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VOORWOORD
In het onderzoek is een vijftal ongevallen betrokken waarbij hefbare stuurhuizen direct
dan wel indirect een belangrijke rol hebben gespeeld. Bij het onderzoek naar de toedracht bij elk van de ongevallen werd al spoedig duidelijk dat er een aantal onderliggende en structurele veiligheidsaspecten bij deze ongevallen een rol heeft gespeeld.
Deze aspecten hadden betrekking op het ontbreken van adequate wet- en regelgeving
ten aanzien van de plaatsing, constructie en het onderhoud van de hefbare stuurhuizen. Dit kan tot gevolg hebben dat de geplaatste constructies feitelijk niet voldoen aan
de daarvoor te stellen operationele eisen voor "normaal" gebruik. Deze gebreken zijn
terug te voeren tot onderspecificatie, onjuiste materiaalkeuzen, slechte ergonomie en
gebrekkige veiligheidssystemen.
Ook blijkt dat het gebruik en de positionering van hefbare stuurhuizen voor problemen
kan zorgen. Door de traditionele plaatsing van stuurhuizen achterop schepen, is er
doorgaans sprake van grote dode hoeken, en bij het volledig achter de lading laten zakken, van periodes waarbij het directe zicht volledig ontbreekt. Dit komt vooral voor bij
brugpassages. Bij een storing in het hefsysteem kan dit onder andere tot gevolg hebben
dat het stuurhuis niet (tijdig) inzakt, waardoor deze tegen een brug botst, of niet meer
terugkomt, waardoor het uitzicht sterk belemmerd blijft.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat de gegarandeerde doorvaarthoogte van 9,10 meter
op de Schelde-Rijnverbinding als gevolg van een (te) hoog aangehouden waterpeil (niet
op kanaalpeil) en/of te lage Kreekrakbruggen niet altijd aanwezig is.
De aanbevelingen richten zich onder andere op het formuleren van specifieke technische eisen voor de bouw en het gebruik van hefbare stuurhuizen, regelgeving voor het
garanderen van een veilige uitkijk onder alle omstandigheden en het zeker stellen van
de gegarandeerde doorvaarthoogte op de Schelde-Rijnverbinding.

Mr. Pieter van Vollenhoven
Voorzitter van de Raad

Mr. S.B. Boelens
Secretaris-Directeur
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SAMENVATTING
In de periode juli 1999 – juli 2000 is door de Raad voor de Transportveiligheid (RvTV)
een aantal scheepvaartongevallen onderzocht, waarbij hefbare stuurhuizen direct dan
wel indirect een belangrijke rol hebben gespeeld bij het ontstaan en/of de afloop van
het ongeval.
Uit het onderzoek blijkt dat er met betrekking tot hefbare stuurhuizen relatief weinig
tot geen regelgeving beschikbaar is. Het ontbreken van technische eisen, veiligheidsvoorschriften en daarnaast gebreken in de infrastructuur hebben tot ongevallen geleid
die in belangrijke mate voorkomen hadden kunnen worden.
Bij de onderzochte ongevallen zijn er gevallen waarbij het volledige stuurhuis met fundatie omgetrokken is en waarbij opvarenden gewond zijn geraakt. Zelfs uit de ongevallen met minder ernstige afloop kan de conclusie worden getrokken dat de veiligheid op
onvoldoende niveau is.
Naast overeenkomst tussen de diverse ongevallen zijn ook enige bijkomende factoren in
kaart gebracht.
Bij het rapport is een CD-rom gevoegd. Op deze CD-rom is de ontwikkeling in de besturing van schepen weergegeven. Daarbij is tevens een vergelijk gemaakt tussen schepen
met de besturing op het voorschip en schepen met de besturing in een hefbaar stuurhuis op het achterschip.
De Raad voor de Transportveiligheid heeft voor de diverse technische onderzoeken
gebruik gemaakt van externe scheepsbouwkundige en werktuigbouwkundige expertise.
De uitkomsten van deze technische onderzoeken zijn in het rapport verwerkt.
Van Rijkswaterstaat en de Divisie Scheepvaart1 is informatie verkregen over respectievelijk de infrastructuur en de van toepassing zijnde regelgeving.
De in het rapport opgenomen aanbevelingen zijn van uiteenlopende aard.
Deze zijn respectievelijk:
1. De Koninklijke Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en het
Kantoor Binnenvaart dienen er zorg voor te dragen, dat de eigenaren en/of de schippers van schepen met hefbare stuurhuizen op korte termijn een inventarisatie en
evaluatie van de risico’s van alle aspecten van het gebruik van deze stuurhuizen
maken en op basis daarvan zodanige maatregelen nemen, dat de bediening veilig is
en er veilig mee gevaren kan worden.
2. De Vereniging van Nederlandse Scheepsbouwers en de Koninklijke Vereniging van
Technici op Scheepvaartgebied dienen er zorg voor te dragen dat bouwers van schepen met hefbare stuurhuizen op korte termijn een programma samenstellen en
implementeren, om de door hen geleverde en te leveren hefbare stuurhuizen en
schepen met hefbare stuurhuizen veilig te maken.
3. De Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Verkeer en Waterstaat
dienen toezicht te houden op de veiligheid van het gebruik en bediening van schepen, inclusief alle aspecten van hefbare stuurhuizen. De verantwoordelijke Ministers
1 De Scheepvaartinspectie maakt vanaf 1 juli 2001 deel uit van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en heet thans de Divisie Scheepvaart.
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dienen de toezichtfilosofie duidelijk te maken en, indien nodig, te verbeteren.
Tevens dient men te bevorderen, dan wel er voor zorg te dragen, dat essentiële
installaties als stuurhuisliften periodiek door deskundigen worden gecontroleerd.
4. De Minister van Verkeer en Waterstaat dient wettelijke regels op te stellen voor bouwers/leveranciers en gebruikers van hefbare stuurhuizen ten aanzien van de constructie en het veilig gebruik ervan, waarbij de aandacht speciaal dient uit gaan naar
de integrale veiligheid, waarbij de inrichtingseisen en de alarmering een prominente
rol dienen te spelen.
5. De Minister van Verkeer en Waterstaat dient wettelijke regels op te stellen dat wanneer nieuwe producten en/of constructies worden toegepast in de scheepvaart en
specifieke wet- en regelgeving ontbreekt of onvoldoende is, dat de ontwerper/bouwer/-fabrikant/-leverancier aantoont dat deze zodanig zijn ontworpen, gebouwd en
van instructies voor gebruik zijn voorzien, dat de risico’s van het gebruik ervan zo
laag als redelijkerwijs mogelijk zijn.
6. De Minister van Verkeer en Waterstaat dient er zorg voor te dragen dat regelgeving
voor schepen uitgerust met hefbare stuurhuizen wordt ontwikkeld, zodat deze schepen permanent in staat zijn een betrouwbare en voor elke verkeerssituatie veilige uitkijk te houden.
7. De Minister van Verkeer en Waterstaat dient er zorg voor te dragen dat het kanaalpeil
op de Schelde–Rijnverbinding zo veel mogelijk wordt aangehouden, zodat de
scheepvaart zijn reizen met betrekking tot de hoogte zorgvuldig en naar betrouwbare
gegevens kan plannen. Als de waterstand afwijkt van het kanaalpeil dient de scheepvaart onmiddellijk en op een duidelijke en voor iedereen toegankelijke wijze gewaarschuwd te worden.
8. De Minister van Verkeer en Waterstaat dient er voor zorg te dragen dat de
Kreekrakbruggen op een zodanige hoogte gebracht worden, dat bij kanaalpeil de
gegarandeerde doorvaarthoogte van 9,10 meter aanwezig is. De veiligheidsruimte,
zoals vermeld in de Richtlijnen vaarwegen van de Commissie Vaarwegbeheerders,
dient daarbij onverkort te worden toegepast.
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AFKORTINGEN
Amvb
AVV
Bf
BPR
BSB
C
CCR
CE
CEMT
cm
CVB
DB
DGG
DGR
ISM-code
IVR
IVW
KLPD
KMR
KP
m
NEN
MDS
Min V&W
MS
MTS
NAP
OTVB
ROSR
RPR
RvTV
RWS
SRV
TEU
UTC
VHF
ViN

Algemene maatregel van bestuur
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (Min V&W, DGG)
Beaufort (windkracht)
Binnenvaartpolitiereglement
Binnenschepenbesluit
Celsius
Centrale Commissie voor de Rijnvaart te Straatsburg
Conformité Européenne
Conférence Européenne des Ministres des Transports
centimeter
Commissie VaarwegBeheerders (Min V&W)
Duwbak
Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Min V&W)
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Min V&W)
International Safety Management Code
Internationale vereniging het Rijnschepenregister
Inspectie Verkeer en Waterstaat (Min V&W)
Korps Landelijke Politiediensten
Kilometerraai
Kanaalpeil
meter
Nederlandse Norm
Motorduwschip
Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Motorschip
Motortankschip
Normaal Amsterdams Peil
Overleggroep Technische Voorschriften Binnenvaart
Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn 1995
Rijnvaartpolitiereglement
Raad voor de Transportveiligheid
Rijkswaterstaat
Schelde-Rijnverbinding
Twenty Equivalent Unit (20 voets container)
Universal Time Co-ordinated (Greenwich)
Very High Frequency (marifoon)
Vaarwegkenmerken in Nederland (Min V&W, AVV)

Noot: Bij vermelding van tijdstippen is de Nederlandse tijd aangehouden.
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HET ONDERZOEK
Door de Raad voor de Transportveiligheid is onderzoek ingesteld naar de vermelde ongevallen om vast te stellen wat de oorzaken van deze ongevallen zijn geweest en op grond
daarvan eventueel veiligheidsaanbevelingen te formuleren. Bij al deze ongevallen hebben hefbare stuurhuizen direct dan wel indirect een belangrijke rol gespeeld.
Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau van de Raad voor de Transportveiligheid
onder supervisie van de Kamer Scheepvaart.
Assistentie is verkregen van deskundigen op het gebied van hydraulische aandrijvingen,
bouw en ontwerp van hefbare stuurhuizen, classificatiebureaus en scheeps-bouwkundigen.
Interviews zijn gehouden met bemanningen van de betrokken schepen, vaarwegbeheerders, fabrikanten van stuurhuisliften (schriftelijke enquête), classificatiebureaus, Divisie
Scheepvaart en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Min. V&W). Tevens zijn videoopnamen gemaakt van het beperkte zicht dat voorhanden is bij het vervoer van hoge
ladingen als containers door binnenvaartschepen. Deze opnamen zijn verwerkt in een
presentatie op CD-rom, die als bijlage B bij dit rapport is gevoegd.
Hefbare stuurhuizen in de binnenvaart
In de binnenvaart worden in toenemende mate hefinstallaties geïnstalleerd om het
stuurhuis hoger, dan wel lager te kunnen brengen.
In het algemeen is het daarbij nog steeds gebruikelijk om het stuurhuis op de achterschip van een binnenvaartschip te plaatsen.
Hefinstallaties van stuurhuizen hebben tot doel om:
- het stuurhuis hoger te brengen om bij een ledig schip de dode hoek voor het
schip te verkleinen,
- het stuurhuis lager te brengen om een lagere kruiplijn te verkrijgen,
- het stuurhuis hoger te brengen om bij hogere ladingen toch voldoende zicht naar
voor te behouden.
Voor de onderbouwing van de bevindingen is gebruik gemaakt van een vijftal ongevallen. Voor elk ongeval zijn in de bijlagen de feitelijke omstandigheden omschreven.
In dit rapport zijn de gebeurtenissen per ongeval en per onderzoeksthema omschreven,
waarna tot de analyse en bevindingen zal worden overgegaan.
Het onderzoek heeft zich primair gericht op de achtergronden van ongevallen aan boord
van binnenvaartschepen uitgerust met een hefbaar stuurhuis.
Het onderzoek is opgedeeld in de volgende onderwerpen:
- wet- en regelgeving met betrekking tot hefbare stuurhuizen,
- onderdoorvaarthoogte bruggen,
- werkvoorschriften /organisatie van de hoogtemeting schepen met hoge lading,
- constructie en mechanica hefbare stuurhuizen,
- ergonomie bedieningsinstrumenten hefbaar stuurhuis,
- positie stuurhuis en het zicht van de roerganger aan boord van container-binnenvaartschepen,
- onderhoud.
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BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ONGEVALLEN
Het onderzoek omvat een vijftal ongevallen. Bij al deze ongevallen zijn schepen betrokken, die uitgerust zijn met een hefbaar stuurhuis.
Duwstel Brigitte 1 en 2
Het MDS Brigitte 1 voer met zijn hoge lading containers tegen de Kreekrakbruggen van
de Schelde-Rijnverbinding (SRV), die op dat moment een te geringe vrije doorvaarthoogte had. Bij het vaststellen van de hoogte van schip en lading was een rekenfout
gemaakt, resulterend in een onderschatting van de werkelijke hoogte.
Kruiplijncoaster Pride of Braila
De kruiplijncoaster Pride of Braila was geladen met containers. Doordat het stuurhuis
te laat werd neergelaten voer het schip tegen de onderzijde van de verkeersbrug over de
Oude Maas te Dordrecht.
Motortankschip Zugersee
Het Zwitserse MTS Zugersee wilde de nevenoverspanning van de Botlekbrug over de
Oude Maas passeren. Omdat het hefbaar stuurhuis weigerde te zakken, raakte het
schip met het stuurhuis de onderzijde van de Botlekbrug
Motorschip Marion
Het MS Marion wilde opvarende de spoorbrug over de IJssel in Zutphen passeren. Kort
voor de passage liep het hefbare stuurhuis klem in de geleiding en wilde niet meer zakken. Het stuurhuis raakte de onderzijde van de brug.
Motorschip Gerda 2
Het containerschip Gerda 2 was opvarend op de Beneden Merwede. Om de
Papendrechtse brug te passeren, zakte het stuurhuis achter de containers. Hierdoor
was er geen uitzicht op het uit de 2de Merwedehaven komende MTS Janna. De schepen
kwamen met elkaar in aanvaring.
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1

ALGEMENE INLEIDING

In een relatief kort tijdsbestek werden de hierboven beschreven ongevallen gemeld aan
de Raad voor de Transportveiligheid. Omdat bij al deze ongevallen schepen met hefbare
stuurhuizen betrokken waren, heeft de Raad voor de Transportveiligheid hierin aanleiding gezien om een nader onderzoek in te stellen naar de achterliggende oorzaken van
deze ongevallen.
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2

FEITENONDERZOEK

2.1

Ongeval duwstel Brigitte 1 en 2

2.1.1
Algemeen
Het MDS Brigitte was onderweg van onder andere Bonn-Graurheindorf (Duitsland) naar
Antwerpen (België). Voor het MDS Brigitte 1 was de duwbak Brigitte 2 gekoppeld. Het
samenstel was geladen met 131 containers. In het hele duwstel waren de containers 3
hoog gestapeld. Alleen aan boord van het MDS Brigitte 1 waren op de posities 1 /2 en
9/10 vier containers in de vierde laag geplaatst. Alle containers in de 3de en 4de laag
waren met zogenaamde stackers2 tegen verschuiven geborgd.
2.1.2
Telfout
De tweede schipper had bij vertrek de hoogte gemeten, maar maakte daarbij een telfout (vrijboord + afstand dek-onderkant 2de container + hoogte 3de en 4de laag = hoogte
schip + lading/1,20+2,00+2x2,90m=8,00 m). Hij rekende uit dat het schip 8,00 m
hoog was. Dit moest 9,00 meter zijn. Bovendien was geen rekening gehouden met het
feit dat er op positie 9/10 nog een extra zo genaamde "Hi-cube container" aan boord
was, die de totale hoogte nog eens met 30 cm verhoogde tot 9,30 m. De na de aanvaring met de brug gemeten hoogte van de Brigitte 1 was 9,12 m.
Het brandstofverbruik en onnauwkeurig meten zouden voor het overige verschil verantwoordelijk kunnen zijn.
2.1.3
Aanvaring
Voor de passage van de brug had de schipper de stuurhut van de Brigitte 1 achter de
containers laten zakken. Het MDS Brigitte 1 voer met een snelheid van circa 8 km/uur
tegen de Kreekrakbruggen (hoogte 8,83 m) De containers op positie 1 / 2 raakten klem
onder de onderkant van de brug en vernielden de aan de onderzijde bevestigde zogenaamde lasplaten. Met name braken de 2x30 bouten van deze platen af. De stackers
braken af, waardoor de containers naar achteren konden schuiven. Een lege container
viel over boord. Vervolgens stootten de containers op positie 9/10 (hoogte 9,30 m)
tegen de brug en schoven over de containers in positie 11/12 tegen de achter de containers gezakte stuurhut. De bovenzijde van deze stuurhut werd totaal vernield. De in
de stuurhut aanwezige twee bemanningsleden raakten gewond aan hoofd en handen
door rondvliegend glas van de ramen van de stuurhut. Het duwstel Brigitte 1 en 2 was
inmiddels tot stilstand gekomen, omdat de schipper, na het eerste contact met de
brug, de hoofdmotor (1350 kW) op vol vermogen achteruit had gezet. Ook werd het
duwstel vertraagd door de wrijvingsweerstand ten gevolge van de aanvaring met de
brug.

2 Steekverbindingen die in de hoekgaten van containers passen en het schuiven van op elkaar gestapelde containers moeten voorkomen.
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Figuur 1: Schematische weergave passage Kreekrakbrug

Figuur 2: Kreekraksluizen en Kreekrakbruggen

(bron Navigis, kaart Schelde-Rijnverbinding)

2.2

Ongeval kruiplijncoaster Pride of Braila

Figuur 3: Foto Pride of Braila na het ongeval
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2.2.1
Algemeen
Het containerschip Pride of Braila was met een lading containers onderweg van
Oostende (België) naar Duisburg (Duitsland). Het betreft een kruiplijncoaster, voorzien
van een certificaat van deugdelijkheid voor de vaart op zee en een certificaat van
onderzoek voor de vaart op binnenwateren
De zeevaartbemanning was vlak voor het ongeval afgelost aan de Handelskade (800 m
west van de ongevalspositie).
De binnenvaartschipper was in de stuurhut. Hij liet de stuurhut hydraulisch zo ver zakken, dat hij net nog over de lading containers kon kijken. Op het laatste moment wilde
hij de stuurhut geheel achter de containers laten zakken.
2.2.2
De aanvaring
Hij zette deze handeling te laat in. De bovenzijde van de stuurhut botste tegen een rail
aan de onderzijde van de brug, waarlangs een inspectiewagen bewogen kan worden.
2.2.3
Gevolgen
Als gevolg van de aanvaring brak de gehele stuurhut af van de hefkolom en viel achter
deze hefkolom op het dek. In de stuurhut bevonden zich op dat moment 2 bemanningsleden. Door rondvliegend glas en de val van ongeveer 4 meter naar beneden in de
stuurhut raakte de schipper ernstig en de matroos licht gewond. Als gevolg van het
afbreken van het stuurhuis raakte het schip onbestuurbaar.
Het schip is uiteindelijk door sleepboten afgemeerd aan het Groothoofd te Dordrecht.
Figuur 4: Overzichtstekening passage verkeersbrug Dordrecht-Zwijndrecht
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Figuur 5: Spoor- en verkeersbrug Dordrecht-Zwijndrecht

(bron Navigis, kaart Oude Maas)

2.3

Ongeval MTS Zugersee

Figuur 6: Foto stuurhuis MTS Zugersee op operationele hoogte (met noodopbouw)
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Figuur 7: Foto hefinstallatie stuurhuis MTS Zugersee

2.3.1
Algemeen
De Botlekbrug heeft een drietal voor de scheepvaart bruikbare openingen. De middelste, hefbare, opening is 1 m hoger dan de nevenoverspanningen. De Zugersee is voorzien van een hydraulisch aangedreven hefbaar stuurhuis om enerzijds een kleinere dan
250 m dode hoek voor het schip te garanderen en anderzijds om een geschikte kruiphoogte te hebben. De hoogte van het stuurhuis in geheven stand is 6,67 m (ledig
schip). Het stuurhuis in zijn geheel kan 1,00 m zakken. Het bovengedeelte (ramen en
dergelijke) kan nog eens 0,8 m zakken. Het stuurhuis zelf is onder operationele
omstandigheden geborgd; de bovenbouw niet.
2.3.2
De aanvaring
De stuurman stond aan het roer. Omdat er tegemoet komende scheepvaart door de
middenopening kwam, besloot hij door de oostelijke zijopening te varen. De hoogte van
deze oostelijke doorvaartopening was 5,85 m. Op het moment dat hij het stuurhuis
wilde laten zakken weigerden beide systemen: De stuurhuishefinstallatie was geborgd.
De hefinstallatie van de bovenbouw reageerde niet omdat de stuurman de verkeerde
drukknoppen bediende. Hij sloeg vervolgens op vol vermogen achteruit. Doordat de
scheepsschroef lucht hapte, overschreed de motor het maximale toerental, waardoor de
motorbeveiliging automatisch in werking trad. De motorbeveiliging stopte vervolgens de
motor. Het schip voer uiteindelijk met de stuurhut tegen de Botlekbrug.
2.3.3
De gevolgen
De aluminium bovenzijde van de stuurhut raakte de onderzijde van de brug en werd
totaal vernield. De brug had geen zichtbare schade. Doordat de in de stuurhut aanwezige bemanningsleden tijdig aan dek konden vluchten zijn er geen gewonden.
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Figuur 8: Botlekbrug

(bron Navigis, Oude Maas)

2.4

Ongeval MS Marion

2.4.1
Algemeen
Het droge ladingschip Marion was leeg in de opvaart op de Gelderse IJssel. Het schip
heeft een ledige kruiplijn van 6,20 m. Het schip is uitgerust met een hefbaar stuurhuis. Hiermee kan de kruiplijn tot 5,00 m verminderd worden.
Het hefgedeelte bestaat uit een hydraulisch aangedreven cilinder en twee geleidedraden, die het stuurhuis in balans houden. De geleidedraad is een 14 mm staaldraad, die
over diverse katrollen loopt. De katrollen zijn in de constructie opgesloten en voorzien
van een kogellager.
2.4.2
De aanvaring
De doorvaarthoogte van de brug in Zutphen was 5,65 m. De schipper wilde, kort voor
passage van de brug, het stuurhuis tot op een kruiphoogte van 5,00 m laten zakken.
Doordat het kogellager van een katrol versleten was, schoot een geleidekabel van het
hefbaar stuurhuis naast deze katrol en raakte klem. Hierdoor zakte het stuurhuis scheef
en kwam klem te zitten. De kruiphoogte was op dat moment ongeveer 6,00 m.
Er was geen tijd en ruimte meer om het schip voor de brug te laten stoppen. De Marion
raakte met de houten bovenbouw van het stuurhuis de onderzijde van de spoorbrug.
2.4.3
De gevolgen
Het houten bovengedeelte werd zodanig beschadigd dat het gehele stuurhuis vervangen
moest worden. De spoorbrug liep geen schade op.
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Figuur 9: Spoorbrug Zutphen

(bron Navigis, kaart Gelderse IJssel)

2.5

Ongeval MS Gerda 2

2.5.1
Algemeen
Het MS Gerda 2 is een voor het vervoer van containers ingericht schip. Het schip was
met een vier lagen hoge containerlading onderweg in de opvaart, net beneden de 2de
Merwedehaven. Om de Papendrechtse brug te passeren had de schipper het stuurhuis
achter de containers laten zakken. Daardoor had hij tijdelijk geen zicht naar voren. De
tot de uitrusting behorende camera’s stonden uit. Uit de 2de Merwedehaven kwam het
geladen MTS Janna (110X10,54 meter) en wilde in de afvaart gaan richting Dordrecht.
2.5.2
De aanvaring
Tussen beide schepen was geen communicatie. Het zicht van de schipper van de Janna
werd door het havenhoofd beperkt. Toen de schipper van het MTS Janna wel zicht had
op de situatie, trachtte hij de aanvaring nog te voorkomen door hard bakboord roer te
geven. Er ontstond een lichte aanvaring; de schepen schampten elkaar stuurboord op
stuurboord.
2.5.3
De gevolgen
De voorboeiing van beide schepen werd licht beschadigd.
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Figuur 10: Papendrechtse brug

(bron Navigis, kaart Beneden Merwede)
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3

ANALYSE

Zoals hiervoor in "Het Onderzoek" is beschreven, heeft het onderzoek hefbare stuurhuizen zich gericht op een aantal onderwerpen. De analyse en conclusie is tot stand gekomen volgens dezelfde indeling en beschreven in de bijbehorende subhoofdstukken:
-

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Wet- en regelgeving m.b.t. hefbare stuurhuizen
Scheepsbouwkundige eisen
Arbo-veiligheid
Onderdoorvaarthoogte bruggen
Werkvoorschrift/organisatie hoogtemeting schepen met hoge lading
Constructie en mechanica hefbare stuurhuizen
Ergonomie bedieningsinstrumenten hefbaar stuurhuis
Positie stuurhuis aan boord van containerbinnenvaartschepen
Onderhoud

Externe expertise
Om tot de hieronder omschreven analyse en conclusie te komen is voor de technische
onderwerpen gebruik gemaakt van de expertise van een scheepsbouwkundig ingenieursbureau en een bedrijf, gespecialiseerd in de fabricage, reparatie en onderhoud van
hydraulische installaties.
In opdracht van de RvTV verrichtte het scheepsbouwkundig ingenieursbureau onderzoek
naar constructie en bouwwijze van bestaande stuurhuisliften.
In het onderzoek werd specifiek aandacht besteed aan aspecten, zoals de mechanica,
hydrauliek, arboveiligheid, ergonomie en elektronica.
Door de RvTV werden technische gegevens en bouwtekeningen ter beschikking gesteld.
De rapportage van het scheepsbouwkundig onderzoek, is als bijlage A bij dit rapport
gevoegd.

3.1

Wet- en regelgeving

3.1.1
Analyse
In algemene zin kent de binnenvaart twee regelgevende regimes: Nederlandse wetgeving en wetgeving gericht op de internationale Rijnvaart.
3.1.1.1 Nederlandse wetgeving
De wettelijke grondslag ligt in de Scheepvaartverkeerswet en de Binnenschepenwet. De
vaarregels zijn opgenomen in een Algemene maatregel van bestuur (Amvb): het
Binnenvaartpolitiereglement (BPR). De bouwtechnische en uitrustingseisen staan in het
Binnenschepenbesluit (BSB). De Europese Unie heeft in 1982 een richtlijn (82/714
EU) uitgevaardigd over technische en uitrustingseisen voor binnenschepen. Met name
het BSB is grotendeels voortgekomen uit deze richtlijn.
3.1.1.2 Wetgeving internationale Rijnvaart
De wettelijke grondslag ligt in een multilateraal verdrag, de herziene Rijnvaart akte
(akte van Mannheim) De vaarregels zijn opgenomen in een reglement: het
Rijnvaartpolitiereglement (RPR). De bouwtechnische en uitrustingseisen staan in het
Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn 1995 (ROSR). Voor Nederland is de imple-
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mentatie van het RPR en het ROSR geregeld in de Scheepvaartverkeerswet en de
Binnenschepenwet.
3.1.1.3
Dode hoek
In genoemde wetgeving staat dat het zicht voor het schip tot niet meer dan 250 m
beperkt mag zijn. Door lading mag het zicht voor het schip tot niet meer dan 350 m
beperkt worden.
3.1.1.4
Uitzicht roerganger
Het uitzicht moet rondom voldoende zijn. Indien dit niet voldoende is (bijvoorbeeld tijdens brugpassages) mag dit gecompenseerd worden door optische hulpmiddelen (mits
helder en zonder vertekening) zoals spiegels en/of camera’s. In de Rijnvaart mag dit
alleen naar voren gericht zijn. Ook kunnen in de Rijnvaart, als het zicht naar achteren
onvoldoende is, optische hulpmiddelen voorgeschreven worden.
Tijdens de looptijd van dit onderzoek, zijn naar aanleiding van het nationale Overleg
Technische Voorschriften Binnenvaart (OTVB), stappen ondernomen om artikel 7.02
van het ROSR op te nemen in het BSB, zodat beide reglementen, met betrekking tot
het zicht rondom, beter op elkaar aansluiten.
3.1.1.5
Bouwkundige eisen
Aan hefbare stuurhuizen zijn geen bouwkundige eisen gesteld. Wel is in het algemeen
gesteld dat schepen volgens goed scheepsbouwgebruik gebouwd moeten zijn.
3.1.1.6
Arbo-veiligheid
Tijdens het gebruik van een hefinstallatie voor stuurhuizen mag het niet mogelijk zijn
dat personen tijdens het heffen of laten zakken het stuurhuis kunnen betreden of verlaten.
Het beklemd raken van personen onder de hefbare stuurhut moet voorkomen worden
door een akoestisch signaal.
Bij weigering van de installatie moet het stuurhuis op andere wijze toch neergelaten
kunnen worden. Er is niet bepaald hoe en binnen welk tijdsbestek dit moet kunnen
gebeuren. Verder zijn met betrekking tot arbeidsomstandigheden geen voorschriften
gesteld.
In hoofdstuk 3.3 (arbo-veiligheid) wordt nader ingegaan op de analyse van de veiligheid
van personen tijdens het gebruik van hefbare stuurhuizen.
3.1.1.7
Bediening hefbaar stuurhuis
Om tijdens slecht zicht een schip te mogen voeren door één persoon (de zogenaamde
eenmansbediening), zijn er regels gesteld met betrekking tot positie en kleuren van
bedieningsinstrumenten van hoofdzakelijk de stuurmachine. Voor de overige bedieningsinstrumenten zijn geen ontwerpeisen en/of eisen ten aanzien van ergonomie
gesteld met betrekking tot de plaats en de uitvoering van instrumenten (vorm en kleur).
3.1.1.8
IVW, Divisie Scheepvaart
De Divisie Scheepvaart is gevraagd of er naast de genoemde regelgeving andere eisen
zijn gesteld aan het monteren en gebruiken van stuurhuisliften aan boord van binnenvaartschepen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Wel wordt de richtlijn 82/714/EEG
("Europees BSB") gereviseerd, doch met betrekking tot het uitzicht en hefbare stuurhuizen zijn er geen veranderingen in regelgeving te verwachten.
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3.2 Scheepsbouwkundige eisen
3.2.1
Analyse
Naast de algemene eis om volgens goed scheepsbouwgebruik te bouwen, zijn er geen
bouwkundige regels opgesteld voor hefbare stuurhuizen.
3.2.1.1
Telefonische enquête fabrikanten hefbare stuurhuizen
Een onderzoek is ingesteld onder fabrikanten die hefbare stuurhuizen ontwerpen en
bouwen voor binnenvaartschepen. Uit informatie uit onder andere vaktijdschriften, de
Divisie Scheepvaart en classificatiebureaus, bleek dat er in Nederland 11 fabrikanten
bekend waren.
Onder deze fabrikanten is telefonisch een enquête gehouden over aantallen, specificaties en waarden van de gebouwde scheepsliften. Alle fabrikanten zijn vervolgens persoonlijk aangeschreven met het verzoek aan de RvTV gegevens ter beschikking te
stellen van de gebouwde stuurhuisliften. Slechts één fabrikant voldeed aan dit verzoek.
3.2.1.2
Technische gegevens hefbare stuurhuizen
In een aantal gevallen moeten binnenvaartschepen onder toezicht van erkende classificatiebureaus gebouwd worden. In gevolge de Regelgeving vervoer van gevaarlijke stoffen over binnenwateren (ADNR) is dit het geval bij tankschepen die gevaarlijke stoffen
mogen vervoeren en bij sommige dubbelwandige schepen, die gevaarlijke stoffen in
containers mogen vervoeren.
Bij navraag bij diverse classificatiebureaus bleek dat er door hen geen aanvullende
eisen gesteld werden aan hefbare stuurhuizen. Een enkel classificatiebureau gaf aan
dat de bouwtekeningen van hefbare stuurhuizen wel op deugdelijkheid van de bouwwijze beoordeeld werden. Deze beoordeling werd door de individuele inspecteur gedaan
op grond van de algemene eis om volgens goed scheepsbouw-gebruik te bouwen.
Een van de grootste fabrikanten van stuurhuisliften gaf volledige inzage en medewerking. Technische gegevens en bouwtekeningen hiervan zijn aan de RvTV ter beschikking
gesteld.
Bij navraag bij de Divisie Scheepvaart bleek, dat deze geen technische specificaties
bijhield van gebouwde stuurhuisliften.
Op basis van het door een fabrikant afgestane materiaal en bij classificatiebureaus in
bewaring genomen informatie waren nu bij de RvTV gegevens bekend van stuurhuisliften van de drie grootste fabrikanten. Uit de eerder beschreven enquête bleek dat deze
fabrikanten 71% van de in 1999 geplaatste stuurhuisliften gebouwd hadden.
3.2.1.3
Constructies hefbare stuurhuizen
Met behulp van de bij de RvTV bekend zijnde technische gegevens is een onderzoek
ingesteld.
Het onderzoek heeft zich toegespitst op:
- algemene systeembeschrijving van de gebruikte telescopische hefkoker,
- definiëring van de voorkomende belastingen bij hefbare stuurhuizen,
- sterktecontrole.
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De onderzoeksresultaten zijn getoetst aan bestaande NEN-normen voor staalconstructies. De hefbare stuurhuizen waarvan de technische gegevens bekend waren, zijn
geanalyseerd op de volgende belastingen:
- nuttige belasting (hieronder wordt de belasting verstaan veroorzaakt door het eigen
gewicht, de aanwezigheid van personen, meubilair en apparatuur in het stuurhuis),
- belasting door sneeuw (veroorzaakt door sneeuw op het stuurhuisdak),
- belasting door aandrijving (veroorzaakt door de hefbeweging van de aandrijvende
hydraulische cilinders),
- windbelasting,
- trimbelasting (veroorzaakt door ongelijke gewichtsverdeling door lading, voorraden
en machines in de lengterichting van het schip),
- belasting bij slagzij (veroorzaakt door het laden en lossen van lading als containers,
wind, rolbeweging door golven of averij),
- vertragingskrachten die kunnen optreden bij een aanvaring.
De belastingen die op kunnen treden bij hefbare stuurhuizen werden volgens genoemde
NEN-normen gegroepeerd in 8 belastingscombinaties.
Aan de hand van de constructietekeningen is de maximale capaciteit om krachten te
weerstaan4 voor vier, voor de sterkte van de constructie meest bepalende, constructie-delen vastgesteld. Met de in eerder genoemde NEN-normen omschreven criteria werden de krachten5 vastgesteld welke onder bedrijfsomstandigheden te verwachten zijn.
De capaciteit om krachten te weerstaan van de betreffende constructie-delen werd vergeleken met de te verwachten belastingscombinaties.
In onderstaande tabellen zijn in de kollommen ‘te verwachten krachten’ steeds de
waarden vermeld van die belastingscombinatie die de hoogste belasting uitoefende op
de hefkoker.
De drie hefkokers hebben verschillende soorten geleidingssystemen tussen de kokerdelen. Bij alle soorten geleidingssystemen geldt dat voor een optimale krachtsoverdracht
het van belang is dat de speling in de geleiding zeer gering is. Bij het onderzoek is er
bij alle hefkokers vanuit gegaan dat de speling nul is.
Tabel 1: Belastingscombinaties voor hefkoker 1
Constructiedeel

Capaciteit (kN)

Te verwachten krachten (kN)

Bovengeleiding buitenzijde

270

332

Bovengeleiding binnenzijde

212

332

Ondergeleiding buitenzijde

349

280

Ondergeleiding binnenzijde

41

280

Voor hefkoker 1 bleek bij de belastingscombinatie welke krachten uitoefent onder een
hoek van 45o de hoogste belasting op te leveren. Hefkoker 1 is op drie van de vier
belastingspunten onvoldoende sterk. De te verwachte schade is plooiing van het plaatmateriaal aan de bovenzijde en het vervormen van constructiedelen aan de onderzijde
van de hefkoker. Omdat de betreffende constructiedelen opgesloten zijn door andere
onderdelen van de hefkoker zal de vervorming niet meer kunnen zijn dan de beschikba4

5

In het als bijlage 1 bijgevoegde rapport betreffende deze sterkteberekeningen wordt deze capaciteit om krachten te weerstaan - rekencapaciteit - genoemd.
Deze te verwachten krachten worden - rekenkracht - genoemd in het als bijlage 1 bijgevoegde rapport "Inventarisatie constructie-sterkte
van stuurhuis-hefinstallaties op binnen-vaartschepen".
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re ruimte van circa 12 mm. Hierdoor ontstaan storingen in het heffen of neerlaten van
het hefbare stuurhuis door aanlopen van onderdelen. De hefkoker zal echter door deze
te zwakke constructie niet bezwijken.
Tabel 2: Belastingscombinaties voor hefkoker 2
Constructiedeel

Capaciteit (kN)

Te verwachten krachten (kN)

Bovengeleiding buitenzijde

216

540

Bovengeleiding binnenzijde

39

540

Ondergeleiding buitenzijde

55

455

Ondergeleiding binnenzijde

216

455

Voor hefkoker 2 bleek bij de belastingscombinatie die ontstaat door vertragingskrachten
zoals een aanvaring de hoogste belasting op te leveren. Hefkoker 2 is op alle vier berekende belastingspunten onvoldoende sterk.
De beperkte capaciteit is vooral aanwezig op de geleidepunten en de hoekversterkingen
van de kokerdelen. Met name geleiding aan de binnenzijde van het bovenste gedeelte
van de hefkoker is tot factor 13,8 te zwak.
Verder zijn in de onderzijde van de hefkokerdelen mangaten aangebracht. Als de hefkoker in de onderste stand staat, kan men via deze mangaten de hefkoker betreden. Met
name in de bovenste hefkokerdelen is de plaats van deze uitsparingen ongelukkig te
noemen, omdat juist daar de grootste druk- en schuifspanningen ontstaan.
In hefkoker 2 heeft elk kokerdeel een eigen hefcilinder. De bevestigingspunten van
deze cilinders zijn zo aangebracht, dat de hefbeweging alleen door wringing op het
betreffende kokerdeel kan worden overgebracht.
Bij de vaststelling van de capaciteit van de hefkoker om krachten te weerstaan, is er
vanuit gegaan dat de krachten op de geleidepunten van de hefkokerdelen, vanuit de
hefkoker, zelf nihil zouden zijn. Met de ter beschikking staande gegevens waren de
krachten die ontstaan door genoemde wringing van de kokerdelen niet vast te stellen.
Als de te verwachten krachten invloed uitoefenen op hefkoker 2, is het te verwachten
dat de hefkoker vervormt of bezwijkt.
Tabel 3: Belastingscombinaties vvooran hefkoker 3
Constructiedeel

Capaciteit (kN)

Te verwachten krachten (kN)

Bovengeleiding buitenzijde

100

633

Bovengeleiding binnenzijde

100

633

Ondergeleiding buitenzijde

73

573

Ondergeleiding binnenzijde

49

573

Ook bij hefkoker 3 bleek bij de belastingscombinatie die krachten uitoefent onder een
hoek van 45o de hoogste belasting op te leveren. Hefkoker 3 is op alle vier berekende
belastingspunten onvoldoende sterk. De belastingspunten zijn volgens de berekening
van factor 6,3 (de bovengeleidingen) tot factor 11,7 (ondergeleiding binnenzijde) te
zwak.
De relatief hoge krachten die op de belastingspunten bij deze hefkoker worden uitgeoefend, vinden hun oorsprong in het feit dat de kokerdelen ver uitgeschoven worden en er
daardoor een naar verhouding kleine inklemhoogte tussen de kokerdelen overblijft.
Aan de onderzijde van verschillende kokerdelen zijn uitsparingen aangebracht om bij
ingeschoven toestand de bevestigingsconstructie vrij te houden. Deze uitsparingen heb33

ben een grote negatieve invloed op de belastings-capaciteit van de hefkoker.
Bij de te verwachten krachten is het te verwachten dat delen van de hefkoker zullen
plooien of vervormen. Het is niet ondenkbaar dat daardoor de hefkoker zal bezwijken.
De volledige rapport met de constructie-sterkteberekeningen zijn als bijlage 1 bij dit
rapport gevoegd.
3.2.1.4
Onderzoek mechanica hefbare stuurhuizen
Er wordt bij het ontwerpen van stuurhuisliften slechts in het algemeen rekening gehouden met het te heffen gewicht. Voor zover na te gaan is, worden aan de gebruiker nooit
instructies gegeven voor de berekende nuttige belasting van de stuurhuislift.
Na ingebruikneming van de stuurhuislift wordt vaak extra apparatuur, meubilair en
ander materiaal in het stuurhuis geplaatst.
Bouwtekeningen van binnenvaartschepen moeten voor nieuwbouw ter controle bij de
Divisie Scheepvaart gepresenteerd worden. Bij gebrek aan wettelijke eisen hoeven voor
hefbare stuurhuizen echter geen bouwplannen aan de Divisie Scheepvaart voorgelegd te
worden.
Classificatiebureaus eisen deze bouwtekeningen en opgave van technische specificaties
wel. Bij ontbreken van wettelijke normen is het voor deze classificatiebureaus moeilijk
vast te stellen of de algemene zorgvuldigheidsnorm (bouwen volgens goed scheepsbouwgebruik) nageleefd wordt.
Bij het ingestelde onderzoek naar de constructie van hefbare stuurhuizen bleek dat de
bij een fabrikant en een classificatiebureau verkregen gegevens op bouwtekeningen en
technische beschrijvingen vaak onnauwkeurig of niet tot in detail uitgewerkt waren.

3.3

Arbo–veiligheid

3.3.1

Analyse

3.3.1.1
Ruimte onder het stuurhuis
Hefbare stuurhuizen zakken tot op het roefdek, aan dek of soms in een uitsparing in
het roefdek. Hoewel een akoestisch signaal is voorgeschreven tijdens het zakken van
het hefbare stuurhuis, is het mogelijk dat een persoon zich onder het stuurhuis bevindt
en vervolgens beklemd raakt onder het stuurhuis. De ruimte waarop het stuurhuis zakt
hoeft volgens het BSB of ROSR niet beveiligd te zijn door middel van een hekwerk. Er
hoeft ook geen enkele andere aanduiding te zijn die op deze gevaren wijst.
3.3.1.2
Het betreden van de hefkoker
Voor inspectie en reparatie is het mogelijk via een inspectieluik aan de bovenzijde (vanuit het stuurhuis) en aan de onderzijde (vanuit de machinekamer) de binnenzijde van
de hefkoker te betreden. Vanuit de machinekamer kan dit zonder dat men in het stuurhuis hiervan op de hoogte is. Er hoeft ook hier geen waarschuwing tegen de daar aanwezige gevaren te zijn. Ook hoeft er geen detectie met melding in het stuurhuis te zijn
dat personen de hefkoker betreden.
Er hebben reeds enige van dergelijke ongevallen, in Nederland en daarbuiten, plaatsgevonden met fatale afloop.
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Onderstaande foto’s geven een situatie weer van een hefkoker op een nieuwbouw binnenvaartschip, waar door de eigenaar op eigen initiatief oplossingen zijn gezocht voor
bovenstaande problemen.
Figuur 11: Overzicht hefkoker

Figuur 12: Toegangssignalering

Figuur 13: Waarschuwing bij betreden

In de hefkoker wordt, op een enkele uitzondering na, geen klimmateriaal zoals ladders,
traptreden, bordessen of hand-railingen aangebracht. Soms wordt in de bovenste koker
van de stuurhuislift een stalen ladder aangebracht.
Het is niet gebruikelijk om in de hefkoker een vast gemonteerde verlichting aan te
brengen.
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Als de inschuifbaarheid van de hefinstallatie optimaal benut wordt, kan doorgaans
vanaf de onderzijde de hefkoker alleen betreden worden als de hefinstallatie geheel is
uitgeschoven. Als de hefinstallatie in de onderste stand staat, is het toegangsluik in de
machinekamer geblokkeerd door de overige hefkokers. Bij het drukloos maken van de
hydraulische installatie door werkzaamheden aan leidingen, slangen, cilinders of stuurventielen, zal de hefinstallatie zakken. De onderzochte hefinstallaties kunnen niet
mechanisch geblokkeerd worden tegen ongewild zakken.
3.3.1.3
Ergonomie bedieningsinstrumenten hefbaar stuurhuis
Er zijn geen eisen gesteld aan de bedieningsapparatuur voor hefbare stuurhuizen.
In de binnenvaart wordt hoofdzakelijk gemanoeuvreerd op smal vaarwater. Dit vereist
vaak een hoge handelingssnelheid van de roerganger. De roerganger moet de bedieningsinstrumenten in het stuurhuis dan ook blindelings kunnen vinden.
In de binnenvaart wordt vaak met wisselende bemanningsleden gewerkt. Omdat er geen
uniforme regels zijn wat betreft de vorm kleur en plaats van de bedieningsinstrumenten
(schakelaars), kan verwarring ontstaan bij het bedienen van de hefinstallatie van een
stuurhuis.
Doordat er geen uniforme afspraken over de plaats, soort, vorm en kleur van deze
bedieningsinstrumenten zijn worden er grote uitvoeringsverschillen aangetroffen.
Er bestaat geen eenduidigheid in de kleurcodering van de schakelaars voor de functies
heffen, zakken, en hydraulische pomp aan of uit.
Het type schakelaar voor het bedienen van hefbare stuurhuizen is niet voorgeschreven.
Zo kunnen arrêterende schakelaars6 gebruikt worden. Er zijn geen vaste afspraken over
functiemelders (controlelampen) voor hefbare stuurhuizen.
3.3.1.4
Noodzakinrichting hefbaar stuurhuis
Voor schepen met een hefbaar stuurhuis, gebouwd na 1976, moet er een noodzakinrichting aanwezig zijn. Er zijn echter geen eisen gesteld aan de wijze waarop dit gerealiseerd moet worden. Uit het onderzoek is gebleken dat door fabrikanten vaak een
oplossing wordt gezocht in het bestaande elektrische circuit. Bij storing in dit elektrische - of in het hydraulische circuit zal de noodzakinrichting niet functioneren.
Van een noodzakinrichting kan slechts sprake zijn, als deze functioneert onafhankelijk
van de voor normaal gebruik aanwezige stroom-, bedienings- en krachtbronnen, zoals
het boordnet en de pompen en ventielen van het hydraulisch systeem.
Een noodzakinrichting moet zodanig geconstrueerd zijn, dat het functioneren onder alle
omstandigheden gegarandeerd is.

3.4

Doorvaarthoogten bruggen

3.4.1

Analyse

3.4.1.1
Nederland
De vaarwegafmetingen in Europa zijn gestandaardiseerd. Deze standaardisatie is vastgesteld door de Europese Transportministers (CEMT/Conférence Européenne des Ministres
des Transports). In de zogenaamde CEMT-klassen zijn de vaarwegen ingedeeld naar
type schip. De klasse 0 (kleinere schepen) is het kleinste schip; de klasse VI
(Vierbaksduwstel) is het grootste.
6

In de elektrotechniek wordt hiermee een schakelaar bedoeld, die na het loslaten in de "aan"-functie blijft staan. Niet arrêterend is een
schakelaar die na loslaten in de uit-functie terugspringt.
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De door de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat ingestelde Commissie Vaarwegbeheerders (CVB) heeft in de Richtlijn Vaarwegen deze standaard voor Nederland uitgebreid.
In Nederland zijn de CEMT-klassen uitgebreid met de klasse VI-b. Deze uitbreiding
houdt in dat de hoogte van vaste bruggen op 8,80 m gesteld moet worden, als er op
jaarbasis >10.000 TEU (twintig voets-containers) vervoerd worden. Behalve het ongeval
met het MS Marion (klasse Va) hebben alle ongevallen plaats gevonden op klasse VI-bvaarwegen.
3.4.1.2
Rijnvaarthoogte
Op alle trajecten waar de herziene Rijnvaartakte (akte van Mannheim) van toepassing
is, zijn maatregelen genomen om bij een extreem hoge rivierstand schade aan oevers
en bebouwing tegen te gaan. Bij een vooraf bepaalde waterstand wordt de scheepvaart
geheel gestremd.
De Rijnvaarthoogte is een minimaal afgesproken doorvaarhoogte van kunstwerken7, die
voorhanden is bij net niet door hoogwaterpeil gestremde scheepvaart. Deze Rijnvaarthoogte, waar in 1859 reeds sprake van was, is thans in het voorschrift TP(99)13 van
de Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) in Straatsburg vastgelegd op 9,10 m.
3.4.1.3
Onderzoek vrije doorvaarthoogte brug bij ongeval Brigitte 1
Van de in dit rapport betrokken ongevallen is alleen bij het ongeval van het containerschip Brigitte 1 de hoogte van de lading alsmede de vrije doorvaarthoogte van de brug
mede bepalend geweest voor het ontstaan van het ongeval.
3.4.1.4
Schelde-Rijnverbinding
Het ongeval met de Brigitte 1 heeft plaats gevonden op de Schelde-Rijnverbinding
(SRV).
De SRV is een vaarweg, die de verbinding vormt tussen het Rijnstroomgebied en de
haven van Antwerpen (België). De in 1975 gereed gekomen verbinding biedt de binnenscheepvaart een aanzienlijk kortere vaarweg. De SRV is geclassificeerd als Cemtklasse VI.
De SRV bestaat uit een pand8, gerealiseerd in verbeterd en gekanaliseerd bestaand
vaarwater (Volkerak-Tholense gat) en een pand, dat bestaat uit een gegraven kanaal
(Tholense gat-Havenkanaal B2, haven Antwerpen). Tussen beide kanaalpanden is een
sluizencomplex (Kreekraksluizen) gebouwd. Het zuidelijke deel wordt wel
Antwerpskanaalpand genoemd, het noordelijk deel Tholens kanaalpand en het
Zoommeer.
De totstandkoming en de bouw van de SRV is geregeld in het verdrag van 13 mei 1963
tussen het koninkrijk België en het koninkrijk der Nederlanden, verwoord in tractaat
78, jaargang 1963, hierna genoemd tractaat SRV.
De betreffende brug ligt in het Antwerpskanaalpand.
3.4.1.5
Kanaalpeil
Het kanaalpeil9 op het Antwerpskanaalpand is aanvankelijk vastgesteld op NAP10 +1,60
m. Nog tijdens de bouw van het kanaal werd het kanaalpeil verhoogd naar NAP +1,80
7
8
9
10

Een kunstwerk is een object gebouwd in of over een vaarweg, zoals een sluis of brug.
Een kanaalpand is gedeelte van een vaarweg begrensd door sluizen of andere waterkeringen.
Het kanaalpeil is de nagestreefde waterstand in een kanaalpand.
Het Normaal Amsterdams Peil (NAP) is het voor Nederland geldende vergelijkings-vlak, waarnaar alle hoogten en diepten worden herleid.
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m. Het Antwerpskanaalpand heeft een open verbinding met de haven van Antwerpen.
De reden van de verhoging van het kanaalpeil is verhoging van de effectieve diepte van
de havenbekkens van Antwerpen.
3.4.1.6
Waterstand
De waterstand in het Antwerpskanaalpand wordt beheerd en bepaald door het waterschap van de haven Antwerpen. De waterstand wordt de laatste jaren nagenoeg altijd
tussen NAP +1,90 m en NAP +2,00 m gehouden. Tijdens het ongeval met het MDS
Brigitte 1 was de waterstand NAP +1,95 m.
Tijdens een onderzoek ter plaatse fluctueerde de waterstand gedurende een tijdsduur
van 3 _ uur van NAP +1,93 m tot NAP +2.05 m.
In het centrale bedieningshuis van de Kreekraksluizen is een waterstandmeter
geplaatst. De aanwezigheid van deze afleesapparatuur is niet algemeen bekend bij de
binnenscheepvaart. Sluismeesters worden zelden of nooit gevraagd naar de actuele
waterstand.
3.4.1.7
Brughoogte
De hoogte van de bruggen over het Antwerpskanaalpand is in het eerder genoemde
tractaat vastgesteld op 9,10 m bij kanaalpeil. De doorvaarthoogte van 9,10 m is gelijk
aan de Rijnvaarthoogte.
Hoewel de SRV niet onder de akte van Mannheim valt, is voor de SRV in het tractaat
SRV gekozen voor de Rijnvaarthoogte.
Op het Rijnvaartgebied komt deze minimale hoogte niet of slechts enkele dagen per
jaar tijdens extreem hoog water (zogenaamde Marke 2) voor. Mits de waterstand op
kanaalpijl staat en de bruggen op de aangegeven hoogte liggen, is op de SRV altijd
sprake van deze minimale brughoogte.
Figuur 14: Voorbeeld relatie NAP / kanaalpijl / brughoogte

3.4.1.8
Rijnvaarthoogte-containervervoer
In de tijd van de bouw van de SRV was er nagenoeg nog geen containertransport door
de binnenvaart. In 1999 echter passeerden maar liefst 8.012 containerschepen met
990.758 TEU de SRV.
De meeste binnenvaartcontainerschepen laden de containers thans in 4 lagen. Om de
38

containers vier hoog te kunnen laden, zal in verband met de stabiliteit, de laadvloer ook
minimaal vier containers breed dienen te zijn. Deze schepen zijn daarom minimaal
11,00 meter breed.
Van de 8012 containerschepen die in 1999 de SRV passeerden waren er 5.851 schepen breder dan 11,00 m en hadden de containers dus vier hoog kunnen stapelen. Van
die 5.851 schepen hadden 3014 schepen de Nederlandse nationaliteit (bron passages
SRV: Min V&W, DGG, AVV, 1999).
Een binnenvaartschip met 4 lagen containers heeft een afstand vlak – bovenste container van ongeveer 11,00 m (vranghoogte/0,6 m + 4x2,60m). Tijdens het passeren van
bruggen tijdens de vaart is een marge van minimaal 20 cm aan te houden in verband
met onverwachte waterbewegingen. Het schip moet dus minimaal 2,10 m diep liggen
(11,00-2,10 +0,20=9,10 m) om een brug op Rijnvaarthoogte te passeren.
Als er zich bij de lading een zogenaamde High-cube container11 bevindt moet de diepgang 2,40 m zijn. Door het vervoer van lege containers en containers die niet tot hun
maximaal toelaatbare gewicht beladen zijn, hebben de meeste een geringere diepgang
dan 2,40 m. Daardoor kunnen deze schepen op het Antwerpskanaalpand vaak slechts
75% van hun laadcapaciteit benutten.
Figuur 15: Schematisch overzicht hoogten containerschepen

3.4.1.9
Onderzoek Kreekrakbruggen
In het Antwerpskanaalpand zijn drie bruggen of clusters van bruggen: de
Noordlandbrug (op Belgisch grondgebied), de Bathsebrug en de Kreekrakbruggen. In de
Vaarwegkenmerken in Nederland (VIN, bron: AVV) en de notitie van de Directie Zeeland
van Min V&W "Afmetingen op rijksvaarwegen in Zeeland", (kenmerk NWH/P, oktober
1990), staat dat de voornoemde bruggen een doorvaarthoogte van 9,10 m hebben. Wel
is in de notitie de volgende noot opgenomen: "De schipper moet aan de hand van de
actuele waterstand op het Antwerpskanaal zelf de beschikbare doorvaarthoogte bepalen".
11

Een High-cube container is een overmaatcontainer welke 30 cm hoger is dan gangbare containers van 2,90 m hoog.
Wereldwijd zijn 0,2% van de containers High cube-containers (bron ECT).
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Bij onderzoek ter plaatse bleek dat de onderzijden van de bruggen vele krassporen vertoonden.
3.4.1.10 Hoogtepeilschalen bruggen SRV
Bij alle bruggen over het Antwerpskanaalpand van de SRV zijn voor elke vaarrichting
aan beide zijden van het kanaal, op een afstand van ongeveer 5 m voor de betreffende
brug, hoogtepeilschalen aangebracht. Deze hoogtepeilschalen zijn zo bevestigd aan de
oever dat deze in het water steken. Op deze peilschalen is tot 1 decimeter nauwkeurig
in geel/zwarte beschildering op de waterlijn de actuele doorvaarthoogte van de
betreffende brug af te lezen.
Er zijn geen andere signaleringen die de hoogte aangeven van de bruggen over het
Antwerpskanaalpand van de SRV.
3.4.1.11 Hoogtemeting
Het ongeval met de Brigitte 1, een schadevaring met de Bathsebrug door een onbekend
gebleven vaartuig (60 bouten en 2 koppelplaten afgebroken), en de vele krassporen aan
de onderzijde van de bruggen in het Antwerpskanaalpand, is voor de Directie Zeeland
van het Min V&W, DGR (RWS) aanleiding geweest om door een in hoogtemeting gespecialiseerd bedrijf een onderzoek te laten instellen naar de brughoogten en de hoogtepeilschalen op het Antwerpskanaalpand.
3.4.1.12 Bouwwijze
Alle bruggen op het Antwerpskanaal zijn gebouwd in segmenten. Om expansie toe te
laten zijn de segmenten aan de onderzijde van de brugliggers voorzien van koppelplaten. Deze koppelplaten zijn met 30 M24 bouten bevestigd aan de brugsegmenten. De
bouten zijn met de draadeinden naar beneden gemonteerd en steken tot maximaal 50
mm onder deze koppelplaten uit. Bij de in opdracht van RWS verrichte meting verkregen waarden in dit rapport is geen rekening gehouden met de onder de brug uitstekende koppelplaten en de bouten.
3.4.1.13 Resultaat hoogtemeting bruggen SRV
Bij een waterstand op KP (NAP +1,80 m) zouden de bruggen minimaal een hoogte
moeten hebben van NAP +10.90 m om aan de gestelde hoogte te voldoen.
Bij de in opdracht van RWS verrichte meting bleken de volgende waarden:
Bathsebrug:

Kreekrakbruggen:

- Deze voldoet in het midden aan de gestelde hoogte bij KP.
Aan de oost- en de westzijde van de brug voldoet de brug
niet aan de gestelde hoogte. Bovendien geven twee van de
vier aanwezige hoogteborden een tot 58 mm hogere doorvaarthoogte aan dan werkelijk beschikbaar.
- De Kreekrakbruggen bestaan uit (van noord naar zuid) een
verkeersbrug (provinciale weg N289), een spoorbrug en
twee verkeersbruggen (autoweg A58).
- De provinciale brug voldoet in het midden aan de gestelde
hoogte. Aan de zijkanten (binnen de door borden D2 BPR
aangegeven doorvaartbreedte) voldoet de brug niet aan de
gestelde hoogte.
- De spoorbrug voldoet bij KP aan de gestelde hoogte.
- Van de verkeersbrug (A58) zuid voldoet de zuidelijke ligger op geen enkel punt aan de gestelde hoogte.
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Minst gemeten hoogten:

- Van de verkeersbrug (A58) noord voldoet de noordelijke
liggers op geen enkel punt aan de gestelde hoogte.
- De hoogteborden bij de Kreekrakbruggen geven de juiste
hoogte aan.
A58 zuid, zuidelijke ligger: NAP +10,812 m.
A58 noord, noordelijke ligger: NAP +10,78 m.

3.4.1.14 Resultaat controlemeting hoogtepeilschalen SRV
Alle hoogtepeilschalen op het Antwerpskanaalpand op de SRV zijn gecontro-leerd op de
juiste weergave van de actuele brughoogte. Enige hoogtepeil-schalen bleken een afwijking te hebben van enige centimeters (maximaal 58 mm) in zowel positieve als negatieve zin. De peilschalen die een te hoge actuele doorvaarthoogte aangaven zijn
inmiddels door RWS, Directie Zeeland aangepast. De op de peilschalen aan-gegeven
brughoogte zijn nu gelijk aan of iets minder dan actuele doorvaart-hoogte van de brug.
3.4.1.15 Schrikhoogte
In de eerdergenoemde Richtlijnen Vaarwegen van de Commissie Vaarweg-beheerders
(CVB) wordt in paragraaf 5.2.2 Doorvaartprofiel beschreven:
De doorvaarthoogte bij vaste bruggen is de verticale afstand tussen de maatgevende
waterstand en de onderkant van de overspanning boven de vaarweg. De doorvaarthoogte
is samengesteld uit drie parameters: D=hm+H+S.
Waarin (alle eenheden in m):
D
= doorvaarthoogte ten opzichte van NAP
hm
= maatgevende waterstand ten opzichte van NAP
H
= maatgevende strijkhoogte
S
= schrikhoogte
Tenzij anders aangeven, wordt de doorvaarthoogte geacht aanwezig te zijn over de gehele doorvaartwijdte van de brug.
De schrikhoogte is voor alle klassen vastgesteld op 0,30 m en ondervangt de volgende
factoren:
- de onnauwkeurigheid in kennis van feitelijke strijkhoogte,
- de fouten bij het aflezen van de doorvaart-hoogteschaal bij de brug,
- de verticale beweging van het schip door golven of door variatie in toerental
en/of vaarsnelheid.
Bij de bepaling van de doorvaarthoogte van de bruggen in de in het
Antwerpskanaalpand van de SRV, is geen rekening gehouden met de schrikhoogte.
De laatste versie van de Richtlijnen vaarwegen is van 1999. De CVB is in 1977 geïnstal-leerd. De CVB heeft alle richtlijnen met betrekking tot de bouw van kunstwerken in
en over vaarwegen verzameld en bewerkt. De norm "schrikhoogte" werd reeds al in
1950 gehanteerd bij de bouw van bruggen.
3.4.1.16 Hoogte sluisdeuren Kreekraksluizen
Volgens de eerder genoemde nota "Afmetingen op rijksvaarwegen in Zeeland" en ook in
de Vaarwegkenmerken in Nederland (ViN), dienen de onderzijden van zuidelijke geheven hefdeuren van de Kreekraksluizen eveneens op 9,10 m hoogte te liggen. Gezien de
hoogte van de lading van het duwstel Brigitte 1-2, had deze al tegen de onderzijde van
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deze hefdeuren moeten varen. Sluismeesters van de Kreekraksluizen meenden uit ervaring te weten, dat de onderzijden van de geheven sluisdeuren 20 cm hoger zouden zijn
dan de onderzijde van de Kreekrakbruggen. Ook dan was de Brigitte 1 met haar lading
containers tegen de onderzijde van de sluisdeuren gevaren.
De hoogte van de onderzijde van de geheven sluisdeuren van de Kreekraksluizen is door
RWS niet bij de metingen betrokken.
Door het bureau van de Raad voor de Transportveiligheid is de onderzijde van genoemde hefdeuren gemeten met behulp van geijkte apparatuur. Daarbij bleek dat de onderzijde van de geheven zuidelijke hefdeuren (zijde Antwerpskanaalpand) een hoogte van
NAP +11.47 m (bij KP een onderdoorvaarthoogte van 9,67 m) hadden.
3.4.1.17 Doorvaarthoogte tijdens ongeval
Bij een waterstand van NAP +1,95 was het laagste gemeten punt binnen de borden D2
van bijlage 7 BPR: 8,83 m. Als de waterstand op KP is, bedraagt de doorvaarthoogte
van het laagst gemeten punt 8,98 m.

3.5

Werkvoorschriften / organisatie hoogtemeting schepen
met hoge lading

3.5.1

Analyse

3.5.1.1
Kwaliteitscertificering ISO 9002
Op sommige binnenvaartschepen wordt reeds gewerkt volgens de ISO 9002 certificering. Dit is een internationale kwaliteitsstandaard. De procedures om tot deze kwaliteitsstandaard te komen staan omschreven in kwaliteitshandboeken. De onderzoeken,
die leiden tot afgifte van het kwaliteitscertificaat, kunnen worden afgegeven door classificatiebureaus.
3.5.1.2
IVR-QS
De Internationale Vereniging het Rijnschepenregister (IVR) heeft op grond van de ISO9002 standaard een kwaliteitsstandaard voor binnenvaartschepen ontworpen. Ook hier
wordt gewerkt met procedurehandboeken.
Bij navraag bij de in de binnenvaart werkzame classificatiebureaus, bleek dat slechts
een kleine containerrederij van vier schepen gecertificeerd is volgens de ISO-9002
standaard. Er zijn diverse containerschepen gecertificeerd volgens de IVR-QS standaard. In de procedurehandboeken van zowel de ISO-9002, als de IVR-QS staat niets
vermeld over standaard werkwijzen bij het vaststellen van de hoogte van schip en
lading bij het vervoer van containers.
Inmiddels heeft IVR het beheer en certificering volgens IVR/QS overgedragen aan een
classificatiebureau.
3.5.1.3
ISM-code
De zeevaart kent sinds 1993 (IMO-resolutie A741, 04-11-1993) de International
Safety Management Code (ISM-code). Dit is een veiligheidsborgingssysteem waarbij
procedures en afspraken m.b.t. de veiligheid van schip, lading en bemanning in de
ruimste zin van het woord vastgelegd moeten worden in een handboek. Vanaf 1 juli
2002 moeten alle zeeschepen met uitzondering van droge lading schepen kleiner dan
500 Brt aan de ISM voldoen. Verschillende landen hebben de ISM-code al geïmplementeerd. Voor Nederlandse zeeschepen geldt de ISM-code al voor ro-ro-schepen, passagiersschepen en tankschepen.
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3.5.1.4
Ongeval door foutief vaststellen hoogte lading en schip
Bij het ongeval van de Brigitte 1 en de Kreekrakbruggen had de 2de schipper de hoogte van het schip en de lading containers bepaald. Aan boord waren geen vaste afspraken gemaakt over de vaststelling en vastlegging van de hoogte van de lading
containers. Er was een schrift waar actuele reisgegevens in vastgelegd werden. Hierin
was geen ruimte gereserveerd voor de hoogtemeting. De 2de schipper deed de meting
als volgt:
- Staande in het gangboord werd het vrijboord gemeten
(afstand waterspiegel-dek),
- Staande in het gangboord werd de hoogte tot aan de 2de containerlaag gemeten
(afstand dek-bovenzijde 2de containerlaag,
- Daarbij werd twee maal de standaardhoogte van een container opgeteld
(3de en 4de laag),
- De eindwaarde werd mondeling aan de 1ste schipper doorgegeven en niet
genoteerd.
De berekening werd uit het hoofd gedaan. Daarbij werd een rekenfout gemaakt.
Daarnaast werd er geen rekening gehouden met in de 4de containerlaag aanwezige Hicube containers. Verder bleek bij hermeting na het ongeval dat, naast de rekenfout, het
meten erg onnauwkeurig was verricht.

3.6

Constructie en mechanica hefbare stuurhuizen

3.6.1

Analyse

3.6.1.1
Inleiding
Bij het ongeval Brigitte 1 en de Pride of Braila zijn de stuurhuizen bij het ongeval van
de hefkokers afgebroken. Bemanningsleden van beide schepen zijn daarbij gewond geraakt door dit afbreken en door glasscherven van de gebroken ramen van de stuurhuizen.
Het MS Pride of Braila is een schip, gebouwd en geschikt voor de zee- en binnenvaart.
Het ongeval zelf is niet door de RvTV nader onderzocht.
Het ongeval is echter aanleiding geweest voor de RvTV om een algemeen onderzoek in
te stellen naar de bouwtechnische en nautische aspecten bij het gebruik van stuurhuisliften.
3.6.1.2
Glassoorten ramen stuurhuizen
De gewonden bij ongevallen van binnenvaartschepen met hefbare stuurhuizen en bruggen (Brigitte 1 en Pride of Braila) zijn het slachtoffer geworden van onder andere glasscherven van gebroken glasruiten. De geplaatste ruiten van stuurhuizen zijn vaak van
vensterglas dat verscherft bij breuk.
Inmiddels heeft het Hoofd van de Divisie Scheepvaart op grond van de BSW en het
ROSR een concept-beleidsregel ontwikkeld, waar bij nieuwbouw en bij vervanging van
ruiten op bestaande schepen, alleen nog veiligheidsglas volgens NEN-ISO 614 toegelaten wordt voor de ramen in binnen- en buitenwanden van een binnenvaartschip
(december 2000).
3.6.1.3
Starre constructie bovenzijde stuurhuizen
De hefbare stuurhuizen bestaan meestal uit een stalen bak (bodem en zijwanden tot op
een hoogte van circa 1,00 m), die op de hefkolom geplaatst is. De bovenzijde van het
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stuurhuis, bestaande uit ramen, raamstijlen en het dak, kunnen over deze bak heen
zakken. Hierdoor kan de kruiplijn nog extra met ongeveer 1,00 m verlaagd worden. De
bovenzijde van het stuurhuis is meestal van aluminium.
In het algemeen wordt deze bovenzijde zodanig geconstrueerd, dat een star verband
ontstaat. Bij krachten van buitenaf (ongevallen Brigitte1 en Pride of Braila) zal de constructie zich in zijn vorm willen handhaven en zal op de hefkolom afbreken.
3.6.1.4
Mechanica hefbare stuurhuizen
De onderzochte type hefinstallatie bestaat uit een kolom met meerdere kokers die uitgeschoven kunnen worden. De hefinstallatie wordt hydraulisch aangedreven. Een pomp
zorgt voor het vermogen en de gewenste hefsnelheid. De olie wordt, door ventielen
geregeld, naar cilinders gepompt. Door het uitschuiven van de plunjers van de cilinders
wordt de hefkolom uitgeschoven en heft het stuurhuis. Als door middel van de stuurventielen de hydraulische olie weer teruggevoerd wordt naar de voorraadtank, schuiven
de cilinders weer in en zakt het stuurhuis.
De huidige wet- en regelgeving voor de binnenvaart staat in het algemeen niet toe dat
andere verbruikers op een hydraulische installatie voor het bedienen van de roeren aangesloten worden. Daarom zal voor een hefinstallatie van stuurhuizen een extra hydraulische installatie aanwezig moeten zijn. Bij een aantal andere, door de RvTV onderzochte
ongevallen bleek echter, dat andere verbruikers als ankerlieren en hefbare stuurhuizen
soms wel op de stuurmachine zijn aangesloten.
3.6.1.5
Slangbreukbeveiliging
Als in het leidingsysteem van het hydraulisch systeem van een hefinstallatie van stuurhuizen een breuk ontstaat, zal het stuurhuis onder invloed van zijn eigen gewicht ongecontroleerd zakken. Om dit te vermijden worden hiervoor vaak slangbreukbeveiligingen
gebruikt. Deze ventielen sluiten automatisch bij ongecontroleerde uitstroom van hydrauliek-olie. Uit het onderzoek naar de gebruikte mechanica van hefbare stuurhuizen blijkt
dat slangbreukbeveiligingen onder invloed van trillingen ook spontaan in werking kunnen treden. Bij het in werking treden van de slangbreukbeveiliging is de neergaande
slag van de hefinstallatie volledig geblokkeerd.
Sommige fabrikanten van hefinstallaties voor stuurhuizen maken gebruik van een direct
aan de hefcilinder geplaatste drossel. Hiermee kan de zakbeweging, in geval van leiding- of slangbreuk, gecontroleerd worden.
Op basis van de beschikbare technische gegevens over de hydraulisch installaties en de
bediening van hefbare stuurhuizen is een nader onderzoek ingesteld.
Aspecten hierbij waren:
- hefvermogen van de hydraulische installatie,
- slangbreukbeveiliging,
- aanwezigheid overdrukbeveiliging op de hydraulische installatie,
- aanwezigheid overdrukbeveiliging hefcilinders,
- toegepaste elektronica bij hefinstallaties van stuurhuizen:
gebruikt materiaal zoals:
• schakelaars,
• bedrading,
• relais en ander schakelmateriaal.
- Alarmering / signalering voor:
• opening toegangsluik hefkoker,
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•
•
•
•
•
•

onderalarm niveau buffertank hydraulisch systeem,
in bedrijfssignalering hydraulische pomp,
overbelastingssignalering hydraulische pomp,
voedingssignalering (24 volt) alarmering,
stuurstroomsignalering hydraulisch bedieningsventiel,
aanwezigheidsmelder personen onder het stuurhuis.

Een stuurhuishefinstallatie is een krachtwerktuig waarbij veel krachten vrijkomen. Voor
vergelijkbare installaties als heftafels, personen- of goederenliften, die in andere sectoren gebruikt worden, gelden uitgebreide wettelijke voorschriften voor constructie, installatie, onderhoud en keuring.
Uit dit onderzoek bleek dat er door de fabrikanten zeer uiteenlopende typen constructies gebruikt worden.

3.7

Ergonomie bedieningsinstrumenten stuurhuis

3.7.1

Analyse

3.7.1.1
Inleiding
De systeemvaart vol- of semi-continuvaart zijn gemeengoed in de binnenvaart. Ook worden steeds vaker uitgebreide verlofregelingen toegepast. Hierdoor wordt met een steeds
wisselende samenstelling van bemanningsleden gevaren. Ook rouleren deze bemanningsleden vaak over verschillende schepen.
Bij gebrek aan standaardisatie zijn er aan boord van binnenvaartschepen verschillen in
uitvoering en plaatsing van bedieningsinstrumenten. In geval van nood of snel handelen
kan dit zeker tot onnodig tijdverlies of gevaarlijke situaties aanleiding geven.
3.7.1.2
Ergonomie bediening hefbaar stuurhuis (Zugersee)
Het MTS Zugersee was zes weken voor het ongeval door de Belgische eigenaar gekocht
van een Zwitserse rederij. De bemanning was na de eigendomsoverdracht geheel gewisseld.
Uit het bedieningspaneel bleek niet duidelijk hoe men de drukknoppen moest bedienen
om de bovenbouw of het gehele stuurhuis te laten zakken.
Omdat het schip in 1970 was gebouwd behoefde het in verband met de vastgestelde
overgangs--regeling (voor 1976 ROSR) niet voorzien te zijn van een noodzakinrichting.
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Figuur 16: Foto en schematische weergave van het bedieningspaneel van de hefinstallatie
van het stuurhuis van de Zugersee

3.7.1.3
Bedieningspaneel
Aan boord van het MTS Zugersee was een bedieningspaneel in het dashboard gemonteerd ten behoeve van 3 hydraulische heffuncties, namelijk voor:
- het heffen en zakken van de radarantennemast,
- het heffen en zakken van de bovenbouw van het stuurhuis,
- het heffen en zakken van het gehele stuurhuis.
3.7.1.4
Indeling paneel
Het bedieningspaneel was voorzien van 12 elektrische drukknop schakelaars (6 paar
onder elkaar). Om de functie van een schakelaar in werking te stellen moest de schakelaar ingedrukt gehouden worden. Deze schakelaars zijn bestemd om elektrisch aangedreven hydrauliekpompen te starten of te stoppen en bedieningsventielen te bedienen
in het hydraulisch systeem. Enkele drukschakelaars hadden geen functie. Alle schakelaars hadden een witte kleur. In de schakelaars kunnen controlelampjes aangebracht
worden. Aan boord van het MTS Zugersee was hiervan geen gebruik gemaakt.
3.7.1.5
Functieaanduiding
Naast de drukschakelaars zijn soms naast, erboven of eronder functieaanduidingen
aangebracht. Deze aanduidingen waren:
- witte kunststof plaatjes met zwarte ingegraveerde tekst in de Duitse taal
- rode papieren zelfklevende stickers met zwarte tekst in de Nederlandse taal
- gele papieren zelfklevende stickers met zwarte tekst, waarvan de tekst door slijtage
niet meer te lezen was.

46

3.7.1.6 Functies
Omschreven per paar schakelaars genoemd van voor naar achter (vaartrichting schip)
en van boven naar beneden (aanzicht op foto):
Paar
Paar
Paar
Paar
Paar
Paar

1
2:
3:
4:
5:
6:

Links:
Links:
Links:
Links:
Links:
Links:

Hydrauliekpomp 24 volt
Bovendeel stuurhuis op
Stuurhuis op
Geen functie
Hydrauliekpomp 380 volt
radarmast NEER

Rechts:
Rechts:
Rechts:
Rechts:
Rechts:
Rechts:

Geen functie
Bovendeel stuurhuis neer
Stuurhuis neer
Geen functie
Geen functie
Radarmast OP

Enige niet gebruikte schakelaars bleken defect. Mogelijk dat tijdens het gebruik door
de vorige eigenaar elektrische kabels overgezet zijn op andere schakelaars. De bedieningsschakelaars voor de functies voor de radarmast (op/neer) zijn omgekeerd ten
opzichte van die van het stuurhuis en het bovendeel van het stuurhuis.
3.7.1.7
Bedieningsfout tijdens het ongeval
De elektrisch aangestuurde bedieningsventielen van het hydraulieksysteem voor het
heffen en laten zakken van het stuurhuis, lieten in gesloten stand olie door. Hierdoor
zakte het stuurhuis langzaam. Dit systeem was door middel van afsluiters geblokkeerd
in verband met deze lekkage.
Om het bovendeel te laten zakken moest men tegelijkertijd de bedieningsknop van de
hefinstallatie (op de tekening aangeduid met II) en de bedieningsknop van de hydrauliekpomp (knop aangeduid met I) ingedrukt houden. Omdat uit onderzoek bleek dat de
hefinstallatie van de bovenbouw wel functioneerde, heeft de stuurman naar alle waarschijnlijkheid de verkeerde knoppen ingedrukt.
3.7.1.8
Maatregelen Divisie Scheepvaart
Omdat niet duidelijk was hoe de hefinstallatie bediend moest worden, heeft de Divisie
Scheepvaart na het ongeval het stuurhuis vast laten zetten in de onderste stand, totdat
de bedieningsinstallatie en het stuurhuis gerepareerd zouden zijn.
3.7.1.9
Regelgeving
In de bestaande technische regelgeving voor de binnenvaart (BSB en ROSR) zijn,
behalve voor de bediening en controle van de stuurmachine en voor eenmansbediening
bij radarvaart, geen regels vastgesteld voor een uniforme opstelling van bedieningspanelen.
Wel bestaat er een Europese norm uit 1997 betreffende veiligheidseisen en de inrichting van stuurhuizen aan boord van binnenvaartschepen (NEN-EN 1864/97). Hierin
staan geen normen voor plaatsing en uitvoering van bedieningsinstrumenten van hefbare stuurhuizen.

3.8

Positie stuurhuis aan boord containerbinnenvaartschepen

3.8.1

Analyse

3.8.1.1
Historie
Traditioneel zijn, op enkele uitzonderingen na, de stuurhuizen op binnenvaartschepen
op het achterschip geplaatst.
Toen mechanisering nog niet haar intrede had gedaan, was dit een logisch gevolg van
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het feit dat het roer zich op het achterschip bevond. De stuurstelling, al dan niet overdekt, bevond zich achter het dekhuis.
Toen binnenvaartschepen gemotoriseerd werden, werd het stuurhuis voor het dekhuis
(roef) geplaatst. Hierdoor had de schipper een beter zicht vooruit. De overbrenging van
de haspel (stuurwiel) naar het roer was nog steeds mechanisch (kettingen, assen, tandwielen e.d.). Als gevolg van de geringe afstand van de stuurhut naar het roer (enige
tientallen meters), leverde dit geen probleem op.
Het gebrekkige zicht vooruit werd, als daar behoefte aan was, gecompenseerd door het
plaatsen van een uitkijk op het voorschip.
Ook nadat de meeste stuurmachines elektrisch bediend werden bleef, op enkele uitzonderingen na, de plaats van het stuurhuis op het achterschip.
Enige uitzonderingen zijn een inmiddels gesloopt tankschip en enkele zandschepen,
speciaal gebouwd voor de vaart in de Amsterdamse grachten.
3.8.1.2
Containerschepen
In de jaren zestig kwam het vervoer in containers tot ontwikkeling. Als gevolg van het
vervoeren van goederen in containers, wordt het laadvolume groter. Daarom worden
containers meestal in bovenlast vervoerd. Afhankelijk van de breedte van het schip en
de brughoogte in het te varen traject, worden de containers twee-, drie-, vier- of vijfhoog gestapeld.
Om vanuit het stuurhuis een voldoende uitzicht rondom het schip te behouden en de
dode hoek voor het schip binnen de wettelijke normen te houden, moet bij het vervoer
van hogere ladingen het stuurhuis omhoog gebracht worden. Hiervoor worden stuurhuisliften gebruikt, die het stuurhuis soms meer dan 15 m boven het wateroppervlak doen
uitsteken. Als een containerschip een lagere brug nadert, moet het stuurhuis achter de
lading zakken om deze te kunnen passeren.
3.8.1.3
Regelgeving
Het verminderde zicht vooruit moet, in geval van een achter de lading gezakt stuurhuis,
gecompenseerd worden door het gebruik van optische hulpmiddelen, die over een voldoende ruim zichtsveld een helder en onvertekend beeld (artikel 1.09 3e lid BPR)
geven. Ook mag, bij verminderd uitzicht, gebruik gemaakt worden van een uitkijk op
het voorschip
3.8.1.4
Optische hulpmiddelen
Geschikte optische hulpmiddelen zijn:
- Spiegels: De spiegels zijn, met het zichtvlak naar voor gericht, gemonteerd naast
het stuurhuis. De schipper kan zo in de lengterichting langs het schip
vooruit kijken. Het gedeelte onmiddellijk voor het schip blijft "blind".
- Camera’s: Veelal staan camera’s op dezelfde plaats als spiegels. Meestal is er dan
nog een van afstand bediende draaibare en inzoombare camera op het
voorschip. De monitoren van de betreffende camera’s staan in het stuurhuis.
- Radar:
De radarantenne staat bij containerschepen veelal op het voorschip.
Soms staat een extra antenne op het achterschip, soms alleen op het
achterschip.
3.8.1.5
Beperkingen optische hulpmiddelen
- Spiegels: Bij het passeren van bruggen worden voor het langs de lading kijken
spiegels gebruikt. Het verkregen beeld is een spiegelbeeld.
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- Camera’s: Bij videocamera’s is het verkregen beeld tweedimensionaal. Men ziet geen
diepte. Daardoor zal men zonder referentiepunten moeilijk afstanden kunnen schatten. Bovendien kan het beeld, afhankelijk van het type lens,
vertekend worden weergegeven. Ook worden zoomobjectieven gebruikt. Dit
geeft een extra vertekening van het beeld. Bovendien is bij camera’s de
juiste kleurweergave van met name verlichting niet gegarandeerd.
- Radar:
Met behulp van de radar kunnen positie, afstanden en koers/ vaarrichting
goed afgelezen worden. Koerswijzigingen en snelheid kunnen door de
relatieve waarneming niet goed waargenomen worden. Hierdoor wordt
radar als enig hulpmiddel door de wetgever ongeschikt geacht, omdat het
varen op radar een speciale discipline vereist, waarbij communicatie en
vaarstijl afwijkend zijn van een vaart onder goede zichtomstandigheden.
De overige scheepvaart zal zich bij goed zicht hieraan niet aanpassen
(communicatie/ vaarstijl).
3.8.1.6
Communicatie met dekpersoneel
Communicatie met het (dek-personeel) vindt op schepen met conventionele lading
plaats met behulp van een intercominstallatie. Een spreekinstallatie bevindt zich in het
stuurhuis; de andere op het voorschip. De schipper heeft doorgaans oogcontact met zijn
matrozen aan dek. Er zijn vast afgesproken handtekens waarmee dekpersoneel en schipper met elkaar kunnen communiceren.
Bij containerschepen met het stuurhuis achterop wordt de communicatie tussen schipper en dekpersoneel nog verder bemoeilijkt, omdat er door de lading containers vaak ook
geen zichtcontact is. Veelal wordt hier gewerkt met portofoons. Zo is het mondelinge
contact met het dekpersoneel op elke plaats aan dek gewaarborgd.
Bij schepen met het stuurhuis op het voorschip wordt de communicatie met het dekpersoneel eenvoudiger. De schipper is op spreekafstand van het dekpersoneel op het voorschip en kan zelf zaken waarnemen, waarvoor hij op schepen met het stuurhuis achterop
dekpersoneel nodig heeft.
Op schepen met het stuurhuis op het achterschip is de schipper in veel situaties voor
zijn navigatie afhankelijk van informatie van bemanning op het voorschip. Dit geldt vooral bij het passeren van bruggen en sluizen, het meren en ontmeren, ankeren en het inen uitvaren van havens of nevenvaarwateren.
3.8.1.7

Zicht roerganger bij de in- en uitvaart van havens,
bij kruisingen en in bochten
Als de roerganger op het achterschip staat, heeft hij minder en vooral later zicht op de
overige scheepvaart bij het in- en uitvaren van havens en nevenvaarwateren. Vaak zou hij
gebruik moeten maken van een uitkijk op het voorschip. Het gebruik van een uitkijk op
het schip wordt vaak achterwege gelaten, omdat men gebruikt maakt van communicatie
met de andere scheepvaart van de marifoon.
Soms wordt de radarantenne om de hierboven omschreven reden op het voorschip
geplaatst.
Bij schepen met het stuurhuis op het voorschip kan de roerganger deze waarnemingen
zelf doen en is niet afhankelijk van andermans waarnemingen.
3.8.1.8

Ongevallen waarbij tijdens het ongeval het stuurhuis achter de lading
gezakt was
Bij het ongeval Brigitte1 (locatie: Kreekrakbruggen), Pride of Braila (locatie: verkeersbrug Dordrecht) en de Gerda 2 (locatie: Papendrechtse brug Dordrecht) was het feit dat
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het stuurhuis op het achterschip stond mede oorzaak van de ongevallen.
Brigitte 1:
De schipper had het stuurhuis voor de passage van de
Kreekrakbruggen achter de lading containers laten zakken. Hij had zo
geen zicht op de verhouding hoogte lading/ doorvaarthoogte brug. De
tegen de Kreekrakbruggen stotende en losgeraakte containers schoven
naar achter en vernielden een groot gedeelte van het stuurhuis.
Rondvliegende glasscherven veroorzaakten de verwondingen van de in
het stuurhuis aanwezige bemanningsleden.
Pride of Braila: Om tijdens de passage van de brug zo lang mogelijk zicht vooruit te
hebben, liet de schipper het stuurhuis zo lang mogelijk boven de
lading containers uitsteken. Pas op het laatste moment liet hij het
stuurhuis zakken. Hij verkeek zich op de snelheid van het schip en/of
de daalsnelheid van het stuurhuis. Het nog zakkende stuurhuis raakte
de onderzijde van de brug.
Gerda 2:
Kort voor passage van de brug liet de schipper het stuurhuis achter
de lading containers zakken. Op dat moment kon de schipper een
ander uit een haven komend schip door de hoge oever nog niet zien.
Het marifoon-sectorkanaal van de verkeerscentrale Dordrecht werd
door beide schippers niet uitgeluisterd. Zo konden de beide schippers
de waarschuwingen die gegeven werden vanuit de verkeerscentrale
Dordrecht niet horen.
Pas toen het schip, dat uit de haven kwam, nagenoeg geheel op de rivier was kon de
schipper de ontstane situatie overzien en kon maatregelen nemen om een aanvaring te
voorkomen. Dit lukte echter niet. Doordat de schipper van de Gerda 2 geen zicht naar
voor had, zag hij het andere schip niet aankomen en nam geen maatregelen om een
aanvaring af te wenden. Er ontstond lichte schade aan beide schepen.
3.8.1.9
Nieuwbouwproject containerschepen met stuurhuis op voorschip
In 1999 is een project gestart, waarbij enige kleinere containerbinnenvaartschepen
(capaciteit 32 TEU) zijn gebouwd, speciaal bestemd voor de kleinere kanalen in
Nederland. Inmiddels varen vier van dergelijke schepen. De schepen zijn identiek en
hebben het stuurhuis op het voorschip.
3.8.1.10 Onderzoek verschil zichtbeeld stuurhuis voorop en stuurhuis achterop
Het verschil in uitzicht op een containerschip met het stuurhuis traditioneel op het
achterschip en een containerschip met het stuurhuis op het voorschip is onderzocht.
Van dit onderzoek zijn video-opnamen gemaakt.
Deze video-opnamen, verwerkt in een presentatie met animaties zijn op de CD-rom
getiteld "Plaats stuurhuis aan boord van binnenvaartschepen", die als bijlage 7 bij het
rapport gevoegd is.

3.9

Onderhoud

3.9.1

Analyse

3.9.1.1
MS Marion
Bij het ongeval van het MS Marion was een kogellager van een geleiderol versleten.
Daardoor kon een geleidedraad die het stuurhuis in positie hield van deze rol af lopen.
De draad liep klem, waardoor het stuurhuis niet meer wilde zakken. De slijtage werd
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mede veroorzaakt doordat de geleiderol en het kogellager opgesloten zaten in een constructie die inspectie en onderhoud niet meer mogelijk maakte.
3.9.1.2
MTS Zugersee
Op het bedieningspaneel in het stuurhuis van MTS Zugersee bleken enige schakelaars
ongebruikt en defect te zijn. Het is mogelijk dat deze schakelaars eerder een functie
hebben gehad voor het bedienen van het hefbare stuurhuis, maar dat de bedrading
overgezet is naar een schakelaars zonder functie. Hierdoor was met betrekking tot de
bediening van het hefbare stuurhuis op het bedieningspaneel een onoverzichtelijke en
onlogische situatie ontstaan.
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4

CONCLUSIES

4.1

Algemeen

De eerstverantwoordelijken voor de veiligheid van schepen, en dus ook van de geplaatste hefbare stuurhuizen, zijn de eigenaren en/of schippers van deze schepen. Zij dienen
zich ervan te overtuigen dat alle veiligheidsaspecten van hefbare stuurhuizen onder
controle zijn, d.w.z. dat de risico’s van het varen met hefbare stuurhuizen en de bediening ervan zo laag als redelijkerwijs mogelijk zijn.

4.2

Bouwkundige eisen

Producenten (ontwerper, bouwer/fabrikant en leverancier) hebben de verantwoordelijkheid zich ervan te overtuigen en aan hun klant(en) aan te tonen dat hun product veilig
is en veilig gebruikt kan worden. Van een veilig product is sprake indien aantoonbaar is
dat het zodanig is ontworpen, gebouwd en van instructies voor gebruik voorzien, dat de
risico’s van het gebruik ervan zo laag als redelijkerwijs mogelijk zijn. Deze verantwoordelijkheid geldt ook (en is zelfs belangrijker) indien specifieke wet- en regelgeving ontbreekt of onvoldoende is.
Dit geldt in het algemeen en dus ook voor de producenten van hefbare stuurhuizen en
schepen met hefbare stuurhuizen.
Alleen met de algemene eis tot bouwen volgens goed scheepsbouwgebruik en het verder ontbreken van specifieke eisen aan hefbare stuurhuizen is het toezicht op de bouw
en de handhaving van de veiligheid moeilijk te verwezenlijken.
Dit blijkt uit het feit dat bij het eerder genoemde onderzoek naar de constructies van
hefbare stuurhuizen deze constructies niet of nauwelijks voldoen aan internationaal geldende belastings-normen voor vergelijkbare staalconstructies.
Doordat er geen eisen gesteld zijn aan hefbare stuurhuizen, worden er op zeer uiteenlopende wijzen en inzichten hefbare stuurhuizen gebouwd.
Bouwtekeningen van binnenvaartschepen moeten voor nieuwbouw ter controle bij de
Inspectie Verkeer & Waterstaat, Divisie Scheepvaart, gepresenteerd worden.
Bij gebrek aan wettelijke eisen hoeven voor hefbare stuurhuizen geen bouwplannen aan
de Inspectie Verkeer & Waterstaat, Divisie Scheepvaart, voorgelegd te worden.
Classificatie-bureaus eisen deze bouwtekeningen en opgave van technische specificaties wel. Bij ontbreken van wettelijke normen is het voor deze classificatiebureaus
moeilijk vast te stellen of de algemene zorgvuldigheidsnorm (bouwen volgens goed
scheepsbouwgebruik) nageleefd wordt.
Bij het ingestelde onderzoek naar de constructie van hefbare stuurhuizen bleek dat de
bij een fabrikant en een classificatiebureau verkregen gegevens op bouwtekeningen en
technische beschrijvingen vaak onnauwkeurig of niet tot in detail uitgewerkt waren.
Geen van de drie geanalyseerde typen hefbare stuurhuisliften bleek op de onderzochte
punten aan de gestelde internationale normen voor staalconstructies te voldoen. De
constructies bleken in een enkel geval 13,8 maal zwakker dan de gestelde normen.
Dit betekent dat bij de genoemde belastingsnormen de constructie van het hefbaar
stuurhuis ernstige schade op zal lopen. Dit kan vervorming (plooien/vloeien) van het
gebruikte materiaal zijn, maar ook afbreken van de constructie.
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Aan de gebruiker van de stuurhuis hefinstallatie worden geen adviezen of voorschriften
aangereikt voor de maximale nuttige belasting van het hydraulische systeem van de
hefinstallatie. Bij overbelasting zou de constructie van het hefbare stuurhuis kunnen
bezwijken.
Er zijn geen eisen gesteld aan de geleiding van elektrische kabels en andere leidingen
door de koker van de stuurhuishefinstallatie. Doordat fabrikanten verschillende systemen gebruiken met soms wisselend succes, moeten kabels na enige tijd vervangen worden omdat deze door het veelvuldige onder korte hoek buigen beschadigd raken.

4.3

Overheid

De overheid heeft ook een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het varen met
behulp van hefbare stuurhuizen en het bedienen van deze stuurhuizen. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende, mogelijk betrokken, overheidsinstanties hieraan weinig
bijgedragen hebben: zowel de regelgevende overheidsinstanties als de betrokken
inspecties hadden veel pro-actiever moeten optreden.
Naast het ontbreken van wettelijke voorschriften met betrekking tot de bouw en het
gebruik van hefinstallaties van stuurhuizen op binnenvaartschepen, heeft men geen
gebruik gemaakt van de bevoegdheid om aanvullende eisen te stellen voor hefbare
stuurhuizen. Er zijn ook nog geen plannen om tot het formuleren van dergelijke eisen
te komen.
De huidige nationale en de internationale wetgeving is niet op alle onderwerpen gelijk.
De Europese Unie, Directoraat-Generaal Transport en Energie (EU-TREN) werkt aan de
herziening van richtlijn 82/714/EEG. Deze richtlijn kan gezien worden al het Europese
binnenschepenbesluit. Model voor deze Europese technische eisen aan binnenvaartschepen zullen de regels uit het ROSR staan. Als deze richtlijn na revisie geïmplementeerd is, zullen, op enige specifieke vaarweggebonden regels na, in heel Europa
dezelfde technische eisen gesteld worden aan binnenvaartschepen.
Omdat de revisie van voornoemde richtlijn nog enige tijd op zich zal laten wachten,
overweegt het Min V&W om de regels uit het BSB zo veel mogelijk aan te passen aan
het ROSR.

4.4

Bediening

Naast de algemene regels (BSB/ROSR) zijn er ook in de regels voor eenmansbediening
bij slecht zicht en regels uit de Europese norm NEN-EN 1864/97 (inrichtings- en veiligheidseisen voor stuurhuizen aan boord van binnenvaartschepen) geen ontwerpeisen
en/of eisen ten aanzien van ergonomie gesteld voor bedieningsinstrumenten van hefbare stuurhuizen. Noch de plaats, noch de uitvoering van deze instrumenten (vorm en
kleur) zijn bepaald.

4.5

Dode hoek

De nationale en internationale wet- en regelgeving staat in het blikveld van de roerganger van een binnenvaartschip een zogenaamde dode hoek voor het schip toe. Deze blinde zone voor het schip, waar de roerganger geen zicht op heeft, wordt veroorzaakt door
het feit dat het stuurhuis van een binnenvaartschip doorgaans op het achterschip staat.
Het zicht wordt de roerganger dan ontnomen door de romp en de opbouw van zijn eigen
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schip. De dode hoek mag zelfs groter zijn als deze veroorzaakt wordt door lading.
Wettelijk is een blinde zone van maximaal 250 m toegestaan, als deze wordt veroorzaakt door opbouw en/of constructie van het schip zelf.

4.6

Uitzicht roerganger

De internationale en nationale regelgeving met betrekking tot het vrij uitzicht vanaf de
positie van de roerganger is niet gelijk.
Wel zijn gedurende dit onderzoek reeds stappen door het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat ondernomen om de nationale wetgeving (BSB) gelijkluidend te maken aan
de internationale wetgeving (ROSR).
Als het stuurhuis moet zakken voor lage bruggen (b.v. bij containerschepen), mogen
voor het zicht vooruit compensatiemiddelen als radar, camera’s en spiegels gebruikt
worden. Deze middelen mogen ook gebruikt worden ter compensatie van gebrekkig
zicht achteruit (b.v. bij passagiers-schepen). De beperkingen van deze hulpmiddelen
worden omschreven in hoofdstuk 3.8 (analyse optische hulpmiddelen).
Ook mag het beperkte zicht vooruit gecompenseerd worden door gebruik te maken van
een uitkijk op het voorschip.
In hoofdstuk 3.8 (positie stuurhuis aan boord van containerbinnenvaartschepen) wordt
aandacht besteed aan de beperkingen die een roerganger ondervindt bij het transport
van hoge ladingen met schepen waarbij de stuurhut op het achterschip staat.

4.7

Arbo-veiligheid

4.7.1
Ruimte onder het stuurhuis
In andere bedrijfstakken gelden er uitgebreide regels voor de omgang met en de aanwezigheid van personen in de omgeving van hefbare installaties als liften, hoogwerkers,
hijskranen en dergelijke werktuigen, waarbij gevaar voor persoonlijk letsel aanwezig is.
Dit is voor de binnen-vaart niet het geval. Wel is bepaald dat tijdens het gebruik van
een hefinstallatie voor stuurhuizen, het niet mogelijk mag zijn dat personen tijdens het
heffen of laten zakken het stuurhuis kunnen betreden of verlaten.
In de huidige wetgeving is verder opgenomen, dat als de mogelijkheid bestaat dat personen onder een hefbaar stuurhuis kunnen geraken, tijdens het zakken van het hefbare
stuurhuis automatisch een akoestisch signaal gegeven moet worden. Dit signaal moet
tijdig in werking komen, zodat de gevarenzone tijdig verlaten kan worden.
De gevarenzone hoeft daarbij niet te zijn aangegeven. Ook zijn er geen voorschriften om
personen, die deze gevarenzone moeten betreden, te wijzen op het gevaar van het zakkende stuurhuis.
4.7.2
Het betreden van de hefkoker
De veiligheid van personeel dat voor inspectie, onderhoud of reparatie de hefkoker van
een hefbaar stuurhuis moet betreden is niet gewaarborgd.
Als de koker van een hefbaar stuurhuis moet worden betreden, is dit doorgaans voor
reparatie of onderhoud. Als het stuurhuis niet in zijn laagste stand staat, is er in het
hydraulische systeem van de hefinstallatie altijd enige druk veroorzaakt door de massa
van het stuurhuis. Tenzij de hefinstallatie mechanisch is geblokkeerd, zal deze bij het
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ontkoppelen van een hydraulisch deel van de hefinstallatie spontaan onder invloed van
zijn gewicht gaan zakken.
Het is niet gebruikelijk om in stuurhuishefinstallaties een mechanische blokkeringmogelijk-heid in te bouwen om persoonlijke ongevallen bij betreden van de hefkoker te
voorkomen.
Ten behoeve van het verrichten van controle, reparatie of onderhoud in de hefkoker van
de stuurhuishefinstallaties is geen werkverlichting voorgeschreven. Dit kan voor personen die werkzaamheden moeten verrichten in de hefkoker tot gevaarlijke situaties leiden.
Voor reparatie of onderhoud in stuurhuishefinstallaties moet men vaak een hoogte van
enige meters overbruggen. Het is niet gebruikelijk of voorgeschreven dat men in deze
koker klimhulpmiddelen aanbrengt. Het ontbreken van traptreden, hand-railingen en
voetsteunen kan in onveilige situaties resulteren.
Er zijn geen voorschriften en het is niet gebruikelijk om bij de toegang tot de stuurhuishefinstallatie waarschuwingen te plaatsen voor de gevaren die kunnen ontstaan bij
betreding van de hefkoker.
In het stuurhuis is geen signalering voorgeschreven die aangeeft dat iemand de hefkoker heeft betreden. Als de hefinstallatie toch bediend wordt, kan dit desastreuze gevolgen hebben.
Tijdens het gebruik van de stuurhuishefinstallatie moet een akoestisch signaal klinken.
Dit signaal is om te voorkomen dat personen beklemd raken onder het stuurhuis.
Omgevings-geluid, zoals dat van de hoofdmotor, beïnvloedt de waarneem-baarheid van
dit signaal. In het stuurhuis of in de machinekamer, in de nabijheid van de toegangen
van de hefkoker is geen signaal voorgeschreven.
4.7.3
Ergonomie bedieningsinstrumenten hefbaar stuurhuis
Uit onderzoek blijkt dat er geen uniform systeem gehanteerd wordt voor primaire bedieningsinstrumenten voor navigatiemiddelen op binnenvaartschepen. Uit het onderzoek is
gebleken dat er verschillen in kleur, vorm en soort zijn voor bedieningsinstrumenten
(knoppen) en controleverlichting. Bij in de binnenvaart veel voorkomende bemanningswisselingen kan dit aanleiding geven tot vergissingen, zoals bij een van de onderzochte
ongevallen bleek.
In de Europese norm uit 1997 (NEN-EN 1864/97) zijn geen eisen gesteld aan bedienings-instrumenten van hefbare stuurhuizen.
In de binnenvaart wordt hoofdzakelijk gemanoeuvreerd op smal vaarwater. Dit vereist
vaak een hoge handelingssnelheid van de bemanning en vooral van de roerganger. De
roerganger moet de bedieningsinstrumenten in het stuurhuis blindelings kunnen vinden
en bedienen.
In de binnenvaart wordt vaak met wisselende bemanningsleden gewerkt. Omdat er geen
uniforme regels zijn ten aanzien van de uitvoering, kleur en plaats van de bedieningsinstrumenten (schakelaars) en controleverlichting van hefbare stuurhuizen, kan verwarring ontstaan bij het bedienen van de hefinstallatie van een stuurhuis.
Vaste afspraken over de plaats, uitvoering, vorm en kleur van deze bedieningsinstrumenten zou de veilige bediening van de hefinstallatie van stuurhuizen kunnen verbeteren. Ook zou er een rangschikking moeten zijn naar functie. Ook vaste afspraken over
de plaats, vorm en kleur van schakelaars en functiemelders (controlelampen) voor het
aan- en uitschakelen van apparatuur zouden de veiligheid ten goede komen.
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4.7.4
Noodzakinrichting hefbaar stuurhuis
Omdat voor schepen met een hefbaar stuurhuis, gebouwd voor 1976, geen noodzakinrichting aanwezig hoeft te zijn, kan dit bij weigering van de installatie tot gevaarlijke
situaties leiden.
De meeste fabrikanten brengen de noodvoorziening om het stuurhuis tijdens uitval van
de installatie te laten zakken in het elektrische systeem aan. Dit heeft tot gevolg dat
het stuurhuis bij stroomuitval en uitval van het hydraulische systeem nog steeds niet
kan zakken.
Om het functioneren van de noodzakinrichting te waarborgen zou deze onafhankelijk
van elektriciteit of hydraulische druk moeten werken.

4.8

Onderdoorvaarthoogten bruggen Schelde-Rijnverbinding
(SRV)

4.8.1
Kanaalpeil
Het kanaalpeil is een nagestreefd waterpeil.
4.8.2
Reisplanning schipper
Het kanaalpeil is een belangrijk uitgangspunt voor het gebruik van vaarwegen. Een
schipper kan aan de hand van de brughoogte, de bodem en het kanaalpeil ten opzichte
van het NAP bepalen hoe diep of hoe hoog het schip mag zijn voor een bepaald vaarwater.
4.8.3
Toegestane afwijkingen kanaalpeil
Het kanaalpeil kan variëren als gevolg van wind (op- c.q. afwaaiing), neerslag (regen)
en het spuien of inlaten van water. Omdat de gebruikers van een vaarweg aan de hand
van het kanaalpeil de diepgang en de hoogte van hun schip met lading bepalen, moet
het kanaalpeil een vast gegeven zijn en mogen afwijkingen hierop daarom slechts incidenteel voorkomen.
4.8.4
Fluctueren waterstand
Op de SRV fluctueert de waterstand veelvuldig met een verschil van enige decimeters
in relatief kort tijdsbestek.
4.8.5
Melding afwijkingen kanaalpeil
Aan schippers die met hun schip de SRV willen passeren, worden op geen enkele wijze
tijdig afwijkingen ten opzichte van het kanaalpeil doorgegeven.
Om een veilig en economisch verantwoord gebruik van de vaarweg te garanderen, is het
nodig dat afwijkingen van aanmerkelijk belang in de waterstand ten opzichte van het
kanaalpeil gemeld worden aan de scheepvaart.
4.8.6
Peilschaal kanaalpeil
In de bedieningsruimte van de Kreekraksluizen is een digitale peilschaal van het
kanaalpeil van het Antwerpskanaalpand geplaatst. Voor de scheepvaart zijn er geen
goede mogelijkheden om de actuele waterstand af te lezen. Wel zijn aan de zijde van
het Antwerpskanaalpand ter hoogte van de sluisdeuren in de sluismuur van de
Kreekraksluizen de gebruike-lijke NAP-peilschalen geplaatst.
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4.8.7
Onderdoorvaarthoogte Kreekrakbruggen
Uit onderzoek blijkt dat de onderdoorvaarthoogte van de Kreekrakbruggen op verschillende plaatsen niet voldoet aan de vereiste waarden. Bij een waterstand gelijk aan het
kanaalpeil is de minste doorvaarthoogte op een plaats 8,98 m. Dit is 12 cm lager dan
de aangegeven hoogte die o.a. door middel van de Vaarwegkenmerken in Nederland aan
de scheepvaart bekend is.
Bij de hoogst geconstateerde waterstand tijdens het onderzoek (NAP +2.05) is het
laagste punt van de onderdoorvaart van de Kreekrakbruggen 8,73 m.
4.8.8
Hoogteschalen
De bij de bruggen geplaatste hoogteschalen gaven, op een kleine afwijking na, de juiste
doorvaart-hoogte aan.
4.8.9
Schrikhoogte
In de binnenvaart is het algemeen bekend dat bij de hoogtebepaling van bruggen en
andere kunstwerken rekening gehouden is met een veiligheidsmarge. Dit is de schrikhoogte. Bij de bouw en de onderdoorvaart-hoogtebepaling van de Kreekrakbruggen is
echter geen rekening gehouden met deze schrikhoogte.
4.8.10
Containerschepen
Bij een nagestreefde doorvaarthoogte van 9,10 m kunnen containerschepen die de
lading containers vier hoog gestapeld hebben, de bruggen slechts passeren als het
schip voldoende diep geladen is. Vaak is het gewicht van een lading containers hiervoor
te laag. Hierdoor kunnen containerschepen op de SRV slechts 3 lagen containers vervoeren, terwijl de meeste schepen de mogelijkheid hebben om 4 lagen of meer te
laden. Hierdoor verliezen deze schepen 25% van hun laadcapaciteit in volume.
De bruggen over het Antwerpskanaalpand van de SRV liggen in de hoofdtransport as
zeehaven Antwerpen – achterland (Duitsland, Frankrijk en Zwitserland) en de zeehaven
Rotterdam. Deze bruggen zijn voor de hoogte het enige obstakel in deze route.
Schippers zullen als het enigszins mogelijk is proberen de containers in vier lagen te
stapelen.
4.8.11
Structureel probleem doorvaarthoogte
Gezien het grote aantal krassporen op de bruggen in het Antwerpskanaalpand van de
SRV komen er regelmatig schepen of hun lading in aanraking met de onderzijde van de
Kreekrak-bruggen en lijkt de onderdoorvaarthoogte regelmatig een probleem te zijn.
4.8.12
Hoogtesignalering
Buiten de genoemde hoogteschalen zijn er geen signaleringen die waarschuwen voor te
hoge schepen of ladingen.

4.9

Procedures hoogtemeting lading

4.9.1
Kwaliteitscertificering
In de zeevaart zal vanaf 1 juli 2002 de International Safety Managment Code (ISMcode) van kracht worden voor alle schepen >500 ton.
In de binnenvaart bestaat geen dergelijk algemeen veiligheidsborgingssysteem. Wel
worden in de binnenvaart twee gecertificeerde kwaliteitsnormeringen gebruikt.
In het IVR-QS en ISO-9002 worden in handboeken de kwaliteitsprocedures aan boord
van binnenvaartschepen omschreven. In deze handboeken staan ook veel veiligheids58

procedures omschreven. Echter er zijn geen procedures opgenomen voor het vaststellen
van de hoogte van schip en eventuele lading bij het vervoer van hoge ladingen als
gestapelde containers.
De certificering voor ISO 9002 en IVR-QS gebeurt op vrijwillige basis.
4.9.2
Hoogtemeting lading
Er bestaat geen vaste procedure voor de bepaling van de hoogte van de lading voor de
binnenvaart. Een ieder kan dit naar eigen inzicht uitvoeren.
Tijdens het onderzoek is niet gebleken dat er door bemanningen van binnenvaartschepen vaste afspraken over gemaakt worden.

4.10

Constructie

4.10.1
Gebruikte glassoorten voor stuurhuisramen
In het algemeen wordt er voor de ramen van het stuurhuis geen veiligheidsglas gebruikt
maar vensterglas. Bij ruitbreuk ontstaan er gevaarlijke situaties voor de bemanning door
glas-scherven.
Inmiddels heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Scheepvaart, door middel
van een ontwerp beleidsmaatregel, actie hierop genomen. Bij nieuwbouw of vervanging
dienen alle binnen- en buitenramen aan boord van binnenvaartschepen uit veiligheidsglas te bestaan.
4.10.2
Mechanica hefbare stuurhuizen
Door het ontbreken van een overdrukbeveiliging van de hydraulische installatie zal bij
een mechanische blokkering van de hefinstallatie, de hydraulische installatie niet
stoppen.
De aanwezige hefcilinders zijn vaak niet voorzien van een overdrukbeveiliging. Bij het
klemlopen van een van de kokers van de hefinstallatie kan een te grote druk ontstaan
in een van de cilinders. De cilinder of andere onderdelen kunnen hierdoor openbarsten
of afbreken, waarbij bovendien het stuurhuis naar beneden zal vallen.
Voor de gebruikte componenten als schakelaars, bedrading, relais en ander schakelmateriaal geldt al geruime tijd een op Europese normen gebaseerde regelgeving van
kracht. Bij de aangetroffen elektronica werden geen onvolkomen-heden geconstateerd.
Het gebruik en de bediening van een krachtwerktuig als een hefbaar stuurhuis kunnen
tot veel onveilige situaties leiden. Voor veel voor het veilig gebruik van de hefinstallatie
relevante functies is geen signalering voorgeschreven. Ook is het niet gebruikelijk om
een dergelijke alarmering aan te brengen.
Het gebruik van slangbreukbeveiliging kan tot gevaarlijke situaties leiden. Wanneer een
slang-breuk-beveiliging op een ongewenst moment in werking treedt, wordt de hefbeweging in de neergaande slag volledig geblokkeerd. De gebruiker is dan niet meer in staat
het stuurhuis bij passage van een brug te laten zakken.

4.11

Positie stuurhuis aan boord containerbinnenvaartschepen

4.11.1
Huidige situatie
Uit technische/historische overwegingen worden stuurhuizen van binnenvaartschepen
over het algemeen op het achterschip geplaatst.
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Uit praktische overwegingen komt hier nauwelijks verandering in. Op het achterschip is
de machinekamer. Daarom is er bovendeks meer ruimte op het achterschip.
Het grootste gedeelte van de woonruimte is doorgaans op het achterschip. Vaak is er de
mogelijkheid om binnendoor naar de woning te gaan. Ook kan men vanaf het achterschip het gehele schip goed observeren.
4.11.2
Dode hoek
Omdat achterop gestuurd wordt ontstaat er door opbouwen aan dek altijd een dode
hoek. Bij een geladen schip zal dit minimaal enige tientallen meters zijn. Bij een leeg
schip zal de dode hoek voor het schip een veelvoud van de dode hoek in geladen toestand zijn. Dit komt omdat het achterschip van een leeg schip aanzienlijk dieper ligt
dan het voorschip door de in het achterschip aanwezige massa van hoofdmotor en andere machinerieën, brandstof, drinkwatervoorraad, ballast en andere zaken. Soms wordt
het stuurhuis enige meters hefbaar gemaakt om de dode hoek bij ledige vaart te verminderen.
Wettelijk is een dode hoek van maximaal 250 m toegestaan, als deze dode hoek wordt
veroorzaakt door bouw en/of constructie van het schip zelf.
4.11.3
Dode hoek bij containerschepen
Bij schepen die hoge ladingen vervoeren, zoals gestapelde containers, worden de problemen met betrekking tot de dode hoek nog versterkt. Om het beperkte zicht binnen
een veilige en wettelijke norm te houden, wordt het stuurhuis hefbaar gemaakt. Op een
hoogte van soms wel 15 meter kan de roerganger over de gestapelde containers heen
kijken en blijft de dode hoek binnen de wettelijke norm. Het verminderde zicht op de
zijkant van het schip en in de nabijheid van het voorschip wordt zoveel mogelijk gecompenseerd door al dan niet op afstand bestuurbare en inzoombare camera’s. Soms wordt
gebruik gemaakt van spiegels.
Wettelijk is een dode hoek van maximaal 350 m toegestaan, als deze veroorzaakt wordt
door de lading van het schip.
4.11.4
Passage bruggen
Het zicht wordt nog verder verminderd bij de passage van bruggen waarvan de vrije
doorvaarthoogte het noodzakelijke maakt om het stuurhuis achter de lading te laten zakken. De roerganger moet nu nog meer op de optische hulpmiddelen vertrouwen en
heeft, zeker naar voren, nog minder uitzicht. De nadelen van het gebruik van optische
middelen staan in subparagraaf 3.8.1.4 vermeld.
4.11.5
Communicatie met dekpersoneel
In tegenstelling tot schepen met het stuurhuis op het achterschip, is op schepen met
het stuurhuis op het voorschip de schipper voor wat betreft de communicatie met dekpersoneel tijdens de navigatie, minder afhankelijk van personeel op het voorschip. De
schipper kan de nodige informatie mondeling in persoon uitwisselen met zijn personeel.
Voor de communicatie met zijn dekpersoneel op andere plaatsen zoals op het achterdek, zal de schipper weer afhankelijk zijn van de gebruikelijke communicatiemiddelen.
4.11.6
In- en uitvaart havens, kruisingen en bochten
Bij schepen met het stuurhuis op het voorschip heeft de roerganger beter en eerder
zicht op de overige scheepvaart bij het in- en uitvaren van havens en nevenvaarwateren.
Hij kan alle waarnemingen zelf doen en is niet afhankelijk van waarnemingen van andere personen.
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4.11.7
Containerschepen met het stuurhuis voorop
Er zijn kleinere containerschepen (laadvermogen 32 TEU) gebouwd, waarbij het stuurhuis op het voorschip is geplaatst.
Deze schepen hebben altijd, ook tijdens passages van lage bruggen, een vrij zicht naar
voren. Het verminderde zicht op de zijkant en het achterschip wordt door optische
hulpmiddelen (camera’s en spiegels) grotendeels gecompenseerd.
Bij het in- en uitvaren van sluizen, havens en nevenvaarwateren en de vaart op bochtige rivieren is de roerganger minder afhankelijk van waarnemingen van zijn uitkijk op
het voorschip of van schippers van andere schepen.
Bij de navigatie aan boord van een schip met het stuurhuis op het voorschip is de
schipper minder afhankelijk van informatie van zijn dekpersoneel. De meeste waarnemingen kan hij nu zelf doen.
Omdat de roerganger het schip niet meer vanaf het achterschip kan observeren, vereist
het voor de bemanning een aanpassing in de wijze waarop men het schip navigeert.

4.12

Onderhoud

In de binnenvaart zijn kwaliteits- en veiligheidsmanagementssystemen als ISO 9002,
IVR-QS en ISM-code geen regel of zijn niet voorgeschreven.
Hierdoor wordt onderhoud vaak niet volgens omschreven termijnen en regels uitgevoerd.
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5

AANBEVELINGEN

1.

De Koninklijke Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en
het Kantoor Binnenvaart dienen er zorg voor te dragen, dat de eigenaren en/of de
schippers van schepen met hefbare stuurhuizen op korte termijn een inventarisatie en evaluatie van de risico’s van alle aspecten van het gebruik van deze stuurhuizen maken en op basis daarvan zodanige maatregelen nemen, dat de
bediening veilig is en er veilig mee gevaren kan worden.

2.

De Vereniging van Nederlandse Scheepsbouwers en de Koninklijke Vereniging van
Technici op Scheepvaartgebied dienen er zorg voor te dragen dat bouwers van
schepen met hefbare stuurhuizen op korte termijn een programma samenstellen
en implementeren, om de door hen geleverde en te leveren hefbare stuurhuizen
en schepen met hefbare stuurhuizen veilig te maken.

3.

De Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Verkeer en Waterstaat
dienen toezicht te houden op de veiligheid van het gebruik en bediening van
schepen, inclusief alle aspecten van hefbare stuurhuizen. De verantwoordelijke
Ministers dienen de toezichtfilosofie duidelijk te maken en, indien nodig, te verbeteren. Tevens dient men te bevorderen, dan wel er voor zorg te dragen, dat
essentiële installaties als stuurhuisliften periodiek door deskundigen worden
gecontroleerd.

4.

De Minister van Verkeer en Waterstaat dient wettelijke regels op te stellen voor
bouwers/leveranciers en gebruikers van hefbare stuurhuizen ten aanzien van de
constructie en het veilig gebruik ervan, waarbij de aandacht speciaal dient uit
gaan naar de integrale veiligheid, waarbij de inrichtingseisen en de alarmering
een prominente rol dienen te spelen.

5.

De Minister van Verkeer en Waterstaat dient wettelijke regels op te stellen dat
wanneer nieuwe producten en/of constructies worden toegepast in de scheepvaart
en specifieke wet- en regelgeving ontbreekt of onvoldoende is, dat de
ontwerper/bouwer/fabrikant/leverancier aantoont dat deze zodanig zijn ontworpen,
gebouwd en van instructies voor gebruik zijn voorzien, dat de risico’s van het
gebruik ervan zo laag als redelijkerwijs mogelijk zijn.

6.

De Minister van Verkeer en Waterstaat dient er zorg voor te dragen dat regelgeving
voor schepen uitgerust met hefbare stuurhuizen wordt ontwikkeld, zodat deze
schepen permanent in staat zijn een betrouwbare en voor elke verkeerssituatie
veilige uitkijk te houden.

7.

De Minister van Verkeer en Waterstaat dient er zorg voor te dragen dat het kanaalpeil op de Schelde–Rijnverbinding zo veel mogelijk wordt aangehouden, zodat de
scheepvaart zijn reizen met betrekking tot de hoogte zorgvuldig en naar betrouwbare gegevens kan plannen. Als de waterstand afwijkt van het kanaalpeil dient de
scheepvaart onmiddellijk en op een duidelijke en voor iedereen toegankelijke
wijze gewaarschuwd te worden.

8.

De Minister van Verkeer en Waterstaat dient er voor zorg te dragen dat de
Kreekrakbruggen op een zodanige hoogte gebracht worden, dat bij kanaalpeil de
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gegarandeerde doorvaarthoogte van 9,10 meter aanwezig is. De veiligheidsruimte,
zoals vermeld in de Richtlijnen vaarwegen van de Commissie Vaarwegbeheerders,
dient daarbij onverkort te worden toegepast.
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BIJLAGE 2:

Algemene informatie ongeval duwstel
Brigitte 1 en 2

Plaats:

Schelde-Rijnkanaal, kmr 1039,4 (Kreekrakbrug, actuele doorvaarthoogte 8.95 m).

Datum en tijd:

31 januari 2000, omstreeks 11.30 uur.

Schip:

Duwstel, bestaande uit MDS Brigitte 1 en DB Brigitte 2, totale
lengte 186,11 m, breedte 11,45 m, diepe circa 2,50 m, hoogte
(met lading) 9,12 m.

Vaarweg:

De Schelde-Rijnverbinding (SRV).
De SRV begint bij de Anna-Jacobapolder (vaarwater Keeten) en
eindigt bij Zandvliet (België). Het kanaal is 38 kilometer lang
(KMR 1014 – 1052). De SRV bestaat uit twee kanaalpanden,
gescheiden door een sluizencomplex (Kreekraksluizen). Het kanaal
is bevaarbaar voor de CEMT-klasse 6b (vierbaksduwstel,
400x23x4,00 m). In het zuidelijke pand, het Antwerpskanaalpand,
bevinden zich de Kreekrakbruggen.

Kanaalpeil:

Het kanaalpeil in het Antwerpskanaalpand is vastgesteld op NAP
+1.80 m.

Brug:

Kreekrakbruggen (2 bruggen A58, 1 spoorbrug en 1 brug provinciale weg), doorvaarthoogte bij KP >9,10 m (volgens de richtlijn
afmetingen van rijksvaarwegen in Zeeland, oktober 1990;
Rijkswaterstaat, Directie Zeeland).

Bemanningsleden: 5
Reisgegevens:

Geladen met containers van o.a. Bonn-Graurheindorf (Duitsland)
naar Antwerpen (België).

Typering ongeval:

Door te hoge lading (containers) van het MDS Brigitte 1 was er
onvoldoende doorvaarthoogte onder de Kreekrakbrug.

Gevolgen:

Bruggen: Conserveringsschade (2x30 bouten afgebroken van lasplaten, noordelijke ligger Oude Rijksweg en zuidelijke ligger A58)
Schip: Totaalschade bovenbouw stuurhut; navigatieapparatuur.
Lading: 4 veertigvoets containers totaalschade; 1 container te
water.

Gewonden:

Zowel schipper als 2de schipper snijwonden aan hoofd en handen.

Zicht:

Helder.
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Bewolking:

Licht bewolkt.

Wind:

6 Bf.

Gegevens waterstand: NAP +1.95 m .
Opmerking:

Voor 1 juli 1999 (datum inwerkingtreding RvTV) heeft een vergelijkbaar ongeval plaatsgevonden. (Containerschip AmistadeSuurhofbrug/Hartelkanaal, 22 mei 1999).
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Bijlage 3: Algemene informatie ongeval kruiplijncoaster
Pride of Braila
Opmerking:

De Pride of Braila is een zeeschip.

Plaats:

Dordrecht, Oude Maas, Verkeersbrug (zuidelijke vaste brugopening), KMR 978,1.

Datum en tijd:

2 augustus 1999, omstreeks 07.45 uur.

Schip

Kruiplijncoaster, 2319099 (Eur.nr.), 9141340 (IMO-nr.), thuishaven Veere (Nl), varend in binnenvaartmode, ingericht voor containervervoer, lengte 109,97 m, breedte 11,36 m, maximale
diepgang 3,90 m, actuele diepgang 3,70 m, laadvermogen 2.077
ton, bouwjaar 1997.

Brug:

Verkeersbrug, 3 doorvaartopeningen, zuidelijke opening hefbaar.

Bemanningsleden: 7, waaronder 2 schippers.
Reisgegevens:

Van Oostende (België) naar Duisburg (Duitsland) met een lading
containers.

Typering ongeval:

Met het stuurhuis tegen de brug varen, omdat de stuurhut te laat
werd neer gelaten.

Gevolgen:

De complete stuurhut brak af en viel achter de hefkoker aan dek.
De in de stuurhut aanwezige schipper raakte ernstig, de stuurman
licht gewond.

Zicht:

Helder.

Bewolking:

Droog, geheel bewolkt.

Wind:

Zuid-oost, 1 Bf.

Gegevens getij:

Laag water: 04.15 uur, hoog water 08.19 uur, ebstroom ca 1
km/uur, NAP + 0,85 m.
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Bijlage 4: Algemene informatie ongeval MTS Zugersee
Plaats:

Rotterdam/Spijkenisse, Oude Maas, Botlekbrug, oostelijke doorvaartopening (KMR 1004).

Datum en tijd:

24 oktober 1999.

Schip :

Motortankschip, type N gesloten, 7000772 (Eur.nr), thuishaven
Basel (CH), lengte 110,0 m, breedte 9,54 m, maximum diepgang
2,90 m, actuele diepgang 1,20 (achterschip), laadvermogen
2.084 ton.

Brug:

Botlekbrug, spoor- en verkeersbrug, portaalhefbrug (middenoverspanning) met 3 vaste nevenopeningen (de meest oostelijke is
gestremd voor de scheepvaart). Hoogte middenoverspanning: NAP
+7,95 m (actueel 6,80 m; hoogte nevenoverspanningen NAP +
6,95 m (actueel 5,80 m).

Bemanning:

5 (2 schippers, 1 stuurman en 2 matrozen).

Doel:

Van Werkendam leeg naar de Botlek, Rotterdam.

Typering ongeval:

Door slechte ergonomie (bedieningsinstrumenten) en onbekendheid
met de bediening van de hefinstallatie (bovenbouw) en/of het niet
weghalen van de borging (ondergedeelte) van het hefbaar stuurhuis, kon het stuurhuis niet inzakken waardoor het schip tegen de
onderzijde van de brug voer.

Gevolgen:

De aluminium bovenbouw van het stuurhuis werd onherstelbaar
vernield. De brug had geen schade. Doordat de in het stuurhuis
aanwezige personen op tijd uit de stuurhut konden vluchten, waren
er geen gewonden.

Zicht:

Helder.

Bewolking:

geen.

Wind:

5 Bf, zuid.

Gegevens getij:

Hoogwater 04.06 uur, laagwater 12.16 uur Spijkenisse, NAP
+1,15 m, circa 2,5 km/uur ebstroom.
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Bijlage 5: Algemene informatie ongeval MS Marion
Plaats:

Zutphen, Gelderse IJssel, KMR 928,15.

Datum en tijd:

6 juni 2000, 14.15 uur.

Schip :

Lengte 79,9 m, breedte 8,2 m, maximale diepgang 2,72 m, laadvermogen 1.165 ton.

Bemanningsleden: 2.
Brug:

Spoorbrug Zutphen, hoogte NAP +10,69 m.

Doel:

Leeg opvarend op de Gelderse IJssel.

Typering ongeval:

Van een geleiderol van een staalkabel van het hefbare stuurhuis
was de lagerbus uitgelopen. Hierdoor was de kabel klem naast de
rol gelopen. Het hefbare stuurhuis wilde niet zakken en het schip
voer met zijn stuurhuis tegen de spoorbrug aan.

Gevolgen:

De bovenbouw van het stuurhuis werd totaal vernield. De spoorbrug had geen schade. Wel werd de brug uit veiligheidsoverweging
gestremd van 14.15 tot 15.05 uur.

Zicht:

Goed.

Bewolking:

bewolkt, regenbuien.

Wind:

West, 6 Bf.

Stroming:

Ca 1,5 km/uur.

Waterstand:

Zutphen, NAP +5,04 m.
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Bijlage 6: Algemene informatie ongeval ms Gerda 2
Plaats:

Dordrecht, Boven Merwede, KMR 973,8.

Datum en tijd:

14 juli 2000, omstreeks 17.45 uur.

Schip :

Lengte 109,99 m, breedte 11,40 m.

Bemanningsleden: 5.
Doel:

Met een lading containers van Rotterdam naar o.a. Karlsruhe
(Duitsland).

Typering ongeval:

Voor de passage van een brug was het stuurhuis achter de lading
containers gezakt. Hierdoor was het zicht naar voren beperkt.
Hierdoor en door gebrekkige communicatie zag de schipper een uit
de 2de Merwedehaven komend tankschip niet en ontstond er een
aanvaring.

Gevolgen:

Lichte schade aan beide schepen.

Zicht:

Helder.

Gegevens getij:

Laag water: 12.40 uur, Hoogwater: 16.34 uur in Dordrecht.
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Bijlage 7: CD-ROM Hefbare stuurhuizen
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