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Onderzoeken
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft binnen de sector
scheepvaart de wettelijke plicht
tot het onderzoeken van ernstige
en zeer ernstige voorvallen met
betrokkenheid van Nederlandse
zeeschepen. Daarnaast geldt de
verplichting tot het onderzoeken
van ernstige en zeer ernstige
voorvallen met of aan boord van
zeeschepen in de Nederlandse
territoriale wateren. De Onderzoeksraad voert deze onderzoeken uit in overeenstemming met
de Rijkswet Onderzoeksraad voor
veiligheid en EU verordening
2009/18/EC van het Europees
Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 23 april 2009,
inzake onderzoek en het voorkomen van maritieme ongevallen.
Wanneer de Onderzoeksraad
besluit dat bij ernstige incidenten
geen sprake is van structurele
veiligheidstekorten, volstaat een
beschrijving van het voorval. Het
voornaamste doel van de Onderzoeksraad is het voorkomen van
ongevallen of de gevolgen daarvan te beperken door lessen te
trekken en aanbevelingen te
formuleren.
Onderzoek
naar
schuld of aansprakelijkheid maakt
nadrukkelijk geen onderdeel uit
van het onderzoek door de
Onderzoeksraad.

januari 2022 - juli 2022
Deze 14e editie van de Rapportage Ongevallen Scheepvaart (ROS) besteedt
naast de meldingen uit de zeevaart aandacht aan de binnenvaart. De
Onderzoeksraad heeft voorvallen op de Nederlandse binnenwateren in
toenemende mate op de agenda staan. Onderwerpen als incidenten met
gevaarlijke lading, kapseizen of trosbreuken komen bij zowel de zeevaart
als de binnenvaart met regelmaat voor. Er geldt voor de Onderzoeksraad
geen wettelijke onderzoeksverplichting in de binnenvaart maar omdat er
ook uit deze voorvallen wel degelijk waardevolle lessen te trekken zijn en
beide sectoren ook van elkaar kunnen leren, gaat de Onderzoeksraad meer
aandacht geven aan de binnenvaartsector.
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In de ROS krijgen de Nederlandse binnenwateren en de binnenvaartsector
een duidelijke plaats. In het thema artikel: “In elkaars vaarwater, op het
grensvlak van zeevaart en binnenvaart” wordt nader ingegaan op de relatie
tussen zeevaart en binnenvaart. Beide sectoren verschillen van elkaar, maar
er blijken wel degelijk ook overeenkomsten. Zeescheepvaart en binnenvaart
maken bovendien gebruik van dezelfde binnenwateren; bewustwording van
elkaar kan de veiligheid aanzienlijk vergroten.
Stavros Zouridis,
Raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid
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In elkaars vaarwater

In elkaars vaarwater
Zeevaart en binnenvaart zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Door de overslag van de lading, bij
havenassistenties of door gebruik te maken van hetzelfde
vaarwater: ze komen elkaar tegen. In de grote zeehavens
zoals Rotterdam, Amsterdam of Vlissingen, maar ook op
wateren als de Westerschelde, de Nieuwe Waterweg of het
Noordzeekanaal. Jaarlijks zijn er zo’n 100.000 bezoeken
van binnenvaartschepen en circa 28.000 zeeschepen aan
de Rotterdamse haven. Ondanks dat men in hetzelfde
vaarwater zit zijn er opvallende verschillen tussen beide
sectoren die tot onveiligheid of zelfs ongevallen kunnen
leiden. Zo zijn er op binnenschepen andere wetten van
toepassingen dan op zeeschepen en zijn er op de diverse
vaarwegen, verschillende reglementen. Maar wat zijn
de veiligheidsrisico’s van deze verschillen? En welke
overeenkomsten zijn er naast het in elkaars vaarwater
varen?

Verschil in reglementen
Op de grensgebieden tussen zee- en binnenwater zijn
verschillende reglementen van kracht. De Bepalingen
ter Voorkoming van Aanvaringen (BVA) gelden op zee,
binnen en buiten territoriale wateren en op wateren in
verbinding met zee. Voor het grootste gedeelte van
de Nederlandse binnenwateren zijn de verkeersregels
opgenomen in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
of het Rijnvaartpolitiereglement (RPR). Het BPR geldt
in principe voor alle vaartuigen op alle openbare
wateren van Nederland, maar er zijn een aantal wateren,
vooral daar waar Nederland grenst aan een ander land,
uitgezonderd. Zo heeft de Westerschelde grenzend aan
België een eigen reglement, het Scheepvaartreglement
Westerschelde, en het Eems-Dollard gebied grenzend
aan Duitsland het Scheepvaartreglement Eems Dollard.

Op het grensvlak van zeevaart en
binnenvaart
Inleiding
De Onderzoeksraad onderzoekt, op grond van een
wettelijke
onderzoeksverplichting,
zeer
ernstige
ongevallen aan boord van Nederlandse zeeschepen of
buitenlandse zeeschepen in Nederlandse territoriale
wateren. Daarnaast kan en wil de Onderzoeksraad breder
kijken naar de veiligheidsrisico’s in de scheepvaart in
Nederland om te leren van incidenten en onveilige
situaties. Zeevaart en binnenvaart maken daar beide deel
van uit. Omdat het niet alleen een wereld van verschil is
maar er ook veel overeenkomsten tussen beide zijn, kan
er van elkaar geleerd worden. Zo hebben beide sectoren
bijvoorbeeld te maken met vervoer van gevaarlijke lading,
brekende trossen bij het aanmeren en het vallen van
hoogten. Om het onderling van elkaar leren te faciliteren
zal de ROS uitgebreid worden met voorvallen uit de
binnenvaart.
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Zeevaart en binnenvaart op Westerschelde. (Bron: Ben Seelt)

Scheepvaartreglementen in Nederland. (Bron: vaarweginformatie.nl)

Dit verschil in reglementen vergt van zowel de binnenvaart
als de zeevaart extra aandacht in de reisvoorbereiding,
zeker omdat er naast bijvoorbeeld verplichtingen omtrent
voertaal ook verschillen in de voorrangsregels zijn.
Zo staat in het BPR de regel ‘klein schip wijkt voor groot
schip’. De BVA kent deze regel echter niet: een groot en
een klein schip zijn aan elkaar gelijk.
In het BPR hebben veerponten, passagiersschepen,
sleep- en duwboten en vissersschepen die in bedrijf zijn,
de rechten van een groot schip, ook als ze korter zijn dan
20 meter. Op de Westerschelde is deze uitzondering niet
van toepassing.
In het Westerschelde reglement wordt een vissend
visserschip, als deze door zijn manier van vissen niet
beperkt is in zijn manoeuvreerbaarheid, gezien als een
gewone motorboot. Terwijl de BVA dat onderscheid
niet kent en spreekt over een vaartuig bezig met de
uitoefening van de visserij.
In de praktijk zien we dat deze verschillen in reglementen
kunnen leiden tot verwarring, gevaarlijke situaties en zelfs
ongevallen. Dit zijn zeker niet de enige verschillen voor
beide sectoren die bijdragen aan onveiligheid. Hieronder
noemen we een aantal voorbeelden van verschillen tussen
de sectoren met betrekking tot voertaal en stabiliteit die
geleid hebben tot meldingen bij de Onderzoeksraad.

Voertaal en communicatie
Een bekend probleem in de binnenvaart, en verschil
met de zeevaart, is dat er niet één officiële voertaal is in
de binnenvaart. Bij de zeevaart en bijvoorbeeld ook de
luchtvaart wordt het Engels beschouwd als standaard
voertaal. Bij de binnenvaart communiceert men in de
taal van het land waar men vaart. In Nederland dus
Nederlands. Maar vanuit historisch oogpunt mag het
op Nederlandse wateren ook de Duitse taal zijn omdat
het traject Nederland-Duitsland-Zwitserland door veel
schepen werd en wordt bevaren. Ook hier zijn weer
uitzonderingen, in het Scheldegebied is het gebruik van
Nederlands of Engels verplicht. In de Eemsmonding
is in het regionaal geldende Scheepvaartreglement
Eemsmonding opgenomen dat de verplichte voertaal
Duits is en alleen op verzoek Nederlands of Engels wordt
gesproken. En op het grensgebied van de rivier de Maas
beschouwen schippers de Franse taal niet als ongewoon.
Zo komt het dus voor dat op een vaarwater geschikt
voor beide sectoren een andere voertaal gebruikt mag
worden. Dit komt de onderlinge communicatie niet ten
goede.

Viking Idun en de Chemical Marketer2

Schade aan de Chemical Marketer.

Een voorbeeld waarbij problemen met de
voertaal een rol hebben gespeeld is de aanvaring
die plaatsvond op de Westerschelde tussen
het riviercruiseschip Viking Idun en de Maltese
chemicaliëntanker Chemical Marketer in april 2019.
Aan boord van het cruiseschip waren 137 passagiers
en 43 bemanningsleden. De chemicaliëntanker
was beladen met onder meer benzeen, heptaan en
methanol. Een aantal passagiers raakte lichtgewond
en de schade aan beide schepen was aanzienlijk.

In 2017 is een Europese richtlijn opgesteld waar lidstaten
vanaf januari 2022 aan moeten voldoen. De richtlijn
streeft de harmonisatie betreffende de eisen voor
binnenvaartbemanningen na. Het Europees parlement
wil meer eisen stellen aan communicatie als onderdeel
van het af te leggen praktijkexamen. Het parlement
streeft niet alleen harmonisatie van de voertaal na, maar
ziet ook vaardigheden om een goede communicatie
te waarborgen als cruciaal belang voor de veiligheid
van de scheepvaart. Daarbij wordt het gebruik van
gestandaardiseerde communicatiezinnen in situaties
met communicatieproblemen aanbevolen. Ook streeft
het parlement naar het doorvoeren van een uniforme
voertaal, maar dat heeft nog geen vorm gekregen.1

De Onderzoeksraad concludeerde bij dit ongeval
dat de bemanning van de Viking Idun op papier
grotendeels aan de geldende regels en eisen
voldeed, met uitzondering van de voertaaleis
uit het Scheepvaart reglement Westerschelde.
Bevoegdheid betekent in deze echter niet hetzelfde
als bekwaamheid. Slechts één bemanningslid was
zowel bevoegd, als in het bezit van de benodigde
kennis om te voldoen aan de voertaaleis. Dit
bemanningslid was echter niet op wacht toen het
schip op de Westerschelde voer.

Deze historisch-gegroeide hoeveelheid aan voertalen kan
tot spraakverwarring en daardoor tot problemen leiden,
zoals ook het voorval met de Viking Idun en de Chemical
Marketer liet zien.

1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L
2397&from=PL

2

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/13985/aanvaring-op-dewesterschelde-riviercruiseschip-viking-idun-en
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Stabiliteit en beweging
Een ander minder gekend probleem is het verschil
in voorwaarden en eisen aan de stabiliteit. Dat de
bouwtechnische eisen bij zeevaart verschillen van de
binnenvaart is begrijpelijk. Een zeeschip moet meer
bestand zijn tegen zwaar weer met hoge golven terwijl
een binnenvaartschip toegespitst is op varen in smal
en ondiep vaarwater. De stabiliteitseisen en sterkte
berekeningen zijn in de binnenvaart daardoor soepeler en
er gaat in het algemeen, ondanks een aantal voorvallen,
minder aandacht naar uit dan de standaard werkwijze in
de zeevaart. Daarbij wordt de stabiliteit van het schip bij
elke aanpassing of nieuwe lading opnieuw berekend.
Naast de verschillen wat betreft stabiliteit zijn ook de
waterbewegingen die de veelal grotere zeeschepen
kunnen veroorzaken soms heviger dan verwacht voor de
kleinere binnenvaart. Daarbij komt op de binnenwateren
met een open zeeverbinding, zoals de Nieuwe Waterweg
en de Westerschelde, deining van zee naar binnen
zetten en geven ook stroming en wind hun effect op
de golven. Deze invloeden kunnen binnenwater tot een
meer eisende omgeving maken dan op het eerste gezicht
verwacht wordt.
Hoe groot de effecten van waterbewegingen ook op het
binnenwater kunnen zijn en hoe deze binnenvaartschepen
in de problemen kunnen brengen laat het recente voorval
van de Mar-Grethe zien. Dit voorval maakt duidelijk
dat stabiliteit voor elk schip, zee- of binnenvaart, een
belangrijk onderwerp is. In het hoofdstuk verkennende
onderzoeken van deze ROS wordt het voorval met de
Mar-Grethe verder toegelicht.

Mar-Grethe
Op donderdag 14 april 2022 kapseisde het
binnenvaartschip Mar-Grethe, geladen met 880 ton
aluminium staven. Het schip was in de opvaart op
de Nieuwe Waterweg toen het opgelopen werd
door twee zeeschepen. Ten tijde van dit voorval was
de schipper van het binnenvaartschip in de stuurhut
en de matroos bevond zich in de woning van het
schip. De schipper kon uit het water gered worden,
de matroos werd pas enkele dagen later terug
gevonden en was om het leven gekomen.
Uit de door de Onderzoeksraad onderzochte voorvallen
die leidden tot het rapport ‘Kapseizen van beunschepen’3
bleek al eerder dat er onvoldoende aandacht voor
stabiliteit van binnenschepen op open water is. Het
gevoerde overheidsbeleid in de binnenvaartsector is
een zogenaamde ‘open norm’, dat wil zeggen gericht
op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers. In
de huidige wet- en regelgeving staat weliswaar dat de
stabiliteit van binnenvaartschepen in overeenstemming
moet zijn met het doel waarvoor schepen bestemd zijn,
maar dit is niet vertaald naar expliciete eisen. Er wordt
in de binnenvaartbepalingen dus wel gewezen op het
feit dat de wijze van de belading de stabiliteit van het
schip niet in gevaar mag brengen. Echter, alleen in een
aantal gevallen is de schipper van een binnenvaartschip
verplicht deze stabiliteit te berekenen, zoals bij bepaalde
containerbelading.
Veilig naast elkaar
Om de veiligheid, zeker in de druk bevaren gebieden
op het grensvlak tussen zee en binnenwater te verhogen
troffen verschillende partijen door de jaren heen een
aantal beheersmaatregelen. Zo moeten zeeschepen
van een bepaald formaat verplicht beloodst worden
en is er bijvoorbeeld op delen van deze gebieden
verkeersbegeleiding door middel van Vessel Traffic
Services (VTS). Deze dienst heeft geen verplicht karakter
maar is een informatieve service, wat niet wegneemt dat
het een belangrijk doel dient. Zij kunnen overzicht houden

3

Mar-Grethe kapseist op Nieuwe Waterweg. (Bron: GinoPress)

4 - Onderzoeksraad voor Veiligheid

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/6956/risico-kapseizenbeunschepen

op alle scheepvaartbewegingen en hebben daarmee de
mogelijkheid het drukke scheepvaartverkeer te reguleren.
Daarnaast blijft het voor eenieder die zich op zulke
vaarwateren begeeft niet alleen noodzakelijk kennis
te hebben van het vaarwater en van het gedrag van
het eigen schip, maar zeker ook dat van de andere
mede-vaarweggebruikers. Dat dit de nodige aandacht
verdient maken niet alleen de voorvallen zichtbaar maar
ook de gestage groei in alle takken van de scheepvaart
en een daarmee gepaard gaande toenemende kans op
risicovolle situaties.

Samenvattende conclusie
De gestage groei in zowel de zeevaart als de binnenvaart
en de onlosmakelijke verbondenheid tussen beide brengt
risico’s met zich mee en vraagt om bewustwording. Naast
de vele verschillen zijn er ook meerdere overeenkomsten
tussen zeevaart en binnenvaart waardoor er over en weer
geleerd kan worden. De Onderzoeksraad wijst daarvoor
tevens op geleerde lessen en aanbevelingen uit eerdere
rapporten over onderwerpen die beide sectoren aangaan.
Voorbeelden daarvan staan beschreven in de hierboven
genoemde rapporten.

Cijfers over de groeiende aantallen in onder andere de
haven van Rotterdam, met voor de zeevaart een toename
van ruim 700 scheepsbezoeken in 2021 ten opzichte van
het jaar daarvoor en in de binnenvaart een toename
van 7.000 schepen voor dat zelfde jaar, laten zien dat
het steeds drukker wordt en er steeds meer schepen in
elkaars vaarwater komen.

Het is van belang dat de zeevaart en de binnenvaart
bewuster worden van de veiligheidsrisico’s voor beide
groepen, zodat men veilig naast elkaar kan varen, zeker
daar waar ze letterlijk en figuurlijk in elkaars vaarwater
varen. De Onderzoeksraad wil daaraan bijdragen door
de binnenvaartsector een duidelijke plaats in de ROS te
geven en op die manier de beide sectoren de kans te
geven te leren van en over elkaar.

De gevolgen uiten zich in onder andere de
scheepvaartongevalscijfers van Rijkswaterstaat, deze laten
zien dat het aantal ongevallen waar beroepsvaart bij
betrokken is aanzienlijk is. Ook het onderzoek van Intergo4
toont dat het aantal ongevallen met betrekking tot de
binnenvaart gemiddeld elk jaar is gestegen.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(Zeer) ernstige
scheepsongevallen

159

163

161

178

160

175

148

Andersoortige ongevallen

891

1166

973

1179

1119

1068

1077

1050

1329

1134

1357

1279

1243

1225

Totaal aantal ongevallen

Tabel 1: Scheepsongevallen Nederlandse binnenwateren. (Bron: Rijkswaterstaat)

4

https://mcusercontent.com/9a6d55ece9db05ec49eeb87e0/files/
be5d30d0-bfb4-42cb-a61f-a421c1d19f61/Studie_Menselijke_factoren_
aan_de_basis_van_ongevallen_in_de_binnenvaart_Fase_1_data_en_
expertanalyse.pdf
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Ongevalsclassificatie

In deze Rapportage Ongevallen Scheepvaart (ROS) van
januari 2022 tot juli 2022 presenteert de Onderzoeksraad
voor Veiligheid de beschrijving van voorvallen aan
boord van onder Nederlandse vlag varende schepen,
de voorvallen die plaats hebben gevonden binnen de
Nederlandse territoriale wateren en in deze periode
gepubliceerde rapporten.
Elk ongeval is geclassificeerd naar ernst. De categorieën
stemmen overeen met EU verordening 2009/EC/18:
Very serious: ongeval met total-loss van een schip,
dodelijke slachtoffers, of ernstige milieuschade;
Serious: ongeval met een schip dat niet als very serious
geclassificeerd kan worden en waarbij bijvoorbeeld brand,
een aanvaring, gronding, enzovoorts voorgekomen is,
waardoor het schip niet verder kan varen of milieuschade
veroorzaakt;

Marine incident: een gebeurtenis, of serie gebeurtenissen,
anders dan een ongeval, dat heeft plaatsgevonden
verbonden aan scheepsoperaties, dat de veiligheid van
het schip, een opvarende of het milieu in gevaar bracht, of
in gevaar zou hebben gebracht als het niet gecorrigeerd
zou zijn;
Serious injury: letsel opgelopen door een persoon,
waardoor de persoon langer dan 72 uur arbeidsongeschikt
is, binnen zeven dagen na de datum waarop het ongeval
plaatsvond;
In deze rapportage staan de voorvallen opgenomen uit
de categorieën: very serious, serious en serious injury.
Behalve de gegevens over de rapportageperiode is ook
een meerjarig overzicht opgenomen. Daarmee ontstaat
meer inzicht in trends.

Less serious: ongeval dat niet als very serious of serious
gekwalificeerd kan worden;
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Figuur 1: Ernstige en zeer ernstige ongevallen zeevaart, periode januari 2022 tot en met juni 2022.
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Arbeidsongevallen nemen in figuur 1 en figuur 2
een prominente plaats in. Het voorkomen van
arbeidsongevallen is in de (internationale) regels eveneens
een prominente plaats toebedeeld. Het Internationale
Maritieme Arbeidsverdrag (MLC 2006), waarin dit is
opgenomen, wordt naast het SOLAS-verdrag, het
Marpol-verdrag en het STCW-verdrag beschouwd als de
vierde pijler van de maritieme regelgeving van toepassing
aan boord van zeeschepen. MLC 2006 is opgesteld onder
toezicht van de International Labour Organisation (ILO).

350

Daarnaast heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) in Nederland een toezichthoudende rol in de
Nederlandse scheepvaartsector. Deze rol spitst zich toe
op het naleven van de wet- en regelgeving aan boord van
schepen.

Daarom worden in deze rapportage de arbeidsongevallen
weergegeven op basis van de oorzaken van letsel. Hierbij
valt op dat beknelling, treffen door vloeistoffen/objecten,
vallen/slippen/struikelen/stoten en vallen van hoogte de
meest voorkomende typen arbeidsongevallen zijn.

Meer inzicht in de aard van deze ongevallen kan helpen bij
het versterken van het veiligheidsbesef onder werkgevers,
werknemers en andere partijen in de maritieme sector.
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Figuur 2: Ernstige en zeer ernstige ongevallen zeevaart, periode januari 2016 tot en met juni 2022.
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Figuur 3: Arbeidsongevallen gekoppeld aan oorzaak van letsel zeevaart, periode januari 2016 tot en met juni 2022.
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Trends in de periode vanaf 2016 tot en met 2021 zijn hierna
weergegeven voor de meest voorkomende voorvallen:
Aanvaringen, arbeidsongevallen en technische storingen
(figuur 4). Bij zowel aanvaringen als technische storingen
is een duidelijke stijging waarneembaar. De categorie
serious injury bij arbeidsongevallen laat een lichte daling
zien maar een toename van zwaardere ongevallen.

Aanvaringen

Arbeidsongevallen
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Figuur 4: Trends in de meest voorkomende voorvallen, zeevaart, periode 2016 tot en met 2021.

8 - Onderzoeksraad voor Veiligheid

Technische storingen

Very Serious
2016

2017

2018

2019

2020

2021

10
0

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Ongevallen op de binnenwateren kennen een ander
classificatiesysteem vanwege verschillen in internationale
afspraken, maar zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de
hierboven benoemde indeling. De scheepsongevallen
in figuur 5 geven de trends weer van ongevallen op de
binnenwateren. Daarbij wordt onder (zeer) ernstige
scheepsongevallen verstaan: ongevallen waarbij een
schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van
dat scheepsongeval of als er ernstige schade aan lading,
infrastructuur of milieu is, en daarbij een stremming van
de vaarweg optreedt of als er doden en zwaargewonden
te betreuren zijn. Andersoortige scheepsongevallen
zijn alle overige scheepsongevallen die niet onder de
categorie (zeer) ernstige scheepsongevallen vallen. Deze
trends zijn informatief en bedoeld om meer inzicht te
geven in meerjarige ontwikkelingen.

In deze ROS zal voor de leesbaarheid elk voorval, zowel
de zeevaart als de binnenvaart, op dezelfde manier
gecategoriseerd en geclassificeerd worden waarbij
voor de verduidelijking binnenvaart als zodanig wordt
aangegeven.

(Zeer) ernstige scheepsongevallen binnenvaart
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Figuur 5: Trends in voorvallen op de binnenwateren, periode 2013 tot en met 2021. (Bron: Rijkswaterstaat)
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Gepubliceerde
rapporten

Val van hoogte – Dodelijk ongeval aan
boord van Zealand Rotterdam,
ankergebied Mumbai, India,
23 november 2019
Op zaterdag 23 november 2019 om 16.40 uur lokale
tijd viel aan boord van een Nederlandse bulkcarrier een
matroos van een grijper van één van de scheepskranen.
De matroos kwam terecht op een lager gelegen platform
en liep daarbij fataal letsel op. Het ongeval vond plaats
op een ankerplaats op zee nabij Mumbai (India).
Tijdens voorbereidingen voor het lossen van de vracht
klom het slachtoffer op een grijper van een van de
scheepskranen. Op het moment dat de matroos nog
bezig was met het losmaken van de sjorringen van de
grijper, maakte het hijsblok van de kraan een plotselinge
zwaai en raakte de matroos. De matroos viel achterover
naar beneden en landde met zijn hoofd op het dek. De
oorzaak van het plotselinge zwaaien van het hijsblok bleek
tijdens het onderzoek niet met zekerheid vast te stellen.

Voor het aan de kraan hangen van de grijper werd een
afwijkende procedure gebruikt. Verder had bij het
samenstellen van de bemanning duidelijk moeten zijn dat
er onvoldoende sprake was van een gemeenschappelijke
taal. Tot slot is gebleken dat door het vervangen van een
deel van de oude bemanning door een nieuwe bemanning
er sprake was van onvoldoende scheepsspecifieke
ervaring om de reis en bijbehorende werkzaamheden van
Singapore naar Mumbai veilig uit te voeren.
Op basis van het onderzoek naar het voorval met de
Zealand Rotterdam komt de Onderzoeksraad tot een
aantal aanbevelingen aan de scheepsmanager.
Het volledige rapport is te vinden op:
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/17533/val-vanhoogte---dodelijk-ongeval-aan-boord-van-zealandrotterdam

Classificatie: Very serious

Uit het onderzoek naar het fatale ongeval aan boord
van de Zealand Rotterdam is gebleken dat de betrokken
scheepsmanager een aantal keuzes heeft gemaakt die
ten koste zijn gegaan van de veiligheid aan boord van het
schip. Door de gemaakte keuzes is de veiligheid van de
bemanning aan boord van het schip in gevaar gekomen.
Vaak lopen zulke keuzes in de praktijk goed af, maar in dit
geval hebben ze indirect geleid tot een fataal ongeval.
Het ongeval was het gevolg van een aantal oorzaken.
Bindende afspraken uit het veiligheidsmanagement
systeem (VMS) zijn niet in alle gevallen opgevolgd.
Basisregel aan boord van een schip is dat alle persoonlijke
beschermingsmiddelen gedragen of gebruikt worden
indien voorgeschreven en dat alle werkzaamheden in
een zogenoemde toolbox-meeting of middels een Last
Minute Risk Assessment worden voorbesproken. Deze
regels werden aan boord van het betrokken schip niet
nageleefd. Tijdsdruk mag bij deze basisafspraken nooit
een rol spelen.
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Zealand Rotterdam. (Bron: Q-Shipping)

Viskotter zinkt door falend
lenspompsysteem, UK-160 Riemda, kust
Frankrijk, 23 december 2020
Op 23 december 2020 zonk de Nederlands viskotter
UK-160 Riemda voor de kust van Frankrijk. Alle opvarenden
konden worden gered en hebben het ongeval zonder
ernstige verwondingen overleefd.
Tijdens het binnenhalen van een van de visnetten
maakte het schip een plotselinge slagzijbeweging naar
stuurboord. Bij controle op het visverwerkingsdek,
constateerde een bemanningslid dat het dek aan
stuurboordzijde anderhalve meter onder water stond en
dat de stuurboord lenspomp niet werkte. De pomp bleek
vastgelopen te zijn door een stuk touw. Het lukte niet om
de lenspomp te herstarten.
Ook lukte het de bemanning niet om het schip weer
recht te krijgen. Het schip helde verder naar stuurboord
waardoor een visafvalstortkoker water begon te
scheppen. Het luik van deze koker werd in een later
stadium afgesloten. Ondanks deze maatregelen bleef
het schip verder naar stuurboord hellen. Toen de slagzij
meer dan 50 graden over stuurboord betrof, kwam de
luchtinlaat van de machinekamer onder water, waardoor
het achterschip volliep met water.
De bemanningsleden hebben het schip verlaten toen het
schip met 90 graden slagzij in het water lag.

Specifiek te noemen vallen:
1. Een falende lenspomp en het niet continu beschikbaar
hebben van een back-up lenspompsysteem;
2. Het niet aanspreken van de algemene hoogwatersensor
(visverwerkingsdek);
3. Het openstaan van de afsluitbare visafvalstortkoker;
4. De onvoldoende waterdichte integriteit van het schip.
Een algemene conclusie is dat de bemanning alle
mogelijkheden benut heeft om het vergaan van het
schip te voorkomen. Duidelijk werd echter dat binnen
de tijdspanne die hiervoor beschikbaar was, de situatie
gaandeweg verder verslechterde en dat op een gegeven
moment de situatie zonder hulp van buitenaf onoplosbaar
was.
Op basis van het onderzoek naar het voorval met
de UK-160 Riemda komt de Onderzoeksraad tot
aanbevelingen aan de eigenaar, de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat, de Stichting Sectorraad
Visserij en een aantal internationale brancheorganisaties.
Het volledige rapport te vinden op:
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/18285/
viskotter-zinkt-door-falend-lenspompsysteem

Classificatie: Very serious

Uit het onderzoek is gebleken dat de directe oorzaak
van het vergaan van de UK-160 Riemda niet valt samen
te vatten in een enkele oorzaak. Zeker is dat de eerste
aanleiding een aanzienlijke overtollige hoeveelheid water
op het visverwerkingsdek is geweest, die op progressieve
wijze moet zijn binnen gedrongen. Uit het onderzoek
is geen eenduidige oorzaak naar voren gekomen
voor de wijze waarop deze hoeveelheid water op het
visverwerkingsdek terecht is gekomen, maar dit gegeven
op zich zou niet mogen leiden tot het vergaan van een
schip. Dat dit uiteindelijk wel is gebeurd komt door een
aaneenschakeling van meerdere falende barrières.

UK-160 Riemda. (Bron: Bram Pronk)
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Verkennende
onderzoeken

In dit hoofdstuk benoemt de Onderzoeksraad een
voorval dat aanleiding gaf om een verkennend onderzoek
te starten.

Binnenvaartschip Mar-Grethe kapseist,
Nieuwe Waterweg, 14 april 2022
Op donderdagmiddag om 17.45 uur kapseisde het
Nederlandse binnenvaartschip Mar-Grethe op de Nieuwe
Waterweg vlak voor (ten westen van) de Maeslantkering
ter hoogte van boei NW 25. Het schip was in opvaart
(stroom opwaarts) en werd voorafgaand aan het kapseizen
opgelopen door twee zeeschepen, de Litouwse Tulipa
Seaways met een snelheid van ongeveer 16 knopen
en de Cypriotische WEC Van Rijn met een snelheid van
ongeveer 10 knopen. De Mar-Grethe had een snelheid
van ongeveer zes knopen. De twee zeeschepen voeren
onder beloodsing.
Het kapseizen gebeurde binnen een aantal seconden
en vermoedelijk over bakboord. Er waren twee
bemanningsleden aan boord, de schipper en een
stuurman. De schipper bevond zich in de stuurhut en kon
uit het schip ontsnappen nadat het was gekapseisd. Hij
kon zich vasthouden aan een reddingsboot die loskwam
van het schip. De stuurman was in de woning van het
schip en werd niet gevonden tijdens de reddings- en
bergingswerkzaamheden. Zijn lichaam werd een aantal
weken later stroomafwaarts ter hoogte van Rozenburg
gevonden.

De Mar-Grethe was geladen met 880 ton anodes (363
bundels, 1.254 stuks) op pallets in drie lagen hoog in het
ruim, met voor de stuurhut een aantal bundels op een
vierde laag. Het schip was onderweg van de laadlocatie
Rhenus Deep Sea Terminal op de Maasvlakte naar de
Waalhaven in Rotterdam. Het schip voer met een open
ruim, zonder luiken.
Het schip kapseisde vrijwel direct zonder eerst slagzij te
krijgen. Dit duidt op een gebrek aan stabiliteit. Uit een
voorlopige stabiliteitsberekening bleek dat het schip een
te hoog zwaartepunt had door de lading die het schip
vervoerde en de manier waarop de lading in het ruim
geladen was. Doordat het zwaartepunt van een bundel
anodeblokken vrijwel in het midden van de lading zit, lag
het uiteindelijke gemeenschappelijke ladingzwaartepunt
hoog. Hierdoor werd het zwaartepunt van het schip te
hoog en had het geen richtend koppel meer. Door externe
factoren is het schip vervolgens gekapseisd. Mogelijk
hebben de hekgolven van de passerende zeeschepen of
de zuiging tussen de Mar-Grethe en het zeeschip naast
de Mar-Grethe aan het voorval bijgedragen. Daarnaast
bleek uit het onderzoek van een schade-expertbureau
dat er water in een lege ruimte voorin het schip stond.
Of dit gegeven heeft bijgedragen aan het kapseizen van
de Mar-Grethe, werd niet vastgesteld. Het voorval toont
overeenkomsten met het kapseizen van de viskotters
UK-165 Lummetje en UK-171 Spes Salutis.5

5
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https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/15703/kapseizen-en-zinkenviskotters---lessen-uit-de-voorvallen-met-de-uk

Stabiliteitsrisico’s in de binnenvaart zijn al langer bekend.
In 2016 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid
het rapport Kapseizen beunschepen naar aanleiding van
het kapseizen van twee beunschepen Rick en Willem.6
In 2004 publiceerde de toenmalige Raad voor de
Transportveiligheid een rapport over de stabiliteitsrisico’s
van binnenschepen en drijvende werktuigen.7 Beide
onderzoeken toonden aan dat stabiliteitsrisico’s in de
binnenvaart aanwezig zijn maar niet onderkend werden.
Uit beide onderzoeken kwamen lessen en aanbevelingen
richting de branche en het huidige ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat (IenW), waar vrijwel geen
opvolging aan blijkt te zijn gegeven.
De grootste risico’s met stabiliteit komen voor bij duw- en
sleepboten, beunschepen en drijvende pontons door de
aard van de werkzaamheden van deze schepen maar ook
door verbouwingen. Bij verbouwingen van schepen wordt
er vrijwel geen rekening gehouden met de stabiliteit. De
Onderzoeksraad beval na bovengenoemde onderzoeken
aan om een proces op te starten waarbij er bij verbouw
of ombouw van binnenvaartschepen vanuit de inspectie
gecontroleerd wordt op stabiliteit en sterkte van de
schepen.

De stabiliteitseisen in de wet- en regelgeving zijn
minimaal voor vrachtschepen. Voor containerschepen
zijn er strengere stabiliteitseisen. Naar aanleiding van
het onderzoek uit 2004 werd een aanbeveling gedaan
aan de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat
om in internationaal verband initiatieven te ontplooien
voor de ontwikkeling en implementatie van uniforme
stabiliteitsnormen onder alle bedrijfsomstandigheden
voor alle type binnenvaartschepen. De minister heeft
deze aanbeveling destijds naast zich neergelegd omdat
de schipper al verplicht is te zorgen voor een stabiel
schip. Bovendien is het overheidsbeleid erop gericht om
de verantwoordelijkheid voor de veiligheid meer bij het
bedrijfsleven neer te leggen.
Ook de omgang van de bemanningsleden met stabiliteit
speelt een rol bij ongevallen. In het opleidingstraject tot
schipper wordt weinig aandacht besteed aan stabiliteit, en
wordt de sector weinig tot niet gestimuleerd aandacht aan
de veiligheidsrisico’s te besteden. Een open norm in de
wet zoals de eis dat de stabiliteit van binnenvaartschepen
in overeenstemming moet zijn met het doel waarvoor de
schepen bestemd zijn, blijkt in deze sector niet te werken.

Classificatie: Very serious

6

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/
e5ba87d5b256kapseizen_beunschepen_nl_interactief.pdf

7

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/092_sv_
stabiliteitsrisicos_binnenschepen_en_drijv_werktuigen.pdf
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Gestarte
onderzoeken

Dodelijk ongeval en ernstig letsel aan
boord olie/chemicaliëntanker, Noordzee,
20 april 2022

Toenemende drukte op de Noordzee,
aanvaring in windmolenpark,
31 januari 2022

Binnen het Ankergebied IJmuiden op de Noordzee vond
op 20 april 2022 een ernstig ongeval plaats aan boord
van een Saoedi-Arabische olie-/chemicaliëntanker. Hierbij
kwam een bemanningslid om het leven en raakte een
ander bemanningslid zwaargewond.

Op 31 januari 2022 rond 11.30 uur was er, tijdens storm
Corrie, een aanvaring tussen een bulkcarrier en een
tanker. Beide schepen zijn Maltees gevlagd en lagen in
het ankergebied voor IJmuiden op de Noordzee, op zo’n
20 mijl van de kust. Het anker van de bulkcarrier hield het
niet en begon te krabben. Hierbij raakte de bulkcarrier
de tanker. De tanker was verder stabiel en is later zonder
problemen in de haven van Amsterdam aangekomen. De
bulkcarrier, die zonder lading voer, liep een groot gat op
in de romp bij de machinekamer, waardoor water naar
binnen stroomde. Mede hierdoor werd het schip stuurloos
omdat het geen voortstuwing meer had.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is naar aanleiding van
dit voorval een onderzoek gestart.

Classificatie: Very serious

De olie/chemicaliëntanker.
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Gat in romp. (Bron: zeilen.nl)

De
Kustwacht
startte
op
verzoek
van
de
bemanningsleden de evacuatie en heeft alle personen
van de bulkcarrier gehaald. Daarna raakte het schip
verder op drift en dreef richting de Nederlandse kust
en het in aanbouw zijnde windmolenpark ‘Hollandse
Kust Zuid’. Uit voorzorg evacueerde de betrokken olieen gasproductiemaatschappij, de personen aan boord
van het platform Q13a-A. De bulkcarrier passeerde
het platform Q13a-A op korte afstand maar raakte
daarna eerst een fundatie van een windmolen in
aanbouw en daarna de constructie waarop later een
transformatorplatform geplaatst moest gaan worden.
Aan het eind van de middag waren twee zeeslepers ter
plaatse, een Belgische- en een Nederlandse- sleper die
door het slechte weer niet eerder dan in de avond een
sleepverbinding tot stand konden brengen. De bulkcarrier
is daarna naar Rotterdam gesleept.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is naar aanleiding
van deze voorvallen een onderzoek gestart naar de
mogelijke veiligheidsrisico’s van toenemende drukte op
de Noordzee.
De aanvaring tussen de Maltees gevlagde tanker en
bulkcarrier die op de ankerplaats buiten de Nederlandse
territoriale zone plaatvond, wordt onderzocht door de
Marine Safety Investigation Unit (MSIU).
Het ongeval aan boord van de Belgisch gevlagde
zeesleper ten tijde van de sleephulp aan de bulkcarrier
zal door het Belgische Federale instantie voor Onderzoek
van Scheepvaart- ongevallen (FOSO) onderzocht worden.

Het stuurloze schip passeert platvorm. (Bron: KNRM)

Dit voorval staat niet op zichzelf. Op 18 februari 2022
kwamen voor de Belgische kust ook twee schepen door
storm in de problemen. Een olietanker en een vrachtschip
raakten beide op drift. De olietanker had niet genoeg
vermogen om de storm te trotseren maar wist twee ankers
uit te gooien en voorkwam daarmee dat het schip in een
windpark verdaagde. Het vrachtschip kon niet anders dan
door het windpark varen. Het schip voer zowel door het
Nederlandse deel als door het Belgische deel van het
windpark maar raakte hierbij geen windmolens.
Weergave van de indeling van de Noordzee met daarin onder
andere bestaande windparken, windparken in aanbouw,
natuurgebieden en huidige scheepvaartroutes. (Bron:
Noordzeeloket.nl)
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Onderzoeken gestart
door buitenlandse
autoriteit met
Nederland als staat
met een aanmerkelijk
belang

Zwaargewond na val van ladder,
Vlissingen, 17 januari 2022

Bemanningslid raakt gewond door val,
Rotterdam, 26 mei 2022

Op maandag 17 januari 2022 lag een Marshall Islands
gevlagde bulkcarrier in de Kaloothaven te Vlissingen voor
los- en laadwerkzaamheden. De werkzaamheden werden
deels uitgevoerd met behulp van de scheepskraan. Deze
werd bediend door een van de bemanningsleden. Bij het
betreden van de scheepskraan gleed de matroos weg en
viel van een hoogte van acht meter van de ladder van de
kraan. Het ongeval vond plaats omstreeks 21.10 uur lokale
tijd. Door de val van hoogte liep de matroos zeer ernstig
letsel op. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis in
Rotterdam.

Op 26 mei 2022, terwijl een Maltees Ro-Ro schip in de
haven van Rotterdam lag, waren twee bemanningsleden
met de hogedrukspuit het dek aan het schoonmaken.
Ze gebruikten daarbij een vorkheftruck met een mand
om een van de bemanningsleden van bovenaf te kunnen
laten spuiten. Toen het werk klaar was leunde het
bemanningslid in het mandje over de rand waardoor de
mand van de lepels van de vorkheftruck afgleed. Het
bemanningslid viel drie meter naar beneden waarbij hij
zodanig aan zijn pols en gezicht gewond raakte, dat hij
naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

De onderzoeksinstantie van de Marshall Islands heeft
aangegeven een onderzoek naar het ongeval te starten.

De Maltese Marine Safety Investigation Unit (MSIU) is een
onderzoek gestart.

Classificatie: Serious injury

Schade aan roer, Keltische zee,
11 maart 2022
Een Nederlands vrachtschip dat voer op de Keltische
Zee (VK) liep schade op aan het roer op 11 maart 2022
rond 11.00 uur lokale tijd. Het is onduidelijk waardoor de
schade kwam, maar vermoedelijk door externe impact.
Het schip kon door de schade niet verder varen, en werd
naar de haven gesleept om gerepareerd te worden.
De Engelse Marine Accident Investigation Branch (MAIB)
start een verkennend onderzoek

Classificatie: Serious

16 - Onderzoeksraad voor Veiligheid

Classificatie: Serious injury

Incidenten die niet
uitgebreid zijn
onderzocht

Aanvaringen
Schade na aanvaring door visserschip,
Oost Chinese Zee, 10 januari 2022
Om 12.08 uur lokale tijd, voer een Chinees visserschip van
achteren tegen de Nederlandse tanker Coral Acropora
aan. De tanker lag op dat moment voor anker op de
Majishan ankerplaats in China. De tweede en eerste
stuurman zagen het vissersschip op de Coral Acropora
afkomen vanaf een afstand van 0.5 nautische mijl en
probeerden haar te waarschuwen. Ondanks de acties
van de bemanning van de Coral Acropora kwam er geen
reactie van het vissersschip. Vervolgens is het vissersschip
tegen de Coral Acropora aangevaren ter hoogte van de
accommodatie, op ongeveer vijf meter boven de waterlijn.
De Coral Acropora kreeg hierdoor een gat in haar romp
van ongeveer vijf meter lang, op 40 centimeter onder het
poopdek. Op die locatie zit de provisiekamer. Er zijn geen
gewonden gevallen en het schip kon veilig varen naar een
werf. De onderste foto betreft een oudere foto, maar is
ter indicatie van de plaats van de schade.

Classificatie: Serious

Gat in romp van ongeveer vijf meter lang. (Bron: Anthony Veder)
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Incidenten die niet
uitgebreid zijn
onderzocht

Schade na aanvaring door ijsbreker,
Botnische Golf, 15 januari 2022

Aanvaring tussen zeeschip en
binnenvaartschip, Waal, 4 februari 2022

Het Nederlandse vrachtschip Missouriborg vertrok uit
Kemi (Finland) met assistentie van de ijsbreker Atle. Rond
23.30 uur lokale tijd kwam de Missouriborg vast te zitten in
het ijs waarna de kapitein de Atle om hulp vroeg. Tijdens
het manoeuvreren van de Atle richting de Missouriborg
kwam de ijsbreker met haar boeg in aanvaring met
de Missouriborg, aan bakboord boven het poopdek.
Ongeveer negen meter verschansing was verbogen, de
bekisting van het bakboord vlot was kapot, de schakelkast
van de bakboord lier verbogen, en ontluchtingskokers en
een zwanenhals waren beschadigd.

Op de Waal voer het Nederlandse vrachtschip H&S
Bravery net na middernacht achterop het Nederlandse
binnenvaartvrachtschip Den Bosch Max Groen. De H&S
Bravery was oplopend aan de Den Bosch Max Groen. Uit
de verklaring van de bemanning blijkt dat ze het schip te
laat hadden gezien. De H&S Bravery liep een scheur in de
boeg op, ongeveer drie tot vier meter boven de waterlijn.
Het schip is daarna naar Dordrecht gegaan voor reparatie.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Schade aan na aanvaring. (Bron: Wagenborg)

Schade aan H&S Bravery. (Bron: ILT)
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Gebroken trossen door storm, Dordrecht,
18 februari 2022

Aanvaring, Wesel-Datteln-Kanal,
Duitsland, 25 februari 2022

Het schip de Amstelborg lag afgemeerd in de haven
bij Dordrecht. Door de hevige wind waren negen
trossen gebroken en heeft een bolder op de kade het
begeven. Het schip liep op meerdere plekken schade
op, waaronder een scheur in de voorpiek. Dat kwam
doordat het in aanvaring kwam met een ander schip en
met de kademuur. De Amstelborg kreeg tot de volgende
ochtend assistentie van sleepboten om langszij te blijven
tot de storm afzwakte. Klassebureau en schade-experts
zijn aan boord gekomen en er is een plan gemaakt om het
schip naar Rotterdam te brengen voor reparatie.

De Nederlandse coaster Ashley voer in Duitsland op het
Wesel-Datteln-Kanal uit en heeft hierbij het Nederlandse
binnenvaartschip Triscula midscheeps aangevaren. In
verband met de stroming maakte de Ashley afspraken
met de Triscula over een manoeuvre om aan de verkeerde
kant van de rivier elkaar stuurboord op stuurboord te
passeren. Maar toen de Ashley in de stroming kwam
stuurde de boeg niet naar bakboord en voer het schip
met lage snelheid vooruit. De Ashley gaf nog volle
bakboord boegschroef en vol achteruit maar kon de
Triscula niet meer ontwijken. De voorste boeg van de
Ashley raakte het midden van de Triscula. De Triscula
raakte beschadigd. Onder andere het dek raakte ontzet.
Het schip kreeg toestemming om voor reparaties door
te varen naar een scheepswerf in Geertruidenberg. Het
schip was leeg van vloeibaar zwavel. De Ashley kreeg
toestemming om naar Rotterdam te varen voor reparatie
aan de ontzette beplating en spanten.

Classificatie: Serious

Aanvaring tijdens ijskonvooi met
aanzienlijke schade, Oostzee,
19 maart 2022
Onder begeleiding van de ijsbreker Nordica voeren de
Nederlands gevlagde schepen Cathy Jo en Delfborg ‘s
nachts in konvooi formatie. Omstreeks 2.00 uur lokale tijd
liep de Cathy Jo vast in het ijs. De snelheid van het schip
nam af naar één knoop en na instructies van de brug van
de ijsbreker werd de hoofdmotor gestopt. De Delfborg
voer de Cathy Jo hierna van achteren aan. De Delfborg
liep minimale schade op aan het voorschip. De schade
aan de Cathy Jo was aanzienlijk maar het schip maakte
geen water en er waren geen gewonden.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Aanvaring tijdens ijskonvooi. (Bron: Corribshipping)

Uitgebroken bolder op de kade. (Bron: Wagenborg)
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Aanvaring na motorstoring, Albertkanaal,
België, 30 mei 2022

Aanvaring met meerpaal, Schiedam,
19 juni 2022

Omstreeks 20.30 uur, kwam het Nederlandse vrachtschip
Amadeus Silver, na een motorstoring in aanvaring met
een gemeerd binnenvaartschip op het Albertkanaal ter
hoogte van Ham (België). Door de motorstoring was de
Amadeus Silver stuurloos geraakt. De schade aan de
Amadeus Silver bestaat uit twee gaten in de boeg boven
de waterlijn. De motorstoring werd veroorzaakt door een
defecte regelateur in de hoofdmotor.

Tijdens het manoeuvreren met het Nederlandse zeeschip
Priscilla om voor de kant te komen, bleek op een kritiek
punt van die manoeuvre dat het roer onverwacht op
“vol stuurboord” stond, in plaats van “vol bakboord”.
Als gevolg daarvan raakte het schip met de boeg hard
een meerpaal. Aan stuurboord ontstond daarbij een
scheur van 1.40 meter net onder het bakdek, ver boven
de waterlijn. De schade moest eerst worden gerepareerd
alvorens het schip weer kon vertrekken.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Aanvaring bij kruisen vrachtschip en
baggerschip, Westerschelde, 11 april 2022
Aan het eind van de middag vond op de rede van
Vlissingen tussen boei W8 en W10 een aanvaring
plaats tussen het Maltese vrachtschip Celestine en het
Nederlandse baggerschip Ruyter. Beide schepen liepen
daarbij schade op. Er zijn geen gewonden gevallen. De
Ruyter kwam van Breskens en stak over naar de Noord, de
Celestine kwam van de Sloehaven en ging naar de West.
De Ruyter raakte de Celestine achteraan in de zij. Vooraf
was er een verkeersafspraak gemaakt. Beide schepen
voeren zonder loods aan boord. De Celestine liep een
scheur van ongeveer 40cm op. Er was geen sprake van
uitstroom. De Ruyter was zwaarder beschadigd op de
boeg. Na de aanvaring voer de Ruyter terug naar Breskens
en de Celestine door naar het ankergebied WielingeNoord om de schade op te nemen.

Schade Amadeus Silver. (Bron: De Bock Maritiem)

Classificatie: Serious

Schade aan de kop van de Priscilla. (Bron: Havenbedrijf Rotterdam)
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Binnenvaart: Aanvaring motortankschip
met brug, Starkenborghkanaal,
3 januari 2022

Binnenvaart: Aanvaring duwcombinatie
met Moerdijkbrug, Hollands Diep,
30 april 2022

Rond 19.30 uur kwam het motortankschip Curaçao
geladen met aardoliedestillaten (UN1268) in aanvaring
met de brug Dorkwerd. Hierbij werd de stuurhut geraakt
en kwam het dak van de stuurhut in het water terecht. Er
was geen sprake van in- of uitstroom en er waren geen
gewonden.

In de nacht werd door de onder Duitse vlag varende
duwboot Hercules II de middenpijler van de Moerdijkbrug
(verkeersbrug) aangevaren. Het schip vervoerde vier
duwbakken geladen met elk 2.400 ton erts. Er zijn geen
gewonden gevallen.

Classificatie: Serious

Binnenvaart: Aanvaring tussen twee
binnenvaartschepen, Westerschelde,
12 maart 2022

Een duwbak is lek geraakt. Deze heeft de brandweer
met pompen boven water gehouden. De andere drie
bakken dreven los. De duwbakken zijn veiliggesteld en de
instroom is gestopt. Het schip is naar een werf gebracht.
De vaarweg is tot ongeveer 02.40 uur gestremd geweest
voor de scheepvaart. De brug hoefde voor de het
wegverkeer niet afgesloten te worden. Er heeft wel een
snelheidsbeperking over de brug gestaan.

Binnenvaart: Motorbootje overvaren,
Beneden Merwede, 22 mei 2022
Op zondagmiddag rond 14.40 uur werd een
motorbootje met twee opvarenden overvaren door
een binnenvaartschip op de Beneden Merwede. Beide
opvarenden raakten te water maar werden door een
ander schip snel uit het water gehaald. De vrouw is ter
controle naar het ziekenhuis gegaan. De schipper van het
binnenvaartschip had de aanvaring niet opgemerkt en
hoorde er pas achteraf van.

Classificatie: Serious

Binnenvaart: Aanvaring met brug,
Rotterdam, 17 juni 2022
De Reinod 1 voer in de middag tegen de Beukelsbrug
in Rotterdam aan en verloor daarbij het stuurhuis.
Het schip was onderweg naar een locatie van Afval
Verbrandingsinstallatie Rijnmond (AVR). De schipper
moest nagekeken worden in de ambulance. Brandweer
en politie rukten met groot materieel uit. Een passerend
beunschip nam het schip even langszij omdat het
stuurloos was.

Een
aanvaring
vond
plaats
tussen
twee
binnenvaartschepen, de Reimerswaal en de Eiltank 26,
op de Westerschelde ter hoogte van de voorhaven
Hansweert. De ongeladen dubbelwandige tanker
Reimerswaal is omhooggelopen en zat vast ter hoogte
van de Oostkop van de haven, hierdoor liep dit schip
een kleine scheur op waarvoor het ter repartie naar de
werf moest. De geladen dubbelwandige tanker Eiltank
26 had geen schade opgelopen en kon na de aanvaring
aanmeren bij de sluizen in Hansweert.

Classificatie: Serious

Aanvaring Moerdijkbrug. (Bron: Rijkswaterstaat, @VLW_Rolph)

Classificatie: Serious

Reinod zonder stuurhut. (Bron: ANP/ Video Duivestein VOF inzake
MediaTV)

Classificatie: Serious
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onderzocht

Binnenvaart: Aanvaring kop-kop, Nieuwe
Merwede, 23 juni 2022
Twee binnenvaartschepen raakten elkaar bij een kopkop aanvaring. Het schip Sincerity was geladen met de
gevaarlijke stof Aniline (twee blauwe kegels) en had een
gat in de kop boven de waterlijn. Dit schip voer zelfstandig
naar Werkendam. Het schip Inversa was geladen met
boomstammen. Deze had een scheur in de kop en maakte
water.
Hulpdiensten en Rijkswaterstaat kwamen ter plaatse. Een
ander schip lag langszij bij de Inversa en er was inzet van
een brandweerboot. Met pompen werd de Inversa boven
water gehouden. Het schip ging daarop gekoppeld aan
een ander schip naar Moerdijk. Er raakte niemand gewond
en er was geen uitstroom.

Classificatie: Serious

Arbeidsongevallen
Gewond na val van twaalf meter,
Rotterdam, 12 februari 2022
Een bemanningslid van het onder Russische vlag varende
kraanschip Oceanic 5.000 viel ongeveer twaalf meter
naar beneden in de thrusterruimte terwijl het schip in de
Rotterdamse haven lag. Het voorval gebeurde toen twee
bemanningsleden voor een onderhoudsklus aan een
kapotte elektromotor in de thrusterruimte, naar beneden
gingen. Het slachtoffer ging als eerste naar beneden,
waarbij hij viel. In eerste instantie is hij drie meter gevallen,
kwam op een reling terecht en viel vervolgens nog eens
negen meter in een trapgat. Hij is daarna zelf weer een
trap opgelopen, waarna zijn collega's zeiden dat hij moest
gaan liggen. De scheepsarts heeft hem gestabiliseerd. Hij
is vervolgens met hulp van de brandweer en ambulance
naar het ziekenhuis gebracht.
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Toegang thrusterruimte. (Bron: ILT)

Classificatie: Serious injury

Gewond aan vingers tijdens afmeren,
Dordrecht, 13 februari 2022

Matroos loopt brandwonden op bij werk
aan boiler, Rotterdam, 15 februari 2022

Tijdens het afmeren op de gebruikelijke ligplaats in
Dordrecht raakte een bemanningslid van de Nederlandse
sleepboot En Avant 20 gewond aan zijn vingers. Na het
afmeren liep het bemanningslid zelfstandig de steiger
op. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht,
alwaar hij direct geopereerd werd. Het schip kwam aan
ter hoogte van het afmeerponton, één bemanningslid
stapte via de toegangsdeur in de reling op het ponton,
pakte de daar liggende tros op en gaf deze aan een
bemanningslid die aan dek stond. Hij pakte de tros aan de
binnenzijde beet en legde de tros om de bolder, raakte
hierbij bekneld, maar doordat de tros weer even slack
kwam kon hij zijn beknelde hand lostrekken. De kapitein
zag op de monitor niets vreemds en zorgde dat het schip
in de tros kwam te hangen, zodat de voortros belegd
kon worden. Het gewonde bemanningslid liep naar de
brug en pas daar zag de kapitein dat het bemanningslid
gewond was. De vaste ligplaats van de En Avant 20 is
aan een afmeerponton in Mallegat-Zuid te Dordrecht.
De kapitein heeft vanuit zijn manoeuvreerpositie niet
rechtstreeks zicht op de personen die tijdens het afmeren
voor en achter aan dek staan, ook ziet hij het ponton niet
continu doordat dit laaggelegen is. Tijdens het meren
gebruikt hij camera’s, zodat hij kan zien of de achtertros
om de scheepsbolder zit, en zodat hij weet dat hij het
schip strak kan trekken en men daarna de voortros kan
beleggen. Deze procedure heeft de kapitein al vele malen
uitgevoerd, ook voor het slachtoffer was dit een bekende
procedure.

Tijdens werkzaamheden aan een boiler aan boord van
de Libische tanker Al Agaila liep een bemanningslid
ernstige brandwonden op. De klep van de boiler lekte
waardoor er stoom op het hele lichaam van het slachtoffer
terecht kwam. Eerst werd het bemanningslid aan boord
behandeld met brandwondenzalf. Toen zijn toestand
later op de dag verslechterde, werd hij alsnog naar het
ziekenhuis gebracht voor verdere verzorging.

Classificatie: Serious injury

Hand bekneld tijdens
hijswerkzaamheden, Dordrecht,
17 maart 2022
Het Nederlandse werkschip Multrasalvor 3 lag gemeerd
langszij het kraanponton Medusa 2 bij een scheepswerf
in Dordrecht. Bij het overladen en hijsen van de
scheepsploeg en het frame van het dek van de
Multrasalvor 3 naar het dek van de Medusa 2 is de
linkerhand van de stuurman bekneld komen te zitten.
Voor de hijs werd gebruik gemaakt van de kraan van de
Medusa 2. In het ziekenhuis bleek dat de stuurman twee
middenhandsbeentjes gebroken had.

Classificatie: Serious injury
Classificatie: Serious injury

Bemanningsleden raken gewond bij
loskoppelen slang, Rotterdam
Maasvlakte, 22 februari 2022
Op de Maasvlakte raakten, bij routinematige
onderhoudswerken aan het hydraulisch leidingensysteem
van het Maltese kraanschip Pioneering Spirit, drie
bemanningsleden gewond. Aanleiding van dit voorval
was het feit dat ten tijde van het loskoppelen van de
slang een drukventiel nog afgesloten was, waardoor het
systeem niet volledig drukloos werd gemaakt alvorens de
slang los te koppelen. Eén slachtoffer werd zwaargewond
naar het ziekenhuis gebracht. De twee anderen liepen
lichte verwondingen op.

Classificatie: Serious injury

Matroos gewond door val van een luik in
het ruim, Harlingen, 19 maart 2022
Rond 15.50 uur viel een matroos aan boord van het
Nederlandse schip Lady Anneke van een luik in het
ruim. Het slachtoffer was een matroos die bezig was met
onderhoudswerkzaamheden aan dit luik. Een ambulance
was snel ter plaatse. Het slachtoffer was aanspreekbaar
en werd naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht. De
matroos liep een gebroken arm, gebroken been en enkele
andere verwondingen op.

Classificatie: Serious injury
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Bemanningslid verloor evenwicht en
raakte gewond, Boulogne Sur Mer,
Frankrijk, 9 april 2022
In de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde tijdens
schoonmaakwerkzaamheden een ongeval op de UK112
Wilhelmina. Bij het schoonspuiten van de ramen van de
stuurhut verloor een bemanningslid zijn evenwicht en
viel achterop een hek. Er is eerste hulp verleend en in
verband met ademhalingsproblemen werden gelijk de
hulpdiensten ingeschakeld. Het ambulancepersoneel
heeft het bemanningslid meegenomen naar het ziekenhuis
waar hij werd opgenomen voor verdere behandeling.

Classificatie: Serious injury

Gewond aan gezicht door vallend
materiaal, Belgische Kust, Noordzee,
4 april 2022
Tijdens het vissen bij een aanschietende zee op het
Belgische deel van de Noordzee kreeg een bemanningslid
materiaal op zijn hoofd waardoor hij een oogkasbreuk
opliep. De schipper informeerde de kustwacht. Door
de zeegang was het niet mogelijk om een reddingsboot
te sturen en de reddingshelikopter was op dat moment
niet beschikbaar. Hierop besloot de schipper om
naar Oostende te varen voor de evacuatie van het
bemanningslid. Het bemanningslid was bij bewustzijn,
had last van een opgezwollen oogkas en een verminderd
zicht.

Classificatie: Serious injury

Gewond aan hand na beknelling onder
stalen balk, Noordzee, 9 april 2022
Aan boord van het Nederlandse Construction Support
Vessel Acta Orion raakte de tweede stuurman gewond aan
zijn hand nadat een stalen balk op zijn hand terecht was
gekomen. De bemanning was bezig met het verplaatsen
van een snackautomaat van buiten aan dek naar binnen
in de accommodatie. De snackautomaat werd liggend op
een houten pallet vervoerd. Bij het naar binnen vervoeren
van de snackautomaat moest deze een stukje opgetild
worden om over een luik heen te kunnen om door de
accommodatie ingang te komen. Hiervoor gebruikte de
bemanning een stalen balk met kettingtakel waarmee de
snackautomaat opgetild werd. De stalen balk werd los
op de spanten boven de accommodatie ingang gelegd.
Tijdens het naar binnen duwen van de snackautomaat
door de deur van de accommodatie, kwam de stalen balk
met kettingtakel los en kwam op de hand van de tweede
stuurman terecht waardoor twee vingertopjes werden
geamputeerd. De gewonde tweede stuurman werd
medisch geëvacueerd en naar een ziekenhuis gebracht.
Daar werd hij geopereerd aan zijn hand. De tweede
stuurman heeft na herstel zijn werkzaamheden hervat aan
boord van de Acta Orion.

Balk met kettingtakel op Acta Orion. (Bron: Acta Marine)

Medische evacuatie, Noordzee ten
westen van Denemarken, 18 april 2022
Op de Noordzee vond op maandagavond op de
Nederlandse viskotter ARM7 Jan Senior een medische
evacuatie plaats. Er moest een buis van de boomkor
vervangen worden omdat een deel krom was. Tijdens
de werkzaamheden maakte de buis onverwachts een
beweging en kwam een bemanningslid tussen de buis
en de boeiing van het schip terecht. De buis raakte het
bemanningslid op zijn bovenbeen. Door het schip schuin
te leggen, door het andere vistuig verder van het schip
te brengen, kon het bemanningslid weer vrij komen. De
opvarende is met de helikopter naar het ziekenhuis in
Aalborg vervoerd.

Classificatie: Serious injury
Classificatie: Serious injury
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Bemanningslid geraakt door strop met
haak, Noordzee, 28 april 2022

Bemanningslid raakt zwaar gewond,
Atlantische Oceaan, 5 mei 2022

Bemanningslid getroffen door ammoniak,
Vlissingen-Oost, 17 mei 2022

Het Kustwachtcentrum werd vanaf het Nederlandse
vissersvaartuig UK-150 Polar benaderd voor radio
medisch advies. De bemanning werd geadviseerd om een
gewond bemanningslid in Vlissingen aan wal te brengen
en met hem naar de spoedeisende hulp te gaan. Tijdens
het voorbereiden voor de visserij moesten aan boord
twee lijnen worden overgezet van bakboord touwwinch
naar stuurboord touwwinch. Tijdens het overpakken werd
een vaste strop met een haak gebruikt. Deze vaste strop
draaide om de lijn die stijf kwam te staan. De bemanning
moest dit eerst weer uit elkaar draaien. Vermoedelijk
is dit te snel gegaan en is de vaste strop met haak op
stuurboord touwwinch gedraaid en daarna door de hoge
kracht afgeknapt. De mensen aan dek renden gelijk weg
tijdens het breken maar desondanks is het betreffende
bemanningslid aan zijn been geraakt. Hij raakte dusdanig
gewond dat hij naar het ziekenhuis moest worden
gebracht.

De Nederlandse bulkcarrier Stornes voer op de
Atlantische Oceaan ter hoogte van de kust van Portugal.
Het schip was onderweg van Noorwegen naar Malta.
Op zee werden er diverse onderhoudswerkzaamheden
uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden raakte omstreeks
11.45 uur een elektricien bekneld tussen een verticaal
opengaande deur en de daarnaast aanwezige vloer. De
elektricien liep zware verwondingen op en moest met
een helikopter naar een ziekenhuis in Lissabon vervoerd
worden. De elektricien en een collega waren bezig met het
afstellen van de eindschakelaars van deur nummer vijf aan
stuurboord. Eerder hadden zich bij het testen problemen
voorgedaan en men was bezig deze te verhelpen. De
deuren worden hydraulisch bediend door middel van
hydrauliekcilinders die via een PLC-programma worden
aangestuurd. Om deur nummer vijf af te koppen van het
hydraulisch systeem, was de bijbehorende kogelkraan
dichtgezet. Ondanks dat deze dicht stond kon de deur
toch open en dicht. Het systeem is na het incident nog
een keer getest en toen was de werking hetzelfde. De
verticale deur is geactiveerd door het werken aan de
eindschakelaar en daardoor is de deur opengegaan,
ondanks de dichte kogelkraan.

Aan boord van het Bahama’s gevlagde zeeschip Hood
Island vond een ongeval plaats. De koel- en vrieswerktuigkundige aan boord was werkzaamheden aan het
uitvoeren aan de kleppen en afsluiters van het koel- en
vriessysteem van de ruimen. Bij het openen van een
afsluiter kwam er onder hoge druk een hoeveelheid
ammoniak vrij, ondanks dat de drukmeters aangaven dat
het systeem niet onder druk stond. De werktuigkundige
liep brandwonden op aan armen, gezicht en romp.
Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij in
verband met het nadampen van gevaarlijke stoffen in een
quarantaine ruimte werd behandeld.

Classificatie: Serious injury

Classificatie: Serious injury

Classificatie: Serious injury

Geblesseerd door vertilling, Golf van
St. Lawrence, Canada, 19 mei 2022
Aan boord van het Nederlandse passagierschip
Zaandam wilde een bemanningslid een bak fruit uit de
inloopkoelkast halen om in het restaurant te kunnen
serveren. Daarbij verstuikte hij zijn schouder. Het bleek
dat hij voordat hij aan boord was gekomen, een blessure
aan dezelfde schouder had gehad. Hij was voor acht
dagen uitgeschakeld en werd daarom op medische
gronden van boord gehaald.

Classificatie: Serious injury
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Gebroken vinger, Piraeus, Griekenland,
13 juni 2022

Getroffen door stoom, Noordzee,
18 juni 2022

Aan boord van het Nederlandse passagierschip
Oosterdam verrichtte een ervaren bemanningslid aan dek
routineonderhoud aan apparatuur voor het vast maken
van de reddingsboten, waarbij de veiligheidsgordel werd
vastgezet. Tijdens deze werkzaamheden probeerde hij
de sluiting te verwijderen door met een hamer op een
metalen staaf te slaan. Bij het slaan op de metalen staaf
gleed de hamer weg en raakte daardoor zijn vinger. Hij
brak hierbij zijn vinger.

De derde machinist aan boord van het Nederlandse
passagierschip Rotterdam opende een afsluiter van het
airconditioning herverwarmingssysteem. De stoomdruk in
het systeem liep daarbij op tot 3 bar (maximale werkdruk
5 bar) waarbij een expansiestuk in het leidingsysteem het
begaf. De derde machinist werd daarbij getroffen door
stoom en liep eerste- en tweedegraads brandwonden
op aan linker arm en bovenlichaam. Hij werd van boord
gehaald en naar een ziekenhuis overgebracht.

Classificatie: Serious injury

Gewond door emmerketting op
emmerbaggermolen, Grenaa,
Denemarken, 20 mei 2022
Op de Nederlands gevlagde emmerbaggermolen
Frigg R. brak een matroos zijn onderbeen op meerdere
plaatsen tijdens het verwijderen van een emmer van de
baggermolen. Bij het verwijderen schoot de ketting
waaraan de emmer was bevestigd een stuk terug en trof
daarbij het onderbeen van de matroos. De matroos werd
overgebracht naar het ziekenhuis. Het voorval gebeurde
in haven van Grenaa in Denemarken.

Classificatie: Serious injury
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Gebroken enkel door val, Scheveningen,
14 juni 2022
Een bemanningslid gaf ’s avonds na werktijd een
rondleiding aan opvarenden van een ander schip op
het Nederlandse vissersschip de WIRON 1 terwijl
het in Scheveningen lag afgemeerd. Bij het afdalen
van een verticale stalen trap richting het ruim gleed
hij uit en viel van de trap, waarbij hij zijn enkel heeft
gebroken. Dit gebeurde doordat het bemanningslid
geen veiligheidsschoenen droeg en de stalen trap in de
koelruimte licht opgevroren was.

Classificatie: Serious injury

Classificatie: Serious injury

Binnenvaart: Dode en gewonde door
losschieten giek, Terschelling,
27 mei 2022
Het Nederlandse historische zeilschip Wilhelmina
(chartervaart) verliet in de ochtend de haven van
Terschelling op weg naar Ameland met aan boord
negentien passagiers en twee bemanningsleden.
Ongeveer 2 mijl uit de haven schoot de giek tijdens het
zeilen los en viel naar beneden waarbij twee passagiers
werden geraakt. Eén passagier kwam hierbij om het leven,
de ander is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Classificatie: Very serious

Brand

Grondingen en strandingen

Vastgelopen op de dijk, Noordzeekanaal,
17 februari 2022

Binnenvaart: Brand in de machinekamer,
Biesbosch, 14 juni 2022

Gronding, Noordzee, 28 januari 2022

Nadat de Viking Sea op 17 februari 2022 uit de
Noordersluis in IJmuiden voer en de twee sleepboten
ter assistentie voor de sluismanoeuvre los maakte liep
de Viking Sea om 14.44 uur lokale tijd de zuidoever van
het Noordzeekanaal in. Oorzaak was het uitvallen van
de voortstuwing waardoor de wind (storm Dudley) vat
kreeg op het schip. Omstreeks 15.00 uur is het schip met
behulp van een sleepboot en eigen voortstuwing weer
losgekomen en vervolgde de reis naar de Westhaven. Het
schip heeft minimale schade opgelopen.

Het binnenvaartpassagiersschip Zilvermeeuw 2 kreeg
brand in de machinekamer toen het in de middag met
225 passagiers door de Biesbosch voer. De brand bleef
beperkt tot de machinekamer, waar een generator en
bijbehorend isolatiemateriaal in brand waren gevlogen.
De passagiers, voornamelijk ouderen, werden zonder
verdere problemen geëvacueerd. Onder andere de
brandweer, Rijkswaterstaat, de KNRM en de Zilvermeeuw
5 ondersteunden hierbij. De brandweer heeft de brand
geblust.

Tijdens de aanloop naar Stellendam is boomkorkotter
SL42 Jan Cornelis 3 aan de grond gelopen. Het schip werd
met behulp van een andere vissersboot losgetrokken
waarna het schip haar reis zelfstandig kon vervolgen. Er
werden geen technische problemen vastgesteld.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Lostrekken SL42. (Bron: C. Hameeteman)

Classificatie: Serious

In de wal gevaren, Kielerkanaal,
Duitsland, 1 februari 2022
Onderweg van Brunsbuttel naar Kiel liep het schip
de Rijnborg door een te grote koerscorrectie aan
stuurboordwal aan de grond. Twee ballastwatertanks
werden leeggepompt voor inspectie en ook de
boegschroefruimte werd op lekkages gecontroleerd.
Er werden geen lekkages gevonden. Het schip kwam
op eigen kracht weer los en is verder gevaren naar
Oldenbuttel, halverwege het Kielerkanaal. Hier kreeg ze
sleephulp om de reis naar Kiel verder te kunnen vervolgen.

Classificatie: Serious

Viking Sea aan de grond. (Bron: Ko van Leeuwen)

Aan de grond gelopen, Thyborønkanaal,
Denemarken, 25 mei 2022
Het Nederlandse vissersschip ARM18 Joris Senior liep
rond 10.22 uur lokale tijd in het Deense Thyborønkanaal
vast. Het schip had sleepassistentie nodig om los te
komen. Na de gronding heeft de Danish Maritime
Authority het schip vastgehouden voor inspectie. Na
inspectie kon het schip zonder schade verder varen en is
weer terug op zijn visgronden.

Classificatie: Serious
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Uit het roer in de kant, Kanaal GentTerneuzen, 19 juni 2022

Man over boord (MOB)

Het Antigua Barbuda gevlagde vrachtschip Onego
Traveller passeerde op het Kanaal Gent-Terneuzen een
groot zeeschip. Mogelijk is hierbij door zuigende werking
de Onego Traveller uit het roer gelopen. Het schip voer de
kant in en blokkeerde daarbij het kanaal voor zeeschepen.
Het schip zat vast en had sleephulp nodig om weer los te
komen.

Binnenvaart: Man over boord en bekneld,
Volkeraksluis, 10 maart 2022

Classificatie: Serious

Gronding door stuurfout, Oostzee,
Duitsland, 30 mei 2022
De Nederlandse barkentijn Atlantis was onderweg van
Lauterbach naar Sassnitz (beide in Duitsland). In de smalle
vaargeul die van Lauterbach naar het oosten gaat, is er
een scherpe bocht naar het zuidoosten, met een ondiepte
die in de vaargeul uitsteekt. De bemanning heeft te laat
een roerbeweging uitgevoerd, waardoor het zeilschip
tijdens het maken van de bocht zijwaarts aan de grond
liep. Daardoor was het onmogelijk het schip achteruit naar
dieper water te manoeuvreren, hoewel de bemanning
dit meerdere malen heeft geprobeerd. De Atlantis liep
vast bij het Duitse eiland Vilm, zuidelijk van Rügen in de
Oostzee. Aan boord waren twaalf opvarenden. Twee
Duitse reddingboten hebben de Atlantis vlot getrokken.
Toen het schip weer vlot was, controleerde de bemanning
alle kimmen op schade en waterinsijpeling, en vond niets.

Binnenvaart: vastgelopen op de dijk,
Markermeer, 20 februari 2022
Op 20 februari 2022 kwam de tweemastklipper Succes in
nood en liep op de dijk bij Hoorn. Door de stormachtige
wind kon het anker het schip niet houden en de motor
was uitgevallen waardoor het naar lagerwal dreef.
Reddingsboten uit Hoorn, Enkhuizen en Warder schoten
te hulp. De zestien passagiers werden geëvacueerd, de
kapitein en een matroos bleven aan boord. Er vielen geen
gewonden. Het schip werd met sleephulp bij de keien
weg gehaald en naar de haven gebracht.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Klipper Succes op de keien. (Bron: Reddingsbrigade Notwin Hoorn)
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Een matroos van het binnenvaartschip Rijntrans is in de
ochtend van donderdag 10 maart 2022 om het leven
gekomen door een noodlottig ongeval. Hij was bezig om
de wrijfhouten op hun plek te hangen ter voorbereiding
op het afmeren in de Volkeraksluis, daarbij is hij tussen
wal en schip gevallen en door verdrukking om het leven
gekomen.

Classificatie: Very Serious

Technische storingen

Motorproblemen, Botnische Golf,
8 januari 2022

Stuurloos door problemen met
stuurinrichting, Noordzee, 29 januari 2022

Stuurloos na motoruitval, Atlantische
Oceaan, 11 december 2021

Tijdens haar reis in de Botnische Golf kreeg het
Nederlandse
vrachtschip
Schippersgracht
ten
noordoosten van Harnosand (Zweden) motorproblemen.
Na onderzoek bleek dat het krukaslager van cilinder twee
het had begeven. De schade kon niet aan boord worden
gerepareerd en sleephulp werd ingeroepen door de
eigenaar. Het schip is naar de haven van Husum in Zweden
gesleept waar reparaties werden uitgevoerd.

Op anderhalve mijl van IJmuiden raakte het onder de vlag
van Vanuatu varende guardvessel Walvis stuurloos door
problemen aan de stuurinrichting. Een sleepboot sleepte
het schip naar de haven van IJmuiden voor reparatie. De
volgende ochtend vertrok de Walvis weer naar zee zonder
verdere problemen.

Tijdens de nacht ondervond de Suomigracht problemen
met de hoofdmotor terwijl het schip onderweg was op de
Atlantische oceaan. Het smeeroliealarm ging af doordat
de druk te laag werd, gevolgd door het alarm van de oliemistdetector. Daarop stopte de hoofdmotor automatisch.
De bemanning voerde diverse controles uit om de
oorzaak te achterhalen. Uiteindelijk stelde de bemanning
vast dat het lager van de smeeroliepomp kapot was.
Men verving het lager en startte de hoofdmotor. Na
enkele minuten ging wederom het alarm van de oliemist-detector en schakelde de hoofdmotor automatisch
uit. Na diverse controles startte de bemanning wederom
de hoofdmotor, maar constateerde ze dat de turbo niet
draaide. De turbo bleek vast te staan. Het schip dreef
ongeveer 500 Nm ten oosten van de Bermuda's. Er waren
geen gevaren voor de navigatie met omliggende schepen
en de weersvoorspellingen waren gunstig. Het schip is
met behulp van een sleepboot naar Bermuda gebracht
voor nader onderzoek en reparatie.

Classificatie: Serious

Sleephulp na problemen hoofdmotor,
Ankergebied Rotterdam, 5 januari 2022
De tanker Amanda werd getroffen door problemen met
de hoofdmotor. Zij lag met krabbend anker net ten zuiden
van het ankergebied 4 oost en vroeg om ‘emergency
towing assistance’. De wind was noordwest 30kts (8Bft),
golfhoogte 3.0-3.5 meter en het zicht was meer dan
10 km. Het schip was in ballast conditie. Positie met
krabbend anker bleef nagenoeg stabiel. Via de agent is
sleephulp geregeld en werd het schip naar de haven van
Rotterdam gesleept.

Classificatie: Serious
Classificatie: Serious

Motorstoring door afgebroken
koppeling, Golf van Biskaje, 9 januari 2022
De Nederlandse chemicaliëntanker Star Curaçao was op
9 januari 2022 onderweg van Rotterdam naar Bayonne
(Frankrijk) met een lading palmolie. Het kreeg in de loop
van de ochtend op 24 mijl uit de kust in de Golf van Biskaje
motorproblemen. De problemen konden op zee niet
worden verholpen. Daarna werd via de Franse autoriteiten
om sleephulp gevraagd. Door een Frans SAR-schip werd
de Star Curaçao naar Brest gesleept, waar het in de loop
van de avond aankwam. De oorzaak was een afgebroken
koppeling van de luchtleiding naar de regulateur van de
hoofdmotor.

Motorproblemen en krabbend anker,
Noordzee, 18 februari 2022
De tanker Wisby Teak lag voor anker op de Noordzee voor
Rotterdam. Door de toenemende wind (storm Eunice)
begon het anker te krabben en startte de bemanning
de hoofdmotor om het schip in positie te houden. Door
een kapotte turbocharger viel echter de hoofdmotor
uit. Vanwege het krabbende anker en doordat de motor
niet meer gebruikt kon worden, werd het schip met een
sleepboot naar de haven van Rotterdam gesleept.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious
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Kapotte winch en anker verloren,
Noordzee, 18 februari 2022

Aanvaring na storing in de voortstuwing,
Terneuzen, 6 april 2022

Het schip de Dintelborg verloor tijdens een storm aan
stuurboordzijde het anker terwijl de bakboord winch
een uitgebrande elektromotor had. Daardoor was de
motor niet te gebruiken. De elektromotor bleek door de
zware zeegang tijdens de storm stukgegaan te zijn. Dit
betekende dat het schip wel bakboord anker had, maar
door de kapotte winch dit anker niet meer kon gebruiken.
Om bij een noodgeval een stremming van het Kanaal
Gent-Terneuzen te voorkomen werd een sleepboot
voorgeschreven die mee moest varen tot de ligplaats in
de Axelse Vlakte.

Het Nederlandse vrachtschip Bothniaborg was onderweg
van Sheerness in Engeland, naar Terneuzen. Op Vlissingen
rede kwam om 16.30 uur de rivierloods aan boord. Bij
het aanlopen van de Westsluis in Terneuzen waren de
kapitein, de eerste stuurman en de loods op de brug.

Classificatie: Serious

Stuurloos door defect hoofdmotor,
gevolgd door onwelwording na
inademen uitlaatgassen, Rotterdam,
19 maart 2022
Op het Hong Kong gevlagde schip Nightingale Island
begaf omstreeks 22.20 uur de pakking op de uitlaat
van cilinder vier van de hoofdmotor het, waardoor de
machinekamer vol uitlaatgassen kwam te staan. Het schip
was net vertrokken en bevond zich uitgaand tussen de
pieren bij Hoek van Holland. Het schip raakte door de
schade stuurloos waarna het met sleepboten terug naar
de haven moest worden gebracht. Bij het incident was
een luide klap te horen. Twee werktuigkundigen liepen de
machinekamer in om te onderzoeken. Eén van de twee
werktuigkundigen van het schip ademde uitlaatgassen is.
Aan dek, in de frisse lucht, raakte hij vervolgens onwel,
waarna hij door een helikopter van boord is geëvacueerd
en naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen van de
werktuigkundige vielen mee. Hij kon snel weer terug aan
boord.

Er waren op dat moment drie andere schepen in de sluis
waaronder het Noorse vrachtschip Embla. Tijdens het
zeer langzaam naar binnen varen in de sluis omstreeks
17.50 uur, de spring was reeds aan de wal, schoot de
voortstuwing geheel onverwachts en onbedoeld, naar
100% in circa vijf seconden. De Embla lag op dat moment
gemeerd op circa 30 meter voor de Bothniaborg. Over
deze afstand ontwikkelde de Bothniaborg een snelheid
van ongeveer vijf knopen, brak de spring en raakte de
Embla stuurboord achter. De Embla schoot daarna naar
voren en raakte de sluisdeur. Zowel de Embla als de
sluisdeur raakten zwaar beschadigd.

Classificatie: Serious

Storing en schade hoofdmotor, Het
Kanaal, 26 april 2022
Er ontstond een storing aan de hoofdmotor van het
Nederlandse vrachtschip Eems Spirit in het Kanaal net
ten zuiden van Portsmouth. Nadat sterke vibratie werd
gevoeld en er rook uit de machinekamer kwam werd
de hoofdmotor direct afgeschakeld. Het bleek dat de
hoofdmotor forse schade had opgelopen aan cilinder
één. Het carterdeksel was er af geblazen en zowel de
cilindervoering als de zuigerstang waren gebroken. Een
sleepboot heeft het schip vervolgens naar de haven van
Rotterdam gesleept voor nader onderzoek en reparatie.

Classificatie: Serious
Classificatie: Serious
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Uitval voortstuwing na storing,
Middellandse Zee, 3 mei 2022

Lozingen en morsingen

Tijdens een passage van de Middellandse Zee kreeg het
Nederlandse vrachtschip Eems Dover problemen met
de stuurboord Azimuth thruster. Het schip was met 800
ton vracht onderweg van Turkije naar Spanje. Op het
moment dat de storing ontstond, schakelde de thruster
automatisch af. Het schip bevond zich 50 Nm boven
Tunesië. Het mankement kon op zee niet verholpen
worden, dus het schip werd door een sleepboot
naar Malta gebracht. Na inspectie in Malta bleek dat
inkomende as op de bovenste tandwielkast gebroken was.
De voorste lagerafdekking van de voorstuwingsmotor
was los en de bevestigingsbouten van de luchtkoeler op
de elektromotor waren ook los of kapot. Alles werd ter
plaatse gerepareerd, waarna het schip verder kon varen
naar Nederland.

Tussendek raakt los en maakt gat in
brandstoftank, Newfoundland, Canada,
9 februari 2022

Classificatie: Serious

Motorstoring, Noordzee, 30 mei 2022
Het Cypriotische vrachtschip AAL Gladstone had tijdens
de uitgaande reis vanuit Rotterdam een black-out tijdens
passage op Het Scheur, iets beneden Maassluis. Na
voor anker te zijn gegaan bleek sleepbootassistentie
noodzakelijk.

Classificatie: Serious

De Canadese autoriteiten vormden zich een beeld van de
vervuiling vanuit de lucht op het land. Er is geen schade
aan de kustlijn vastgesteld.

Classificatie: Serious

Ten zuiden van Newfoundland ging aan boord van het
Nederlandse vrachtschip Alaskaborg een bilge-alarm
van ruim twee af. Het vermoeden was dat het ging
om binnengelopen water of gesmolten sneeuw. De
bemanning was door de heftige bewegingen van het
schip niet in staat het ruim in te gaan voor inspectie, maar
startte de pomp in de veronderstelling dat het ging om
water. Nadat het duidelijk werd dat het niveau van de
brandstof (zware stookolie) bunker tank daalde, stopte de
kapitein de bilgepomp.
De bemanning inspecteerde hierna het ruim en vond een
gat van 4x2 cm in een brandstoftank op 2.14 meter boven
de tanktop. Het gat in de brandstoftank ontstond doordat
een gesjord tussendek losraakte, uit de sjorringen viel
en het schot van de brandstoftank raakte. Hierdoor was
ongeveer 50 m3 brandstof in het ruim gelekt. Op dat
moment ontstond het vermoeden dat een gedeelte
van deze brandstof ook overboord was gepompt toen
het bilgealarm was afgegaan. De bilgepomp werd
geïnspecteerd en bevatte sporen van zware stookolie. De
stookolie was gedeeltelijk ‘opgenomen’ door de lading
in het ruim. De eerste schatting van de hoeveelheid
stookolie die overboord is gepompt is maximaal 30 m3.
Na onderzoek bleek echter dat nagenoeg alle stookolie
was opgenomen in de lading en vermoedelijk maar
een zeer geringe hoeveelheid overboord is geraakt.
De overboordleiding van het bilgesysteem werd
gelijk afgesloten om verdere vervuiling overboord te
voorkomen. Het gat in de bunker tank werd opgevuld met
hout en de resterende brandstof overgepompt naar een
andere bunker tank.

Vervuilde lading Alaskaborg. (Bron: Wagenborg)
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Drie vragen
over de
Onderzoeksraad
voor Veiligheid

Wat doet de
Onderzoeksraad voor
Veiligheid?

Wie werken er bij de
Onderzoeksraad voor
Veiligheid?

Veilig
wonen,
veilig
werken,
veiligheid.
Het
klinkt
vanzelfsprekend, maar veiligheid valt
niet te garanderen. Ondanks alle
kennis en technologie vinden
ernstige voor-vallen en soms rampen
plaats. Door onderzoek te doen en
daaruit lessen te trekken, kan de
veiligheid verbeterd worden. In
Nederland
onderzoekt
de
Onderzoeksraad voor Veiligheid
voorvallen, veiligheidsvraagstukken
en onveilige situaties die geleidelijk
ontstaan. Op basis van het
onderzoek
doet
de
Raad
aanbevelingen om de veiligheid te
verbeteren.

De Onderzoeksraad bestaat uit
drie
permanente
raadsleden.
De raadsleden zijn het gezicht van
de
Onderzoeksraad

naar
de
samenleving. Zij hebben brede
kennis van veiligheidsvraagstukken.

Wat is de Onderzoeksraad
voor Veiligheid?
De Onderzoeksraad voor Veiligheid
is een zelfstandig bestuursorgaan.
De Raad is onafhankelijk van de
Nederlandse overheid en andere
partijen en besluit zelf welke voorvallen en onderwerpen onderzocht
worden.
De Onderzoeksraad is bevoegd om
onderzoek te doen op nagenoeg
alle terreinen. Naast voorvallen in de
luchtvaart, op het spoor, in de
scheepvaart en in de (petro-)chemische industrie onderzoekt de Raad
bijvoorbeeld ook voorvallen in de
bouwsector en de gezondheidszorg
of militaire voorvallen bij Defensie.
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Daarnaast beschikken zij over ruime
bestuurlijke en maatschappelijke
ervaring in verschillende functies.
Het bureau van de Onderzoeksraad
telt circa zeventig medewerkers,
waarvan tweederde onderzoekers.
Kijk voor meer informatie op
www.onderzoeksraad.nl

Colofon
Dit is een uitgave van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid. Deze rapportage is zowel in
het Engels als in het Nederlands
verschenen. Indien er verschil bestaat in de
interpretatie van het Nederlandse en
Engelse rapport, is de Nederlandse
rapportage leidend.
september 2022
Foto’s
Foto’s in deze uitgave die niet zijn voorzien
van een bronvermelding, zijn eigendom van
de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Bronvermelding foto’s voorkant:
1. GinoPress
2. Havenbedrijf Rotterdam
3. C. Hameeteman

