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LIJST VAN AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN 
 
 
Beun Open ruim in schepen die zand en grind vervoeren 
Beunschip  Een beunschip is een motorvrachtschip speciaal gebouwd voor het 

vervoer van (nat) zand en grind  
BPR  Binnenvaartpolitiereglement  
BSB  Binnenschepenbesluit  
BSW  Binnenschepenwet  
Buigend moment 
 
Casco  

Samenstel van krachten op een ligger, wat doorbuiging van deze ligger 
tot gevolg heeft 
Romp van het schip 

CCR Centrale Commissie voor de Rijnvaart 
Coaming Opstaande rand, waarmee waterinstroom aan boord van schepen in 

vrachtruimten/beunen voorkomen wordt  
CvO  Certificaat van Onderzoek  
Extrapoleren / 
extrapolatie 

Uit bekende termen van een reeks de buitengelegen termen berekenen; 
een reeks voortzetten buiten het eigenlijke gebied 

Gangboord  Loopgedeelte in de lengterichting van een schip 
IACS Association of Classification Societies 
IVW/DS  Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Scheepvaart (thans Inspectie 

Verkeer en Waterstaat, Toezichteenheid Binnenvaart)  
Klassenbureau Door de Inspectie Verkeer en Waterstaat erkende deskundigen-

organisatie die werkzaamheden verricht voor het certificeren van 
schepen (o.a. beoordelen tekeningen en berekeningen i.g.v. nieuwbouw, 
verbouwingen en grote reparaties) 

KLPD Korps Landelijke Politie Diensten  
Langsscheepse sterkte  De sterkte van een schip in de lengterichting van het schip 
NAP Normaal Amsterdams Peil 
Ontwerphulpmiddelen Tabellen en grafieken e.d. die tot stand zijn gekomen op basis van 

resultaten van systematische berekeningen voor duidelijk gedefinieerde 
gevallen en op basis van een beperkt aantal parameters (zoals lengte, 
blokcoëfficiënt en relatieve ruimlengte) en een set aannamen (zoals 
gewichtsverdeling van het schip en aanwezige voorraden). Deze 
grafieken en tabellen kunnen bij het ontwerpen van schepen gebruikt 
worden om de gecompliceerde berekeningen zoals die van het buigend 
moment te vereenvoudigen. Vanwege de beperking in aannamen en 
parameters zijn de resultaten die hiermee verkregen worden echter 
benaderingen van de waarden op basis van volledige berekeningen. 

OvV De Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Plooien Het door een te grote drukbelasting doorbuigen van een schip, 

resulterend in een permanente vervorming dan wel het bezwijken van 
het schip 

ROSR  Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995  
RPR  Rijnvaartpolitiereglement 1995  
RvTV  Raad voor de Transportveiligheid  
Tekening keur Aan de hand van tekeningen (en berekeningen) vaststellen of het te 

bouwen schip voldoet aan de wet- en regelgeving 
Ton 1000 kg  
Wrang Een verticale plaat die aangebracht wordt als versterking in de 

dwarsscheepse richting van een scheepsromp  
Wvb Wet vervoer binnenvaart 

 
 



 6 



 7 

BESCHOUWING  

 
 
Op 5 juli 2004 om omstreeks 10:45 uur is een nieuw beunschip in de Middensluis van IJmuiden op 
halve scheepslengte geplooid en gedeeltelijk gezonken. Het schip was nieuw opgeleverd op 9 juni 
2004 en bezig met zijn derde reis met lading. Tijdens dit ernstige ongeval konden alle opvarenden 
zonder letsel van boord komen. De sluis is wel voor langere tijd gestremd geweest.  

Tijdens het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid1 kwam al snel naar voren dat het 
plooien niet te wijten was aan omstandigheden in de sluis of een teveel aan lading. Er was sprake 
van een constructiefout als gevolg van een onjuist ontwerp, dat onvoldoende rekening hield met de 
belastingen die het schip zou kunnen ondervinden. Het schip was niet ontworpen voor de 
belastingen waaraan het schip blootgesteld kan worden. Dit bleek niet alleen uit de controle -
berekeningen van Inspectie van Verkeer en Waterstaat Divisie Scheepvaart (IVW/DS), maar ook 
uit de berekeningen van de Onderzoeksraad. Dit gebrek aan langsscheepse s terkte was zodanig, 
dat niet anders geconcludeerd kan worden dan dat dit de oorzaak van het ongeval is geweest. 

Het onderzoek van de Onderzoeksraad heeft zich vervolgens gericht op het achterhalen van de 
factoren die hebben bijgedragen aan het kunnen ontstaan van deze situatie. Bij de onderzoeken 
van de Onderzoeksraad blijven de (juridische) schuldvraag en de eventuele juridische 
verhoudingen tussen partijen krachtens wetsvoorschrift buiten beschouwing. Aanduidingen en 
definities in de rapporten met betrekking tot partijen hebben geen ander doel dan duidelijkheid te 
verschaffen omtrent hun identiteit. De onderzoeken en studies hebben slechts tot doel van de 
voorvallen te leren om zo in de toekomst waar mogelijk ongevallen te voorkomen. 

Op basis van het onderzoek naar het ongeval met het beunschip komt de Onderzoeksraad tot de 
volgende conclusies:  

Geen van de partijen lijkt voldoende kritisch te zijn geweest  
Het ontwerp was afwijkend van bestaande beunschepen, maar er werd wel vertrouwd op de 
bestaande ontwerphulpmiddelen. Dat het schip qua grootte en verhoudingen afwijkend was, werd 
door geen van de partijen voldoende onderkend. De gangbare ontwerphulpmiddelen (o.a. grafieken 
en tabellen die zorgen voor vereenvoudigde en snelle berekeningen) werden toegepast, zonder een 
gedegen analyse of dit wel toereikend was. Bij het volledig doorrekenen van de constructie van het 
schip (in plaats van het uitvoeren van vereenvoudigde berekeningen) had men kunnen constateren 
dat het schip onvoldoende sterk was.  
 
De gebruikte ontwerphulpmiddelen werden niet juist toegepast 
Zowel de ontwerpers van het schip als de controlerende instantie werken vrijwel altijd met 
ontwerphulpmiddelen waarmee o.a. het buigend moment (het samenstel van krachten op een 
ligger, wat doorbuiging van deze ligger, in dit geval het schip, tot gevolg heeft) en de toelaatbare 
spanningen in bepaalde constructiedelen bepaald kunnen worden. Deze ontwerphulpmiddelen zijn 
opgesteld door klassenbureaus2. De  werkwijze is ontstaan vóór het computer tijdperk toen het nog 
erg arbeidsintensief was om de volledige hieraan ten grondslagliggende berekeningen uit te 
voeren. 
 
Voor dit schip werden de ontwerphulpmiddelen gebruikt buiten het geldigheidsgebied waarvoor ze 
ooit waren opgesteld. Het gebruik maken van deze hulpmiddelen bij het ontwerpen van 
binnenschepen is in de sector gebruikelijk. De verhouding van ruimlengte tot de scheepslengte van 
dit schip week echter sterk af van de verhoudingen waarvoor de formules zijn opgesteld.  
 
Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad blijkt dat deze gebruikelijke ontwerphulpmiddelen voor 
het beschouwde scheepstype ook zelfs binnen het geldigheidsbereik van deze formules een 
aanzienlijk te laag buigend moment opleveren, waardoor het schip onder belading kan doorbuigen.  

                                                 
1  De Onderzoeksraad voor Veiligheid is per 1 februari 2005 ingesteld. Voorheen was de Raad voor de 

Transportveiligheid verantwoordelijk voor onafhankelijk onderzoek naar ongevallen in de binnenvaart. 
Het onderzoek naar dit ongeval is dan ook gestart onder verantwoordelijkheid van de Raad voor 
Transportveiligheid en is afgerond onder verantwoordelijkheid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 

 
2  Klassenbureaus zijn door de Inspectie Verkeer en Waterstaat erkende deskundigenorganisaties die 

werkzaamheden verrichten voor het certificeren van schepen (o.a. beoordelen tekeningen en 
berekeningen in geval van nieuwbouw, verbouwingen en grote reparaties). 
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Met andere  woorden: zelfs als de ontwerphulpmiddelen juist toegepast worden, kan een te zwak 
ontwerp van het schip verkregen worden.  

Dit is voor de Onderzoeksraad aanleiding geweest om een aanbeveling aan de inspecteur-generaal 
van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te richten. Deze luidt: 

De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt aanbevolen nader 
onderzoek te (laten) verrichten naar de constructiestijfheid van beunschepen (>80 meter 
en/of afwijkende lengte/breedte verhouding) die niet op basis van volledige berekeningen 
het Certificaat van Onderzoek hebben verkregen. 

 
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende betrokken partijen bij het ontwerp was 
niet duidelijk. Het proces verliep als volgt: 
 
• De eerste tekeningen van het grootspant en het algemeen plan van het casco zijn gemaakt 

door een tekenaar in opdracht van de ontwikkelaar/bouwer. De toekomstige eigenaar vond 
het casco echter te zwaar uitgevoerd en daarmee te duur. De kosten voor het nieuwe schip 
worden namelijk sterk beïnvloed door de hoeveelheid staal die nodig is voor de bouw.  

• Daarop is de ontwikkelaar/bouwer met de gegevens naar een ander reken- en tekenbureau 
gegaan om na te gaan of het gewicht van het schip verminderd kon worden. 

• Uiteindelijk heeft dit andere bureau berekeningen uitgevoerd die resulteerden in een lichter 
casco. Door dit reken- en tekenbureau zijn de contacten met de IVW/DS gelegd om het schip 
gekeurd te krijgen.  

• De IVW/DS heeft deze constructietekeningen en berekeningen goedgekeurd. 
• De toetsingen en keuringen uitgevoerd door de IVW/DS bleken niet voldoende waarborgen 

te bieden. De binnenvaartsector gaat hier echter in de praktijk wel van uit.  
Dit blijkt ondermeer uit de volgende omstandigheden:  
- De IVW/DS kreeg geen volledig en voldoende inhoudelijke dossier geleverd en maakte 

hierover geen opmerkingen. 
- De IVW/DS heeft de controleberekeningen onvolledig en primitief uitgevoerd. 

 
Daarnaast is de Raad van mening dat de IVW/DS onvoldoende kritisch is geweest over haar eigen 
rol. Zo heeft de IVW/DS geen gedegen basisanalyse gemaakt van het ontwerp en heeft zij niet 
onderkend dat de schaalvergroting tot onvermoede effecten kan leiden. 

 
 
Afsluitend 
In de binnenvaartsector wordt nog veel vertrouwd op de traditionele benadering, zonder te 
overwegen of dit nog wel toereikend is. Nu ontwerpen steeds verder worden opgeschaald, is het de 
vraag of deze traditionele benadering nog steeds kan worden gebruikt. Het gebruik van 
ontwerphulpmiddelen in algemene zin en in het bijzonder bij het ontwerpen van schepen die b uiten 
de gangbare verhoudingen en/of afmetingen vallen is zeer ongewenst. Zeker nu de mogelijkheden 
aanwezig zijn een schip (door de computerisering) volledig door te rekenen is, is het naar de 
mening van de Onderzoeksraad noodzakelijk dat alle ontwerpen met state -of-the-art methoden 
volledig doorgerekend worden, zoals reeds gebruikelijk is in de zeevaartsector.  

Daarnaast zou de binnenvaartsector zichzelf beter moeten controleren. Naar de mening van de 
Onderzoeksraad zouden maatregelen getroffen moeten worden die de ontwikkelingen beter 
monitoren en diepgaander analyseren. Dit kan op verschillende wijzen tot stand worden gebracht.  

Zo kan gedacht worden aan: 

• het beter vastleggen en controleren van ontwerphulpmiddelen met aandacht voor het 
toepassingsbereik en het ontwikkelen van andere betrouwbare ontwerphulpmiddelen, 

• het verbeteren van de toetsingen die door zowel de branche zelf worden uitgevoerd als de 
toetsingen uitgevoerd door aan de overheid gerelateerde instanties, 

• het verduidelijken van de verantwoordelijkheden van partijen.  
 
De Onderzoeksraad heeft gemeend ten aanzien van deze problematiek een aanbevelingen aan de 
inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat te moeten richten. Deze is: 

 
De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt aanbevolen bij 
nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen van binnenschepen de constructiestijfheid van het 
schip door de aanvrager aan te laten tonen op basis van volledige berekeningen, alvorens 
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over te gaan tot de uitgifte van het Certificaat van Onderzoek. 
 
Daarnaast kan lering worden getrokken uit het proces van keuren bij de bouw van andersoortige 
schepen, zoals schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren en zeeschepen.  

• Binnenvaartschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren worden namelijk wel “onder klasse” 
gebouwd, hetgeen betekent dat een klassenbureau het volledige ontwerp- en bouwproces 
controleert. 

• In de zeevaart wordt eveneens reeds lang “onder klasse” gebouwd. In de zeevaart 
nieuwbouw is het de gewoonte dat de bouwwerf de volledige verantwoordelijkheid draagt 
voor het eindproduct en daarvoor ook aansprakelijk is. De werf is aanspreekpunt voor de 
IVW/DS en het klassenbureau.  

 
 
 
 
prof. mr. Pieter van Vollenhoven mw. mr. M. Visser  
 
 
 
Voorzitter van de Raad Algemeen secretaris  
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ALGEMENE SCHEEPS- EN ONGEVALSINFORMATIE 
 
 
Plaats ongeval : IJmuiden - Middensluis 
 
Datum ongeval : 5 juli 2004 
 
Tijdstip ongeval : 10:45 uur (lokale tijd) 
 
Soort ongeval : Plooien en gedeeltelijk zinken 
 
Scheepstype : Motorbeunschip  
 
Scheepsnummer : 2326544  
 
Totale bemanning : 4 bemanningsleden + 1 passagier 
 
Vermogen : 2 x 1300 pk 
 
Lading : Nat zand 
 
Zicht : Goed 
 
Wind  : West, 3 Beaufort 
 
Getijde : Geen 
 
Bewolking : Lichte bewolking 
 
Waterstand : Buiten  0,28 m  + NAP (zeezijde) 
  Binnen 0,42 m   – NAP (Noordzeekanaal) 
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1 FEITEN EN ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
 
Dit hoofdstuk bevat de feiten en achtergrondinformatie betreffende het plooien van een nieuw 
beunschip in de Middensluis van IJmuiden op 5 juli 2004. In hoofdstuk 1 zijn de feiten en relevante 
informatie ove r het ongeval opgenomen. Hoofdstuk 2 van dit rapport bevat de relevante wet- en 
regelgeving. In hoofdstuk 3 is een overzicht opgenomen van de betrokken partijen. De analyse van 
de directe oorzaak en de achterliggende factoren van dit ongeval staat vermeld in hoofdstuk 4.  

In dit rapport is een aantal betrokken partijen geanonimiseerd, conform het beleid van de 
Onderzoeksraad. Bedrijfsnamen en namen van “particulieren” zijn weggelaten, met uitzondering 
van zogenaamde “publieke partijen” (bijvoorbeeld overheden) en/of bedrijven die al eerder zijn 
genoemd in rapporten van de Onderzoeksraad (hetgeen voor dit ongeval overigens niet het geval 
is geweest). 
 
 
1.1 BESCHRIJVING OMSTANDIGHEDEN ONGEVAL  
 

Op maandagochtend 5 juli 2004 is een nieuw beunschip eerst geplooid en vervolgens gedeeltelijk 
gezonken in de Middensluis van IJmuiden. De Middensluis verbindt het Noordzeekanaal met de 
buitenhaven van IJmuiden.  

 

Figuur 1:  Geplooide schip in de Middensluis van IJmuiden 

Het schip werd eind juni 2004 in de vaart genomen. De bouw en ingebruikname van het schip was 
groot nieuws in de binnenvaartwereld door de afmetingen van dit schip (110m x 11,4m x 3,9m), 
die groter waren dan gebruikelijk voor beunschepen. Daarnaast is het een multifunctioneel schip 
waarmee niet alleen zand en ander bulkmateriaal zoals vervuild slib en erts vervoerd kon worden, 
maar waarmee ook het vervoer van containers mogelijk was.  
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Het schip is maandagochtend 5 juli 2004 om ongeveer 07:30 uur uit de Middensluis van IJmuiden 
gevaren richting Forteiland voor het laden van zand. Het zand werd geladen bij de zandzuiger 
Weesperkaspel gelegen aan het Forteiland in het buitenhavengebied van IJmuiden.  

 

 

Figuur 2:  Plaats ongeval (Kaart: Navigis) 

 
Nadat het schip  van de zandzuiger was weggevaren, heeft de schipper het schip bij de sluisdienst 
aangemeld voor een passage door de sluizen vanuit het buitengebied richting het Noordzeekanaal 
(van zeezijde naar het binnenland richting Amsterdam). Aangezien de Middensluis  nog niet klaar 
was voor de passage, is het schip zeer rustig naar de sluis gevaren waar het om omstreeks 10:30 
uur aankwam. Het schip is aan bakboordzijde van de Middensluis (aan de noordkant) afgemeerd 
als enige schip in de sluis.  
 
De schipper bevond zich in het gangboord aan stuurboordzijde toen hij zag dat de beunwand van 
het schip aan bakboordzijde begon te vervormen. De schipper besefte meteen dat dit niet goed 
was. Er waren eveneens doffe knallen te horen. Hij stuurde zijn stuurman naar de voorzijde van 
het schip, waar zich nog een tweede woning bevindt, om daar de matroos en zijn vriendin te 
waarschuwen. Zelf ging hij zijn echtgenote halen die in de woning op het achterschip was. 
 
Toen de schipper en zijn echtgenote aan dek kwamen, was het middenschip al helemaal onder 
water. Zij zijn toen beiden aan wal gegaan en hebben de drie andere aanwezigen en de hond van 
het voorschip gehaald.  
 
Na enige tijd, toen de schipper inschatte dat de situatie nog wel gevaarlijk was, maar stabiel, is hij 
zelf op het a chterschip teruggegaan en heeft hij de motoren stilgezet. De generator is enige tijd 
later stil gevallen, na enkele minuten zwart gerookt te hebben. Het was niet mogelijk deze uit te 
schakelen, omdat dit te gevaarlijk was.  

Bij dit ernstige ongeval zijn geen gewonden gevallen. Wel is de Middensluis van IJmuiden langere 
tijd gestremd geweest en moest het schip, voordat het weer in de vaart kon worden gebracht, 
gerepareerd en verstevigd worden. 
 
 

Ongevallocatie 
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1.2 ONTWIKKELING EN BOUW VAN HET SCHIP  
 
In deze paragraaf is de ontwikkeling en de bouw van dit schip nader toegelicht. Dit betreft zowel de 
opdracht voor de bouw, het ontwerpproces, de belangrijkste kenmerken voor het ontwerp van het 
schip, de bouw, keuring en certificering als de ingebruikname van het schip. Er is door de eigenaar 
geen verzoek bij de IVW/DS3 ingediend voor het bouwen onder klasse.  
 
1.2.1 Opdracht voor de bouw 
De eigenaar van het geplooide beunschip had eind 2001 plannen om een nieuw en groter schip in 
de vaart te brengen. Daartoe vond op 17 december 2001 een gesprek plaats tussen de 
schipper/eigenaar en de ontwikkelaar/ bouwer. Tijdens dit gesprek werd besloten dat de 
ontwikkelaar/bouwer het casco (= de romp van het schip zonder uitrusting) van een nieuw concept 
beunschip zou uitwerken. Vervolgens zou het casco gebouwd worden. Dit werd vastgelegd in brief 
van de ontwikkelaar/bouwer. Een door beide partijen ondertekende koopovereenkomst is nooit 
opgemaakt.  
 
1.2.2 Het ontwerpproces 
De eerste tekeningen van het grootspant en het algemeen plan van het casco werden gemaakt 
door een tekenaar in opdracht van de ontwikkelaar/bouwer. Uit gesprekken met de 
bouwer/ontwikkelaar bleek dat er berekeningen waren uitgevoerd die aantoonden dat het schip 
een gewicht zou hebben van circa 850 ton en zou voldoen aan de door Inspectie Verkeer en 
Waterstaat4 gehanteerde criteria. Eveneens werd vastgesteld aan de hand van berekeningen dat 
dit ontwerp voldoende langsscheepse sterkte zou hebben.  

De opdrachtgever heeft de bouwer verzocht de mogelijkheid te onderzoeken of het casco niet 
lichter kon worden uitgevoerd. Dit om zowel de kosten van de benodigde hoeveelheid staal te 
verlagen, maar ook omdat het gewicht van het schip de hoeveelheid te vervoeren lading 
beïnvloedt. Daarop is de ontwikkelaar/bouwer met de gegevens naar een reken- en tekenbureau 
gegaan (verder te noemen reken- en tekenbureau B) om na te gaan of het gewicht van het schip 
verminderd kon worden. 

Het reken- en tekenbureau B heeft berekeningen uitgevoerd die hebben geresulteerd in een lichter 
schip met dezelfde (hoofd)afmetingen. Door het reken- en tekenbureau B zijn de contacten met de 
IVW/DS gelegd met betrekking tot de Tekeningkeur (zie ook paragraaf 1.2.5). Hierbij is de 
ontwikkelaar/ bouwer niet meer rechtstreeks betrokken geweest, maar deze was wel op de hoogte 
van dit proces via een medewerker van de ontwikkelaar/ bouwer. De IVW/DS heeft de constructie 
tekeningen goedgekeurd. Daarop heeft de ontwikkelaar/bouwer de grootspant / constructie -
tekeningen niet meer nagerekend.  

1.2.3 Kenmerken van het ontwerp 
Het ontwerp van het schip wijkt op een aantal aspecten af van conventionele beunschepen. Zo 
heeft een standaard groot beunschip momenteel een lengte van ongeveer 80 m. Het ontwerp van 
het geplooide beunschip heeft echter een lengte van 110 m. Dit is een verlenging met 40% ten 
opzichte van de standaard beunschepen. Aangezien ook breedte en hoogte zijn meegegaan in de 
vergroting, is er sprake van een vergroting van het schip met een factor 2 tot 3. Dit houdt een 
aanzienlijke schaalvergroting in ten opzichte van bestaande beunschepen. 

Verder valt de voortstuwingsinstallatie op, die ver achterin is geplaatst en is voorzien van twee 
intrekbare roerpropellers. Hiermee is het mogelijk om met een zeer ondiepe waterstand toch 
voldoende water bij de schroeven te krijgen (noodzakelijk om het schip goed te kunnen 
manoeuvreren). 

In vergelijking met normale droge lading binnenvaartschepen wordt bij dit beunschip maar een 
relatief klein deel van het schip benut als ruim. De plaatsing van de laadruimen zorgt ervoor dat de 
lading geconcentreerd wordt op het midden van het schip. Dit is ongunstig voor de 
krachtenverdeling in het schip. 

 
                                                 
3  Bouwen onder klasse houdt in dat het volledige ontwerp- en bouwproces gecontroleerd wordt door een 

erkend klassenbureau. 
 

4  Zie voor een nadere toelichting op deze criteria hoofdstuk 2 van dit rapport en voor een nadere 
toelichting op de taken van de Inspectie van Verkeer en Waterstaat, Divisie Scheepvaart (IVW/DS) 
hoofdstuk 3.  
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Figuur 3:  Dwarsdoorsneden van het beunschip 

• Het schip heeft deze uitvoering, onder andere om het ruim zodanig vorm te geven zodat ook 
andere lading (algemene lading en met name containers) vervoerd kan worden (in de 
breedte van het ruim passen precies drie containers naast elkaar). Daarnaast is er voor een 
relatief klein ruim gekozen om daarmee meer ruimte voor de accommodatie te verkrijgen. 

 
1.2.4 Bouw 
Uiteindelijk is de ruwbouw van het casco uitbesteed aan een werf in de Oekraïne op basis van de 
door de IVW/DS goedgekeurde tekeningen. Kleine detailwijzigingen aan het schip zijn nog tijdens 
de bouw van het casco door de ontwikkelaar/bouwer aan de werf doorgegeven. Vervolgens is het 
casco naar Nederland getransporteerd voor verdere afbouw. 

1.2.5 Keuring en certificeringproces 
De keuring en certificering is door de IVW/DS uitgevoerd. Op het aanmeldingsformulier is door de 
ontwikkelaar/bouwer aangegeven dat het schip geschikt moet zijn voor de internationale vaart op 
de Rijn. Daarom is getoetst aan de eisen, zoals gesteld in het Reglement Onderzoek Schepen op de 
Rijn (ROSR).  

Bij de IVW/DS is een berekening voor het langsscheeps buigend moment samen met een 
grootspanttekening ter keuring ingediend. Uit de ingediende berekening blijkt dat gebruik is 
gemaakt van geëxtrapoleerde voorschriften van één van de erkende klassenbureaus. Op basis van 
deze formules en tabellen is het schip ontworpen. Het klassenbureau is niet zelf betrokken geweest 
bij het maken van berekeningen. 

Na de keuring van de grootspanttekening zijn door de ontwikkelaar/bouwer, onafhankelijk van het 
reken- en tekenbureau B, aanvullende constructietekeningen ter keuring ingediend. Deze waren 
gebaseerd op de gekeurde grootspanttekening en berekening. Deze tekeningen zijn door de 
IVW/DS beoordeeld en geretourneerd, voorzien van een waarmerk. 

Daarna is op de bouw van het schip door een externe organisatie toezicht gehouden. Door de 
opdrachtgever is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een deel van het toezicht door een 
klassenbureau te laten doen. Het betreft hierbij de inspecties tijdens de bouw van het casco in de 
Oekraïne. Op 30 mei 2003 is door het klassenbureau een “survey report” afgegeven waarin wordt 
aangegeven dat de werkzaamheden naar behoren en conform de tekeningen zijn uitgevoerd. 

Nadat het casco in Nederland is aangekomen, is het schip aanvullend door een expert van de 
IVW/DS bezocht om te beoordelen of het casco zonder schade was aangekomen. Tijdens deze 
inspectie bleek dat lichte transportschade aanwezig was, welke men reeds aan het repareren was. 
Daarnaast is door de IVW/DS opgegeven dat aanvullend een andere lichte schade ook hersteld 
diende te worden. Het schip is tijdens de afbouw diverse malen door experts van de IVW/DS 
geïnspecteerd. Doel hiervan was om te verifiëren of het schip aan de wettelijke eisen met 
betrekking tot inrichting en uitrusting voldoet.  

Op basis van de hierboven genoemde verklaring van het klassenbureau en de resultaten van de 
inspectie door de IVW/DS, is door IVW geoordeeld dat het casco gebouwd is volgens goedgekeurde 
tekeningen. Van alle genoemde inspecties zijn inspectierapporten opgemaakt.  

In juni 2004 is door de IVW/DS een Certificaat van Onderzoek (CvO) afgegeven en vervolgens is 
het schip in de vaart gekomen. 
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1.2.6 Ingebruikname 
De eigenaar heeft de meetbrief aangevraagd en tevens is op verzoek van de eigenaar voor het 
schip een diepgangbeperking opgelegd, die strenger was dan de dieptebeperking voortkomend uit 
het ontwerp zoals het berekend werd. Dit werd door de schipper/eigenaar uit economische 
motieven gedaan. De hoogte van de heffingen, zoals havengelden, kan bepaald worden door de 
diepgang van het schip.  
 
 
1.3 OMSTANDIGHEDEN TIJDENS HET ONGEVAL 
 
Voor een toedracht van de omstandigheden van het ongeval wordt verwezen naar paragraaf 1.3.1. 
Aanvullend hierop kan worden opgemerkt dat de weersomstandigheden op 5 juli 2004 goed waren 
en het schip niet te zwaar beladen was. In twee getuigenverklaringen is terug te lezen dat zij 
vonden dat de schipper/ eigenaar nog meer had kunnen meenemen, aangezien het ruim nog niet 
vol was. Achteraf is bepaald wat de belasting en diepgang door de lading was. Deze bepaling heeft 
plaatsgevonden aan de hand van een foto die gemaakt is direct na het laden (ter beschikking 
gesteld door schipper/eigenaar5).  

In dit kader is het wel van belang te melden dat de witte verf ter markering van de ijkmerken op 
een onjuiste (te hoge) plaats aangebracht was. Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) heeft 
hiernaar strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd, omdat er aanwijzingen waren dat dit een 
economisch delict betrof. In het kader van het onderzoek is de werkelijke beladingtoestand wel van 
groot belang geweest. Het schip bleek ten tijde van het ongeval niet overbeladen te zijn geweest. 
Gezien het feit dat deze onjuiste plaatsingen van de ijkmerken geen enkele rol hebben gespeeld bij 
het ontstaan van het ongeval, is dit aspect in het rapport van de Onderzoeksraad verder buiten 
beschouwing gelaten.  

 

Figuur 4: Foto van het beunschip vlak na het laden (foto gemaakt door de eigenaar) 

 

                                                 
5  Op basis van o.a. het proces-verbaal van de KLPD en de getuigenverklaringen vindt de Onderzoeksraad 

het voldoende aannemelijk dat de aangegeven belading op de foto de werkelijke beladingstoestand is 
geweest. 
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1.4 ONDERZOEK NA HET ONGEVAL 
 
 
1.4.1 Onderzoeken 
Naar aanleiding van dit ongeval zijn door andere instanties diverse onderzoeken uitgevoerd, naast 
het onderzoek van de Onderzoeksraad. Dit betreft onder andere:  

• Een onderzoek door de IVW/DS, waarbij ook het gehele certificeringproces bekeken is.  
• Een onderzoek in opdracht van de IVW/DS en de verzekeringsmaatschappij door 

onafhankelijke deskundigen naar de materiaaleigenschappen van het toegepaste staal. 
Tevens is een onderzoek naar de eventuele overbelading na het ongeval door een 
expertisebureau in opdracht van de hierboven vermelde verzekeringsmaatschappij 
uitgevoerd. Ook is een onderzoek ingesteld naar de buigende momenten en de resulterende 
spanningen na het ongeval door een expertisebureau in opdracht van de 
verzekeringsmaatschappij. 

• Een onderzoek ingesteld door het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD).  

1.4.2 Resultaat onderzoek IVW 
Na het ongeval is door de IVW/DS een onderzoek verricht naar de oorzaak. De IVW/DS kwam tot de 
volgende conclusies: 

• Het schip is gebouwd op basis van de door de IVW/DS gekeurde tekeningen.  
• Er is gebruik gemaakt van goedgekeurde materialen.  

Uit het door de onafhankelijke deskundigen uitgevoerde onderzoek naar de 
materiaaleigenschappen van het toegepaste staal is gebleken dat het toegepaste materiaal 
aan de wettelijke norm voldoet. 

• De berekeningen voor de langsscheepse sterkte zijn door de ontwerper uitgevoerd op basis 
van de normen van een erkend klassenbureau. Hiervoor zijn de tabellen geëxtrapoleerd. 
Hoewel extrapolatie van de gebruikte tabellen niet ongebruikelijk is, is in dit geval echter 
onvoldoende rekening gehouden met de geldigheid van de toegepaste formules. De door de 
ontwerper gehanteerde aanname voor de berekening van de scheepsconstructie is niet juist. 
Het schip is derhalve niet ontworpen voor de belastingen waaraan het schip blootgesteld kan 
worden.  
“Er kan niet anders geconcludeerd worden dan dat dit de oorzaak van het ongeval geweest 
is.” (Rapport Onderzoek naar het ongeval met het binnenvaartschip “No Limit”, IVW/DS, 10 
september 2004) 

 

Ten aanzien van dit laatste punt is ondermeer een aantal controleberekeningen uitgevoerd door de 
IVW/DS waarbij de actuele belading en ligging van het schip tijdens het ongeval beschouwd zijn. 
Hierbij zijn ook de formules van twee andere klassenbureaus gebruikt. Tevens is een grove 
berekening gemaakt, gebaseerd op scheepsbouwkundige basisprincipes. De conclusie van de 
IVW/DS van al deze afzonderlijke berekeningen is dat de langsscheepse sterkte van het schip 
onvoldoende was. Dit gebrek aan langsscheepse sterkte was zodanig dat er volgens de IVW/DS 
geen twijfel bestaat dat dit de oorzaak van het ongeval geweest is. 

Na het ongeval is door de IVW/DS onderzocht of er vergelijkbare schepen zijn waarmee wellicht 
een dergelijk ongeval als gevolg van een te zwakke constructie zou kunnen gebeuren. Dit 
onderzoek is gedaan op basis van de beschikbare gegevens in de databestanden van de IVW/DS. 
Volgens de IVW/DS blijkt uit dit onderzoek dat dit niet het geval is. 

Daarnaast is door de IVW/DS onderzocht of het proces van certificering zou moeten worden 
aangepast. Hierbij is in ogenschouw genomen dat er jaarlijks gemiddeld circa honderd 
nieuwbouwschepen worden gecertificeerd, waarvoor vele duizenden tekeningen en berekeningen 
worden gekeurd. Regelmatig leidt dit tot opmerkingen met als gevolg aanpassingen in o.a. de 
scheepsconstructies. Tot nu toe was niet eerder gebleken dat een dergelijke ontwerpfout 
ongemerkt voorbij is gegaan. Gezien het incidentele karakter vindt de IVW/DS het derhalve niet 
noodzakelijk om het keuringsproces fundamenteel te veranderen.  

Dit ongeval heeft echter wel aangetoond dat het overnemen van de normen van het klassenbureau 
niet op de juiste wijze is gecontroleerd door de IVW/DS. De IVW/DS heeft daarop aangegeven dat 
zij actie zal ondernemen die erop gericht is dat dergelijke fouten in het keuringsproces niet meer 
kunnen voorkomen. Uit een aanvullende brief van de IVW/DS aan de Onderzoeksraad blijken deze 
maatregelen te bestaan uit verscherpen van de collegiale toetsing door de IVW/DS.  
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1.4.3 Inspectie door TNO 
In de rapportage van TNO is aangegeven dat zij op woensdag 7 en donderdag 8 juli 2004 
waarnemingen hebben verricht aan het geplooide beunschip. Het schip bevond zich toen in een 
droogdok in Amsterdam. Op woensdag 7 juli is het schip geïnspecteerd voor en tijdens het 
leegpompen van het dok. Donderdag 8 juli werd het schip nogmaals aan de buitenkant 
geïnspecteerd.  

Melding werd gemaakt dat:  

“1. …..  Opvallend is dat de kniklijn niet in de dwarsrichting van het schip is. Ook is gezien 
dat het voorste deel na het uitknikken van het schip in dwarsrichting enigszins is 
verschoven. De knikvorm is aldus duidelijk asymmetrisch. 

2.  De plooien in de zijwand hadden een broekvormig patroon. 
3. Aanvankelijk was het schip geknikt, maar trok langzaam recht in het droogdok toen 

het schip geheel boven water bevond. Dit proces ging gepaard met knallen.” (TNO 
rapport) 

 

  

Figuur 5 en 6:  Foto’s van de plooiing van de scheepswand  
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2 WET- EN REGELGEVING 
 
 
In algemene zin kent de binnenvaart twee regelgevende regimes: Nederlandse wetgeving en 
wetgeving gericht op de internationale (Rijn)vaart. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de 
voor dit onderzoek relevante wet- en regelgeving.  
 
 
2.1 NATIONALE WET- EN REGELGEVING  
 
Binnenschepenwet (BSW) en Binnenschepenbesluit (BSB).  
Hierin gaat het om: 
• de deugdelijkheid, inrichting en uitrusting van het schip;  
• de veiligheid, gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid aan boord;  
• de kennis, bekwaamheid en lichamelijke gesteldheid van de schipper.  
 
Metingbesluit binnenschepen (1978) 
Volgens dit besluit is het verplicht om aan boord een geldige meetbrief te voeren. De meetbrief is 
de resultante van de meting die de Scheepsmetingsdienst periodiek uitvoert. Hierbij worden onder 
andere het laadvermogen en het motorvermogen gemeten. De meetbriefgegevens dienen onder 
andere als toetsing voor het vaststellen van de hoogte van heffingen. 
 
Wet vervoer binnenvaart (Wvb) 
De Wvb is gericht op een goede bedrijfsuitoefening bij het vervoer van goederen en personen per 
binnenschip. De Wvb regelt de toegang tot het beroep voor de onderneming/ondernemer en de 
toegang tot de markt voor schepen. De wet bevat voorschriften waaraan de organisatie moet 
voldoen om in aanmerking te komen voor een vergunning waarmee mag worden deelgenomen aan 
de beroepsvaart of een inschrijving bij het zogeheten eigen vervoer. Voor ieder schip van de 
onderneming is een vergunning of inschrijvingsbewijs noodzakelijk om lading te mogen vervoeren. 
Dit wordt verleend als het schip onder meer beschikt over een geldig Certificaat van Onderzoek 
(CvO). 
 
 
2.2 INTERNATIONALE WET- EN REGELGEVING  
 
2.2.1 Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn 1995 (ROSR) 
Het ROSR wordt beheerd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) (Akte van 
Mannheim) en geeft voorschriften voor de bouwinrichting en bemanning voor schepen die de 
Internationale Rijn bevaren. Een groot gedeelte van de Nederlandse schepen heeft een Certificaat 
van Onderzoek (CvO) en moet voldoen aan de regels in het ROSR.  
 

De wetgeving die van toepassing is op een nieuw te bouwen schip wordt aangeven door de 
ontwikkelaar/bouwer van een nieuw schip. Dit gebeurt door op een aanvraagformulier aan te 
geven voor welk vaargebied het schip bestemd is. Op het aanmeldingsformulier voor dit nieuwe 
beunschip is door de ontwikkelaar/bouwer aangegeven dat het schip geschikt moet zijn voor de 
internationale vaart op de Rijn. Daarom dient het schip onverkort te voldoen aan de eisen zoals 
gesteld in het ROSR.  

In deel II hoofdstuk 3 artikel 3.02 van het ROSR wordt omschreven waar de sterkte van de 
scheepsromp aan moet voldoen. Hierin staat het volgende:  

“Artikel 3.01 – Algemene regel 
Schepen moeten volgens goed scheepsbouwgebruik zijn gebouwd. 
 
Artikel 3.02 – Sterkte en stabiliteit 
1.  De sterkte van de scheepsromp moet zodanig zijn dat zij in overeenstemming is met 

de belasting waaraan de romp onder normale omstandigheden is blootgesteld. 
a. Bij nieuwbouw van een schip en bij verbouwingen waardoor de sterkte van het 

schip kan worden beïnvloed, dient door berekeningen te worden aangetoond dat 
de scheepsromp sterk genoeg is. Dit is niet nodig, indien een klasse certificaat of 
een verklaring van een erkend classificatiebureau wordt overlegd. 

b. Bij onderzoeken als bedoeld in artikel 2.09 moeten de minimale diktes van de 
bodem-, kim-, en zijbeplating van de scheepshuid overeenkomstig de volgende 
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methode worden gecontroleerd: 
…..” (voor de bijbehorende formules zie Bijlage 3) 

 
 

2.3 VIGERENDE NORMEN EN RICHTLIJNEN - RICHTLIJNEN KLASSENBUREAUS  
 
Daarnaast is het in de binnenvaart gebruikelijk om voor het ontwerp hulpmiddelen te gebruiken die 
door klassenbureaus zijn opgesteld. Deze hulpmiddelen bestaan uit richtlijnen, ontwerptabellen, 
ontwerpdiagrammen en benaderingsformules. Deze ontwerphulpmiddelen worden niet door andere 
instanties gecontroleerd. Zij ontlenen hun gezag aan het feit dat ze al jaren gebruikt worden en 
aan het feit dat ze afkomstig zijn van erkende bureaus en dat zij worden geaccepteerd door de 
IVW/DS. IVW erkent de bij International Association of Classification Societies (IACS) aangesloten 
klassenbureaus. Een nadere toelichting op de gebruikte ontwerphulpmiddelen is opgenomen in 
bijlage 2.  

 
 



 23

3 OVERZICHT BETROKKEN PARTIJEN EN HUN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 
 
Bij het bouw- en keuringsproces zijn vele partijen opgetreden die verschillende rollen hadden. 
Hieronder wordt een overzicht gegeven aan de hand van de partijen.  
 
 
3.1 SCHIPPER/EIGENAAR 
 
De schipper/eigenaar was de opdrachtgever voor de bouw van het schip. Tijdens de eerste 
bijeenkomst werd overeengekomen dat de schipper/eigenaar en de ontwikkelaar/bouwer 
gezamenlijk eigenaar van het casco zouden blijven totdat een van de twee bestaande schepen van 
de schipper verkocht zou worden. De tekeningen van het nieuwe ontwerp zouden, althans volgens 
het besprekingsverslag, zowel bij ontwikkelaar/bouwer als bij de schipper in eigendom blijven. Bij 
de ingebruikname van het schip was een van de twee schepen reeds verkocht en werd de schipper 
daarmee de enige gerechtigde tot het ontwerp van het nieuwe beunschip. De schipper was tevens 
eigenaar van het schip en heeft de meetbrief aangevraagd.  
 
 
3.2 ONTWIKKELAAR/BOUWER 
 

Opdrachtnemer voor de bouw van het schip was een Nederlandse scheepsmakelaar en bouwer. Hij 
was opdrachtgever voor:  

• een reken- en tekenbureau dat het eerste algemeen plan en het eerste grootspantontwerp 
heeft vervaardigd (verder te noemen reken- en tekenbureau A), 

• een tweede reken en tekenbureau (verder te noemen reken- en tekenbureau B),  
• de werf in de Oekraïne, die het casco heeft gebouwd.   
 
 
3.3 REKEN- EN TEKENBUREAU B 
 
In opdracht van de ontwikkelaar/bouwer heeft dit reken- en tekenbureau berekeningen uitgevoerd. 
Door reken- en tekenbureau B zijn in opdracht van de ontwikkelaar/bouwer de contacten met de 
IVW/DS gelegd met betrekking tot de tekeningkeur. Hierbij is de ontwikkelaar/bouwer niet meer 
rechtstreeks betrokken geweest, maar deze was wel op de hoogte van dit proces.  
 
 
3.4 INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAAT DIVISIE SCHEEPVAART (IVW/DS) 
 
De IVW/DS is de keurende en certificerende instantie met de volgende taakomschrijving: 
“…De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) streeft naar maximale veiligheid op de Nederlandse 
binnenwateren. Om dit te bereiken houdt de IVW toezicht op de naleving van de wet- en 
regelgeving. De IVW richt zich op de binnenvaartonderneming, erkende classificatie- en 
expertisebureaus, bemanning van schepen en bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. 
Daarvoor worden de volgende activiteiten ondernomen:  

• registratie van de binnenvaartvloot,  
• keuring en inspectie van schepen en scheepsinstallaties,  
• verstrekking van vergunningen aan ondernemers,  
• toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen,  
• controle op de bemanningssterkte en de naleving van vaar- en rusttijden,  
• registratie en controle van de kwalificaties van ieder bemanningslid,  
• afgifte van de Rijnvaartverklaring, het dienstboekje en het vaartijdenboek. 
 
Op de Nederlandse binnenwateren wordt ook veel met binnenschepen onder buitenlandse vlag 
gevaren. En door ondernemingen met een buitenlandse nationaliteit. Dit vervoer valt ook binnen 
het aandachtsgebied van de IVW.” 
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Deze verantwoordelijkheid wordt ingevuld op basis van het bepaalde in hoofdstuk 2 van het ROSR. 
Hierin wordt gesteld dat een schip voor het in de vaart komt dient te worden onderzocht door de 
Commissie van Deskundigen. In Nederland is de IVW/DS aangesteld als Commissie van 
Deskundigen. De Commissie van Deskundigen kan geheel of gedeeltelijk hiervan afzien, zoals 
gesteld in artikel 2.12 van het ROSR, indien door een erkend klassenbureau een verklaring wordt 
afgegeven dat het schip voldoet aan de gestelde bepalingen. 
 
 
3.5 ERKEND KLASSENBUREAU 
 
De rol van het klassenbureau was tweeledig bij de bouw van dit schip:  
Een klassenbureau heeft in het verleden ontwerphulpmiddelen opgesteld die zijn gebruikt door de 
ontwerper en door de IVW/DS. Hiervoor is het klassenbureau niet geconsulteerd . De eerder 
genoemde Commissie van Deskundigen (zie partij IVW/DS in paragraaf 3.4) kan, zoals gesteld in 
artikel 2.12 van het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn, geheel of gedeeltelijk afzien van 
het controleren van een schip om na te gaan of hij voldoet aan de bouw- en inrichtings- en 
uitrustingseisen, in het geval dat door een erkend klassenbureau een verklaring is afgegeven dat 
het schip voldoet aan de gestelde bepalingen. Door de opdrachtgever is gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om een deel van het toezicht op de bouw door een klassenbureau te laten uitvoeren. 
Het betreft hierbij de inspecties tijdens de bouw van het casco op de werf in de Oekraïne op basis 
van de goedgekeurde tekeningen. Het schip was niet onder klasse gebouwd. Ook was het ontwerp 
van het schip niet door een klassenbureau beoordeeld.  
 
 
3.6 OVERIGE PARTIJEN 
 

Naast bovenstaande partijen is een aantal andere partijen betrokken geweest bij de bouw van het 
schip en bij het ongeval:  

Reken- en tekenbureau A 
Dit bureau heeft het eerste algemeen plan en het eerste grootspant ontwerp vervaardigd en 
detailtekeningen en doorsneden gemaakt. 
 
Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) 
Deze heeft na het plooien van het schip verschillende getuigen gehoord om de toedracht te 
achterhalen van niet alleen het plooien van het schip, maar ook van het hoger geplaatst zijn van de 
geverfde ijkmerken dan volgens de meetbrief was toegestaan. Dit verplaatsen van geverfde 
ijkmerken betreft een mogelijk economisch delict en is voor het onderzoek van de Onderzoeksraad 
niet van belang. De beladingstoestand is echter wel in het onderzoek betrokken.  
 
Financiers  
Uit de documentatie is niet naar voren gekomen of er nog andere mede-eigenaren van het schip 
zijn. Alleen in het eerste besprekingsverslag is sprake van de aanwezigheid van één medewerker 
van een bank. 
 
Verzekeraars en juridische dienstverleners 
Na afloop van het ongeval hebben verzekeraars en juridische dienstverleners een rol gespeeld. Op 
hun rol wordt verder niet ingegaan (zie ook voetnoot 6).  
 
Onderzoek door bureaus 
Daarnaast is door een aantal bureaus na afloop van het ongeval onderzoek gedaan naar de 
toedracht en zijn aanvullende berekeningen gemaakt van de sterkte van het schip.  
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4 ANALYSE DIRECTE OORZAAK EN ACHTERLIGGENDE FACTOREN 
 
 
4.1 STRUCTUUR ANALYSE  
 

Dit hoofdstuk bevat de analyse van de directe oorzaak en de achterliggende factoren bij plooien en 
gedeeltelijk zinken van het beunschip op 5 juli 2004.  

Het onderzoek van de Onderzoeksraad richtte zich op de aanwezigheid en effectiviteit van 
veiligheidsmaatregelen.  

In dit hoofdstuk geeft de Onderzoeksraad aan hoe tot de conclusie gekomen is dat het gebrek aan 
langsscheepse sterkte de directe oorzaak (paragraaf 4.2.1) is geweest van het ongeval en welke 
factoren hebben bijgedragen aan het niet tijdig onderkennen dat het ontwerp onvoldoende sterk 
was (paragraaf 4.3 tot en met paragraaf 4.5). Daarnaast zal de Onderzoeksraad aangeven hoe tot 
de conclusie is gekomen dat de directe oorzaak voor het ongeval lag bij het onvoldoende sterk zijn 
van het ontwerp en niet elders (paragraaf 4.2.2).  
 
 
4.2 BEPALING DIRECTE OORZAAK; ONVOLDOENDE STERK ONTWERP 
 
In onderstaande paragraaf wordt eerst de directe oorzaak beschreven (paragraaf 4.2.1). Daarnaast 
wordt marginaal gekeken naar andere mogelijke oorzaken (paragraaf 4.2.2).  
 
4.2.1 Directe oorzaak 
Door de Onderzoeksraad zijn berekeningen uitgevoerd om de spanningen tijdens het plooien van 
het schip in de sluis te berekenen (zie bijlage 2). De geconstateerde overschrijdingen van de 
toelaatbare spanningen zijn dermate groot dat hieruit de conclusie moet worden getrokken dat het 
schip onvoldoende sterk was door een fout ontwerp.  

De drukspanningen hebben in de gehele coaming het dubbele bedragen van de toelaatbare 
spanningen, terwijl de trekspanning in de bodem vrijwel aan de grens van het toelaatbare zat. Dat 
het schip nog enige afstand heeft kunnen afleggen is waarschijnlijk te danken aan het enorme 
incasseringsvermogen van stalen constructies, die tot 20% kunnen vervormen zonder te breken en 
die bij breken het dubbele van de ontwerpbelasting kunnen absorberen. 

Door de verontrustende uitkomsten van de eerste berekeningen vond de Onderzoeksraad het 
noodzakelijk nog aanvullende berekeningen uit te voeren. Hieruit kwam naar voren dat ook het 
eerste ontwerp, dat door reken- en tekenbureau A is doorgerekend, onvoldoende sterk was. Ten 
opzichte van het gebouwde schip was weliswaar voor het eerste voorstel circa 10% meer staal 
verwerkt in de constructie, maar dit leverde op locaties nog steeds circa 15% meer 
drukspanningen op dan de toelaatbare spanningen. De foute ontwerpen lijken daarmee niet 
incidenteel van karakter. In de analyse naar de achterliggende factoren die hebben bijgedragen 
aan het niet tijdig onderkennen van het feit dat het ontwerp onvoldoende sterk was, wordt nader 
ingegaan op het niet-incidentele karakter.  
 
4.2.2 Andere mogelijke oorzaken 
De Onderzoeksraad heeft daarnaast gekeken naar andere mogelijke oorzaken waardoor het schip 
had kunnen plooien: 

• Onvoldoende sterke constructie door fouten in de uitvoering van de constructie 
Uit analyse van de voor het onderzoek ter beschikking staande documenten, waaronder ook 
de resultaten uit onderzoek na afloop van het ongeval, zijn geen aanwijzingen naar voren 
gekomen dat het schip afwijkend van de gekeurde tekeningen is gebouwd.  
- De Onderzoeksraad acht hiermee voldoende aannemelijk gemaakt dat de bouw van het 
schip conform de tekeningen heeft plaatsgevonden.  

 
• Onvoldoende sterke constructie door slecht materiaal dat gebruikt is voor de constructie  

Uit het door de onafhankelijke deskundigen uitgevoerde onderzoek naar de 
materiaaleigenschappen van het toegepaste staal is gebleken dat de toegepaste materialen 
aan de wettelijke normen voldoen.  
- De Onderzoeksraad acht hiermee voldoende aannemelijk gemaakt dat de oorzaak van het 
plooien niet aan het gebruik van de materialen heeft gelegen. 
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• Het schip voer in overbeladen toestand 
Achteraf is bepaald wat de belasting en diepgang door de lading was. Deze bepaling heeft 
onder andere plaatsgevonden aan de hand van diverse getuigenverklaringen, informatie uit 
het proces-verbaal van het KLPD, en een foto die gemaakt is direct na het laden (ter 
beschikking gesteld door schipper/eigenaar).  
Hieruit kon geconcludeerd worden dat het schip niet overbeladen was.  
- De Onderzoeksraad acht hiermee voldoende aannemelijk gemaakt dat van overbelading 
geen sprake is geweest. 

 
• Externe factoren zoals slecht weer, omstandigheden in de sluis  

De weersomstandigheden op 5 juli 2004 waren goed en ook zijn geen bijzonderheden in of 
nabij de sluis gerapporteerd. De Onderzoeksraad heeft niet nader onderzocht waarom het 
schip specifiek in de sluis is geplooid. 
- De Onderzoeksraad acht de kans zeer klein dat de specifieke locatie een actieve rol heeft 
gespeeld bij het ontstaan van het ongeval. 

 
De Onderzoeksraad acht het derhalve voldoende aannemelijk dat het ongeval uitsluitend en alleen 
het gevolg is geweest van onvoldoende constructiestijfheid in het basisontwerp.  
 
 
4.3 ACHTERLIGGENDE FACTOR: TOEPASSING ONTOEREIKENDE ONTWERPHULPMIDDELEN ZONDER 

KRITISCHE ANALYSE OF DIT MOGELIJK IS 
 

Zowel de ontwerpers van het schip als de controlerende instantie IVW/DS werken vrijwel altijd met 
ontwerphulpmiddelen, zoals benaderingsformules,  waarmee bepaald kan worden welke sterkte 
een schip moet hebben bij een bepaald ontwerp. Hierdoor hoeven de hieraan ten grondslag 
liggende (ingewikkelde en tijdrovende) berekeningen niet te worden uitgevoerd. Deze praktijk 
komt voort uit het verleden toen het uitvoeren van de berekeningen nog een zeer arbeidsintensief 
karwei was (zonder de hulp van computers).  
 

Deze ontwerphulpmiddelen zijn opgesteld door gespecialiseerde bureaus die in de loop van de tijd 
zijn erkend als klassenbureau.  

Voor dit schip werden, zowel door de ontwerpers van het schip als de controlerende instantie 
IVW/DS, de diagrammen en benaderingsformules van een erkend klassenbureau gebruikt. Het 
klassenbureau is hierover niet geconsulteerd en heeft hierbij geen rol gespeeld. 
 
Bij het opstellen van de constructieberekeningen is aangenomen dat het schip binnen de in de 
richtlijnen gestelde randvoorwaarden viel. Gezien de verhoudingen tussen het laadruim en de 
overige scheepsdelen wijkt het ontwerp af van de “standaardschepen” 6 waarvoor de normen zijn 
opgesteld. Daarnaast werd geëxtrapoleerd buiten de grenzen van de gehanteerde ontwerphulp-
middelen.  

 
In de onderhavige paragraaf wordt ingegaan op de ontoereikende ontwerphulpmiddelen (paragraaf 
4.3.1) en wordt de consequentie van het toepassen van deze hulpmiddelen zonder gedegen 
kritische analyse of dit mogelijk is, geanalyseerd.  

4.3.1 Ontoereikendheid van ontwerphulpmiddelen  

De ontwerphulpmiddelen zijn door de Onderzoeksraad nader geanalyseerd. Ter illustratie van de 
afwijkingen die zijn aangetroffen, is grafiek 1 opgenomen. De berekeningen ten grondslag liggend 
aan deze grafiek zijn uitgevoerd voor de diepgang waarbij het schip brak, van 3,90 m met een 
ladinghoeveelheid van circa 3.495 ton (zie ook bijlage 2).  

In het diagram is de voorspelling weergegeven door het gebruikte ontwerphulpmiddel buiten het 
geldigheidsgebied lineair te extrapoleren. Daarnaast zijn de berekende waarden op grond van de 
gegevens van het geplooide beunschip weergegeven. Dit illustreert het volgende:  

• De formule stemt slechts op één punt overeen met de werkelijkheid.  

                                                 
6  Het standaardschip heeft een verhouding tussen ruim- en scheepslengte van 0,80 terwijl het 

ongevalschip een verhouding heeft van 0,55.  
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• Bij korte ruimen blijkt dat de berekende waarden al beduidend hoger uitvallen dan de 
waarden bepaald met de ontwerphulpmiddelen.  

 
 
• Op de grens van de geldigheid van het diagram zoals deze is aangegeven (een ruimlengte 

van 68%) bedraagt de afwijking 90 000/60 000=1,50 met andere woorden 50%.  
• Bij het ontwerp van het geplooide schip (waarbij de ruimlengte 55% bedraagt) is de 

afwijking zelfs een factor 2 (165 000/80 000=2,00).  
 
Uit de berekeningen van de Onderzoeksraad is naar voren gekomen dat de ontwerphulpmiddelen 
niet voldoen. Zij geven voor het beschouwde scheepstype ook binnen het geldigheidsbereik van de 
ontwerphulpmiddelen een aanzienlijk te laag buigend moment.  

Grafiek 1: Verloop buigend moment volgens ontwerphulpmiddelen in vergelijking met berekende 
buigende momenten 
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4.3.2 Gebrek aan kritische analyse of het toepassen van de ontwerphulpmiddelen mogelijk is 
Dat het schip afwijkend was, werd door geen van de partijen onderkend. De normaal te gebruiken 
ontwerphulpmiddelen werden toegepast, zonder een kritische analyse of dit wel toereikend was.  
 
Uit analyse van de documentatie en uit de interviews kwam naar voren dat het gebruik van 
benaderingsformules zeer gebruikelijk is en dat dit daarom niet ter discussie werd gesteld. Bij geen 
van de partijen is de gedachte opgekomen dat het ontwerp afwijkend was.  
Daarnaast kan geconstateerd worden dat de berekeningen fouten bevatten. Dit blijkt onder andere 
uit de volgende punten:  

• De aangeboden berekeningen van de ontwerper/bouwer aan de IVW/DS waren onvolledig 
van uitvoering.  

• Bepaalde andere cruciale berekeningen ontbreken (bijvoorbeeld: berekening van het negatief 
buigend moment, rechtstreekse berekening buigend moment, geen berekening van het 
weerstandsmoment van de wrangen). 

• Er vindt geen kritische reflectie plaats ten aanzien van de resultaten van uitgevoerde 
berekeningen (bijvoorbeeld: grote dwarskrachten bleken op te treden voor en achter het 
ruim - hoe deze op te vangen werd niet nader onderzocht). 

• Door geen van de partijen worden de beperkingen van de benaderingsformules onderkend. 
 
4.3.3 Samenvattend 
Geen van de partijen heeft onderkend dat het ontwerp afwijkend was van bestaande beunschepen, 
waardoor op de bestaande methoden werd vertrouwd. Er heeft geen kritische analyse 
plaatsgevonden om na te gaan of de ontwerphulpmiddelen toegepast konden worden.  

Uit berekeningen van de Onderzoeksraad blijkt dat de ontwerphulpmiddelen niet toereikend zijn. 
Zij voorspellen voor het beschouwde scheepstype niet alleen buiten het geldigheidsgebied (zoals 
hier het geval was), maar ook binnen het geldigheidsbereik van de ontwerphulpmiddelen een 
aanzienlijk te laag buigend moment.  
 
 
4.4 ACHTERLIGGENDE FACTOR: NIET ADEQUATE TAAKUITOEFENING DOOR IVW/DS  
 

In deze paragraaf is de rol van de IVW/DS nader uitgewerkt. In de eerste subparagraaf wordt 
nader toegelicht hoe het proces van keuren heeft plaatsgevonden en in de tweede paragraaf wordt 
een aantal overwegingen gegeven ten aanzien van dit proces van keuren door de IVW/DS. Deze 
eerste twee subparagrafen bevatten gedeeltelijk informatie die ook al in andere paragrafen in dit 
hoofdstuk aan de orde is gekomen. Deze subparagrafen dienen gelezen te worden als inleiding op 
de derde subparagraaf waarin de conclusies worden getrokken uit de analyse. Tot slot wordt in de 
vierde subparagraaf ingegaan op het onderzoek van de IVW/DS na het ongeval. 

 

4.4.1 Proces van keuren 
In de interne procedures van de IVW/DS zijn diverse primaire processen beschreven welke 
betrekking hebben op de certificering van schepen. Voor dit ongeval is vooral het proces “keuren 
tekeningen” van belang.  
 
Dit proces heeft als volgt plaatsgevonden: 
• Op het aanmeldingsformulier is door de bouwer/ontwikkelaar aangegeven dat het schip 

geschikt moet zijn voor de internationale vaart op de Rijn. Daarom is het ontwerp getoetst 
aan de eisen zoals gesteld in het ROSR. Hierin wordt gesteld dat in het algemeen de sterkte 
overeen dient te komen met de belastingen waaraan de romp onder normale 
omstandigheden wordt blootgesteld. In sub a van dit artikel wordt aangegeven dat dit door 
middel van berekeningen dient te worden aangetoond, tenzij een klassencertificaat of 
verklaring van een erkend klassenbureau kan worden overlegd. In dit geval is door de 
opdrachtgever gekozen voor het indienen van berekeningen.  

• Bij de IVW/DS is een berekening voor het langsscheeps buigend moment samen met een 
grootspanttekening ter keuring ingediend. Uit de ingediende berekening bleek dat gebruik is 
gemaakt van de voorschriften van een van de erkende klassenbureaus. 

• Bij de beoordeling van de berekening is geconstateerd dat, indien wordt uitgegaan van de 
opgegeven formules en tabellen, voor het scheepstype moet worden geëxtrapoleerd in een 
van de tabellen. Het is gebruikelijk om tijdens de ontwerpfase regelmatig in deze tabellen te 
extrapoleren. Hierbij dient steeds te worden beoordeeld of de extrapolatie gerechtvaardigd 
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is. Door de IVW/DS is (impliciet) aangenomen dat het reken- en tekenbureau  B deze 
extrapolatie correct had uitgevoerd. Onder aanname van de geldigheid van de extrapolatie 
was de ingediende berekening juist uitgevoerd volgens de IVW/DS. 

• Na de keuring van de grootspanttekening zijn door de ontwikkelaar/ bouwer, onafhankelijk 
van het reken- en tekenbureau  B, aanvullende constructietekeningen ter keuring ingediend. 
Deze zijn gebaseerd op de gekeurde grootspanttekening en berekening. Deze tekeningen 
zijn door de IVW/DS beoordeeld en geretourneerd voorzien van een waarmerk. 

 
4.4.2 Overwegingen 
Op basis van analyse van de  beschikbare documenten komt de Onderzoeksraad tot de volgende 
overwegingen ten aanzien van dit proces van keuren door de IVW/DS: 

• De berekeningen van het reken- en tekenbureau B aan de IVW/DS waren onvolledig en 
primitief van uitvoering. Er is bijvoorbeeld een berekening die van belang is (berekening van 
een negatief buigend moment) niet ingediend. De IVW/DS heeft hierop niet gereageerd. 

• De wijze waarop de IVW/DS de berekeningen heeft gekeurd, moet, naar mening van de 
Raad, ook worden gekarakteriseerd als ontoereikend.  
Als voorbeelden worden genoemd: 

- De invoer van de controleberekening vertoont twee grote fouten.  
- De uitkomst komt niet overeen met de ingediende berekening van het reken- en 

tekenbureau B, maar toch is dat geen aanleiding geweest om dit bureau om nieuwe 
berekeningen te vragen (inclusief buigende momenten). 

- De controleberekening van de IVW/DS is ook niet (aantoonbaar) gecontroleerd 
door een collega of chef. 

- Uitgangspunten zijn niet of niet duidelijk vermeld. 
• Doordat de IVW/DS werkt met een spreadsheet met ingebouwde extrapolaties, vindt er in 

het keuringsproces geen visuele confrontatie plaats met de onderliggende diagrammen. Dit 
heeft ertoe geleid dat ver buiten het geldigheidsgebied van diagrammen is geëxtrapoleerd. 

• Er is geen kritische overweging van de IVW/DS teruggevonden met betrekking tot het 
ontwerp van het schip: het korte ruim, het ontbreken van een dwarsschot, het ontbreken 
van een langsspantsysteem. 
 

4.4.3 Onderzoek IVW/DS na het ongeval 
Na het ongeval is door de IVW/DS onderzocht of het proces van certificering zou moeten worden 
aangepast.  

Hierbij kwam de IVW/DS, naar eigen zeggen, gezien het incidentele7 karakter van het ongeval tot 
de conclusie dat het niet noodzakelijk is om het keuringsproces fundamenteel te veranderen. 

Dit ongeval heeft echter wel aangetoond dat het gebruik door de IVW/DS van dit soort algemene 
ontwerphulpmiddelen voor de controle van de tekeningen en berekeningen voor dergelijke 
afwijkende scheepsontwerpen niet toereikend is. De IVW/DS heeft daarom aangegeven dat zij actie 
zal ondernemen die erop gericht is dat dergelijke fouten in het keuringsproces niet meer kunnen 
voorkomen. 

De Onderzoeksraad onderschrijft deze conclusies niet. Naar de mening van de Onderzoeksraad is 
de IVW/DS onvoldoende kritisch geweest over haar eigen rol.  
 
 
4.5 ACHTERLIGGENDE FACTOR: ONDUIDELIJKE VERANTWOORDELIJKHEIDSVERDELING8 
 

Bij analyse van de documentatie blijkt dat vele partijen betrokken zijn geweest bij het ontwerp en 
dat de rolverdeling tussen deze partijen niet altijd zuiver is ingevuld. De Onderzoeksraad acht de 
belangrijkste factor het teveel vertrouwen op de controle door de IVW/DS, zoals ook al besproken 

                                                 
7  Hierbij is in ogenschouw genomen dat er jaarlijks gemiddeld circa honderd nieuwbouwschepen worden 

gecertificeerd, waarvoor vele duizenden tekeningen en berekeningen worden gekeurd. Regelmatig leidt 
dit tot aanpassingen in o.a. de scheepsconstructies. Niet eerder is gebleken dat een dergelijke 
ontwerpfout ongemerkt is gebleven. 

 
8  Bij alle onderzoeken van de Onderzoeksraad blijft de (juridische) schuldvraag buiten beschouwing. De 

onderzoeken en studies hebben slechts tot doel van de voorvallen te leren en zo in de toekomst deze 
waar mogelijk te voorkomen. In de uitwerking houdt dit in dat het onderzoek vooral gericht is op de 
beheersbare factoren. Het gericht zijn op deze factoren betekent dat primair gezocht wordt naar acties, 
maatregelen of regels waarmee een verbetering van het veiligheidsniveau kan worden bewerkstelligd. 
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in de vorige paragraaf. Hierop wordt in paragraaf 4.5.1 nog nader ingegaan. Daarnaast zijn twee 
aparte subparagrafen gewijd aan de sturende rol van schipper/eigenaar bij het ontwerpproces in 
relatie tot de kostenincentive die deze had en de rol van het extra reken- en tekenbureau B. 

 

4.5.1 Te veel vertrouwen op controle door IVW/DS (zie ook paragraaf over IVW/DS) 
De verwachtingen ten aanzien van de toetsende rol van de IVW/DS ten opzichte van de toetsingen 
die de ontwerper/bouwer zelf uitvoert (dan wel laat uitvoeren), lijken niet met elkaar in 
overeenstemming. Hierdoor kon de situatie ontstaan dat het niet duidelijk was wat wel en niet 
getoetst was; vooral ten aanzien van het kunnen hanteren van uitgangspunten bleek dit een 
noodlottige werkwijze. 
 
De binnenvaartsector in het algemeen leunt zwaar op de controle van berekeningen door de 
IVW/DS en loopt zo risico, aangezien dit moeilijke beoordelingen en berekeningen betreffen. Naar 
de mening van de Onderzoeksraad dient de binnenvaartsector hierin meer eigen 
verantwoordelijkheid te nemen. De IVW/DS is slechts de keurende instantie die als laatste vangnet 
moet fungeren. Dit past ook beter bij een partij als de IVW/DS die verder terugtreedt.  

 

4.5.2 Rol van de ontwerper/bouwer bij het ontwerpproces  
Na het maken van de eerste tekeningen van het grootspant en algemeen plan van het casco door 
reken- en tekenbureau A heeft de toekomstig schipper/eigenaar verzocht om na te gaan of het 
mogelijk was om het schip lichter uit te voeren. Dit omdat de kosten9 voor het nieuwe schip sterk 
beïnvloed worden door de hoeveelheid staal die nodig is voor de bouw en ook omdat het 
laadvermogen hierdoor wordt beïnvloed.  
Daarop heeft de ontwikkelaar/bouwer een ander reken- en tekenbureau (reken- en tekenbureau B) 
opdracht gegeven om na te gaan of het gewicht van het schip verminderd kon worden.  
  

4.5.3 Reken- en tekenbureau B 
Uiteindelijk heeft dit bureau berekeningen uitgevoerd die hebben geresulteerd in een lichter schip. 
Door het reken en tekenbureau B zijn de contacten met de IVW/DS gelegd om het schip gekeurd te 
krijgen. De ontwikkelaar/bouwer is wel nog bij dit proces zijdelings betrokken geweest, maar heeft 
niet meer zelf de berekeningen van de hoofdconstructie gecontroleerd. 

                                                 
9  De prijs voor het nieuwe casco zou bestaan uit de kostprijs van het schip (prijs voor materiaal, inzet 

mankracht, etc) plus een vast afgesproken bedrag, de courtage. 
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5 HET ONGEVAL IN EEN BREDER PERSPECTIEF 
 
 
In paragraaf 4.3.1 is aangegeven dat uit aanvullende berekeningen naar voren is gekomen dat de 
ontwerphulpmiddelen niet voldoen. Zij voorspellen voor het beschouwde scheepstype, ook binnen 
het geldigheidsbereik van de ontwerphulpmiddelen, een aanzienlijk te laag buigend moment 
hetgeen de vraag rechtvaardigt of dit een ongeval is dat vaker kan optreden. Het is onduidelijk wat 
dit betekent voor beunschepen die nu in de vaart zijn. Naar de mening van de Onderzoeksraad 
dient dit nader onderzocht te worden.  
 

Door de sector wordt vaak vertrouwd op traditie, zonder te overwegen of dit toereikend is. Nu 
ontwerpen steeds verder worden opgeschaald is het de vraag of dit nog verantwoord is. Naar het 
oordeel van de Onderzoeksraad is het ongewenst om schepen op basis van algemene 
ontwerphulpmiddelen te ontwerpen. Zeker nu het door de computerisering mogelijk is om een 
schip volledig door te rekenen, is het naar mening van de Onderzoeksraad noodzakelijk dat alle 
ontwerpen op basis van volledige berekeningen tot stand komen.  

De sector zou zichzelf zeker beter moeten controleren. Naar de mening van de Onderzoeksraad 
zouden maatregelen getroffen moeten worden die de ontwikkelingen beter monitoren en 
diepgaander analyseren. Dit zou op verschillende wijze tot stand kunnen worden gebracht. Zo kan 
gedacht worden aan: 

• het beter vastleggen en controleren van ontwerphulpmiddelen met aandacht voor het 
toepassingsbereik en/of het ontwikkelen van andere betrouwbare ontwerphulpmiddelen, 

• het verbeteren van de toetsingen die door zowel de branche zelf worden uitgevoerd als de 
toetsingen uitgevoerd door de aan de overheid gerelateerde instanties, 

• het verduidelijken van de verantwoordelijkheden van partijen.  
 
Daarnaast kan lering getrokken worden uit het proces van keuren bij de bouw van andersoortige 
schepen.  

• Binnenvaartschepen die gevaarlijke stoffen vervoeren worden “onder klasse” gebouwd. Dit 
betekent dat een klassenbureau het volledige ontwerpproces controleert. 

• In de zeevaart wordt reeds lang onder klasse gebouwd. In de zeevaart-nieuwbouw is het de 
gewoonte dat de bouwwerf de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het eindproduct en 
daarvoor ook aansprakelijk is. De werf is aanspreekpunt voor de IVW/DS en het 
klassenbureau.  

 
In paragraaf 1.4.2 is aangegeven dat na het ongeval door de IVW/DS onderzocht is of er 
vergelijkbare schepen zijn waarmee wellicht een dergelijk ongeval als gevolg van een te zwakke 
constructie ook zou kunnen gebeuren. Volgens de IVW/DS blijkt uit dit onderzoek dat dit niet het 
geval is. Daarnaast is de IVW/DS van mening, op basis van het feit dat tot nu toe niet eerder is 
gebleken dat een dergelijke ontwerpfout ongemerkt is gebleven, dat er sprake is van een 
incidenteel karakter van het ongeval en dat derhalve geen fundamentele aanpassingen van het 
keuringsproces noodzakelijk zijn. De Onderzoeksraad is van mening dat de IVW/DS deze conclusie 
zou moeten heroverwegen. 
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6 CONCLUSIES 
 
 
Op basis van voorgaande hoofdstukken komt de Onderzoeksraad tot de volgende conclusies. 
 
• Het schip werd niet ontworpen voor de belastingen waaraan het schip blootgesteld kon 

worden. Dit blijkt niet alleen uit de controleberekeningen van de IVW/DS, maar ook uit de 
berekeningen van de Raad. Het gebrek aan langsscheepse sterkte was zodanig, dat niet 
anders geconcludeerd kan worden dan dat dit de oorzaak van het ongeval is geweest. 

 
• Aan het ontstaan van deze situatie ligt een aantal factoren ten grondslag, te weten:  
 

- Onvoldoende kritische houding 
Geen van de partijen heeft onderkend dat het ontwerp afwijkend was van bestaande 
grote beunschepen, maar op de bestaande methoden werd wel vertrouwd. Er heeft geen 
kritische analyse plaatsgevonden om na te gaan of de ontwerphulpmiddelen op dit 
afwijkende schip toegepast konden worden.  

 
- Ontwerphulpmiddelen niet toereikend 

Uit berekeningen van de Onderzoeksraad is gebleken dat de gehanteerde 
ontwerphulpmiddelen niet toereikend zijn. Zij voorspellen voor het beschouwde 
scheepstype niet alleen buiten het geldigheidsbereik (zoals hier het geval was), maar ook 
binnen het geldigheidsbereik van de ontwerphulpmiddelen een aanzienlijk te laag buigend 
moment. Het is onduidelijk wat dit betekent voor de binnenvaartschepen die nu in de 
vaart zijn.  

 
- De gebruikte ontwerphulpmiddelen werden niet juist toegepast 

Voor dit schip werden de formules gebruikt buiten het geldigheidsgebied waarvoor ze ooit 
waren opgesteld. 

 
- De toetsing door IVW/DS biedt onvoldoende waarborgen 

De toetsingen en keuringen uitgevoerd door de IVW/DS blijken niet voldoende 
waarborgen te bieden. De direct betrokkenen blijken hiervan in de praktijk wel uit te 
gaan.  

 
- Onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling 

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende betrokken partijen bij het 
ontwerp was niet duidelijk. Hierdoor bleek dat het niet duidelijk was wat wel en niet 
getoetst was. Vooral ten aanzien van het kunnen hanteren van uitgangspunten bleek dit 
een noodlottige werkwijze. 
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7 AANBEVELINGEN 
 
 
1. De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt aanbevolen bij 

nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen van binnenschepen de constructiestijfheid van het 
schip door de aanvrager aan te laten tonen op basis van volledige berekeningen, alvorens 
over te gaan tot de uitgifte van het Certificaat van Onderzoek. 

 
2. De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat wordt aanbevolen nader 

onderzoek te (laten) verrichten naar de constructiestijfheid van beunschepen (>80 meter 
en/of afwijkende lengte/breedte verhouding) die niet op basis van volledige berekeningen 
het Certificaat van Onderzoek hebben verkregen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuursorganen aan wie een aanbeveling is gericht dienen een standpunt ten aanzien van de opvolging van deze aanbeveling 
binnen een half jaar na verschijning van deze rapportage aan de betrokken minister kenbaar te maken. Niet-bestuursorganen of 
personen aan wie een aanbeveling is gericht dienen hun standpunt ten aanzien van de opvolging van de aanbeveling binnen 
een jaar kenbaar te maken aan de betrokken minister. Een afschrift van deze reactie dient gelijktijdig aan de Voorzitter van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstuurd te worden. 
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BIJLAGE 1:  REFLECTIE EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 

 
De Raad voor de Transportveiligheid (RvTV), de voorloper van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, 
heeft besloten een onderzoek in te stellen naar het ongeval met het motorbeunschip vanwege de 
ernst van de situatie en de omstandigheden waaronder het ongeval plaatsvond. Het vrijwel nieuwe 
motorbeunschip plooide, liggend in de Middensluis te IJmuiden onder het gewicht van zijn eigen 
lading op zijn derde reis met lading. Het schip was niet overbeladen en er waren geen externe 
invloeden die een rol hebben gespeeld. 
 
De Raad heeft kort na de melding het onderzoek naar de toedracht gestart. Het onderzoek dat 
daarop gevolgd is, heeft zich, gezien het feit dat het om een recent opgeleverd schip handelde, 
voornamelijk gericht om het certificeringsproces en het basisontwerp van het schip. 
 
De Raad heeft in zijn onderzoek uitgebreid aandacht besteed aan hoe en waarom het ongeval heeft 
kunnen ontstaan. Verder heeft de Raad onderzoek gedaan naar de achterliggende structurele 
factoren tijdens de bouw en certificering.  
 
Onderzoeksorganisatie 
Het onderzoek is uitgevoerd door een projectteam van het bureau van de Raad. Het onderzoek 
bestond uit verschillende onderdelen, waarbij in- en externe deskundigen zijn ingezet. 
 
De (deel)onderzoeken 
Het onderzoek richtte zich op de volgende twee vragen. 
• De directe oorzaak: wat was de primaire oorzaak van het ongeval 
• De indirecte factoren: welke factoren hebben indirect bijgedragen aan het ontstaan van het 

ongeval dan wel aan de situatie die geleid heeft tot het plooien van het schip onder normale 
operationele omstandigheden. 

 
Voor het achterhalen van de oorzaak van het ongeval heeft de Raad naast de informatie uit eigen 
onderzoek kunnen beschikken over gegevens uit documenten van vrijwel alle direct bij het ongeval 
betrokken organisaties over uiteenlopende gebieden. Daarnaast is uitgebreid onderzoek verricht en 
berekeningen uitgevoerd door bureaumedewerkers van de Raad, daarbij geassisteerd door externe 
experts in opdracht van de Raad.  
 
Het eindrapport van de Raad 
Nadat de bovenstaande (deel)onderzoeken waren afgerond, is onder leiding en regie van de 
commissie Scheepvaart het concept eindrapport opgesteld. 
 
Het rapport is op 24 juni 2005 ter inzage voorgelegd aan de betrokkenen. De ontvangen reacties 
zijn beoordeeld en verwerkt in het conceptrapport dat op 18 april 2006 aan de Raad is voorgelegd. 
Naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad is het rapport aangepast. 
 
In verband met de opheffing van de Raad voor de Transportveiligheid en de overdracht van zijn 
taken aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid op 1 februari is het onderzoek in 2005 overgedragen. 
 
De samenstelling van de Raad voor de Transportveiligheid en de kamer Scheepvaart wordt 
hieronder vermeld. 
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Samenstelling van de Raad voor de Transportveiligheid en de kamer scheepvaart (opgeheven per 1 
februari 2005) 
 
Raad  Kamer Scheepvaart 
Voorzitter: prof. mr. Pieter van Vollenhoven Voorzitter: J.A.M. Elias 

 F.W.C. Castricum  mr. D.M. Dragt 
 J.A.M. Elias prof. ir. A. Aalbers  

 B.M. van Balen jhr. mr. B.C. De Savornin Lohman 
 mw. mr. A.H. Brouwer-Korf K.J. van Dorsten  
 mr. D.M. Dragt dr. G.A. Egas Repáraz 
 mr. J.A.M. Hendrikx P.M.J. Kreuze 
 ir. K. Nije mw. M.J. Torpstra  
 prof. dr. U. Rosenthal H.J.G. Walenkamp  
 drs. F.R. Smeding L.P.A. de Winter 

 ing. D.J. Smeitink Secretaris:  drs. H.J.A. Zieverink 
 dr. ir. J.P. Visser  
 mr. G. Vrieze 
 prof. dr. W.A. Wagenaar 
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BIJLAGE 2: ANALYSES EN BEREKENINGEN UITGEVOERD DOOR DE RAAD 

 
1 Gegevens van het schip 
 

In de navolgende tabel zijn de hoofdgegevens weergegeven, zoals deze konden worden afgeleid uit 
het beschikbare materiaal.  

    opmerking 
1 Lengte over alles m 110.00 ijklengte  
2 Lengte over alles, gemald m 109.05 algemeen plan 
3 Lengte voorsteven tot roerkoning m 108.10 loodlijn lengte  
4 Lengte voor scantlings m 107.30 volgens midship section 22-07-02 
5 Lengte op ontwerpwaterlijn 3.90 m 109.75  
6 Lengte over alles maal 0.97 m 106.70 97% van ijklengte  
7 Te rekenen lengte definitie 

Germanischer Lloyd 
m 108.10 grootste van 108.10 en 106.70 

 Breedte op buitenkant spant  m 11.40  
 Holte, midscheeps, gemald m   5.00  
 Holte, kleinste  m 4.52 volgens meetbrief 
 Diepgang, meetbrief m 3.90  
 Draagvermogen diepgang 3.90 t 3495  
 Diepgang, sterkte berekeningen m 4.85 volgens midship section 22-07-02 
 Draagvermogen op diepgang 

4.85 
t 4684  

 Diepgang, keur algemeen plan m 4.45 goedgekeurd SI d.d. 8-8-02 
 Leeg scheepsgewicht t 1016 berekening consultant consortium 
 Zwaartepunt in lengte leeg schip m 53.80  
 Zwaartepunt in hoogte leeg schip m 2.76  
 Voortstuwingsvermogen kW 2x956   
 Snelheid km/h 21.4 op diepgang 3.90 m 
 Soortelijk gewicht van de lading t/m3 1.600 rekenwaarde ontwerp constructie  
 Soortelijk gewicht droog 

spuitzand 
t/m3 1.626 meting na ongeval 

 Soortelijk gewicht nat spuitzand t/m3 1.880 meting na ongeval 
 Ruimlengte  m 59.0  
 Ruimlengte t.o.v. scheepslengte - 0.546 =59.0/108.10 
 Ruimhoogte tot bovenkant beun m 5.50  
 Ruiminhoud tot bovenkant beun m3 2576 2576x1.88 = 4843 t; 2576x1.626 

= 4189 t 
 Diepgang met droog zand, 100% 

fuel 
m 4.57 deadweight = 4189+150 = 4339 t 

 Diepgang met nat zand, 100% 
fuel 

m 5.10 deadweight = 4843+150 = 4993 t 

 Hoogte in ruim tot hoogste 
overvloei 

m 3.68  

 Ruiminhoud tot hoogste 
overvloei 

m3 1723 1723x1.88 = 3239 t; 1723x1.626 
= 2801 t 

 Diepgang met droog zand, 100% 
fuel 

m 3.45 deadweight = 2801+150 = 2951 t 

 Diepgang met nat zand en 100% 
fuel 

m 3.81 deadweight = 3239+150 = 3389 t 

 Hoogte tot laagste overvloei m 3.38  
 Ruiminhoud tot laagste overvloei m3 1583 1583x1.88 = 2976 t; 1583x1.626 

= 2574 t 
 Hoogte lading ten tijde ongeval m 4.17  
 Ruiminhoud ten tijde ongeval m3 1951 1951x1.88 = 3668 t; 1951x1.626 

= 3172 t 
 Diepgang met droog zand, 100 

% fuel 
m 3.75 deadweight = 3172+150 = 3322 t 

 Diepgang met nat zand, 100 % 
fuel 

m 4.15 deadweight = 3668 +150 = 3818 t 
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 Brandstof capaciteit m3 154 50 voor, 104 achter 
 Zoetwater capaciteit m3 20  
 Diverse tanks  m3   
 Vaargebied  2,3,4  

 

2 ACHTERGROND VAN STERKTEBEREKENINGEN 

 

2.1 ALGEMEEN: SPANNING , MOMENT, TRAAGHEID, WEERSTAND  

 
2.1.1 Toelaatbare spanning 
Trekspanning 
De toelaatbare trekspanning van een materiaal wordt doorgaans vastgesteld op  
basis van een trekproef van een proefstaafje uit het te gebruiken materiaal.  
 

Grafiek 2: Spanning op basis rek van twee staalsoorten 

 

In bijgaande grafiek10 zijn de trekkrommen van twee staalsoorten gegeven, één van een standaard 
scheepsbouwstaal, Fe 360, en één van een hoogwaardiger staal met een hogere treksterkte, Fe 
510. In de grafiek is op de horizontale as de rek van het staafje aangegeven als percentage van de 
oorspronkelijke lengte en verticaal is aangegeven de spanning in N/mm2.  

Kenmerkende punt in de grafiek is het punt waar voorbij het materiaal vloeit en blijvende 
vervorming optreedt.  

Dat punt wordt de vloei- of rekgrens genoemd (yield stress, Fliessgrenze). In het voorbeeld van 
Fe360 (het staal gebruikt voor het beunschip) bedraagt de vloeigrens ongeveer 240 N/mm2. Het 
tweede kenmerkende punt is het hoogste punt van de trekkromme, dit wordt de treksterkte 
genoemd (tensile strength, Zugfestigkeit). In dit geval is dat 360 N/mm2. Een staal wordt dus 
aangeduid met zijn treksterkte. 

Er kan geen hogere spanning op het materiaal worden uitgeoefend, daarboven bezwijkt het 
materiaal.  

Opgemerkt moet worden, dat het vloeien optreedt bij een rek van ongeveer 0.2%, terwijl het 

                                                 
10  Beknopte staalkennis, Stichting Staalcentrum Nederland, Publicatie nr 102, oktober 1972. 
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materiaal pas definitief bezwijkt na een vervorming van 20% bij het standaard scheepsbouwstaal 
Fe360 en 15% bij het hoogwaardiger staal Fe 510. Omdat niet alleen de sterkte van de constructie 
gewaarborgd moet zijn, maar ook de vormvastheid, zullen de spanningen die in constructies 
mogen optreden lager moeten zijn dan de vloeispanning.  

Omdat er ook nog een veiligheidsfactor in acht moet worden genomen voor b.v. dynamische 
effecten, niet perfecte lassen en niet voorziene belastingen, wordt er in het geval van een 
binnenschip door Germanischer Lloyd een spanning toegela ten van maximaal 160 N/mm2. Dat is 
2/3 van de vloeispanning, of een veiligheidsfactor van 1.50.  Lloyd’s Register of Shipping laat toe 
137 N/mm2, een veiligheidsfactor van 1.75. 

Drukspanning. In het bovenstaande wordt het materiaal beoordeeld op grond van de 
trekspanningen. Het gedrag van een constructie onder invloed van drukspanningen kan hiervan 

niet worden afgeleid. Toelaatbare drukspanningen 
van materialen die plat zijn in de drukrichting zijn 
hoger dan de toelaatbare trekspanning van hetzelfde 
materiaal. Wordt echter de hoogte/dikte verhouding11 
van het beproefde stuk materiaal hoger dan 5 à 6, 
dan treedt het fenomeen knik op. Dat is het 
aanvankelijk elastisch uitknikken van de staaf, 
waarna de staaf onmiddellijk onderworpen wordt aan 
buigende momenten, waaraan de staaf uiteindelijk 
bezwijkt.  

Euler heeft voor de toelaatbare kniklast de 
nevenstaande formule opgesteld. Experimenten met 
een slanke stok die ieder wel eens heeft uitgevoerd, 
leiden tot de conclusie dat een kleine ondersteuning 
halverwege de stok, al kan leiden tot een grote 

toename van de draagkracht van de stok. Dat komt ook naar voren in de kwadratische term van de 
kniklengte in de noemer van de formule.  

De klassenbureaus hebben ook voor samengestelde constructies zoals de dwarsdoorsnede van het 
schip, dergelijke formules opgesteld. Het voldoen van de knikvoorwaarde is vooral een kwestie van 
verstandig construeren met voldoende langsscheeps materiaal. Dit leidt doorgaans tot het 
construeren met langsspanten voor schepen die onderworpen worden aan grote langsscheepse 
buigende momenten. 

2.1.2 Buigend moment, weerstandsmoment en spanning 
We nemen twee mootjes uit het schip met een totale lengte van 2 dx. In onbelaste toestand zijn 
die moten rechthoekig. We gaan het schip nu belasten en we kunnen dan constateren dat de 
moten gaan vervormen, en dat de doorsneden roteren over een hoek dα. 
 
We kunnen ook constateren dat de onderste vezels van de doorsnede langer zijn geworden, en dat 
de bovenste vezels korter zijn geworden. Ergens tussenin zal er daarom een vezel te vinden zijn 
die even lang is gebleven. We kiezen nu de oorsprong van ons assenstelsel in die vezel12, die op 
een nog onbekende afstand van de basis van de constructie is gelegen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11  Winkler, J., Technische Mechanik, VEB Fachbuchverlag Leipzig,1987 
12  Den Hartog, J.P., Sterkteleer, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen,1977 
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Figuur 7: Toelichting op krachten bij buiging 

De onderste vezel bijvoorbeeld van het linker mootje, ligt op een afstand -y vanaf de oorsprong 
van ons zelf gekozen, maar nog onbekende nulpunt. Deze vezel had een lengte dx, maar wordt 
door de belasting verlengd met een stukje ter grootte van -y  dα. De rek die deze vezel ondergaat 
is dan: 
 

y d
rek

dx
-

αε ⋅
= =  

 
Nu geldt verder, volgens de wet van Hooke, dat de spanning recht evenredig is met de rek (althans 
tot de vloeigrens, zie eerdere figuur): 

 

2

2

2

 =E
met 

spanning kracht per oppervlakte eenheid  in kN/cm

E elasticiteitsmodulus van het materiaal in kN/cm

E 21 000 kN/cm  voor staal
specifieke verlenging of rek in cm/cm

waarmee:
d

 = -E y
dx

σ

σ

α
σ

ε

ε

⋅

= =

=

=
=

⋅ ⋅

 

 
Aangezien er geen horizontale krachten in de scheepsmoot werkzaam zijn, moet er gelden dat de 
som van alle krachtjes in de doorsnede gelijk aan nul is. Dit wordt omdat het een oppervlak 
betreft, aangeduid met een dubbel integraalteken, wat niets anders is dan een symbool voor de 
som van zeer veel, zeer kleine krachtjes: 
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In de laatste uitdrukking herkennen we de definitie van het geometrische zwaartepunt van de 
doorsnede. Hieruit kunnen we concluderen dat kennelijk de vezel waarin geen rek optreedt, loopt 
door het zwaartepunt van de dwarsdoorsnede. 

Figuur 8: Bepalen van zwaartepunt van de dwarsdoorsnede 

Vervolgens kunnen we het moment gaan bepalen ten opzichte van ons zojuist gevonden 
zwaartepunt: 

A

De kracht op een elementair oppervlakje dA bedraagt:

f= dA

Het moment van dit krachtje t.o.v. van het zwaartepunt bedraagt:

f y = dA y

Het totale moment dat in de doorsnede wordt uitgeoefend is:

M= y  

σ

σ

⋅

⋅ ⋅ ⋅

⋅∫

2

A A

dA

da da
M  - y E y  dA= -E y dA

dx dx

In de laatste factor herkennen we de uitdrukking voor 
het oppervlakte traagheidsmoment van de doorsnede I 

Zodat we kunnen schrijven

d
M  E I

dx

:
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α

⋅
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∫∫ ∫∫
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We kunnen vervolgens in zowel de uitdrukking voor het moment als in de uitdrukking van de 
spanning, eenzelfde factor identificeren, namelijk dα/dx, de verandering van de hoek per lengte 
eenheid.  

Dit stelt ons in staat een link te leggen tussen het moment en de spanning als volgt: 

 
d d M

M= -E I -E
dx dx I

en
d d

= -E y -E
dx dx y

M
ofwel   

y I
waarmee

M y
I

:

:

α α

α α σ
σ

σ

σ

⋅ ⇒ ⋅ =

⋅ ⇒ ⋅ =

=

= ⋅

 

 
Dit is een erg eenvoudige maar ook zeer belangrijke formule in de sterkteleer. De formule laat zien 
dat de spanning toeneemt als: 

§ het moment M toeneemt 
§ de afstand y van het beschouwde element verder afligt van het zwaartepunt 
§ het traagheidsmoment I van de hele doorsnede afneemt 

 
De spanning is het hoogst waar y het grootst is, dus op de grootste afstand van het zwaartepunt. 
Of dat in de coaming is of in de bodem, hangt af van de ligging van het zwaartepunt. Ligt dat laag, 
dan zal het dek de hoogste spanning vertonen, ligt dat hoog dan zal de bodem de hoogste 
spanning vertonen.  

De hoogste spanning waarmee een constructie reageert op een zeker moment M, kan worden 
gekarakteriseerd door de factor y/I uit bovenstaande formule. Als we voor y de maximum afstand 
in de constructie tot het zwaartepunt invullen, y max , dan geeft y max /I de 
vermenigvuldigingsfactor waarmee het moment moet worden vermenigvuldigd om de maximale 
spanning in de constructie te bepalen.  

De inverse van deze factor wordt het weerstandsmoment van de constructie genoemd:   

 W = I/y max 
 

3 HET CONSTRUEREN VAN HET GROOTSPANT  

 

3.1 CONSTRUEREN VOOR TREK- EN DRUKSPANNINGEN IN DEK EN BODEM 

 

Het ontwikkelen van het ontwerp van een constructie begint met het schatten van het maximale 
buigende moment die op het schip kan werken. Daarmee wordt een voorlopige constructie 
opgezet, en met het daarmee te bepalen constructiegewicht kan nagegaan worden of de eerste 
schatting van het moment klopte. Vervolgens zal er gezocht moeten worden naar die 
beladingconditie die het grootste buigende moment oplevert. Van te voren staat niet vast in welke 
beladingstoestand dat zal zijn en of dat een hogging moment is (leidend tot een kattenrug) of een 
sagging moment (leidend tot een paardenrug).  

Doorgaans zal er gekeken worden naar een toestand waarbij het schip leeg is en een toestand 
waarbij het schip vol beladen is.  
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Uiteindelijk zullen er vier condities zijn waarop de constructie gedimensioneerd zal worden:  

 Buigend moment 
aard: maximaal positief maximaal negatief 
benaming: hogging sagging 
verschijning: kattenrug paardenrug 
Spanning in dek: 1. trek in dek 2. druk in dek 
Spanning in bodem: 3. druk in bodem 4. trek in bodem 
  
In ieder van deze vier gevallen wordt, met het beschikbare weerstandsmoment, de optredende 
spanning bepaald met de formule: 

 

 

bodem bodem
bodem

dekcoaming dek coaming
dekcoa g

M M
       y

I W

M M
y

I W, ,
, min

σ

σ

= ⋅ =

= ⋅ =
 

 
Vervolgens wordt dan beoordeeld of deze spanningen lager zijn dan de toelaatbare spanningen, 
zoals die door het klassenbureau zijn vastgesteld. Is dat niet het geval, dan zal de constructie 
moeten worden verzwaard en opnieuw moeten worden doorgerekend. 

Er bestaan dus vier stappen bij het dimensioneren en beoordelen van een grootspantsconstructie:  

§ zoeken naar de maximale positieve en negatieve momenten die op kunnen treden in enige 
operationele conditie van het schip 

§ construeren van het grootspant en het bepalen van het weerstandsmoment van dek en bodem 
§ bepalen van de optredende maximale druk- en trekspanningen 
§ beoordelen of deze spanningen acceptabel zijn 
 
Alle berekeningen die hierbij aan de orde komen zijn niet moeilijk. Het grootste probleem schuilt in 
het identificeren van die twee beladingstoestanden waarbij respectievelijk het hoogste 
hoggingmoment optreedt en het hoogste saggingmoment optreedt. 

 

3.2 HET SCHATTEN VAN HET MAXIMAAL OPTREDENDE BUIGENDE MOMENT 
 
Om aan dit probleem van het identificeren van de ongunstigste belasting tegemoet te komen, 
hebben de klassenbureaus in het verleden systematische berekeningen uitgevoerd naar de 
optredende momenten die zowel in een leeg schip kunnen optreden, maar vooral ook tijdens het 
laden en lossen. 

Het klassenbureau Germanischer Lloyd onderscheidt bij de schatting van de buigende momenten 
voor droge lading motorschepen, twee typen op grond van de wijze van laden en lossen:  

Type A: Schip wordt beladen in een heen- en weergaande beweging: achterin beginnend, naar 
voren en dan weer naar achteren. Lossen in de zelfde volgorde: ook achterin beginnend. 

Type B: Schip wordt in één gang beladen, achterin beginnend. Het schip wordt ook in één gang 
gelost , maar dan voorin beginnend.  
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Met deze ladingswijzen zijn systematische berekeningen uitgevoerd. Voorbeelden zijn in de 
onderstaande figuur afgebeeld13. Op de horizontale as staat de ruimlengte afgebeeld, op de 
verticale as het buigende moment. Overigens worden deze schepen kennelijk in drie gangen 
beladen. Te zien is dat bij het beladen van het schip er aanvankelijk een positief buigend moment 
is, dat naarmate het schip voller beladen wordt, lager wordt en afhankelijk van de volheid van het 
schip, ook negatief kan worden. Ook is te zien, bijvoorbeeld aan de hand van de Kahn, d=0.92, 
dat er op driekwart van het beladen er een buigend moment ontstaat, dat hoger is dan het 
moment in de eindtoestand van de belading. Zou de ontwerper alleen de eindtoestand hebben 
beoordeeld, dan zou hij een te laag moment in rekening hebben gebrach t. 

 
 

Een tweede voorbeeld van een dergelijke systematische zoektocht naar het grootste moment biedt 
de volgende figuur van een schip met een lengte van 95.0 m en een diepgang van 4.0 m. De 
aanduiding M1 etc slaat op de onderscheiden beladingstoestanden. Hier zien we tijdens het beladen 
het moment veranderd van 50 000 kNm positief, via 55 000 kNm negatief, tot uiteindelijk 28 000 
kNm negatief in de eindtoestand. 

 

3.3 HET RECHTSTREEKS BEREKENEN VAN HET BUIGEND MOMENT 

3.3.1 De verdeling van neerwaartse en opwaartse krachten 
Een buigend moment berekening zal moeten beginnen met een gewichtsberekening van het schip, 
zodat het gewicht en de verdeling van het gewicht van het lege schip over de lengte bepaald kan 
worden. Vervolgens wordt de verdeling van de lading over de lengte bepaald, inclusief de 
gewichten van brandstof en andere voorraden. Hiermee zijn de neerwaartse krachten bepaald en 
verdeeld over de lengte. Gebruikelijk is het om het schip in moten te verdelen met een niet te 
grote lengte ten opzichte van de scheepslengte, in dit geval bijvoorbeeld 2 meter.  

Dat is te zien in onderstaande grafiek, waarbij in zwart de gewichten per meter zijn aangegeven 
van het lege schip. Daarbovenop is dan geplaatst het gewicht van de lading en de voorraden in 
groen, ook in tonnen per meter scheepslengte. 

 

                                                 
13  Schellenberger, K.-H., Einiges über die Festigkeit der Binnenschiffe, Schiffstechnik Bd. 3 (1955/56). 
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Grafiek 3: Neerwaarts gericht gewicht van het schip en opwaartse waterdruk 
 

Vervolgens worden de opwaartse krachten op het schip bepaald volgens de wet van Archimedes. 
De verdeling van de opwaartse krachten over de lengte van het schip verloopt volgens de 
zogenaamde kromme van spantoppervlakken. Deze is in blauw aangegeven. 

Er is natuurlijk evenwicht tussen de opwaartse en neerwaartse krachten en tussen het moment van 
deze krachten. 

3.3.2 De bepaling van de belasting op het schip 

Door per moot van 2 meter het verschil te bepalen tussen de opwaartse en neerwaartse kracht, 
ontstaat de belasting p in ton per m op het schip. Dat is geïllustreerd in onderstaande figuur. 
Duidelijk is te zien dat de lading van het schip als het ware is opgehangen tussen het achterschip 
en het voorschip, omhoog gehouden moet worden door het achter- en voorschip. 

Grafiek 4: Opwaartse en neerwaartse belasting gesommeerd 

3.3.3 De bepaling van de dwarskracht op het schip 
Vervolgens wordt bepaald welke dwarskrachten er optreden in de diverse dwarsdoorsneden van 
het schip. Hierbij wordt beginnend achteraan met stappen van, in dit geval 2m, een knip te maken 
in het schip en alle verticale krachten te sommeren. Per doorsnede wordt dan de kracht gevonden 
die je moet uitoefenen om het schip in evenwicht te houden als je het zou doorknippen in die 
doorsnede. De verdeling van die dwarskrachten zien we in de volgende grafiek: 

Na sommeren van de opwaartse en neerwaartse belasting, 
resulteert de belastingkromme p(x) in ton per m
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Grafiek 5: Som belastingen en dwarskracht 

3.3.4 De bepaling van het buigend moment op het schip 
Tenslotte kan het buigende moment voor iedere doorsnede van het schip bepaald worden door het 
sommeren van de dwarskrachten over de lengte. Het is duidelijk dat er in dit geval een buigend 
moment optreedt dat het schip in het midden wil doen doorzakken: het schip krijgt een 
doorgezakte paardenrug. Germanischer Lloyd duidt dit moment aan met een positief moment. Een 
positief moment resulteert in horizontaal gerichte drukkrachten in het dek en de coaming van het 
schip en in horizontale trekkrachten in de bodem van het schip. Zou het schip een kattenrug 
vertonen, dan is er sprake van een negatief moment en dan zullen er trekkrachten optreden in dek 
en coaming, maar drukkrachten in de bodem. 

In het algemeen treedt een paardenrug op bij geladen schepen en een kattenrug bij lege schepen.   

Grafiek 6: Som belastingen, dwarskracht en buigend moment 

Het interessante mechanisme is dat de verticale krachten van gewicht en opdrijvende kracht, via 
dwarskracht en buigend moment weer omgezet worden in horizontale krachten in de constructie: 
namelijk trek en druk krachten in dek en bodem.  

3.3.5 Het berekenen van het weerstandsmoment 

Het weerstandsmoment wordt in een aantal stappen bepaald. 

• vaststellen welke verbanddelen bijdragen aan de langsscheepse sterkte: alleen langsscheeps 
en over de gehele beschouwde lengte doorlopend materiaal mag worden meegeteld 

• vaststellen in een tabellarische berekening van het oppervlak, het zwaartepunt, het 
traagheidsmoment van de individuele oppervlakken en het totale oppervlak, het totale 

Integreren van de dwarskrachtkromme: 
Som van Q(x)dx levert het moment in tonmeter op locatie x
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zwaartepunt en het totale traagheidsmoment van de totale constructie van het grootspant 
ten opzichte van de basislijn. 

• vervolgens kan na vaststellen van het zwaartepunt het traagheidsmoment ten opzichte van 
een as door het zwaartepunt worden vastgesteld. 

 
Als voorbeeld hierbij de bepaling van de eigenschappen van de doorsnede van de constructie aan 
de hand van de tekening van het beunschip, als ingediend ter keur bij IVW. 

We zien in de linkerkolom de omschrijving van de langsscheepse constructiedelen, vervolgens 
wordt aangegeven of het betreffende element horizontaal of verticaal loopt. Dan volgt de lengte 
van het element en de plaatdikte van het element en de afstand tot de gekozen basislijn, meestal 
het vlak. Op grond van de oriëntatie verticaal of horizontaal, wordt vervolgens bepaald of het 
element in de breedte of in de hoogte moet worden genomen bij de bepaling van het eigen 
traagheidsmoment van het element, dat immers bedraagt: 

31
12eigenI h b= ⋅ ⋅   

Tabel 1: Eerste overzicht met resultaten voor het berekenen van het weerstandsmoment  

Merk op dat de eenheden cm en m per kolom kunnen verschillen, dit wordt gedaan om niet te 
grote getallen te krijgen. De tabel geldt voor de halve doorsnede en ten opzichte van de basis van 
de doorsnede. 

 

Keurtekening d.d. 22-07-02  
/goedgekeurd d.d. 8-8-02

direc-
tion

length thickness lever z to 
basis

breadth height Area Moment A z2 I element

 - cm cm m cm cm cm2 cm2 x m cm2 x m2 cm4

bottom h 510.0 1.0 -0.005 510.0 1.0 510 -3 0 43
bilge 1 h 25.0 1.3 -0.006 25.0 1.3 33 0 0 5
bilge 2 v 56.0 1.3 0.103 1.3 56.0 73 7 1 19025
bilge 3 v 22.5 1.3 0.463 1.3 22.5 29 14 6 1234
sideshell v 393.7 0.9 2.544 0.9 393.7 354 901 2293 4576753
sheerstrake v 50.0 2.5 4.762 2.5 50.0 125 595 2835 26042
deck h 171.5 1.2 5.032 171.5 1.2 206 1036 5211 25
coaming OUTside v 98.1 0.8 5.521 0.8 98.1 78 433 2392 62938
coaming top h 60.0 1.0 6.005 60.0 1.0 60 360 2164 5
coaming hp top v 10.0 0.6 5.950 0.6 10.0 6 36 212 50
coaming hp side h 10.0 0.6 5.521 10.0 0.6 6 33 183 0
coaming INside v 145.0 1.2 5.275 1.2 145.0 174 918 4842 304863
stringer plt h 32.0 0.8 2.254 32.0 0.8 26 58 130 1
stringer fb v 10.0 2.5 2.254 2.5 10.0 25 56 127 208
long bhd v 450.0 1.0 2.300 1.0 450.0 450 1035 2381 7593750
tank top h 124.0 1.2 0.506 124.0 1.2 149 75 38 18
tank top h 248.0 1.2 0.506 248.0 1.2 298 151 76 36
side girder v 40.0 0.8 0.250 0.8 40.0 32 8 2 4267
hp deck v 10.0 1.2 4.967 1.2 10.0 12 60 296 100

2465.8 max: 600.5 2645 5773 23189 12589362
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Tabel 2: Tweede overzicht met resultaten voor het berekenen van het weerstandsmoment 

 

Vervolgens wordt in een tweede tabel achtereenvolgens het zwaartepunt van de doorsnede 
bepaald, het totale traagheidsmoment ten opzichte van basis en vervolgens ten opzichte van het 
zwaartepunt. Vervolgens wordt het weerstandsmoment bepaald van bodem, dek en coaming, of 
andere gewenste locaties. Door introductie van het eerder gevonden buigende moment kunnen 
tenslotte de optredende spanningen worden bepaald. 

De laatste actie is dan om de hoogte van de spanningen te beoordelen. 

Daarbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen drukspannning en trekspanning. De 
toelaatbare spanningen worden gegeven door het klassenbureau.  

 

4 BEREKENING MET ONTWERPHULPMIDDELEN VAN KLASSENBUREAUS 

 

4.1 INLEIDING 

 

De regels van Germanischer Lloyd zijn de meest toegepaste voorschriften in de Europese 
binnenvaart (was ook bij dit schip het geval). Ook Lloyd’s Register of Shipping en Bureau Veritas 
hebben soortgelijke voorschriften. 

We volgen in dit hoofdstuk de voorschriften van Germanischer Lloyd om zowel de ontwerp 
buigende moment te bepalen, als om de toelaatbare spanningen te vinden in de belangrijkste 
constructiedelen. 

Volgens de hoofdwet van de sterkteleer leidt de kennis van de toelaatbare spanning en de op te 
leggen momenten tot de vereiste weerstandsmomenten: 
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4.2 DE FORMULES EN DIAGRAMMEN VAN GERMANISCHER LLOYD   

 
Geldigheid (B. Gültigkeit) 

De voorschriften gelden onder aanname van het uitgangspunt, dat de schepen bij het laden en 
lossen en bij de vaart in ballast, niet hoger worden belast dan bij de volgende laad- en los 
procedures: 

A. Laden en lossen bij een heen- en teruggang.14  
Bij motorschepen met motorkamer in het achterschip wordt ervan uitgegaan dat het laden en het 
lossen in het achterschip wordt aangevangen. 

B. Laden en lossen in een gang. 
Bij motorschepen met machinekamer achter, dient het laden achterin het ruim te beginnen, terwijl 
het lossen voorin moet beginnen. 

Dit is een belangrijke ontsnappingsclausule voor de geldigheid van deze formules, omdat deze 
aanname alleen kan worden aangetoond door de buigende momenten te berekenen, en dan heb je 
de formules sowieso niet meer nodig. 

Uitzonderingen (D. Sonderregelungen) 

Als het voornemen bestaat het schip anders te beladen of te lossen dan volgens B, dan moet er 
een langs- en dwars sterkte berekening gemaakt worden. 

 

4.3 DE GEHANTEERDE FORMULES 
 
Abschnitt 2  Bemessungsgrundlagen  
A. Allgemeines 
B. Längsbiegemomenten 
De te hanteren ontwerp buigende momenten worden als volgt berekend voor laadvolgorde A, voor 
laadvolgorde B moet het positieve moment met 8% vergroot worden, het negatieve moment is 
gelijk aan dat bij A.: 

Het positieve moment, dat trek in het dek en druk in de bodem veroorzaakt, (rug als boze kat) 
bedraagt: 

 

 2M B H L   kNm( ) λ+ = ⋅ ⋅ ⋅     

 
Het negatieve moment, dat druk in het dek en trek in de bodem veroorzaakt, (rug als oud paard) 
bedraagt: 

 

 2
1 1 4 5 045

T
M B H L    kNm

H
( ) ( . . )λ− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −     

Waarbij: 

 

 

1

coefficent af te lezen in diagram 1

coefficent af te lezen in diagram 2

L Lengte
B Breedte
H Holte
T Diepgang

λ

λ

=

=

=
=
=
=

 

 
Deze formules geven benaderingen voor het buigend moment, als men dit niet wenst of niet kan 

                                                 
14  Dit impliceert dat de helft van de lading van achter naar voor wordt neergelegd, en de andere helft 

bovenop de eerste laag bij de teruggang van de laad/los inrichting (kraan, transportband etc) 
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uitrekenen en als er sprake is van een gewoon schip. 

Bepaling positieve moment bij toepassen van de formules en extrapolatie in de diagrammen: 

 
2

2

M B H L   kNm

met  

B=11.40 m
L=108.10 m
H=5.00 m

volgt:

(+M)=? 11.40 5.00 108.10
(+M)=?666 080

( )

:

λ+ = ⋅ ⋅ ⋅   

⋅ ⋅ ⋅
⋅

 

 

De coëfficiënt ? wordt bepaald op basis van de factor rh/L. rh is de afstand tussen het MK schot en 
de halve lengte van het schip. De achtergrond daarvan is dat hoe verder het MK en daarmee het 
MK gewicht naar achteren is gelegen, des te hoger zal het positieve, hogging moment uitvallen. 
Een rechtlijnige extrapolatie leidt tot een ? van 0.045. 

(+M)=?666080
(+M)=0.045 666080=29 974 kNm

⋅
⋅

 

 

Dit moment mag nog verkleind worden als de blokcoëfficiënt groter is dan de normwaarde, dat is 
hier het geval. Echter het positieve moment mag volgens B5 nooit kleiner gekozen worden dan dat 
wat optreedt bij het lege schip: 

2(+M)=0.090 B H L
(+M)=0.090 666080=59 947 kNm

⋅ ⋅ ⋅
⋅

 

 
 

De ontwerpbelasting op grond van de benaderingsformules dient dus te zijn 59 947 kNm, en treedt 
op in lege toestand. 

Er wordt vanuit gegaan dat de lading ongeveer gelijkmatig is verdeeld over de laadruimlengte. Is 
dat niet het geval, of bij andere beladingswijzen als  A. of B., dan moet het langsbuigend moment 
op andere wijze berekend worden. 
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Uitwerking negatieve moment volgens voorspelling: 

2
1 1 4 5 045

2
1

2
1

1 1

T
M B H L    

H
B=11.40 m
H=5.00 m
L=108.10 m
T=4.85 m

4.85(-M)=? 11.40 5.00 108.10 (1.45 -0.45)
5.00
4.85

(-M)=? 11.40 5.00 108.10 (1.45 -0.45)
5.00

(-M)=? 666 080 0.957=? 637 438

   

( ) ( . . )λ− = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅

 

?1 wordt bepaald op basis van r/L, waarbij r de ruimlengte is, uit diagram 2. 

Extrapolatie leidt tot een ?1 van 0.147 (tot 0.162). En daarmee het moment (-M) = 93 703 kNm. 

Echter, de blokcoëfficiënt is met 0.940 groter dan de norm van 0.82+0.0009L=0.917. Het moment 
moet vergroot worden met 6% per 0.01 overschrijding van de normblok: (1.06/0.01)x(0.940-

extrapolatie van labda 1
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0.917)=2.4%. 

In te zetten negatief moment wordt dan: 95 952 kNm. 

 

4.4 TOELAATBARE SPANNINGEN (D. ZULÄSSIGE SPANNUNGEN) 

 
We passen de formules uit de rules direct toe op de constructie zoals die is ingediend door de 
bouwer bij IVW DS. 

1. In geen geval mag een normaalspanning van 160 N/mm2 overschreden worden. De 
gecombineerde spanning langs- dwars- en lokaal mag niet hoger zijn dan 200 N/mm2  

2. Bij schepen met dwarsspanten mag de drukspanning in de huid en het dek niet hoger zijn dan: 
 

 

22 2
2

d

d

100×t a
s =c× × 1+       N/mm

a u

met:
s =drukspanning

c=16 voor huidplaten
c=20 voor dekplaten
t=plaatdikte
a=wrang- of dekbalken afstand
u=afstand tussen langsverstijving

                 

 

 
 
 
Voor het hoofddek: 

 

 

22 2
2

d
100×12 500s =20× × 1+ =358      N/mm

500 572

met:
c=20 voor dekplaten
t=plaatdikte = 12 mm
a=wrang- of dekbalken afstand = 500 mm
u=afstand tussen langsverstijvingen=572 mm

                 

 

 
 

Deze spanning is niet toegestaan, omdat de spanning nooit hoger dan 160 N/mm2 mag bedragen. 

 

Voor de bodembeplating: 

 

 

22 2
2

d
100×10 500s =16× × 1+ =68      N/mm

500 2666

met:
c=16 voor huidplaten
t=plaatdikte = 10 mm
a=wrang- of dekbalken afstand = 500 mm
u=afstand tussen langsverstijvingen=8000/3=2666 mm

                 

 

 
Dit is een erg lage toegelaten belasting, als gevolg van de zeer grote afstand tussen het 
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langsmateriaal in de bodem, dat zijn de zaathouten en het ruimlangsschot. 

 
 
4. De druk- en trekspanning in de bovenkant van de coaming mag niet hoger zijn dan: 
 

 2
ds =115+0.2 L      N/mm ⋅    

 
Met L=108.10 m leidt dit tot een toelaatbare druk- en trekspanning van 136.6 N/mm2  in de 
bovenkant coaming of dennenboom. 

 
5. De drukspanning op halve coaminghoogte mag niet hoger zijn dan: 
 

 

2
2

d

d

100×t
s =65×       N/mm

h

met:
s =drukspanning

t=plaatdikte
h=afstand coaming verstijving tot gangboord

       

 

 
 
Dit leidt voor de buitenkant van de coaming tot: 

 

 

2
2

d

d

100×8
s =65× =156      N/mm

516

met:
s =drukspanning

t=plaatdikte=8 mm
h=afstand coaming verstijving tot dek = 516 mm

       

 

 
Dit leidt voor de binnenkant van de coaming tot: 

 

 

2
2

d

d

100×12
s =65× =105      N/mm

942

met:
s =drukspanning

t=plaatdikte=12 mm
h=afstand coaming tot dek = 942 mm

       

 

 

4.5 SAMENVATTING 
 

Indien gekozen wordt voor de toepassing van de formules van Germanischer Lloyd, voorbijgaande 
aan het zelf uitrekenen van de buigende momenten op directe wijze, dan zou dat geleid moeten 
hebben tot de volgende uitgangspunten voor de bepaling van de constructie: 
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 Buigend moment 
aard: maximaal positief maximaal negatief 
welke conditie: leeg schip conditie  tijdens 

laden/lossen15 
benaming: hogging sagging 
verschijning: kattenrug paardenrug 
grootte bepaald met ? c.q. ?1: 
grootte met factor 0.09: 

29 974 kNm 
59 947 kNm 

-95 952kNm 

ontwerpwaarde: 59 947 kNm -95 952 kNm16 
Spanning in dek: 1. trek in dek 2. druk in dek 
Spanning in bodem: 3. druk in bodem 4. trek in bodem 
 
 
 Toelaatbare spanningen 
aard: maximaal positief maximaal negatief 
welke conditie: leeg schip conditie  tijdens laden/lossen 
benaming: hogging sagging 
verschijning: kattenrug paardenrug 
grootte bepaald met ? c.q. ?1: 
grootte met factor 0.09: 

29 974 kNm 
59 947 kNm 

-95 952 kNm  

ontwerpwaarde: 59 947 kNm -95 952 kNm 
   
Spanning bovenkant coaming trek:   137 N/mm2 druk:  -137 N/mm2 
Spanning binnenkant coaming trek:   160 N/mm2 druk:  -105 N/mm2 
Spanning buitenkant coaming trek:   160 N/mm2 druk:  -156 N/mm2 
Spanning in dek: trek:   160 N/mm2 druk:  -160 N/mm2 
Spanning in bodem: druk:   -68 N/mm2 trek:    160 N/mm2 
 
Voorbeeld van de variatie van het buigend moment tijdens het laden en lossen. 

 

                                                 
15  Dus niet noodzakelijkerwijs het buigende moment in de volbeladen conditie, zoals b.v. bepaald voor de 

conditie tijdens het breken. Niet uitgesloten kan worden dat bij bijvoorbeeld start beladen in voor- of 
achterschip er nog hogere buigende momenten gevonden worden. 

16  Dit is voor een diepgang van 4,85 m; dit in afwijking van de andere berekeningen die gemaakt zijn voor 
de diepgang tijdens het breken van abt 3,90 m. 
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5 NADER ONDERZOEK BUIGEND MOMENT 

 

5.1 INLEIDING 

 

Omdat hier sprake is geweest van een sterke extrapolatie buiten het door de diagrammen 
beschreven gebied, komt de vraag op of de formules wel juist voorspellen binnen de geldigheid van 
de diagrammen. 

Het probleem heeft zich ten minste voorgedaan met de voorspelling van het negatieve buigende 
moment of sagging moment. 

De formule bevat een factor ?1 die een functie is van de verhouding van de ruimlengte tot de 
scheepslengte. Deze verhouding bedraagt normaal meer dan 70%, terwijl dit bij het beunschip 
55% bedraagt. Dit leidt tot een geconcentreerdere belasting op de scheepslengte, en daarmee tot 
hoge buigende momenten.  

De diagrammen dekken een bereik van de relatieve ruimlengte r/L tussen 68% en 84% en 
voorz ien in dit gebied de voorspelling van het tijdens het laden en lossen maximaal te verwachten 
buigende moment. Dit buigende moment treedt namelijk niet noodzakelijkerwijs op aan het einde 
van de belading. Zie figuur in paragraaf 3.1.4. 

Daarom is het ruim in stappen van 4m langer gemaakt en is de lading vervolgens uitgesmeerd over 
de lengte van het ruim. 

 

5.2 RESULTATEN 
 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de diepgang van 3.90 m (diepgang ten tijde van het 
ongeval), met een ladinghoeveelheid van 3468 ton.  

ruimlengte (m) 58 62 66 70 74 78 82 86 90
berekend negatief moment in ton x m -16901 -15169 -13437 -11704 -9972 -8239 -6506 -4773 -3045
relatieve ruimlengte (-) 0.537 0.574 0.611 0.648 0.685 0.722 0.759 0.796 0.833
berekend negatief moment bij variabele ruimlengte -165799 -148808 -131817 -114816 -97825 -80825 -63824 -46823 -29871  
 

verloop buigend moment volgens benaderingsformules  
als functie van relatieve ruimlengte r/L 

in vergelijking met berekende buigende momenten 
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functie van relatieve ruimlengte r/L in vergelijking met 
berekende buigende momenten 
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In het diagram zijn weergegeven de voorspelling van de formule, die buiten het geldigheidsgebied 
lineair is geëxtrapoleerd. Daarnaast zijn de berekende waarden op grond van de gegevens van het 
beunschip weergegeven en opvallend is dat de formule slechts op een punt overeenstemt met de 
werkelijkheid. Beneden een ruimlengte van 75% blijkt dat de berekende waarden beduidend hoger 
uitpakken dan de geschatte waarden van de formule. Op de grens van de geldigheid van het 
diagram, een ruimlengte van 68%, bedraagt de afwijking 90 000/60 000=1.50. Bij 55% ruimlengte 
bedraagt de afwijking: 165 000/80 000=2.00.  

 

5.3 CONCLUSIE 

 

Uit bovenstaande blijkt dat de benaderingsformules uit de voorschriften voor een dergelijk type 
schip ook binnen het geldigheidsbereik van de diagrammen een onjuist buigend moment 
voorspellen. 

Zeker voor beunschepen zal daarom altijd met directe berekeningen het buigend moment moeten 
worden bepaald. 

 

6 GRAFIEKEN EN RESULTATEN 

 

6.1 GRAFIEKEN OP BASIS VAN VOORGAAND HOOFDSTUK 

 
Belasting en buigend moment in beladen toestand met ruim r/L= 0.55 

Belasting en buigend moment in beladen toestand met denkbeeldig ruim r/L=0.695 
 

Belasting, dwarskracht en buigend moment met 
relatieve ruimlengte r/L=0.55
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Belasting, dwarskracht en buigend moment met 
relatieve ruimlengte r/L=0.695
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6.2 BEPALING SPANNINGEN VAN INGEDIEND GROOTSPANT, INDIEN EXTRAPOLATIE TOEGESTAAN ZOU 

ZIJN  
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Uit deze opstelling blijkt, dat indien het al toegestaan zou zijn om het buigende moment te 
schatten in plaats van het uit te rekenen, dat ook dan al een overschrijding plaats vindt van de 
toelaatbare drukspanning in zowel het verticale als het horizontale deel van de coaming. Indien de 
fout niet zou zijn gemaakt met het buigende moment, dan nog zou het ingediende grootspant niet 
goedgekeurd mogen zijn. Het is dus niet alleen het onjuist gebruik van het buigend moment, maar 
ook het onjuist controleren. In de berekening van rekenbureau B d.d. 22-7-02 wordt slechts 
gesproken van een positief moment van 85051 kNm dat is opgebouwd met een factor 0.12, 
waarvan de oorsprong niet is te achterhalen, bovendien is een toeslag gehanteerd van 1.08, die 
kennelijk verwijst naar de toeslag noodzakelijk bij het in één gang laden en lossen. 

 

6.3 BEPALING SPANNINGEN INGEDIEND GROOTSPANT DOOR IVW/DS 

 
Positief moment  
De controle berekening van IVW DS van het ingediende grootspant, is vervat in een spreadsheet. 
De berekening laat zien een positief buigend moment van 62345 kNm, bereikt met een factor tabel 
1 van 0.06744. Niet te achterhalen hoe deze factor bepaald is, te verwachten zou zijn 0.045. 
Vergelijk met 59 947 kNm zoals in dit rapport afgeleid. 
 
Negatief moment 
Het negatief moment is bepaald met een ‘factor tabel 2 van 0.12352” vergelijk 0.147 als afgeleid 
uit het diagram in dit rapport. Het negatief buigend moment wordt bepaald op 79 350 kNm. 
Vergelijk met 95 952 kNm, als in dit rapport afgeleid. 
 
Bepaling weerstandsmoment 
De berekening bevat een aantal flinke fouten: 
§ de hoogte van het gangboord staat ingevoerd op 5.0 cm boven de basis, terwijl de feitelijke 

afstand 503.0 cm is. 
§ de hoogte van de huid staat ingevoerd op 253.8 cm boven basis, terwijl de maat 245.0 cm is. 
§ Het eigen traagheidsmoment van de bergplaat wordt bepaald op 65 i.p.v. 26042 cm4 
§ Dit alles leidt er toe dat, dat er een fout traagheidsmoment wordt bepaald van 230 863 599 

cm4, terwijl het traagheidsmoment 236 931 226 cm4 bedraagt. Het zwaartepunt wordt 
berekend op 179.3 cm, terwijl het feitelijk zwaartepunt ligt op 218 cm boven de basis. Het 
weerstandsmoment van de bodem wordt berekend op 1 287 316 cm3, terwijl de feitelijke 
waarde 1 085 542 bedraagt. Het weerstandsmoment van de coaming wordt bepaald op 548 
809, terwijl het feitelijk 619 851 bedraagt. 

 
Bepaling toelaatbare spanningen 
De toelaatbare spanningen worden op niet traceerbare wijze bepaald als volgt: 
 

 Vergelijking toelaatbare spanningen: 
 dit rapport (zwart) en IVW (rood) 

aard: maximaal positief maximaal negatief 
welke conditie: leeg schip conditie tijdens laden/lossen 
benaming: hogging sagging 
verschijning: kattenrug paardenrug 
berekend dit rapport: 59 947 kNm -95 952 kNm 
berekend IVW 62 345 kNm -79 350 kNm 
   
bovenkant coaming trek:   137/137 N/mm2 druk:  -137/-160 N/mm2 
binnenkant coaming trek:   160/?     N/mm2 druk:  -105/?      N/mm2 
buitenkant coaming trek:   160/?     N/mm2 druk:  -156/?      N/mm2 
dek: trek:   160/160 N/mm2 druk:  -160/160  N/mm2 
bodem: druk:   -68/-83  N/mm2 trek:    160/160  N/mm2 

 
De volgende opmerkingen zijn te maken: 

• toelaatbare drukspanning wordt voor bovenkant den te hoog ingezet met -160, moet zijn -
137 

• bodem wordt te hoge drukspanning toegelaten, mag zijn -68, wordt aangegeven -83 
• binnenkant coaming wordt niet geadresseerd. 
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Overige berekeningen 
Alleen het grootspant is gecontroleerd. Er is niet fundamenteel naar de constructie gekeken. 
Bijvoorbeeld: 
• geen  opmerking over het ontbreken van het negatief moment in de ingediende berekening 
• rechtstreekse berekening buigend moment 
• geen opmerking over ontbreken dwarsschot 
• geen opmerkingen over de dwarsscheepse sterkte met een relatief lage dubbele bodem voor 

een zware lading, geen berekening van het weerstandsmoment van de wrangen 
• geen opmerking over grote dwarskrachten voor en achter het ruim en hoe deze op te vangen 
• geen opmerking over het toepassen van dwarsverband i.p.v. langsverband voor lang en 

zwaar belast schip 
 
 
Conclusie 
De controle is slordig uitgevoerd. Grondslagen en invoergegevens zijn niet of slecht te achterhalen. 
Door verschillende fouten wordt uiteindelijk weerstandsmoment van coaming lager geschat dan 
aanwezig. Geen juiste interpretatie van de ontwerphulpmiddelen. Kritiekloos aanvaarden 
voorgestelde constructie.  
 
Bepaling weerstandsmoment grootspant teken- en rekenbureau A. Ter informatie is ook het eerste 
grootspant weergegeven zoals opgesteld door het eerste reken- en tekenbureau voordat er 
kennelijk een bezuinigingsronde heeft plaatsgevonden. 
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In rood zijn de wijzigingen aangegeven. Ten opzichte van het gebouwde grootspant was 
het eerste voorstel 10% zwaarder qua langsscheeps materiaal. Ook dit grootspant zou 

niet voldaan hebben zelfs niet als het moment juist zou zijn geweest. Echter een kleine verdikking 
van de buitenkant van de coaming, die slechts 6 mm is, zou het grootspant goed gemaakt hebben 
voor het negatieve moment van -95 952 kNm.  



 64 

Maar we weten dat dat moment bijna twee keer ??? zo is geweest. 

 

6.4 BEPALING SPANNINGEN TEN TIJDE ONGEVAL 
 
De spanningen tijdens het breken in de sluis is bepaald in onderstaande berekening. Opgemerkt 
dient te worden, dat dit plaats vond op een diepgang die nog beduidend lag onder de diepgang 
waarvoor het schip ontworpen was, namelijk 4,85 m. Terwijl het te verwachten is dat dergelijke 
schepen doorladen tot het dek onderwater, in dit geval dus tot een diepgang van 5,05 m. 



 65 

 
Af te lezen is dat de drukspanningen in de gehele coaming het dubbele hebben bedragen van de 
toelaatbare spanningen, dit terwijl de trekspanning in de bodem aan de grens van het toelaatbare 
zat. Dat het schip enige afstand heeft kunnen afleggen, is dankzij de enorme toegeeflijkheid van 
stalen constructies, die 20 % kunnen vervormen zonder te breken, en bij breken het dubbele van 
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de ontwerpbelasting kunnen absorberen. 

Gewichtsverdeling en belasting diepgang = 3.90 m 

Deel 1: 0-54 m 

 
 

gewichtsverdeling grafische weergave
belasting schip en lading (t/m) waterverplaatsing (t/m)

lightship component Xa Xv leeg schip voorraden lading schip + lading x waterverplaatsing

25.0 0 2 0.0 0.00 0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.0 2 4 0.0 12.50 0 0.0 12.5 0.0 0.0
27.1 4 6 2.0 12.50 0 0.0 12.5 2.0 -14.9
24.0 6 8 2.0 10.50 0 0.0 10.5 2.0 -14.9
16.6 8 10 4.0 10.50 0 0.0 10.5 4.0 -25.1
20.6 10 12 4.0 13.55 0 0.0 13.6 4.0 -25.1
18.3 12 14 6.0 13.55 0 0.0 13.6 6.0 -31.9
20.0 14 16 6.0 12.00 0 0.0 12.0 6.0 -31.9
18.5 16 18 8.0 12.00 0 0.0 12.0 8.0 -36.5
24.7 18 20 8.0 8.30 12 0.0 20.3 8.0 -36.5
22.6 20 22 10.0 8.30 12 0.0 20.3 10.0 -39.5
20.7 22 24 10.0 10.30 12 0.0 22.3 10.0 -39.5
22.3 24 26 12.0 10.30 12 0.0 22.3 12.0 -41.5
28.3 26 28 12.0 9.15 0 0.0 9.2 12.0 -41.5
16.7 28 30 14.0 9.15 0 0.0 9.2 14.0 -42.7
16.4 30 32 14.0 10.00 0 0.0 10.0 14.0 -42.7
16.4 32 34 16.0 10.00 0 0.0 10.0 16.0 -43.5
16.4 34 36 16.0 9.25 0 0.0 9.3 16.0 -43.5
16.4 36 38 18.0 9.25 0 0.0 9.3 18.0 -44.0
16.4 38 40 18.0 12.35 5 0.0 17.4 18.0 -44.0
16.9 40 42 20.0 12.35 5 0.0 17.4 20.0 -44.3
16.4 42 44 20.0 11.30 0 0.0 11.3 20.0 -44.3
16.4 44 46 22.0 11.30 0 0.0 11.3 22.0 -44.4
16.4 46 48 22.0 10.35 0 0.0 10.4 22.0 -44.4
16.4 48 50 24.0 10.35 0 0.0 10.4 24.0 -44.5
16.4 50 52 24.0 11.15 0 0.0 11.2 24.0 -44.5
16.4 52 54 26.0 11.15 0 0.0 11.2 26.0 -44.6
16.4 54 56 26.0 14.15 0 0.0 14.2 26.0 -44.6
16.4 56 58 28.0 14.15 0 0.0 14.2 28.0 -44.6
16.4 58 60 28.0 8.35 0 59.8 68.1 28.0 -44.6
16.9 60 62 30.0 8.35 0 59.8 68.1 30.0 -44.6
16.4 62 64 30.0 8.20 0 59.8 68.0 30.0 -44.6
16.4 64 66 32.0 8.20 0 59.8 68.0 32.0 -44.6
16.4 66 68 32.0 8.20 0 59.8 68.0 32.0 -44.6
16.4 68 70 34.0 8.20 0 59.8 68.0 34.0 -44.6
16.4 70 72 34.0 8.20 0 59.8 68.0 34.0 -44.6
16.4 72 74 36.0 8.20 0 59.8 68.0 36.0 -44.6
16.4 74 76 36.0 8.20 0 59.8 68.0 36.0 -44.6
16.4 76 78 38.0 8.20 0 59.8 68.0 38.0 -44.6
16.4 78 80 38.0 8.20 0 59.8 68.0 38.0 -44.6
16.9 80 82 40.0 8.20 0 59.8 68.0 40.0 -44.6
16.4 82 84 40.0 8.45 0 59.8 68.2 40.0 -44.6
15.5 84 86 42.0 8.45 0 59.8 68.2 42.0 -44.6
24.3 86 88 42.0 8.20 0 59.8 68.0 42.0 -44.6
15.9 88 90 44.0 8.20 0 59.8 68.0 44.0 -44.6
12.9 90 92 44.0 8.20 0 59.8 68.0 44.0 -44.6
13.1 92 94 46.0 8.20 0 59.8 68.0 46.0 -44.6
18.6 94 96 46.0 8.20 0 59.8 68.0 46.0 -44.6
16.5 96 98 48.0 8.20 0 59.8 68.0 48.0 -44.6
16.5 98 100 48.0 8.20 0 59.8 68.0 48.0 -44.6
25.1 100 102 50.0 8.20 0 59.8 68.0 50.0 -44.6
25.4 102 104 50.0 8.20 0 59.8 68.0 50.0 -44.6
22.2 104 106 52.0 8.20 0 59.8 68.0 52.0 -44.6
25.9 106 108 52.0 8.20 0 59.8 68.0 52.0 -44.6
13.4 108 110 54.0 8.20 0 59.8 68.0 54.0 -44.6

54.0 8.20 0 59.8 68.0 54.0 -44.6
1016 56.0 8.20 0 59.8 68.0 56.0 -44.6
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Deel 2: 54-110 m 
 
 
 
 
 13.4 108 110 54.0 8.20 0 59.8 68.0 54.0 -44.6

54.0 8.20 0 59.8 68.0 54.0 -44.6
1016 56.0 8.20 0 59.8 68.0 56.0 -44.6

56.0 8.20 0 59.8 68.0 56.0 -44.6
58.0 8.20 0 59.8 68.0 58.0 -44.6

819 58.0 8.20 0 59.8 68.0 58.0 -44.6
52 60.0 8.20 0 59.8 68.0 60.0 -44.6
36 60.0 8.45 0 59.8 68.2 60.0 -44.6
28 62.0 8.45 0 59.8 68.2 62.0 -44.6
80 62.0 8.20 0 59.8 68.0 62.0 -44.6

1015 64.0 8.20 0 59.8 68.0 64.0 -44.6
64.0 8.20 0 59.8 68.0 64.0 -44.6
66.0 8.20 0 59.8 68.0 66.0 -44.6
66.0 8.20 0 59.8 68.0 66.0 -44.6
68.0 8.20 0 59.8 68.0 68.0 -44.6
68.0 8.20 0 59.8 68.0 68.0 -44.6
70.0 8.20 0 59.8 68.0 70.0 -44.6
70.0 8.20 0 59.8 68.0 70.0 -44.6
72.0 8.20 0 59.8 68.0 72.0 -44.6
72.0 8.20 0 59.8 68.0 72.0 -44.6
74.0 8.20 0 59.8 68.0 74.0 -44.6
74.0 8.20 0 59.8 68.0 74.0 -44.6
76.0 8.20 0 59.8 68.0 76.0 -44.6
76.0 8.20 0 59.8 68.0 76.0 -44.6
78.0 8.20 0 59.8 68.0 78.0 -44.6
78.0 8.20 0 59.8 68.0 78.0 -44.6
80.0 8.20 0 59.8 68.0 80.0 -44.6
80.0 8.45 0 59.8 68.2 80.0 -44.6
82.0 8.45 0 59.8 68.2 82.0 -44.6
82.0 8.20 0 59.8 68.0 82.0 -44.6
84.0 8.20 0 59.8 68.0 84.0 -44.6
84.0 7.75 0 59.8 67.5 84.0 -44.6
86.0 7.75 0 59.8 67.5 86.0 -44.6
86.0 12.15 0 0.0 12.2 86.0 -44.6
88.0 12.15 0 0.0 12.2 88.0 -44.6
88.0 7.95 0 0.0 8.0 88.0 -44.6
90.0 7.95 0 0.0 8.0 90.0 -44.6
90.0 6.45 0 0.0 6.5 90.0 -44.6
92.0 6.45 0 0.0 6.5 92.0 -44.6
92.0 6.55 0 0.0 6.6 92.0 -44.6
94.0 6.55 0 0.0 6.6 94.0 -44.6
94.0 9.30 0 0.0 9.3 94.0 -44.6
96.0 9.30 0 0.0 9.3 96.0 -44.5
96.0 8.25 6 0.0 14.3 96.0 -44.5
98.0 8.25 6 0.0 14.3 98.0 -44.3
98.0 8.25 6 0.0 14.3 98.0 -44.3
100.0 8.25 6 0.0 14.3 100.0 -43.9
100.0 12.55 0 0.0 12.6 100.0 -43.9
102.0 12.55 0 0.0 12.6 102.0 -42.9
102.0 12.70 5 0.0 17.7 102.0 -42.9
104.0 12.70 5 0.0 17.7 104.0 -40.7
104.0 11.10 0 0.0 11.1 104.0 -40.7
106.0 11.10 0 0.0 11.1 106.0 -35.7
106.0 12.95 0 0.0 13.0 106.0 -35.7
108.0 12.95 0 0.0 13.0 108.0 -24.6
108.0 6.70 0 0.0 6.7 108.0 -24.6
110.0 6.70 0 0.0 6.7 110.0 0.0
110.0 0.00 0 0.0 0.0 110.0 0.0

         gewichtsverdeling 

lightship component           Xa              Xv 

belasting schip en lading (t/m)                                      waterverplaatsing (t/m) 

leeg schip        voorraden           lading             schip+lading              x               waterverplaatsing 

 

grafische weergave 
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6.5 BEPALING BELASTING , DWARSKRACHT EN BUIGEND MOMENT 

 
Gewichtsverdeling en belasting diepgang = 3.90 m 
 
Gewichtsverdeling leeg schip: 
 

  
gewichtsverdeling 

leeg schip   
      

lightship 
component 

Xa (m) Xv (m) 

25.0 0 2 
21.0 2 4 
27.1 4 6 
24.0 6 8 
16.6 8 10 
20.6 10 12 
18.3 12 14 
20.0 14 16 
18.5 16 18 
24.7 18 20 
22.6 20 22 
20.7 22 24 
22.3 24 26 
28.3 26 28 
16.7 28 30 
16.4 30 32 
16.4 32 34 
16.4 34 36 
16.4 36 38 
16.4 38 40 
16.9 40 42 
16.4 42 44 
16.4 44 46 
16.4 46 48 
16.4 48 50 
16.4 50 52 
16.4 52 54 
16.4 54 56 
16.4 56 58 
16.4 58 60 
16.9 60 62 
16.4 62 64 
16.4 64 66 
16.4 66 68 
16.4 68 70 
16.4 70 72 
16.4 72 74 
16.4 74 76 
16.4 76 78 
16.4 78 80 
16.9 80 82 
16.4 82 84 
15.5 84 86 
24.3 86 88 
15.9 88 90 
12.9 90 92 
13.1 92 94 
18.6 94 96 
16.5 96 98 
16.5 98 100 
25.1 100 102 
25.4 102 104 
22.2 104 106 
25.9 106 108 
13.4 108 110 
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Belasting door schip, lading, voorraden en waterverplaatsing bij T=3.90 m 
 

 
zwaartekracht 
(t/m)     

opwaartse kracht 
(t/m) 

lengte 
positie 

(m) 

leeg 
schip voorraden lading 

schip + 
lading + 

voorraden 
x (m) 

water 
verplaat 

sing 

0.0 0.00 0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 12.50 0 0.0 12.5 0.0 0.0 
2.0 12.50 0 0.0 12.5 2.0 -14.9 
2.0 10.50 0 0.0 10.5 2.0 -14.9 
4.0 10.50 0 0.0 10.5 4.0 -25.1 
4.0 13.55 0 0.0 13.6 4.0 -25.1 
6.0 13.55 0 0.0 13.6 6.0 -31.9 
6.0 12.00 0 0.0 12.0 6.0 -31.9 
8.0 12.00 0 0.0 12.0 8.0 -36.5 
8.0 8.30 12 0.0 20.3 8.0 -36.5 
10.0 8.30 12 0.0 20.3 10.0 -39.5 
10.0 10.30 12 0.0 22.3 10.0 -39.5 
12.0 10.30 12 0.0 22.3 12.0 -41.5 
12.0 9.15 0 0.0 9.2 12.0 -41.5 
14.0 9.15 0 0.0 9.2 14.0 -42.7 
14.0 10.00 0 0.0 10.0 14.0 -42.7 
16.0 10.00 0 0.0 10.0 16.0 -43.5 
16.0 9.25 0 0.0 9.3 16.0 -43.5 
18.0 9.25 0 0.0 9.3 18.0 -44.0 
18.0 12.35 5 0.0 17.4 18.0 -44.0 
20.0 12.35 5 0.0 17.4 20.0 -44.3 
20.0 11.30 0 0.0 11.3 20.0 -44.3 
22.0 11.30 0 0.0 11.3 22.0 -44.4 
22.0 10.35 0 0.0 10.4 22.0 -44.4 
24.0 10.35 0 0.0 10.4 24.0 -44.5 
24.0 11.15 0 0.0 11.2 24.0 -44.5 
26.0 11.15 0 0.0 11.2 26.0 -44.6 
26.0 14.15 0 0.0 14.2 26.0 -44.6 
28.0 14.15 0 0.0 14.2 28.0 -44.6 
28.0 8.35 0 59.8 68.1 28.0 -44.6 
30.0 8.35 0 59.8 68.1 30.0 -44.6 
30.0 8.20 0 59.8 68.0 30.0 -44.6 
32.0 8.20 0 59.8 68.0 32.0 -44.6 
32.0 8.20 0 59.8 68.0 32.0 -44.6 
34.0 8.20 0 59.8 68.0 34.0 -44.6 
34.0 8.20 0 59.8 68.0 34.0 -44.6 
36.0 8.20 0 59.8 68.0 36.0 -44.6 
36.0 8.20 0 59.8 68.0 36.0 -44.6 
38.0 8.20 0 59.8 68.0 38.0 -44.6 
38.0 8.20 0 59.8 68.0 38.0 -44.6 
40.0 8.20 0 59.8 68.0 40.0 -44.6 
40.0 8.45 0 59.8 68.2 40.0 -44.6 
42.0 8.45 0 59.8 68.2 42.0 -44.6 
42.0 8.20 0 59.8 68.0 42.0 -44.6 
44.0 8.20 0 59.8 68.0 44.0 -44.6 
44.0 8.20 0 59.8 68.0 44.0 -44.6 
46.0 8.20 0 59.8 68.0 46.0 -44.6 
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46.0 8.20 0 59.8 68.0 46.0 -44.6 
48.0 8.20 0 59.8 68.0 48.0 -44.6 
48.0 8.20 0 59.8 68.0 48.0 -44.6 
50.0 8.20 0 59.8 68.0 50.0 -44.6 
50.0 8.20 0 59.8 68.0 50.0 -44.6 
52.0 8.20 0 59.8 68.0 52.0 -44.6 
52.0 8.20 0 59.8 68.0 52.0 -44.6 
54.0 8.20 0 59.8 68.0 54.0 -44.6 
54.0 8.20 0 59.8 68.0 54.0 -44.6 
56.0 8.20 0 59.8 68.0 56.0 -44.6 
56.0 8.20 0 59.8 68.0 56.0 -44.6 
58.0 8.20 0 59.8 68.0 58.0 -44.6 
58.0 8.20 0 59.8 68.0 58.0 -44.6 
60.0 8.20 0 59.8 68.0 60.0 -44.6 
60.0 8.45 0 59.8 68.2 60.0 -44.6 
62.0 8.45 0 59.8 68.2 62.0 -44.6 
62.0 8.20 0 59.8 68.0 62.0 -44.6 
64.0 8.20 0 59.8 68.0 64.0 -44.6 
64.0 8.20 0 59.8 68.0 64.0 -44.6 
66.0 8.20 0 59.8 68.0 66.0 -44.6 
66.0 8.20 0 59.8 68.0 66.0 -44.6 
68.0 8.20 0 59.8 68.0 68.0 -44.6 
68.0 8.20 0 59.8 68.0 68.0 -44.6 
70.0 8.20 0 59.8 68.0 70.0 -44.6 
70.0 8.20 0 59.8 68.0 70.0 -44.6 
72.0 8.20 0 59.8 68.0 72.0 -44.6 
72.0 8.20 0 59.8 68.0 72.0 -44.6 
74.0 8.20 0 59.8 68.0 74.0 -44.6 
74.0 8.20 0 59.8 68.0 74.0 -44.6 
76.0 8.20 0 59.8 68.0 76.0 -44.6 
76.0 8.20 0 59.8 68.0 76.0 -44.6 
78.0 8.20 0 59.8 68.0 78.0 -44.6 
78.0 8.20 0 59.8 68.0 78.0 -44.6 
80.0 8.20 0 59.8 68.0 80.0 -44.6 
80.0 8.45 0 59.8 68.2 80.0 -44.6 
82.0 8.45 0 59.8 68.2 82.0 -44.6 
82.0 8.20 0 59.8 68.0 82.0 -44.6 
84.0 8.20 0 59.8 68.0 84.0 -44.6 
84.0 7.75 0 59.8 67.5 84.0 -44.6 
86.0 7.75 0 59.8 67.5 86.0 -44.6 
86.0 12.15 0 0.0 12.2 86.0 -44.6 
88.0 12.15 0 0.0 12.2 88.0 -44.6 
88.0 7.95 0 0.0 8.0 88.0 -44.6 
90.0 7.95 0 0.0 8.0 90.0 -44.6 
90.0 6.45 0 0.0 6.5 90.0 -44.6 
92.0 6.45 0 0.0 6.5 92.0 -44.6 
92.0 6.55 0 0.0 6.6 92.0 -44.6 
94.0 6.55 0 0.0 6.6 94.0 -44.6 
94.0 9.30 0 0.0 9.3 94.0 -44.6 
96.0 9.30 0 0.0 9.3 96.0 -44.5 
96.0 8.25 6 0.0 14.3 96.0 -44.5 
98.0 8.25 6 0.0 14.3 98.0 -44.3 
98.0 8.25 6 0.0 14.3 98.0 -44.3 
100.0 8.25 6 0.0 14.3 100.0 -43.9 
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100.0 12.55 0 0.0 12.6 100.0 -43.9 
102.0 12.55 0 0.0 12.6 102.0 -42.9 
102.0 12.70 5 0.0 17.7 102.0 -42.9 
104.0 12.70 5 0.0 17.7 104.0 -40.7 
104.0 11.10 0 0.0 11.1 104.0 -40.7 
106.0 11.10 0 0.0 11.1 106.0 -35.7 
106.0 12.95 0 0.0 13.0 106.0 -35.7 
108.0 12.95 0 0.0 13.0 108.0 -24.6 
108.0 6.70 0 0.0 6.7 108.0 -24.6 
110.0 6.70 0 0.0 6.7 110.0 0.0 
110.0 0.00 0 0.0 0.0 110.0 0.0 
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Bepaling belasting, dwarskracht en buigend moment: 
 

Belasting (t/m) deelopp Balans   Dwarskracht deelopp Moment   

x (m) 
Belasting 

p(x) 
p(x)dx     x (m) Q(x) Q(x)dx x (m) 

Buigend 
moment 

M(x) 

0 -13 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 
0 -13           1 -5 
2 2 -10.1 0.0 -10.1 2 -10 -10 2 -10 
2 4           3 -11 
4 15 19.0 0.0 19.0 4 9 -1 4 -11 
4 12           5 12 
6 18 29.9 0.0 29.9 6 39 48 6 36 
6 20           7 97 
8 25 44.5 0.0 44.5 8 83 122 8 158 
8 16           9 259 
10 19 35.5 0.0 35.5 10 119 202 10 360 
10 17           11 497 
12 19 36.4 0.0 36.4 12 155 274 12 634 
12 32           13 822 
14 34 65.9 0.0 65.9 14 221 376 14 1010 
14 33           15 1264 
16 33 66.2 0.0 66.2 16 287 508 16 1518 
16 34           17 1840 
18 35 69.0 0.0 69.0 18 356 643 18 2162 
18 27           19 2545 
20 27 53.5 0.0 53.5 20 410 766 20 2928 
20 33           21 3370 
22 33 66.1 0.0 66.1 22 476 885 22 3813 
22 34           23 4323 
24 34 68.2 0.0 68.2 24 544 1020 24 4833 
24 33           25 5410 
26 33 66.8 0.0 66.8 26 611 1155 26 5988 
26 30           27 6629 
28 30 60.9 0.0 60.9 28 672 1282 28 7270 
28 -24           29 7918 
30 -24 -47.1 0.0 -47.1 30 625 1296 30 8566 
30 -23           31 9168 
32 -23 -46.7 0.0 -46.7 32 578 1202 32 9769 
32 -23           33 10323 
34 -23 -46.7 0.0 -46.7 34 531 1109 34 10878 
34 -23           35 11386 
36 -23 -46.7 0.0 -46.7 36 484 1016 36 11893 
36 -23           37 12354 
38 -23 -46.7 0.0 -46.7 38 438 922 38 12815 
38 -23           39 13230 
40 -23 -46.7 0.0 -46.7 40 391 829 40 13644 
40 -24           41 14011 
42 -24 -47.2 0.0 -47.2 42 344 735 42 14379 
42 -23           43 14699 
44 -23 -46.7 0.0 -46.7 44 297 641 44 15019 
44 -23           45 15293 
46 -23 -46.7 0.0 -46.7 46 250 547 46 15567 
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46 -23           47 15794 
48 -23 -46.7 0.0 -46.7 48 204 454 48 16020 
48 -23           49 16201 
50 -23 -46.7 0.0 -46.7 50 157 360 50 16381 
50 -23           51 16514 
52 -23 -46.7 0.0 -46.7 52 110 267 52 16648 
52 -23           53 16734 
54 -23 -46.7 0.0 -46.7 54 63 173 54 16821 
54 -23           55 16861 
56 -23 -46.7 0.0 -46.7 56 17 80 56 16901 
56 -23           57 16894 
58 -23 -46.7 0.0 -46.7 58 -30 -13 58 16888 
58 -23           59 16834 
60 -23 -46.7 0.0 -46.7 60 -77 -107 60 16781 
60 -24           61 16680 
62 -24 -47.2 0.0 -47.2 62 -124 -201 62 16580 
62 -23           63 16432 
64 -23 -46.7 0.0 -46.7 64 -171 -295 64 16285 
64 -23           65 16091 
66 -23 -46.7 0.0 -46.7 66 -218 -388 66 15897 
66 -23           67 15656 
68 -23 -46.7 0.0 -46.7 68 -264 -482 68 15415 
68 -23           69 15127 
70 -23 -46.7 0.0 -46.7 70 -311 -575 70 14840 
70 -23           71 14505 
72 -23 -46.7 0.0 -46.7 72 -358 -669 72 14171 
72 -23           73 13790 
74 -23 -46.7 0.0 -46.7 74 -404 -762 74 13409 
74 -23           75 12981 
76 -23 -46.7 0.0 -46.7 76 -451 -856 76 12553 
76 -23           77 12079 
78 -23 -46.7 0.0 -46.7 78 -498 -949 78 11604 
78 -23           79 11083 
80 -23 -46.7 0.0 -46.7 80 -545 -1042 80 10562 
80 -24           81 9994 
82 -24 -47.2 0.0 -47.2 82 -592 -1136 82 9425 
82 -23           83 8810 
84 -23 -46.7 0.0 -46.7 84 -639 -1230 84 8195 
84 -23           85 7533 
86 -23 -45.8 0.0 -45.8 86 -684 -1323 86 6872 
86 32           87 6220 
88 32 65.0 0.0 65.0 88 -619 -1304 88 5568 
88 37           89 4985 
90 37 73.3 0.0 73.3 90 -546 -1166 90 4403 
90 38           91 3895 
92 38 76.3 0.0 76.3 92 -470 -1016 92 3387 
92 38           93 2955 
94 38 76.1 0.0 76.1 94 -394 -863 94 2523 
94 35           95 2165 
96 35 70.5 0.0 70.5 96 -323 -717 96 1807 
96 30           97 1513 
98 30 60.3 0.0 60.3 98 -263 -586 98 1220 
98 30           99 987 
100 30 59.7 0.0 59.7 100 -203 -466 100 754 
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100 31           101 582 
102 30 61.7 0.0 61.7 102 -142 -345 102 409 
102 25           103 292 
104 23 48.2 0.0 48.2 104 -93 -235 104 174 
104 30           105 108 
106 25 54.2 0.0 54.2 106 -39 -133 106 42 
106 23           107 20 
108 12 34.5 0.0 34.5 108 -5 -44 108 -2 
108 18           109 -1 
110 -7 11.2 0.0 11.2 110 7 2 110 0.0 

110 0     max: 672  max: 16901 
     min: -684  min: -11 
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BIJLAGE 3: EXTRACT UIT REGLEMENT ONDERZOEK SCHEPEN OP DE RIJN 1995 
(ROSR) 

 
 
Artikel 3.01  Algemene regel 

Schepen moeten volgens goed scheepsbouwgebruik zijn gebouwd. 

Artikel 3.02  Sterkte en stabiliteit 

1. De sterkte van de scheepsromp moet zodanig zijn dat zij in overeenstemming is met de 
belasting waaraan de romp onder normale omstandigheden is blootgesteld.  

a. Bij nieuwbouw van een schip en bij verbouwingen waardoor de sterkte van het schip kan 
worden beïnvloed, dient door berekeningen te worden aangetoond dat de scheepsromp 
sterk genoeg is. Dit is niet nodig, indien een klassecertificaat of een verklaring van een 
erkend classificatiebureau wordt overgelegd. 

b. Bij onderzoeken als bedoeld in artikel 2.09 moeten de minimale diktes van de bodem-, kim- 
en zijbeplating van de scheepshuid overeenkomstig de volgende methode worden 
gecontroleerd: 
Als minimale dikte tmin moet worden genomen de grootste van de aan de hand van de 
volgende formules vastgestelde waarden:  
 
1. Voor schepen met een lengte van meer dan 40 m:  

 t min = f . b . c . (2,3+0,04L) [mm]; 
voor schepen met een lengte van 40 m of minder: 
 t min = f . b . c . (1,5+0,06L) [mm], 
echter ten minste 3,0 mm. 

2. Voor schepen ongeacht de lengte: t min = 0,005 . a v T [mm]. 
In deze formules betekent: 
 
a = spantafstand in [mm]; 
 
f = factor voor spantafstand: 
 
f = 1 voor a = 500 mm 
 
f = 1 + 0,0013 (a - 500) voor a > 500 mm; 
 
b = factor voor bodem- en zijbeplating of kimbeplating: 
 
b = 1,0 voor bodem- en zijbeplating 
 
b = 1,25 voor kimbeplating. 
 
Bij de berekening van de minimumdikte van de kimbeplating kan voor de factor voor de 
spantafstand worden uitgegaan van f = 1. De minimumdikte van de kimbeplating mag 
echter in geen geval minder zijn dan die van de bodem- en zijbeplating. 
 
c = factor voor bouwwijze: 
 
c = 0,95 voor schepen met een dubbele bodem en zijtanks, waarvan het laadruimlangsschot 
in de zijde verticaal onder de denneboom is geplaatst 
 
c = 1,0 voor schepen met een andere bouwwijze. 
 
 
De volgens bovenstaande methode vastgestelde waarden voor de minimumdikten van de 
beplating van de scheepshuid zijn grenswaarden bij een normale en gelijkmatige slijtage 
onder de voorwaarde dat scheepsbouwstaal is gebruikt en dat de inwendige 
constructiedelen, zoals spanten, bodemvrangen en hoofd-, langs- en dwarsverbanddelen 
zich in goede staat bevinden en dat het casco geen schade heeft opgelopen die wijst op 
overbelasting van de romp in langsscheepse richting. 
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Indien de werkelijke waarden lager zijn dan de berekende waarden, moeten de 
desbetreffende platen worden vervangen of gerepareerd. Plaatselijke kleine, dunnere 
plekken kunnen worden toegestaan tot een afwijking van ten hoogste 10% van de 
minimumdikte. 

c. De minimale plaatdikte die met de in onderdeel b vermelde formules is berekend mag bij 
schepen die in langsrichting zijn gebouwd en die van een dubbele bodem en zijtanks zijn 
voorzien zoveel minder zijn als door een erkend classificatiebureau is vastgesteld en 
gedocumenteerd nadat de voldoende sterkte van de scheepsromp rekenkundig is 
aangetoond. 
Vernieuwing van de beplating is noodzakelijk wanneer de dikte van bodem- of zijbeplating 
minder is dan de aldus vastgestelde waarde. 

 

2. De stabiliteit van de schepen moet in overeenstemming zijn met het doel waarvoor zij zijn 
bestemd. 

 


