zijn de resultaten uit de datamatrix (zie bijlage 6) weergegeven.   
 

  
De schepen binnen de referentiecategorie hebben een diepgang welke varieert tussen de 10.1 en 14.05 
[m] en een snelheid variërend tussen de 5.5 en 6.5 [kts]. De grenswaarden uit deze selectie wordt 
hiermee vastgesteld op:   
 

- Maximaal 14 [cm] bij de monding van Zijkanaal D. 
- Maximaal 9 [cm] in het midden van Zijkanaal D. 
- Maximaal 14 [cm] bij de sluis van Nauerna (Overtoom) 
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Resultaten: coasters <125 [m] 
In deze categorie zijn er in totaal 59 bruikbare metingen verkregen, waarvan: 

4 schepen met een diepgang <4 [m]. 
53 schepen met een diepgang >4 en <8 [m]. 
2 schepen met een diepgang >8 [m].  

 
Coasters met een diepgang <4 [m] vallen in principe buiten de door de probleemeigenaar aangegeven 
categorie, maar de verkregen resultaten worden volledigheidshalve hier tevens weergegeven. 
 
Coasters met een diepgang <4 [m] (zie bijlage 7)  

 

Coasters met een diepgang >4 - <8 [m] (zie bijlage 8)  
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Coasters met een diepgang >8 [m] (zie bijlage 9)  

 

Conclusie: coasters <125 [m] 
Uit de metingen blijkt dat er met schepen uit deze categorie in vrijwel alle gevallen harder is gevaren dan 
de voorgeschreven snelheden, waarbij de coasters met een diepgang van meer dan 4 [m] gemiddeld 
ruim 2 [kts] harder varen dan toegestaan. In alle gevallen blijven de gemeten waarde ver beneden de 
gestelde grenswaarden. De coasters met een diepgang tussen de 4 en 8 [m] vertonen in 52% van de 
gevallen geen enkele zichtbare verlaging in de monding. In 88.7% van de gevallen is er geen zichtbare 
verlaging in zowel het midden van het zijkanaal als in het worteleinde. In de meeste gevallen waar er wel 
een verlaging is waargenomen, is deze verlaging te verklaren doordat deze schepen zeer dicht onder de 
oever voeren gecombineerd met een relatief hoge snelheid (zie bijlage 8). De maximale verlagingen 
veroorzaakt door de categorie coasters, is 8 [cm] in de monding, 5 [cm] in het midden en 6 [cm] in het 
worteleinde. De verkregen resultaten tonen aan dat, ondanks het feit dat er aanzienlijk harder gevaren is 
dan de voorgeschreven snelheid, het effect in de vorm van zuiging minimaal is. Aanzienlijke verhoging of 
geheels opheffen van de toegestane voorgeschreven snelheid voor deze categorie schepen, wordt op 
basis van de verkregen resultaten als verantwoord beschouwd.  
 
Resultaten: handysize-schepen 
In deze categorie zijn er in totaal 49 bruikbare metingen verkregen, waarvan: 

14 schepen met een diepgang >4 en <8 [m].  
35 schepen een diepgang >8 [m].  

 
Handysize-schepen met een diepgang >4 - <8 [m] (zie bijlage 10)   
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Handysize-schepen met een diepgang >8 [m] (zie bijlage 11)   

 
 
Conclusie: handysize-schepen >4 - <8 [m] 
In deze categorie schepen met een diepgang van 4 tot 8 [m] is er tijdens 78.6% van de passages harder 
gevaren dan de voorgeschreven snelheid, waarbij de gemiddelde snelheid uitkomt op slechts 0.5 [kts] 
boven de voorgeschreven snelheid. In 4 gevallen is er geen zichtbare verlaging in de monding en in 6 
gevallen geen zichtbare verlaging in het midden en in het worteleinde. Tijdens twee passages worden de 
grenswaarden overschreden, waarvan er in één specifiek geval deze grenswaarden aanzienlijk wordt 
overschreden met 20 [cm] verlaging in de monding, 12 [cm] in het midden en 16 [cm] in het worteleinde. 
Als men de betreffende passage nader beschouwt (zie bijlage 10, Ref. 122) dan is dit effect goed te verklaren 
door de hoge snelheid (10.4 [kts]) gecombineerd met het enigszins uit het midden varen van het kanaal 
(afstand tot de oever: 105 [m]). Ook de tweede situatie waarbij de grenswaarden werd overschreden is op 
de zelfde wijze te verklaren. Voor deze categorie schepen valt te concluderen dat bij aanzienlijke 
overschrijding van de voorgeschreven snelheid er dus hinderlijke vormen van zuiging ontstaan. Op basis 
van de verkregen informatie uit de metingen kan gesteld worden dat indien de snelheid onder de 8.5 [kts] 
blijft, men onder de gestelde grenswaarden blijft (zie bijlage 10). Een verhoging van de toelaatbare snelheid 
met 1 [kts] voor handysize-schepen met een diepgang <8 [m] naar 8.5 [kts] wordt derhalve als 
verantwoord beschouwd.  
 
Conclusie: handysize-schepen >8 [m] 
In deze categorie schepen met een diepgang >8 [m] is er tijdens 68.6% van de passages harder gevaren 
dan de voorgeschreven snelheid, waarbij de gemiddelde snelheid uitkomt op eveneens slechts 0.5 [kts] 
boven de voorgeschreven snelheid. In drie gevallen is er geen zichtbare verlaging in de monding en in 
zeven gevallen geen zichtbare verlaging in het midden en in het worteleinde. Tijdens acht passages 
worden de grenswaarden bereikt, waarbij vijf maal de grenswaarde in de monding net wordt 
overschreden, vijf maal de gemeten verlaging in het midden gelijk is aan de grenswaarde en drie maal de 
grenswaarde in het worteleinde net wordt overschreden. Hoewel in deze categorie de grenswaarden dus 
tijdens acht passages zijn bereikt of zijn overschreden, gaat het hier slechts om een overschrijding van 
maximaal twee [cm]. In zeven van deze gevallen betreft het schepen met een diepgang van >11 [m]. In 
het overige geval betreft het een schip met een diepgang van 8.8 [m] wat een snelheid vaart van 8.4 [kts] 
(zie bijlage 11).  Voor deze categorie schepen valt te concluderen dat door overschrijding van de 
voorgeschreven snelheid er vrij snel hinderlijke vormen van zuiging ontstaan. Voor deze categorie 
schepen valt op basis van de verkregen informatie uit de metingen te concluderen dat bij een diepgang 
tot +/- 10 [m], waarbij de snelheid onder de 7.5 [kts] blijft, men onder de gestelde grenswaarden blijft (zie 

bijlage 11). Een verhoging van de toelaatbare snelheid met één knoop naar 7.5 [kts] voor handysize-
schepen met een diepgang >8 [m] en <10 [m] wordt derhalve als verantwoord beschouwd. Voor 
handysize schepen met een diepgang >10 [m] is een verhoging van de huidige voorgeschreven snelheid 
op basis van de verkregen informatie niet mogelijk. 
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Resultaten: grote cruisevaart  
In deze categorie zijn er in totaal 17 bruikbare metingen verkregen, waarvan: 

15 schepen met een diepgang >4 en <8 [m].  
2 schepen een diepgang >8 [m].  

 
Grote cruisevaart met een diepgang >4 - <8 [m] (zie bijlage 12)   

 

Grote cruisevaart met een diepgang >8 [m] (zie bijlage 13)   

 
 
Conclusie: grote cruisevaart  
In deze categorie schepen met een diepgang van 4 tot 8 meter is er tijdens 80% van de passages harder 
gevaren dan de voorgeschreven snelheid, waarbij de gemiddelde snelheid uitkomt op 0.4 [kts] boven de 
voorgeschreven snelheid. Tijdens alle passages is er een zichtbare verlaging in de monding en in slechts 
één geval geen zichtbare verlaging in het midden en in het worteleinde. Tijdens één passage worden de 
grenswaarden overschreden met 15 [cm] verlaging in de monding en 15 [cm] in het worteleinde. Als men 
de betreffende passage nader beschouwt (zie bijlage 12, Ref. 199) dan blijkt dat dit schip een snelheid had 
van 8.9 [kts]. Dit is binnen deze selectie de op één na hoogst gevaren snelheid en is daarmee een 
overschrijding van de huidige voorgeschreven snelheid van 1.4 [kts]. Voor deze categorie schepen valt te 
concluderen dat door overschrijding van de huidige voorgeschreven snelheid er vrij snel hinderlijke 
vormen van zuiging ontstaan. In de categorie grote cruisevaart met een diepgang >8 [m] zijn er slechts 
twee meldingen binnengekomen waarvan één schip met een snelheid voer van 8.1 [kts] (zie bijlage 13, Ref. 

127). Dit is 1.6 [kts] boven de voorgeschreven snelheid zonder de grenswaarden te benaderen. Op basis 
van de verkregen informatie uit de metingen kan gesteld worden dat indien de snelheid onder de 8 [kts] 
blijft, men onder de gestelde grenswaarden blijft (zie bijlage 11&12). Een verhoging van de toelaatbare 
snelheid naar 8 [kts] voor de grote cruisevaart met een diepgang <8.5 [m] wordt derhalve als verantwoord 
beschouwd.  
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Resultaten: capesize-schepen  
In deze categorie zijn er in totaal 19 bruikbare metingen verkregen, waarvan: 

2 schepen met een diepgang >4 en <8 meter.  
8 schepen met een diepgang >8 meter en een snelheid <6.5 [kts]  Referentiecategorie.  
9 schepen met een diepgang >8 meter en een snelheid >6.5 [kts] 

 
Uit de categorie capesize-schepen is reeds een selectie gemaakt om een referentiecategorie samen te 
stellen waaruit de grenswaarden zijn bepaald. De schepen uit de referentiecategorie (zie bijlage 6) worden 
om deze reden hier niet nogmaals besproken. 
 
Capesize-schepen met een diepgang >4 - <8 [m] (zie bijlage 14)   

 
 
Capesize-schepen met een diepgang >8 [m], snelheid >6.5 [kt] (zie bijlage 15)   

 

Conclusie capesize schepen 
In deze categorie schepen met een diepgang >4 - <8 [m] zijn slechts twee meldingen gedaan, waarbij er 
in één geval een overschrijding van de grenswaarden is vastgesteld in de monding. De gemeten 
verlaging was hier 16 [cm] terwijl het schip 0.5 [kts] boven de voorgeschreven snelheid voer(zie bijlage 14). 
In de categorie capesize-schepen met een diepgang >8 [m] waarbij de passage snelheid boven de 6.5 
[kts] was, zijn negen meldingen verkregen. De gemiddelde snelheid lag 0.7 [kts] boven de toegestane 
snelheid en in drie gevallen zijn de grenswaarden overschreden, waarbij er in één geval (zie bijlage 15; ref. 

210) de grenswaarden aanzienlijk zijn overschreden (zie bijlage 15). De gemeten verlaging tijdens deze 
passage was 23 [cm] in de monding, 12 [cm] in het midden en 19 [cm] in het worteleinde. Deze extreme 
waarden zijn enkel te verklaren door de hoge passagesnelheid van 8.4 [kts], aangezien het betreffende 
schip in het midden van het vaarwater voer. Op basis van de verkregen informatie uit de metingen kan 
gesteld worden dat verhoging van de huidige toegestane snelheid voor de categorie capesize-schepen 
niet mogelijk is. Om extreme vromen van zuiging te voorkomen is het daarbij tevens noodzakelijk zoveel 
als praktisch mogelijk het midden van het kanaal aan te houden. 
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Resultaten: overige  
In deze categorie zijn er in totaal 75 bruikbare metingen verkregen, waarvan: 

1 schip met een diepgang <4 [m].  
36 schepen met een diepgang >4 - <8 [m].  
38 schepen met een diepgang >8 [m]. 

 
De categorie overige is een samenstelling van diverse soorten en afmetingen schepen welke buiten de 
door de probleemeigenaar geselecteerde categorieën vallen. Zoals reeds vermeld, is deze groep 
hoofdzakelijk ten behoeve van een vervolgonderzoek meegenomen in het onderzoek, echter zullen de 
resultaten hieronder toch besproken worden.  
 
Overige met een diepgang >4 - <8 [m] (zie bijlage 16)   

 

Overige met een diepgang >8 [m] (zie bijlage 17)   
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Conclusie: overige >4 - <8 [m] 
In deze categorie schepen met een diepgang van 4 tot 8 [m] is er tijdens 72.2% van de passages harder 
gevaren dan de voorgeschreven snelheid, waarbij de gemiddelde snelheid uitkomt op 0.8 [kts] boven de 
voorgeschreven snelheid. In 25% gevallen is er geen zichtbare verlaging in de monding en in 47% en 
50% van de gevallen geen zichtbare verlaging in het midden respectievelijk in het worteleinde. Tijdens 
geen enkele passage worden de grenswaarden overschreden. Opvallend is de passage van de NBA 
Vermeer (zie bijlage 16, Ref. 147). Dit schip veroorzaakt een verlaging in de monding wat slechts één [cm] 
onder de grenswaarden ligt, zonder dat het de voorgeschreven snelheid overschrijdt. De NBA Vermeer is 
een bulkcarrier van 235 [m] lang, 38 [m] breed met een diepgang van 7.8 [m]. Ondanks deze geringe 
diepgang heeft het schip een deplacement van 46.500 [ton], hetgeen de gemeten verlaging verklaart. Het 
is door de diversiteit van de schepen daarom niet mogelijk om een eenduidige conclusie te trekken voor 
alle schepen binnen deze categorie. Wel toont de passage van de NBA Vermeer, ten opzichte van 
andere schepen binnen deze categorie, duidelijk aan dat diepgang alleen geen duidelijk of geen 
eenduidig verband onderhoud met de effecten van zuiging. 
 
Conclusie: overige >8 [m] 

In deze categorie schepen met een diepgang >8 [m] is er tijdens 84.2% van de passages harder gevaren 
dan de voorgeschreven snelheid, waarbij de gemiddelde snelheid uitkomt op eveneens 0.8 [kts] boven de 
voorgeschreven snelheid. In 11% van de gevallen is er geen zichtbare verlaging in de monding en in 24% 
van de gevallen geen zichtbare verlaging in het midden en in het worteleinde. Tijdens zeven passages 
worden de grenswaarden bereikt of overschreden. Opvallend in deze categorie zijn de passages van de 
Flag Seaman en de Yeoman Bridge (zie bijlage 17, Ref nrs. 183 en 100). Beide schepen veroorzaken een 
aanzienlijke overschrijding van de gestelde grenswaarden, waarbij de Flag Seaman met een diepgang 
van 8.6 [m] en een deplacement van ruim 82.000 [ton] de meest extreme vorm van verlaging heeft 
veroorzaak, namelijk: een verlaging van 27 [cm] in de monding, 11 [cm] in het midden en 19 [cm] in het 
worteleinde. Dit is het gevolg van een combinatie van een te hoge snelheid (9 [kts]) met een zeer kleine 
passeerafstand (60 [m]) tot de oever. De metingen hebben aangetoond dat er bij dergelijke passages een 
extreme verstoring van het waterpeil ontstaat. Hetgeen resulteert in een golfbeweging binnen het 
zijkanaal wat tot ruim een uur kan duren voordat dit uitgedempt is (zie bijlage 1, Ref. 100,100.1 en 100.2).   
Het is door de diversiteit van de schepen niet mogelijk om een eenduidige conclusie te trekken voor alle 
schepen binnen deze categorie. Globaal kan gesteld worden dat met een diepgang van >8 [m] en grootte 
waterverplaatsingen (>50.000 [ton]) geregeld te hard gevaren wordt als men zich refereert aan de 
gestelde grenswaarden. Uit de verkregen informatie blijkt dat schepen binnen deze categorie met een 
deplacement >50.000 [ton] hun snelheid zouden moeten beperken tot maximaal 6.5 [kts] om onder de 
gestelde grenswaarden te blijven. Echter geldt dan tevens een voorwaarde dat men het midden van het 
kanaal aanhoudt.  
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Eindconclusie  
De resultaten uit dit onderzoek tonen aan dat de huidige regelgeving ten aanzien van de maximum 
vaarsnelheden in het Noordzeekanaal gebied niet voldoende rekening houdt met de diversiteit in de 
scheepscategorieën in relatie tot het veroorzaken van hinderlijke waterbewegingen als zuiging. Het 
criteria “diepgang”, wat nu de enige bepalende parameter is, blijkt onvoldoende verband te onderhouden 
met het ontstaan van hinderijke waterbewegingen in de vorm van zuiging. De conclusies voor de  
geselecteerde categorieën schepen zijn reeds in detail beschreven en hieronder samengevat in een 
overzicht. 
 
Categorie    Conclusie 
- Coasters <125 [m]  - Aanzienlijke verhoging of opheffen van de snelheidsbeperking is  
 mogelijk. 
- Handysize tankers >4 <8 [m]  - Verhoging van de maximum snelheid naar 8.5 [kts] is mogelijk. 
- Handysize tankers >8 <10 [m]  - Verhoging van de maximum snelheid naar 7.5 [kts] is mogelijk.  
- Handysize tankers >10 [m]  - Verhoging van de maximum snelheid is niet mogelijk. 
- Grote cruisevaart <8.5 [m]  - Verhoging van de maximum snelheid naar 8 [kts] is mogelijk. 
- Capesize schepen   - Verhoging van de maximum snelheid is niet mogelijk. 
- Overige - Voor deze categorie is er geen eenduidige conclusie mogelijk 

door de  diversiteit van de schepen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat met name voor de kleinere schepen aanzienlijke aanpassing van de 
huidige regelgeving mogelijk is. Niet alleen gezien de resultaten uit de metingen, maar ook omdat er met 
deze schepen in de praktijk al aanzienlijk harder gevaren wordt dan op dit moment is toegestaan. Voor de 
middelgrote schepen is slechts een kleine aanpassing van de regelgeving mogelijk en voor wat betreft de 
grootste categorie schepen volstaat de regelgeving in zijn huidige vorm.  
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Implicaties voor de probleemeigenaar 

Aanbevelingen 
De resultaten uit dit onderzoek zijn een aanleiding tot de volgende aanbevelingen, namelijk:  
 
Een aanbeveling naar de wetgever om de huidige regelgeving ten aanzien van de maximale 
vaarsnelheden op het Noordzeekanaal op termijn te herzien en onderzoek te verrichten naar 
mogelijkheden tot categorisering op basis van het deplacement, of op basis van de diepgang waaraan 
een extra dimensie wordt toegevoegd. Bijvoorbeeld: scheepslengte x diepgang. Een dergelijke indeling 
zal naar verwachting meer aansluiting vinden bij de diversiteit in de scheepscategorieën.   
 
Daarnaast een aanbeveling naar de loodsen ten aanzien van het varen met schepen uit de grootste 
categorieën en schepen met een deplacement van >50.000 [ton]. Tijdens diverse passages met 
dergelijke schepen is uit de metingen gebleken dat er een aanzienlijke verstoring van het waterpeil 
veroorzaakt wordt binnen het zijkanaal, waarbij er een soort schommelbeweging ontstaat wat in sommige 
gevallen tot ruim een uur na de passage nog merkbaar is. Het is daarom aan te bevelen om met 
dergelijke schepen niet harder te varen dan de voorgeschreven 6.5 [kts] en zoveel als praktisch mogelijk 
het midden van het kanaal aan te houden.  

 

Hieronder volgt een reactie van de probleemeigenaar op dit onderzoek:  

Als probleemeigenaar heb ik met uitermate veel belangstelling dit onderzoek gevolgd en kennis genomen 
van dit daaruit voortvloeiend rapport. Het huidig vigerende snelheidsregiem stamt uit 1992 waarbij niet 
kan worden herleid hoe dit tot stand is gekomen. Ruim twee decennia ervaring met de dagelijkse praktijk 
hebben bij de loodsen in deze regio de nodige vraagtekens ten aanzien van deze snelheidsnormen en de 
soms daaruit voortvloeiende sancties doen rijzen. Zij dienen immers zorg te dragen voor een veilige, 
maar ook vlotte afhandeling van het zeescheepvaartverkeer. Het oplopen van grotere schepen dient zo 
snel mogelijk te gebeuren (BPR) en de sluiscapaciteit dient, waar mogelijk, zo optimaal mogelijk te 
worden benut, dit alles met inachtneming van een belangrijk vereiste uit het BPR, het voorkomen van 
hinderlijke waterbeweging. 
 
De conclusies in dit rapport staven duidelijk het vermoeden van de loodsen dat er een behoorlijk stuk rek 
in de snelheidsregelgeving aanwezig is. Met name in het segment coasters met een diepgang tussen 4 
en 8 m en de zogenaamde handy-size tankers in ballast is een opwaartse aanpassing van de 
snelheidsnormen mogelijk, uitgaande van het door Wessel gehanteerde referentiekader. 
 
Dit rapport biedt dan ook ruim voldoende basis om de discussie met de bevoegde autoriteiten in gang te 
zetten. Mogelijk acht men vervolgonderzoek gewenst om tot verdere differentiatie te komen, maar aan 
het uitgangspunt van het onderzoek is ruimschoots voldaan. 
 
Het huidige regiem verdient op bepaalde onderdelen aanpassing, welke mijn inziens duidelijk uit het 
rapport naar voren komen. Ik wil dan ook hierbij mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop Wessel 
dit onderzoek heeft opgezet, uitgevoerd en uitgewerkt heeft. 
 
Gijs de Boer 
Manager operaties 
RLC Amsterdam/IJmond 
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Bijlage 2: Introductie e-mail t.a.v. loodsen 

Geachte collega, 
  
Voor mijn onderzoek als onderdeel van de loodsenopleiding benader ik u graag m.b.t. het volgende: 
 
Ik ben de effecten van zuiging in Zijkanaal D (Nauerna) als gevolg van de passerende scheepvaart aan 
het onderzoeken. De aanleiding hiervoor is de huidige regelgeving m.b.t. de maximale snelheden op het 
Noordzeekanaal. Basijn 12/1992. Dit is een oude regelgeving waarvan de wens tot herziening regelmatig 
ter discussie staat onder de loodsen. Het doel is om door middel van dit onderzoek bewijs te leveren aan 
Rijkswaterstaat dat de huidige regelgeving herzien zou moeten worden.  
 
Op dit moment zijn er drie meetmodules in Zijkanaal D geplaatst welke de actuele waterstanden meten. 
Door uw medewerking aan dit onderzoek kan er een relatie gemaakt worden tussen de effecten van 
zuiging (verlaging van de waterspiegel) en het schip wat dit heeft veroorzaakt. 
Vanzelfsprekend zijn hierbij van groot belang;  het exacte tijdstip van passage Zijkanaal D. de snelheid en 
de afstand tot de Noordoever. 

  
Vaart u met een van de onderstaande categorieën schepen langs Zijkanaal D zou u dan via de 

volgende link een vragenlijst willen invullen? http://enquetemaken.nu/r/1hdvy 

 

 Coasters met een diepgang >4m en een lengte <125 meter 

 Handysize-tankers (lengte tussen 170 en 190 meter en een breedte <32.3 meter in ballast 
conditie) 

 Handysize-tankers  (lengte tussen 170 en 190 meter en een breedte <32.3 meter in geladen 
conditie) 

 Cape-size bulk en tank schepen met een breedte >32.3 meter in geladen conditie 

 Grote cruisevaart met een lengte >200 meter 
 Overig 

  
Het invullen duurt ten hoogste enkele minuten. 
Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Wessel Bruijn 
  

http://enquetemaken.nu/r/1hdvy
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Bijlage 3: Online vragenlijst 
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Bijlage 4: 1
e
 Circulaire mailing t.a.v. loodsen 

Beste heren loodsen, 
  
hierbij een korte berichtgeving naar aanleiding van mijn onderzoek. Sinds vorige week vrijdag zijn we 
begonnen om waterpeilstanden in Zijkanaal D te koppelen aan de passerende scheepvaart. Hiervoor is 
uw medewerking gevraagd door tijdens uw reizen met de genoemde categorieën schepen een online 
vragenlijst in te vullen met scheeps en reisgegevens. Tot op dit moment zijn er reeds 40 meldingen met 
reisgegevens binnengekomen. Dit is boven verwachtingen en ik wil u dan ook bedanken voor 
uw medewerking tot zover! Ik hoop dat ik de komende tijd op uw bereidheid tot medewerking kan blijven 
rekenen! Het streven is om toch een aanzienlijk aantal metingen te kunnen doen voordat er conclusies 
getrokken worden.  
  
Verder bleek dat veel loodsen ook typen schepen buiten de geselecteerde categorieën doorgaven dus 
hiervoor is de online vragenlijst aangevuld met een categorie: "Overige". Het doel is van het 
onderzoek blijft gefocust op de eerder aangegeven categorieën, maar mogelijk kunnen de overige 
schepen ook een bijdragen leveren.  
 
Dan nog de volgende tip: het werkt erg handig om de link naar de online vragenlijst 
http://enquetemaken.nu/r/1hdvy te openen en vervolgens eerst op te slaan onder favorieten op uw 
telefoon of laptop. Met één druk op de knop heeft u de lijst ter beschikking. Heel belangrijk blijft nogmaals 
de exacte GPS tijd in lokale tijd van de passage langs het kanaal. 
  
Overigens kan er al een conclusie getrokken worden welke geheel in de lijn der verwachtingen ligt en dat 
is dat u allemaal harder vaart dan de voorgeschreven snelheid. Niet een onbelangrijke conclusie want dit 
geeft aan dat de wetgeving niet strookt met de praktijk. Uit de metingen is met name voor de categorieën 
grote cruisevaart, capesize tank/bulk en handysize tankers in beladen conditie een duidelijk effect op de 
waterstand in het kanaal zichtbaar als gevolg van de passage. Uiteraard wordt u op de hoogte gesteld 
van de resultaten zodra het onderzoek is afgerond. 
  
Nogmaals hartelijk dank voor de medewerking zover en ik hoop nog vele meldingen te ontvangen. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Wessel Bruijn  
Aspirant Regio IJmond 

  

http://enquetemaken.nu/r/1hdvy
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Bijlage 5: 2
e
 Circulaire mailing t.a.v. loodsen 

Beste heren loodsen, 
  
hierbij wederom een berichtgeving naar aanleiding van de voortgang van mijn onderzoek. Vanaf 30 
augustus zijn we begonnen om waterpeilstanden in Zijkanaal D te koppelen aan de passerende 
scheepvaart. Hiervoor is uw medewerking gevraagd door tijdens uw reizen met de genoemde 
categorieën schepen een online vragenlijst in te vullen met scheeps- en reisgegevens. Op dit moment 
zijn er reeds 201 meldingen binnengekomen in de volgende verhoudingen:  
  
Coasters:        60 meldingen 
Handysize tankers in ballast:     20 meldingen 
Handysize tankers geladen:     22 meldingen 
Capesize geladen:      15 meldingen 
Grote cruisevaart:   15 meldingen 
Overig:     69 meldingen 
  
Dit is een prachtig resultaat en graag wil ik u nogmaals bedanken voor uw medewerking tot zover! Voor 
wat betreft de coasters zijn er dus inmiddels reeds vele gegevens (meldingen) binnengekomen. De 
categorie Handysize tankers geladen en in ballast en Capesize schepen in geladen conditie blijft iets 
achter. Ik wil u vragen om tijdens uw reizen met juist deze categorieën nog aan het onderzoek deel te 
nemen.  En om het onderzoek een goed vervolg te kunnen geven is de categorie capesize schepen in 
geladen conditie de belangrijkste categorie. Dit zijn de schepen welke als "referentiecategorie" zal 
worden gebruikt om de overige schepen tegen af te zetten. Hiervoor even een korte toelichting: het doel 
van dit onderzoek is het trachten aantoonbaar te maken dat de huidige wetgeving met betrekking tot de 
maximale snelheden niet voldoende rekening houdt met de diversiteit van de schepen als het gaat om 
hinderlijke waterbewegingen in de vorm van zuiging. Naar verwachting zal een geladen capesize schip 
wat de voorgeschreven snelheid vaart meer zuiging veroorzaken dan bijvoorbeeld coasters of handysize 
tankers in ballast welke in de praktijk harder varen dan de voorgeschreven snelheid. Omdat er met de 
geladen capesize schepen over het algemeen niet veel harder gevaren wordt dan de voorgeschreven 
snelheid is dit de ideale referentiecategorie. Immers kan er gesteld worden dat de veroorzaakte 
hinderlijke waterbeweging in de vorm van zuiging door deze schepen kennelijk voor de wetgever 
acceptabel is indien zij zich aan de voorgeschreven snelheid houden. Om deze reden is het noodzakelijk 
om juist van deze categorie nog meer meldingen te ontvangen. Belangrijk hierbij is dat er met 
deze referentie schepen dan wel de voorgeschreven snelheid aangehouden wordt tijdens de passage 
van Zijkanaal D.  
  
Ik hoop nog even op uw medewerking aan dit onderzoek te mogen rekenen. De medewerking is tot zover 
boven verwachting goed en ik verwacht dat dit onderzoek een interessante bijdrage kan leveren rondom 
dit veel besproken onderwerp. Zodra er voldoende meldingen binnen zijn in de genoemde categorieën 
dan zal ik u wederom berichten en dan wordt de online vragenlijst stop gezet.  
Hierbij nogmaals de link naar de online vragenlijst:      http://enquetemaken.nu/r/1hdvy  
  
Met vriendelijke groeten, 
Wessel Bruijn  
Aspirant Regio IJmond 

 

  

http://enquetemaken.nu/r/1hdvy


OTR MMP1 Onderzoek en Ontwikkeling, W. Bruijn Pagina 25 
 

Bijlage 6: Datamatrix referentieschepen 
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Bijlage 7: Datamatrix coasters <4 meter diepgang 
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Bijlage 8: Datamatrix coasters >4 - <8 meter diepgang  
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Bijlage 9: Datamatrix coasters >8 meter diepgang 
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Bijlage 10: Datamatrix handysize tankers >4 - <8 meter diepgang 
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Bijlage 11: Datamatrix handysize tankers >8 meter diepgang 

 

  



OTR MMP1 Onderzoek en Ontwikkeling, W. Bruijn Pagina 32 
 

  



OTR MMP1 Onderzoek en Ontwikkeling, W. Bruijn Pagina 33 
 

Bijlage 12: Datamatrix grote cruisevaart >4 - <8 meter diepgang 
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Bijlage 13: Datamatrix grote cruisevaart >8 meter diepgang 
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Bijlage 14: Datamatrix capesize >4 - <8 meter diepgang 
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Bijlage 15: Datamatrix capesize >8 meter diepgang, V >6.5 [kts] 
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Bijlage 16: Datamatrix overige <4 & >4 - <8 meter diepgang 
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Bijlage 17: Datamatrix overige >8 meter diepgang 
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