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INLEIDING

Op woensdag 15 november 2017 lag het Nederlandse vrachtschip Lady Christina in de 
haven van Rauma (Finland) waar het een lading chinaklei had gelost. Na het lossen werd 
het schip door de bemanning schoongemaakt. Tijdens het schoonmaken reed men met 
de eigen kraan (zie figuur 1) van het schip over het luikhoofd en spoot men het luikhoofd 
schoon. Omstreeks 9.301 uur werd een Filipijnse matroos levenloos aangetroffen in het 
bakboords gangboord. De matroos werd aangetroffen met een zeer ernstige verwonding 
aan de nek. Het was direct duidelijk dat het slachtoffer overleden was. Naar alle 
waarschijnlijkheid raakte de matroos bekneld tussen de over het luikhoofd rijdende kraan 
en een horizontaal constructiedeel in het gangboord.

Figuur 1: Kraan aan boord van de Lady Christina. (Foto: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Het ongeval wordt geclassificeerd als een zeer ernstig ongeval als bedoeld in de Casualty 
Investigation Code van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en EU-richtlijn 
2009/18/EG. Dit betekent dat Nederland als vlaggenstaat de plicht heeft ervoor te 
zorgen dat een onderzoek wordt uitgevoerd. Deze onderzoeksplicht ligt ook vast in het 
Besluit Onderzoeksraad voor veiligheid. Direct na het ongeval zijn onderzoekers 
afgereisd naar de ongevalslocatie. 

Daarnaast is technisch en forensisch onderzoek gedaan door de Nederlandse politie op 
de plaats aan boord waar het slachtoffer is gevonden.

1 Tijden in dit rapport zijn lokale tijd, UTC+2.
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1 ACHTERGRONDINFORMATIE

Schip en bemanning
De Lady Christina is in 2000 gebouwd bij de Nederlandse werf Koninklijke Niestern 
Sander BV in Delfzijl als één van de vier schepen van de Lady C-serie. Deze vier de 
schepen zijn in eigendom van Wijnne Barends uit Delfzijl. De schepen zijn uitgerust met 
een grote kraan die de volle breedte van het dek beslaat en een werklast heeft van 35 
mt2, (zie figuur 2).

Figuur 2: Kraan aan boord van de Lady Christina. (Foto: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

De bemanning van de Lady Christina bestond, ten tijde van het ongeval, uit tien personen 
met vijf nationaliteiten. Naast de standaardbemanning van negen personen was er een 
stagiaire aan boord. De nationaliteiten van de bemanningsleden staan in figuur 3. Het 
omgekomen bemanningslid was sinds twee maanden aan boord van de Lady Christina.

2 mt = meterton.
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Functie Nationaliteit

Kapitein Nederlands

Eerste stuurman Oekraïens

Tweede stuurman Filipijns

Hoofdwerktuigkundige Russisch

Tweede werktuigkundige Nederlands

Matroos 1/kok Portugees

Matroos 2 Filipijns

Matroos 3 Filipijns

Matroos 4 Filipijns

Stagiaire Nederlands

Figuur 3: Overzicht nationaliteiten bemanning Lady Christina tijdens het ongeval.

Lading
De Lady Christina had op 9 november 2017 in Fowey (Groot-Brittannië) een lading 
chinaklei geladen voor Rauma (Finland). Chinaklei wordt altijd in bulk verscheept en is 
een witte, vettige substantie. Dit maakt dat het gemakkelijk overal aan blijft plakken en 
gladheid kan veroorzaken.

Chinaklei – kaolien
Chinaklei, of kaolien, is een erts dat rijk is aan kaoliniet. In China wordt het materiaal 
traditioneel gebruikt voor het vervaardigen van porselein, vandaar de naam 
chinaklei. De chinaklei zorgt vooral voor de witheid van het porselein. 

Daarnaast wordt chinaklei gebruikt in de papierindustrie. Chinaklei wordt dan 
toegepast als vulstof bij het maken van papier of als pigment in de coating van het 
papier. De toepassing van chinaklei als vulstof maakt de productie van papier 
goedkoper en verbetert de bedrukbaarheid. Chinaklei toevoegen als pigment in de 
coating zorgt voor verbetering van de witheid, de glans en de opnamecapaciteit 
voor inkt.

In Groot-Brittannië wordt chinaklei vooral in primaire vorm gevonden. De chinaklei 
wordt gevormd door het uiteenvallen van veldspaat3 onder invloed van verwering 
en thermische invloeden. Groot-Brittannië is de tweede producent van chinaklei van 
de wereld.

3 Veldspaat is de naam voor een groep van gesteentevormende mineralen die naar schatting 60% van de aardkorst 
vormen.
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Charter
De Lady Christina vaart in een vast charter en vaart iedere keer ongeveer dezelfde route. 
Daarbij wordt chinaklei, houtpulp of boomstammetjes vervoerd. Na het lossen van 
chinaklei of houtpulp moet het schip worden schoongemaakt. In de praktijk komt dit 
neer op ongeveer twee keer per maand (één op de drie havens).
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2 TOEDRACHT

De Lady Christina was op dinsdag 14 november 2017 aangekomen in de haven van 
Rauma en nog die dag werd begonnen met het lossen van de lading chinaklei. In de 
ochtend van woensdag 15 november werd het lossen afgerond en rond 7.30 uur was het 
schip leeg. De Lady Christina zou aansluitend in Pietarsaari (Finland) papier gaan laden 
voor Szczecin (Polen). Het ruim en de luiken moeten voor het laden van papier volledig 
schoon zijn. Toen men klaar was met het laadruim schoonmaken werd er, voorafgaand 
aan de schoonmaakoperatie, een korte veiligheidsbriefing gehouden en werd ingegaan 
op de risico’s van het werken met de kraan. Daarna werd gestart met het schoonmaken 
van de luikhoofden, het dek en de opbouw. 

Het schoonmaken van het luikhoofd met behulp van de kraan
Het schoonmaken van het luikhoofd werd gedaan met behulp van de grote kraan (zie 
figuur 2) van het schip. Door langzaam met de kraan over het luikhoofd te rijden, kon een 
bemanningslid vanaf de kraan met een dekwasslang het luikhoofd schoonspuiten. Bij het 
schoonmaken waren meerdere bemanningsleden betrokken. In figuur 5 is opgenomen 
welke functies de verschillende bemanningsleden hadden en in figuur 6 is te zien op 
welke posities ze stonden tijdens het ongeval. De kraan werd bestuurd door de eerste 
stuurman. De meest ervaren matroos (matroos 2 in figuur 5) stond aan de dekwasslang 
aan stuurboord, deze droeg een veiligheidsharnas en was vastgeklikt aan het bordes van 
de kraan. De stagiaire hield kabelwacht4 op de kraan aan bakboord. Het was de 
bedoeling dat matroos 4 (het latere slachtoffer) aan stuurboord in het gangboord stond 
en via de portofoon opdrachten kreeg voor het begeleiden van de dekwasslang.

Figuur 4:  Links bordes van de kraan, midden: positie matroos 2 met slang aan stuurboord, rechts: kabelwacht 

aan bakboord. (Foto’s: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

4 De kabelwacht kijkt of de kabel van de kraan bij het uitrollen van de kabel precies in de kabelgoot valt.
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Functie Plaats tijdens ongeval

Kapitein Op de brug

Eerste stuurman In de kraan

Tweede stuurman Op bed

Hoofdwerktuigkundige Op de brug

Tweede werktuigkundige Gangwaywacht en stand by voor pomp

(Vol)Matroos 1/kok In de kombuis

(Vol)Matroos 2 Aan de slang op de kraan

(Vol)Matroos 3 Dekwassen achterschip

Matroos 4 (OS) Slachtoffer, hulp bij slang aan dek

Stagiaire Kabelwacht bakboord

Figuur 5: Functies bemanningsleden tijdens het ongeval.

Bakboord

Stuurboord

Bakboord

Stuurboord

Eerste stuurman
Kraanmachinist

De groene stippen geven de posities van de verschillende bemanningsleden weer. 

De rode stip geeft de positie weer waar het latere slachtoffer zich had moeten bevinden.

De blauwe stip geeft de positie bij benadering waar het slachtoffer werd aangetroffen.

Matroos 2 
Bedienaar dekwasslang  

Stagiaire
Toezicht elektriciteitskabels

Hoofdwerktuigkundige

2e werktuigkundige
Kapitein

Matroos 3 

Figuur 6: Situatieschets met functies en posities van de bemanningsleden ten tijde van het ongeval.
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Zowel de kapitein op de brug als de bemanning aan dek droeg voor de onderlinge 
communicatie een portofoon bij zich. Alle portofoons waren op dezelfde frequentie 
afgestemd. De voertaal aan boord was Engels, maar het kwam ook voor dat de Filipijnse 
bemanningsleden in het Filipijns met elkaar praatten. 

De slang die gebruikt werd voor het schoonmaken van het luikhoofd betrof een, uit 
verschillende lengtes gekoppelde, dekwasslang. Deze was in het midden van het schip 
bevestigd aan de brandkraan en werd gevoed met de brandbluspomp. De slang werd 
vanuit de middendoorgang omhoog getrokken naar de kraan (zie figuur 7). De slang is 
vrij stug en kon gemakkelijk ergens achter blijven hangen. Als dit het geval was kreeg 
matroos 4 via de portofoon de opdracht deze weer los te maken.

Brandkraan aan stuurboord 
waar slang bevestigd was.

Hier kwam de slang vanaf de 
middendoorgang naar boven.

Figuur 7: Middendoorgang met brandkraan. (Foto’s: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Die ochtend was men begonnen met het schoonmaken van het luikhoofd aan bakboord. 
Hierna ging men verder aan stuurboord. Hierbij werkte de bemanning van achter naar 
voor. De kraan was helemaal naar achteren gereden en reed langzaam terug naar de 
midden doorgang. De eerste stuurman in de kraan keek hierbij naar het achterschip. 
Ondertussen spoot de matroos op de kraan het luikhoofd aan stuurboord schoon. Rond 
9.20 uur werd matroos 4 nog gezien aan stuurboord, waar hij de slang verlegde. Vijf 
minuten later werd via de portofoon nog een keer een beroep op hem gedaan, maar hij 
reageerde niet. Matroos 3, die het achterschip aan het schoonmaken was, kreeg in de 
gaten dat er niet gereageerd werd en liep daarom naar de slang bij de kraan om deze te 
verleggen. Toen deze matroos weer op het achterschip was en naar voren keek, zag hij in 
het gangboord aan bakboord matroos 4 liggen. Matroos 3 heeft direct over de portofoon 
de rest van de bemanning gealarmeerd, waarna de kapitein met de eerste hulp koffer 
aan dek kwam. 

De kapitein heeft de situatie in het gangboord als zeer ernstig beoordeeld en de 
hulpdiensten gealarmeerd.
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3 ANALYSE

Ongeval
Uit het onderzoek ter plaatse, waaronder interviews met de bemanning, is gebleken dat 
niemand aan boord van het schip het ongeval heeft zien gebeuren. Ook de 
bemanningsleden die zich het dichtst bij het slachtoffer bevonden op het moment van 
het ongeval hebben het voorval niet kunnen zien gebeuren. 

Door de grootte van de kraan had de bestuurder geen zicht op het lager gelegen 
gangboord. Ook de kabelwacht aan bakboord had geen vrij zicht op het gehele 
gangboord en zeker niet op het gedeelte recht onder de kraan. 

Figuur 8:  Zicht van de kabelwacht aan bakboord. Links: zicht naar voren, rechts: zicht naar achteren. (Foto’s: 

Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Tijdens het rijden van de kraan was een akoestisch signaal duidelijk hoorbaar. Dit signaal 
betrof een ononderbroken belsignaal. Het signaal klonk vanaf het moment dat de kraan 
in beweging werd gezet tot aan het moment dat de kraan volledig was gestopt. Tevens 
was de kraan voorzien van een noodstop. Deze knop bevindt zich bij de positie van de 
kabelwacht.

Bij het forensisch onderzoek is vast komen te staan dat het slachtoffer op een aantal 
onder de kraanrails liggende leidingdelen geklommen moet zijn omdat hij anders niet 
geraakt kan zijn door de rijdende kraan en klem is gekomen tussen kraan en het 
horizontale constructiedeel (zie figuur 9).
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Plaats waar de matroos klem 
kwam te zitten.

Horizontaal constructiedeel.

Voet van de luikenkraan.

Figuur 9: Plaats van het ongeval. (Foto: Wijnne Barends)

Als men met beide voeten op het gangboord staat, kan men niet geraakt worden door 
de rijdende kraan. Uit onderzoek ter plaatse is niet vast komen te staan waarom het 
slachtoffer op het moment dat de kraan langs kwam rijden zich in die positie bevond. Uit 
interviews met de bemanning over de normaal te volgen werkwijze en de aangetroffen 
sporen, is de vermoedelijk gevolgde werkwijze van het slachtoffer gereconstrueerd.
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Figuur 10: Plaats waar het slachtoffer gestaan moet hebben. (Foto: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Vermoedelijke werkwijze slachtoffer
De Lady Christina is voorzien van pontonluiken om de bovenkant van het ruim af te 
sluiten. Deze pontonluiken dienen om het ruim waterdicht af te sluiten. Als het pontonluik 
op het luikhoofd ligt vormen een langsscheepse indrukstrip en een rubberen pakking 
voor een waterdichte afsluiting. De watergoot op het luikhoofd dient voor het afvoeren 
van water dat onverhoopt toch onder de rubberen pakking is doorgelekt. De watergoot 
is voorzien van afwateringspijpjes. Deze afwateringspijpjes zijn voorzien van een 
afdichtingsdop met terugslagklep. Om het water tijdens het schoonmaken van het 
luikhoofd goed weg te laten lopen, worden de afdichtingsdoppen met de terugslagklep 
verwijderd.
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Figuur 11:  Links: afwateringspijpje zonder dop, rechts: afdichtingsdop met terugslagklep. (Foto’s:  

Onderzoeksraad voor Veiligheid)

De afwateringspijpjes bevinden zich op geregelde afstand van elkaar. Ook op de plaats 
waar het slachtoffer is gevonden bevindt zich een afwateringspijpje. Vastgesteld is dat 
de waterdichte afsluiting van het bewuste afwateringspijpje tot halverwege erop 
gedraaid was. Op basis van de interviews, de plaats waar het slachtoffer is gevonden en 
het forensisch onderzoek is het aannemelijk dat het slachtoffer aan bakboord de 
afdichtingsdop met terugslagklep op het afwateringspijpje wilde draaien, zie figuur 11 en 
figuur 12, en daarbij geraakt is door de voorbij rijdende kraan. Waarom het slachtoffer 
juist op het moment dat de kraan langsreed omhoog is geklommen kon niet worden 
achterhaald.
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Horizontaal constructiedeel 
waarop sporen zijn gevonden.

Afwateringspijpje.

Figuur 12: Afwateringspijpje ter plaatse van het ongeval. (Foto: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
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4 CONCLUSIES

Uit het onderzoek ter plaatse, waaronder interviews met de bemanning, is gebleken dat 
niemand aan boord van het schip het ongeval heeft zien gebeuren. Wel is vast komen te 
staan dat het slachtoffer aan boord van de Lady Christina om het leven is gekomen 
vanwege een aanrijding door de kraan.

De kraan was technisch in orde, voorzien van een duidelijk waarneembaar belsignaal en 
er was voorafgaand aan het werk aandacht gevestigd op het veilig werken. De 
vermoedelijke werkwijze van het slachtoffer was dat hij tijdens schoonmaakwerkzaamheden 
bezig was met het terugplaatsen van de terugslagklep op een afwateringspijpje toen hij 
geraakt werd door de kraan.

Procedures
Hoewel er aan boord geen specifieke procedure beschikbaar was voor het schoonmaken 
van het luikhoofd met behulp van de kraan, was er wel een algemene procedure 
beschikbaar voor het werken met de kraan. Bij het ongeval week het rijden met de kraan 
week niet af van deze procedure. Daarnaast was er, voorafgaand aan de 
schoonmaakoperatie, een korte veiligheidsbriefing gehouden en werd ingegaan op de 
risico’s van het werken met de kraan. Ondanks deze voorbereiding kon het gebeuren dat 
een bemanningslid om het leven kwam door de kraan.

Ongevallen met luikenwagens en rijdende kranen
De kraan aan boord van de Lady Christina is feitelijk geen luikenwagen. Wel is het rijden 
van de kraan op de Lady Christina vergelijkbaar met het rijden met luikenwagens en is 
het ongeval vergelijkbaar met ongevallen die zich voordoen met luikenwagens. Er is al 
veel gezegd en geschreven over het gebruik van luikenwagens en ongevallen. Toch wil 
de Onderzoeksraad nogmaals de aandacht vestigen op te trekken lessen uit voorgaande 
onderzoeken5,6,7 naar ongevallen met luikenwagens. 

5 https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2139/beknelling-luikenwagen-9-juni-2015
6 https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/955/ongeval-met-luikenwagen-ms-arklow-sky-bilbao-21-

september-2010
7 https://www.ilent.nl/onderwerpen/inspectie-vlaggenstaat/documenten/publicaties/2012/06/05/thema-actie-

luikenwagens-tussenrapportage

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2139/beknelling-luikenwagen-9-juni-2015
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/955/ongeval-met-luikenwagen-ms-arklow-sky-bilbao-21-septe
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/955/ongeval-met-luikenwagen-ms-arklow-sky-bilbao-21-septe
https://www.ilent.nl/onderwerpen/inspectie-vlaggenstaat/documenten/publicaties/2012/06/05/thema-actie-luikenwagens-tussenrapportage
https://www.ilent.nl/onderwerpen/inspectie-vlaggenstaat/documenten/publicaties/2012/06/05/thema-actie-luikenwagens-tussenrapportage
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BIJLAGE A

SCHEEPSGEGEVENS

Scheepsgegevens Lady Christina

Foto:

Roepletters: PFAC

IMO nummer: 9201815

Vlaggenstaat: Nederland

Thuishaven: Delfzijl

Scheepstype: General Cargo with Container Capacity

Klassenbureau: Lloyd’s Register

Bouwjaar: 2000

Werf: Koninklijke Niestern Sander B.V.

Lengte over alles (Loa): 108 m.

Lengte tussen de loodlijnen (Lpp): 102,85 m.

Breedte: 15,88 m.

Daadwerkelijke diepgang: 5,89 m.

Gross Tonnage: 4235

Motoren: MAK 6M32

Voortstuwing: 1 schroef – 1 boegschroef

Maximum voortstuwingsvermogen: 2919 kW

Maximum snelheid: 14,0 knopen

Scheepscertificaten: Alle geldig
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