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In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KpNK) werken Deltares, MARIN, 
Rijkswaterstaat en TNO samen aan de kennisontwikkeling om de vervangings- en 
renovatieopgave bij natte kunstwerken (stuwen, sluizen, gemalen en storm-
vloedkeringen) efficiënt en kostenbesparend aan te pakken. 

 
 
 
 

                

  
Voor het kennisprogramma wordt er jaarlijks een inhoudelijk Kennisplan inclusief 
bijbehorend financieringsplan opgesteld. Andere partijen (zoals waterschappen 
en marktpartijen) worden nadrukkelijk uitgenodigd om deel te nemen. 
 
Meer informatie over het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vindt op 
www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl waar ook de onderzoeksresultaten ter 
beschikking worden gesteld. 
 

 
De samenwerking binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vormt de 
uitwerking van de onderzoekslijn “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken” 
binnen het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Dit kennis-
platform brengt Nederlandse overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij 
elkaar om samen te werken aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijn-
ontwikkelingen op gebied van water- en klimaatvraagstukken. 
 
Meer informatie staat op www.waterenklimaat.nl. 
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Voorwoord 

Sluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen zijn belangrijke assets van beheerders zoals 
Rijkswaterstaat en de waterschappen. Een groot deel van deze natte kunstwerken bereikt komende 
decennia het einde van de (technische) levensduur waarvoor het is ontworpen. Er dient zich dan ook 
een aanzienlijke vervangings- en renovatieopgave van deze kunstwerken aan. 

De laatste jaren wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om levensduur van kunstwerken te 
verlengen, en om bij einde levensduur (noodzakelijke) ingrepen aan gebiedsontwikkelingen en/of 
functionele/netwerk ontwikkelingen te koppelen. Rijkswaterstaat heeft daartoe als asset manager 
een vernieuwde werkwijze voor het Vervanging en Renovatie (VenR) proces opgesteld, welke de basis 
vormt voor de inrichting van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken (zie Figuur 1). 

 

Figuur 1.   Vernieuwde RWS-werkwijze Vervanging en Renovatie. 

In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt kennis ontwikkeld die bijdraagt aan de 
verschillende stappen binnen deze vernieuwde VenR-werkwijze, met als focuspunten stap 1 
(prognoserapport) en stap 2 (regio-analyse en -advies). Het prognoserapport richt zicht op de (einde) 
technische levensduur, het regio-advies brengt met name de relatie object-netwerk-gebied in kaart. 
 
Het onderzoek in het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vindt plaats langs de onderstaande  
3 onderzoekssporen en heeft tot doel om een effectieve en efficiënte aanpak van de vervanging- en 
renovatie-opgave en nieuwbouw van natte kunstwerken mogelijk te maken: 
 
 bestaand object - inzicht in (einde) technische levensduur 

- levensduurverlenging 
    object-systeem - inzicht in (einde) functionele levensduur en 

object-systeemrelaties 
    nieuw(e) object/objectonderdelen - toepassen innovaties 

- inspelen op toekomstige ontwikkelingen. 
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Sinds enkele jaren is er het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Hieronder lopen 
diverse onderzoekslijnen. Eén van de onderzoekslijnen is “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken”. 
Voor het praktisch laten functioneren van deze onderzoekslijn is er een Samenwerkingsovereenkomst 
Natte Kunstwerken en een Kennisprogramma Natte Kunstwerken opgesteld: 
 

 Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken. De partijen die momenteel binnen deze 
overeenkomst samenwerken aan onderwerpen rondom de vervangings- en renovatieopgave 
bij natte kunstwerken zijn Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO. 

 In het kader van de bovengenoemde Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken en 
de 3 onderzoekssporen van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt er jaarlijks een 
inhoudelijk Kennisplan inclusief bijbehorend financieringsplan opgesteld. 

 
Naast de genoemde partijen zijn en worden andere partijen nadrukkelijk uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Samenwerkingsovereenkomst Natte Kunstwerken en/of het Kennisplan. Inzet kan 
zowel in kind en/of financieel zijn. In het Kennisplan 2018 is er binnen het kader van 
Kennisprogramma Natte Kunstwerken samengewerkt met Acotec BV, Arcadis en ArcelorMittal. 
 
Resultaten uit het Kennisprogramma Natte Kunstwerken worden gedeeld met de gehele sector, onder 
andere via de website www.nattekunstwerkenvandetoekomst.nl. 
 
De hierop volgende samenvatting heeft betrekking op het onderliggende onderzoeksrapport 
“Innovatief afmeren: een inventarisatie van methoden om automatisch af te meren”. Dit onderzoek 
is geleid door MARIN in het kader van het Kennisplan 2018. In verband met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming is het originele MARIN rapport ten behoeve van het publiceren op de website 
alleen qua persoonsgegevens, maar niet qua inhoud aangepast. 
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Samenvatting 

Innovatief afmeren: een inventarisatie van 
methoden om automatisch af te meren 
Aanleiding 

Innovatief/geautomatiseerd afmeren kan het schutproces versnellen en acties van bemanning en/of 
sluispersoneel minimaliseren op weg naar autonoom varen. Schepen worden nu over het algemeen 
afgemeerd met trossen; waarbij acties van de bemanning van het schip en in bepaalde gevallen ook acties 
van personeel aan de wal nodig zijn. De laatste jaren zijn er alternatieven ontwikkeld, waaronder vaste 
armen en vacuüm en magnetische afmeersystemen, die geautomatiseerd afmeren mogelijk maken. 

Onderzoeksvraag en - opzet (WAT) 

De onderzoeksvragen voor de uitgevoerde studie zijn:  
 

 Welke systemen zijn er op de markt en/of in ontwikkeling om schepen automatisch te kunnen 
afmeren?  

 Zijn deze systemen geschikt voor toepassing in de binnenvaart?  
 
Het rapport verkent en beschrijft de huidige stand der techniek, de ontwikkelingen en de 
toepassingsmogelijkheden van geautomatiseerde afmeersystemen  bij binnenvaartsluizen. 
 
Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit de volgende delen: 
 

 Beperkte inventarisatie uitgevoerd van alternatieve afmeersystemen. 
 Bepaling langskrachten op een schip tijdens een schutting. 
 Bepaling windkrachten op een schip in een sluis. 
 Toetsing van de alternatieve afmeersystemen aan de benodigde afmeerkrachten. 

 
Onderzoeksaanpak en -methode (HOE) 

MARIN heeft een beperkte inventarisatie uitgevoerd van alternatieve afmeersystemen voor 
innovatief/geautomatiseerd afmeren. Om ook de bruikbaarheid van de diverse systemen aan de praktijk te 
toetsen zijn door Deltares de krachten op een schip berekend tijdens een schutting. Voor deze berekening 
is een geladen klasse Va schip (110 x 11,4 x 3,5 m) gebruikt. Dit type schip komt veel voor als  binnenschip 
en is ook gekozen om een eventuele vergelijking1 mogelijk te maken eerder uitgevoerd onderzoek. 

Om ook de invloed van de combinaties van hydrodynamische (sluis)krachten en windbelasting op de 
afmeerkrachten en –momenten te bepalen zijn door MARIN ook de windbelastingen op een klasse Va 
containerschip (110 x 11,4 x 2,2 m, met vier lagen containers) bepaald.  

                                                   
1 Deze vergelijking valt niet binnen het kader van dit onderzoek. 
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Onderzoeksresultaten en synthese 

De resultaten van het onderzoek leiden tot de volgende conclusies: 

 Alle systemen voldoen aan de vereiste houdkrachtcritera voor de beschouwde binnenschepen 
(CEMT klasse Va). 

 De  vacuümsystemen van Cavotec en Trelleborg pads zijn ca 2,5 x 2,5 m2 en ontwikkeld voor 
schepen met een groot vrijboord (zeeschepen) en niet geschikt voor het gebruik voor 
binnenvaartschepen die vaak een vrijboord hebben van minder dan 30 cm. 

 Systemen die stapsgewijs een hoogteverschil moeten overbruggen, moeten dubbel worden 
uitgevoerd om een continue verbinding tussen kade en schip te garanderen.  

 Het TSS/MacGregor systeem lijkt voornamelijk bedoeld voor installatie aan de kade waar schepen 
altijd een vaste positie in nemen en is daardoor minder toepasbaar voor een sluis. 

 Alleen het THR Marine systeem lijkt toepasbaar met de bestaande infrastructuur: in geval van 
plaatsing op de kade zijn er geen aanpassingen aan het schip nodig, in geval van plaatsing aan 
boord kan bestaande infrastructuur op de sluis gebruikt worden. 

Evaluatie en vooruitblik 

De ontwikkeling van alternatieve afmeersystemen voor innovatief/geautomatiseerd afmeren ligt in handen 
van een aantal marktpartijen. De inventarisatie van de bestaande systemen geeft aan dat de huidige 
systemen vooral voor de zeevaart zijn ontwikkeld. Ze zijn daarmee in principe ook krachtig genoeg voor 
binnenvaarttoepassingen, maar voor het (zeer) lage vrijboord van binnenvaartschepen zijn er nog geen 
systemen beschikbaar. 

Mampaey en Cavotec hebben aangegeven dat ze een automatisch afmeersysteem voor de binnenvaart aan 
het ontwikkelen zijn voor schepen met een laag vrijboord. Mampaey richt zicht bij de ontwikkeling op een 
vacuüm of magnetisch systeem wat mogelijk geschikt is voor gebruik in een typische binnenvaartsluis. 
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1 INTRODUCTIE 

Dit project is opgezet in het kader van het Kennisprogramma Natte Kunstwerken van RWS, Deltares, 
TNO en MARIN. Sluizen, stuwen, gemalen en stormvloedkeringen zijn belangrijke assets van 
assetbeheerders zoals Rijkswaterstaat en de waterschappen. Een groot deel van deze kunstwerken 
bereikt komende decennia het einde van de levensduur waarvoor het kunstwerk ontworpen is. De 
laatste jaren wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om levensduur van kunstwerken te 
verlengen. Daarnaast wordt er gezocht naar innovaties die de kunstwerken toekomstbestendig moeten 
maken. Een van de ontwikkelingen die er aan zitten te komen is het geautomatiseerd afmeren van 
schepen. Binnen het kennisprogramma is er een inventarisatie uitgevoerd van innovatieve 
afmeersystemen, die geschikt zijn voor geautomatiseerd afmeren, met name in sluizen. Het onderzoek 
is uitgevoerd door Deltares en MARIN. 
 
Schepen worden over het algemeen afgemeerd met trossen; hierbij zijn acties van de bemanning van 
het schip en in bepaalde gevallen ook acties van personeel aan de wal nodig. De laatste jaren zijn er 
alternatieven ontwikkeld waaronder vaste armen en vacuüm en magnetische afmeersystemen, die 
geautomatiseerd afmeren mogelijk maken. Dit rapport verkent en beschrijft de huidige stand der 
techniek, de ontwikkelingen en de toepassingsmogelijkheden van geautomatiseerde afmeersystemen  
bij sluizen. 
 
Het uitgevoerde onderzoek bestaat uit de volgende delen: 

 Beperkte inventarisatie uitgevoerd van alternatieve afmeersystemen. 

 Bepaling langskrachten op een schip tijdens een schutting. 

 Bepaling windkrachten op een schip in een sluis. 

 Toetsing van de alternatieve afmeersystemen aan de benodigde afmeerkrachten. 

 
MARIN heeft een beperkte inventarisatie uitgevoerd van alternatieve afmeersystemen voor 
innovatief/geautomatiseerd afmeren. Om ook de bruikbaarheid van de diverse systemen aan de praktijk 
te toetsen zijn door Deltares de krachten op een schip berekend tijdens een schutting. Voor deze 
berekening is een geladen Klasse Va schip (110 x 11,4 x 3,5 m) gebruikt. Dit type schip komt veel voor 
als  binnenschip en is ook gekozen om een eventuele vergelijking1 mogelijk te maken met twee eerder 
uitgevoerde onderzoeken (zie Ref. [1] en [2]). 
 
Om ook de invloed van de combinaties van hydrodynamische (sluis)krachten en windbelasting op de 
afmeerkrachten en –momenten te bepalen zijn door MARIN ook de windbelastingen op een Klasse Va 
containerschip (110 x 11,4 x 2,2 m, met vier lagen containers) bepaald.  
 
Er is in een tabel een vergelijking gemaakt van de meest belangrijke criteria wat betreft de vereiste en 
geboden houdkracht van de systemen. Ook wordt beschreven of de systemen geschikt zijn voor gebruik 
vanaf de kade en/of aan boord. De meeste systemen die nu zijn ontwikkeld zijn bedoeld voor 
zeeschepen, ferry’s en RoRo schepen die voldoende vrijboord hebben om boven water vast te maken. 
 
Voor typische binnenvaartschepen zijn deze systemen zonder aanpassingen niet geschikt. Dit is 
opgenomen in de vergelijkingstabel van de systemen in Hoofdstuk 2. 
  

                                                   
1 Deze vergelijking valt niet binnen het kader van dit onderzoek. 
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2 INVENTARISATIE ALTERNATIEVE AFMEERSYSTEMEN 

Voor de inventarisatie van de alternatieve afmeersystemen worden eerst de hoofdcomponenten van 
een automatisch meersysteem gegeven. Daarna worden de diverse systemen besproken en toegelicht. 
De brochures van een aantal van de systemen zijn als voorbeeld gegeven in Appendix 1. 

2.1 Componenten van de systemen 

Automatische meersystemen bestaan uit drie hoofdcomponenten: 
1 Verbinding met schip. 
2 Geautomatiseerd beweegbaar systeem om bewegingen van schip ten opzichte van de 

kade te kunnen volgen.  
3 Remote control systeem 

Onderstaande figuren geven voorbeelden van twee van deze systemen. 
 

  

Figuur 2-1 Mampaey IDL met  niveau compensatie 
systeem dat in stappen werkt 

Figuur 2-2  MacGregor auto-mooring 
overbrugt hoogteverschil 
d.m.v. een rail 

Indien het hoogte verschil groter is dan de bewegingscompensatie toestaat kan het systeem op een 
verticale rail geplaatst worden of wordt met een 2e hoger of lager geplaatst systeem in stappen het 
hoogte verschil overbrugd. 

2.2 Huidig automatische afmeersystemen 

De automatische afmeersystemen die momenteel worden geleverd zijn van Mampaey, Cavotec en 
MacGregor/TSS. Deze systemen zijn in huidige vorm moeilijk toepasbaar in sluizen met een hoogte 
verschil van meer dan 4 m.  De systemen worden in twee categorieën ondergebracht: 

1. Systemen die een fysiek vaste  verbinding maken tussen schip en kade zonder dat daar  een 
externe bekrachtiging voor nodig is zoals trossen en permanente magneten: 

a. Mampaey IDL systeem (permanente magneet aan bewegende arm). 
b. TSS/MacGreggor (hydraulische vaste arm met oog of grijper). 
c. THR Marine (geautomatiseerd systeem met meertrossen). 
d. Mampaey drijvend permanent magneet systeem (voor schepen met een laag 

vrijboord). 

De systemen met permanente magneten bestaan uit een aantal kleine magneten in een matrix die door 
een excentriek één voor één worden losgetrokken bij vertrek. 

1 

2 

3 
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2. Systemen die een  permanente bekrachtiging nodig hebben en gebruik maken van 

bijvoorbeeld  vacuüm of elektromagneten: 
a. Cavotec-MoorMaster vacuümafmeersysteem. 
b. Trelleborg vacuümsysteem. 
c. Mampaey drijvend onderwater vacuümsysteem (voor schepen met laag vrijboord). 

Het Cavotec-MoorMaster systeem wordt sinds enkele jaren.In de St. Lawrence Seaway gebruikt. 
 
In Tabel 2-1 zijn de specificaties en toepassingen van de systemen gegeven. Met deze specificaties 
wordt in Hoofdstuk 4 de bruikbaarheid beoordeeld voor toepassing in een binnenvaartsluis aan de hand 
van de krachten, die op een schip in een sluis kunnen werken. Hierbij is in verband met positionering in 
de sluis uitgegaan van een onderlinge afstand tussen de magneetpads of zuignappen van 40 m. Een 
110 m schip ligt dan op 3 bevestigingspunten. 
 

Tabel 2-1 Specificaties en toepassing van de systemen 

 
 

2.3 Eigenschappen van de systemen 

De huidige vacuüm systemen zijn niet eenvoudig in een sluis toe te passen. Een complicerende factor 
is dat voor het overbruggen van een hoogteverschil van meer dan 1 tot 1,5 m de huidige 
vacuümsystemen en het magneetsysteem dubbel uit gevoerd moeten worden om stapsgewijs met het 
water niveau mee  te kunnen bewegen.  
 
Vacuümsystemen zijn gevoelig voor ‘wasbordeffect’ en deuken in de huid en voor vuil. 
 
Magneetsystemen werken met een groot aantal kleine magneten en zijn minder gevoelig voor het 
‘wasbordeffect’ van een romp. Wel zijn deze systemen gevoelig voor vuil; de houdkracht van een 
magneet neemt sterk af zodra er vuil of bijvoorbeeld veel verf tussen magneet en de stalen huid van 
het schip zit. 
 
Het drijvende vacuüm- of magneet systeem van Mampaey, wat nog in ontwikkeling is, zou het 
hoogteverschil kunnen overbruggen. Het systeem volgt het water niveau in de sluis  langs een rail of 
een dergelijke constructie. 

Systeemhoudkracht in kN voor afmeren     Plaatsing en uitvoering voor binnenvaart schip van 110 m
minimaal 2 units op 40 m van elkaar

langsscheeps/
2 units

dwarsscheeps 
per unit

maximaal   
toelaatbaar 

hoogte verschil
kade aan boord Geplaatste systemen

Vaste verbinding

THR Marine > 250 >250 >8m Ѵ Ѵ
geen, is in ontwikkeling patent 
aangevraagd

Mampaey 260 320
>8 m               

stap of rail
Ѵ Ѵ aan boord en op kade ferry terminal 

TSS/MacGregor >250 >250 > 8m rail Ѵ Nee vaste instalatie op kade van terminal

Bekrachtigde verbinding

Cavotec moormaster 200 100 200 stappen van 1m Ѵ Nee
op kade en ferry terminal. Meer units 
nodig ivm hoogteverschil

Cavotec moormaster 400 200 400 stappen van 1m Ѵ Nee
op kade en ferry terminal. Meer units 
nodig ivm hoogteverschil

Trelleborg T20 (single pad) ? 200 stappen van 1m Ѵ Nee ?
Trelleborg T40 (double pad) ? 400 stappen van 1m Ѵ Nee ?

Mampaey vacuum >250 320
> 8m drijvend 

aan rail
Ѵ Nee geen nog in ontwikkeling
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Het THR systeem, wat momenteel in ontwikkeling is, werkt met een  tros op een geautomatiseerde lier 
en kan een nagenoeg onbeperkt hoogte verschil overbruggen. Dit systeem kan zowel op de kade als 
aan boord worden toegepast en werkt met de bestaande bolders zowel  aan boord als op de sluis. 
Omdat het systeem nu nog in ontwikkeling is zijn er nog geen detailgegevens of specificaties 
beschikbaar.  
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3 BEPALING AFMEERKRACHTEN IN EEN SLUIS 

Om te kunnen beoordelen of deze systemen in de praktijk voldoende houdkracht hebben, zijn de 
afmeerkrachten bepaald, die in een sluis kunnen optreden. Hiervoor zijn twee typische 110 m 
binnenvaartschepen als voorbeeld gebruikt. 
 

1 Motorschip 

Scheeplengte 110m 

Breedte 11,4m (bron RWS 2010 Binnenvaartvloot Classificatie) 

CEMT Klasse Va scheepdiepgang 3,5m 

Massa 3818 ton (op basis van een blokcoëfficiënt van 0,87) 

 
2 Containerschip 

3 Scheeplengte 110m 

4 Breedte 11,4m (bron RWS 2010 Binnenvaartvloot Classificatie) 

5 CEMT Klasse Va scheepdiepgang 2,2m 

Massa 2400 ton (op basis van een blokcoëfficiënt van 0,87) 
 

3.1 Afmeerkracht door stroming in de sluis 

De benodigde afmeerkrachten, die door een geautomatiseerd afmeersysteem zouden moeten worden 
opgenomen, worden bepaald aan de hand van bestaande richtlijnen voor de troskrachten in een sluis. 
De criteria voor bolders en verhaalkommen zijn als referentie ook gegeven, maar worden verder niet 
gebruikt voor de beoordeling van de geautomatiseerd afmeersysteem.  
 
Langskrachtcriteria op schepen in schutsluizen 
De langskrachtcriteria worden gebaseerd op de kracht die een minimale tros kan opnemen zonder dat 
er slijtage optreedt (dus onder normaal gebruik). Deze kracht is veel lager dan de breuksterkte . 
 
De huidige criteria (uit het handboek schutsluizen, zie Ref. [3]) zijn afgeleid uit het onderzoek Q1443 
(Arie Vrijburcht, zie Ref. [4]) en zijn voor een CEMT Va 0,85‰ voor vullen van de sluis en 1,15‰ voor 
ledigen. Hierbij is ‘‰’ het promillage van het gewicht van de waterverplaatsing van het schip. Een 
recente onderzoek door Deltares (1220093-008-GEO-0005 ) heeft aanbevelingen gegeven voor het 
actualiseren van deze criteria maar deze aanbevelingen zijn nog niet opgenomen in recente projecten. 
 
De criteria voor afmeervoorzieningen (bolders en haalkommen) volgen uit de criteria voor de  
voorschriften van de sterkte van de trossen, met de aanname dat er één tros per bolder is en dat de 
bolder minstens zoveel kracht moeten kunnen opnemen als de tros; de tros moet altijd breken voordat 
de bolder bezwijkt. Deze criteria zijn dus gebaseerd op de breuksterkte van de tros en liggen veel hoger 
dan de langskrachtcriteria op schepen. De huidige criteria worden in Richtlijnen Vaarwegen 2017 (zie 
Ref. [5]) beschreven. In 2004 is er een advies uitgebracht (zie Ref. [6]) om de criteria strenger te maken 
maar deze is nog niet in de officiële standaard opgenomen. 
 
Hieronder volgt voor uitleg van de criteria vanuit de richtlijnen. 
 
Handboek voor het ontwerpen van Schutsluizen 
Een binnenvaartschip ligt normaliter in de kolk afgemeerd aan een voor- en achterspring die bij verticale 
verplaatsingen vanaf bijvoorbeeld 2 m tijdens het nivelleren overgezet moeten worden naar hoger of 
lager gelegen haalkommen. In sluizen met een groot verval worden vaak drijvende bolders toegepast 
waarbij de trossen niet overgezet behoeven te worden. Tijdens het nivelleren moeten de trossen strak 
gehouden worden om te grote horizontale verplaatsingen met bijbehorende dynamische effecten tegen 
te gaan; het schip mag niet in de tros “vallen”. Zeeschepen liggen met ten minste vier trossen vast. 
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Om praktische redenen wordt de kwaliteit van een vul- en ledigingssysteem niet getoetst aan de hand 
van de optredende troskrachten of horizontale verplaatsingen van het schip tijdens het nivelleren. 
Gehanteerd wordt het zogenaamde troskrachtcriterium dat bestaat uit een toelaatbare langskracht op 
een, in horizontale zin, vastgehouden schip. De langskracht uitgeoefend op een schip wordt zowel voor 
het vullen als het ledigen als volgt gedefinieerd: de langskracht is positief in de richting van het dichte 
kolkeind en negatief in de richting van het kolkeind met de nivelleeropeningen.  
 

 
 
De langskracht wordt als relatieve waarde uitgedrukt in ‰ van het gewicht van de waterverplaatsing 
van het schip. 
 
Het troskrachtcriterium voor binnenvaartschepen is als volgt: 
 

Tabel 3-1 Troskrachtcriterium voor binnenvaartschepen 

 
 
 
Recent onderzoek naar Troskrachtcriterium 
1220093-008-GEO-0005 Krachtcriteria voor binnenvaartschepen in schutsluizen, Deltares, 2016 
 
Toepassing van nieuwe criteria  
Om met behulp van de nieuwe trendlijn tot een langskrachtcriterium te komen moet allereerst de 
ontwerpwaterverplaatsing, m, van het beschouwde schip bekend zijn (in tonnen). De trossen op het 
schip moeten hierop afgestemd zijn volgens de Europese richtlijn. Door vervolgens deze 
waterverplaatsing in te vullen in onderstaande formule, wordt het krachtcriterium (in ‰) behorende bij 
het schip gevonden:  
 

 
 
Richtlijn Vaarwegen 2017 
Troskrachten op bolders 
Bolders en haalkommen dienen gedimensioneerd te worden op een karakteristieke belasting (exclusief 
eventuele veiligheidsfactor) van 150 kN voor de klassen I en II, 200 kN voor de klassen III en IV en 250 
kN voor klasse V (Advies Richtlijn Afmeervoorzieningen 2004, zie Ref. [6]). De grondslag voor deze 
waarden volgt uit de voorschriften voor de sterkte van trossen voor binnenvaartschepen welke als volgt 
worden bepaald: 
 
 schepen waarbij: L.B.T < 1000m3: F = 60 + (L.B.T) / 10 kN 
 schepen waarbij: L.B.T > 1000m3: F = 150 + (L.B.T) / 100 kN 
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De troskracht moet zowel in langsrichting van de kolkwand als loodrecht daarop kunnen worden 
opgenomen. De vorm van de kop van de bovenste bolder moet afgestemd zijn op de steil staande tros 
van een leeg schip. Bolders dienen bij overbelasting te vloeien en niet te breken. 
 
Advies Richtlijn Afmeervoorzieningen (2004) 
Uit de inventarisatie van incidenten waarbij afmeervoorzieningen zijn bezweken zijn geen gevallen naar 
voren gekomen waarbij dit was gebeurd met een afmeervoorziening welke volgens de huidige richtlijn 
is ontworpen en in goede staat van onderhoud verkeerde. De achterhaalde gevallen van bezweken 
afmeervoorzieningen hadden betrekking op oude afmeervoorzieningen, afmeervoorzieningen welke in 
slechte staat verkeerden, constructiefouten of een ontwerp welke niet op de richtlijn was gebaseerd. 
 
Het onderzoek naar de achtergrond van de huidige richtlijn en de ontwikkelingen in de scheepvaart 
geeft aanleiding de waarden voor de karakteristieke belasting op afmeervoorzieningen aan te passen. 
Een aanpassing met als basis de regelgeving voor de sterkte van trossen lijkt hierbij de meest logische 
stap. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige waarden, de waarden op basis van een 
nieuwe opzet en een voorstel voor de waarden voor standaard vaarwegen en bijbehorende 
maatgevende schepen ten behoeve van de CVB (Commissie Vaarweg Beheerders). De onderliggende 
onderbouwing doormiddel van de formules dient evenwel helder in beeld te blijven om enerzijds de 
koppeling naar de trossterkten vast te houden en anderzijds om in afwijkende situaties hier op passende 
wijze mee om te kunnen gaan. 
 
Voorgesteld wordt om de regelgeving voor trossterkten als basis te gebruiken voor de richtlijn voor het 
ontwerp van afmeervoorzieningen. Deze basis luidt dan als volgt: 
 
Voorzieningen voor schepen waarbij de lengte x breedte x diepgang kleiner is dan 1000m3: 
 
F = 60 + (L x B x T) / 10 [kN] 
 
Voorzieningen voor schepen waarbij de lengte x breedte x diepgang groter is dan 1000m3: 
 
F = 150 + (L x B x T) / 100 [kN] 
 
Hiermee is de ontwerpbelasting gelijkgesteld aan de minimum waarde voor de breeksterkte van een 
nieuwe tros. Er zijn echter een aantal redenen waarom de breeksterkte hoger kan liggen: 
 Een deel van de schippers gebruikt zwaardere trossen. 
 De werkelijke sterkte is groter dan de gegarandeerde waarde door de fabrikant (10-20% voor 

kunststof trossen, tot 10% voor stalen draden). 
 
Echter zijn er ook redenen waarom de breeksterkte lager kan liggen: 
 Verzwakking door de splits (+/- 10%). 
 Verzwakking door UV straling, slijtage, warmteontwikkeling. 
 Lagere breeksterkte doordat de tros over een scherpe rand ligt. 
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Tabel 3-2 Voorgestelde ontwerpbelasting 

 
 
 
Uitwerking van de criteria voor de gekozen schepen volgens de richtlijnen 
 
De uitwerking wordt, zoals eerder aangegeven, voor de volgende schepen uitgevoerd: 

 Motorschip: 110 x 11,4 x 3,5 m, massa 3818 ton (op basis van een blokcoëfficiënt van 0,87). 

 Containerschip: 110 x 11,4 x 2,2 m, massa 2400 ton (op basis van een blokcoëfficiënt van 0,87). 

Tabel 3-3 Uitwerking criteria voor de voorbeeldschepen 

 Bolders Trossen 
 Richtlijn vaarwegen 

2017 [kN] 
Advies richtlijn 

vaarwegen 2004 [kN] 
Sluisboek 
Q1443 [kN] 

Langskrachtcriterium 
schepen [kN] 

Motorschip 194 250 43 43 
Containerschip 178 250 27 33 

 
 
Om deze criteria te vergelijken met het dynamisch gedrag van een schip in een sluis is hieronder een 
typisch verloop van de krachten op een schip tijdens nivelleren (een vul situatie) gegeven. De 
doorgetrokken lijn is de totale kracht, een opsomming van verschillende krachtcomponenten. In het 
begin van nivelleren wordt een translatie golf opgewekt, deze zorgt voor aanvankelijk een positieve 
kracht (positief in de zin hierboven gedefinieerd van boeg naar hek). De golf loopt door de kolk en 
reflecteert aan het andere kolkeind. De golf geeft een oscillerende kracht op het schip. De andere kracht 
componenten hebben een verloop dat het nivelleerdebiet volgt en zijn dus het hoogst als het debiet het 
hoogst is (ongeveer halverwege het nivelleerproces). Van alle componenten geeft de impulskracht vaak 
de grootste kracht. Deze kracht komt door de waterspiegeldaling als gevolg van het stromende water 
bij de nivelleeropeningen. Deze kracht is dan in de negatieve richting. 
 
Het verloop van de totale kracht begint dus vaak met een maximale positieve kracht vroeg in het 
nivelleerproces gevolgd door een oscillerende krachtsignaal dat een minimale (maximum negatieve) 
kracht ongeveer halverwege het proces bereikt. 
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Figuur 3-1  Typisch verloop van de krachten tijdens vullen als ‰ van de waterverplaatsing   

 

3.2 Afmeerkracht door windbelasting 

Voor de bepaling van de afmeerkrachten op voorste en achterste pad2 zijn de windkrachten op 
containerschepen maatgevend. De dwarskrachten door windbelasting zijn berekend voor een Klasse 
Va containerschip beladen met vier lagen containers. Voor de ontwerpconditie is de 2% 
overschrijdingskans van de wind genomen voor de ‘kuststreek’, zoals die in de Richtlijnen Vaarwegen 
2017 (zie Ref. [5]) wordt gehanteerd; de bijbehorende windsnelheid is 13,5 m/s. Bij de berekeningen is 
uitgegaan van drie bevestigingspunten langs het schip met een onderlinge afstand van 40 m. Om de 
gevoeligheid voor de beladingsgraad beoordelen zijn drie varianten doorgerekend. Voor deze varianten 
zijn de krachten op een boegtros en op het voorste bevestigingspunt bepaald (zie Tabel 3-4): 

 Klasse Va containerschip met  vier lagen geladen High Cubes containers (hoogte per laag 2,9 
m), diepgang 2,2 m. Voor dit schip zijn de maximale langskrachten in een sluis berekend. 

 Klasse Va containerschip met vier lagen lege High Cubes containers (hoogte per laag 2,9 m), 
diepgang 1,3 m. 

 Klasse Va containerschip met  vier lagen geladen gewone containers (hoogte per laag 2,6 m), 
diepgang 2,2 m. Voor dit schip zijn gelden ook de maximale langskrachten zoals voor een 
sluis berekend. 

 
De windcoëfficiënten voor deze berekeningen zijn in het verleden door RWS/DVK bepaald met behulp 
van windtunnelproeven.  
  

                                                   
2 Dit kan een zuignap, een magneet of een ‘geautomatiseerde tros’ zijn. 
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Tabel 3-4 Gegevens beschouwde containerschepen en windbelasting bij 13,5 m/s wind 

Gegevens Eenheid Containerschip Containerschip Containerschip 

    
4 lagen High 

Cubes geladen 
4 lagen High 

Cubes leeg 
4 lagen gewone 

containers geladen 
Lengte [m] 110,0 110,0 110,0 

Breedte [m] 11,4 11,4 11,4 

Diepgang [m] 2,2 1,3 2,2 

Massa [ton] 2400 1280 2400 

Windopp. [m2] 1019 1118 808 
Windkracht op werkend 
boegtros 

[kN] 85,1 94,4 65,4 

Windkracht werkend op 
voorste pad 

[kN] 70,3 77,9 54,0 

 
De volgende figuren geven de totale windkrachten, die op de schepen werken bij een windsnelheid van 
13,5 m/s afhankelijk van de invalshoek van de wind. Omdat de schepen zowel in dwarswind als in wind 
schuin van achteren en schuin van voren moeten worden afgemeerd zijn alle windinvalshoeken 
doorgerekend.  In deze figuren zijn de krachten op voorste en achterste pad gegeven. De hoogste 
dwarskrachten door wind werken op de voorste pad (lila lijn). Deze waarden zijn gebruikt om de 
benodigde afmeerkrachten te bepalen (zie Tabel 3-4).  
 
Voor het Klasse Va containerschip met  vier lagen geladen High Cube containers is de grootste 
dwarskracht, die geleverd moet worden 70,3 kN, (zie Figuur 3-2). Om te komen tot de benodigde 
houdkracht van de voorste pad wordt een veiligheidsmarge van 50% gehanteerd. Deze marge is nodig 
voor het opvangen van windvlagen en voor het dynamisch gedrag van het schip. De benodigde kracht 
komt daarmee op 70,3/0,5 = 140,6 kN.  
 
Voor het Klasse Va containerschepen met  vier lagen lege High Cube containers en met vier lagen 
geladen gewone containers is de benodigde kracht 155,8 kN respectievelijk 108 kN (zie Figuur 3-3 en 
Figuur 3-4). 
 
De belasting door wind in de langsrichting is klein t.o.v. de hydrodynamische krachten in de sluis. Deze 
kracht is daarom niet meegenomen in de beoordeling van de systemen. 
 

 

Figuur 3-2  Windkrachten [kN] op Klasse Va containerschip (diepgang 2,2 m) bij 13,5 m/s wind, 4 
lagen geladen High Cube containers 
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Figuur 3-3  Windkrachten [kN] op Klasse Va containerschip (diepgang 1,3 m) bij 13,5 m/s wind, 4 lagen 
lege High Cube containers 

 

 

Figuur 3-4  Windkrachten [kN] op Klasse Va containerschip (diepgang 2,2 m) bij 13,5 m/s wind, 4 lagen 
geladen gewone containers 
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4 VERGELIJKING VAN DE SYSTEMEN 

Gebaseerd op de berekende afmeerkrachten is de houdkracht van de afmeersystemen getoetst aan de 
maximaal berekende waardes voor langskrachten en dwarskrachten. Voor het geladen motorschip 
geldt volgens de criteria een op te nemen langskracht van 43 kN. Voor het containerschip geladen met 
geladen High Cube containers (diepgang 2,2 m) geldt een langskrachtcriterium van 27 tot 33 kN en een 
benodigde dwarskracht van 140,6 kN op de voorste pad. Voor een containerschip geladen met lege 
High Cube containers (diepgang 1,3 m) kan de benodigde dwarskracht oplopen tot 155,8 kN. Voor een 
containerschip geladen met geladen gewone containers (diepgang 2,2 m) is de benodigde dwarskracht 
108 kN op de voorste pad. 
 
Door de grotere diepgang van het geladen motorschip is de langsscheepse afmeerkracht voor dit schip 
maatgevend. Voor een geladen motorschip zal echter de dwarskracht door wind verwaarloosbaar klein 
(0 in tabel) zijn doordat het windoppervlak klein is. Bovendien ligt het geladen schip in de meeste 
gevallen beschut achter de sluismuur. In Tabel 4-1 zijn de maximale waarden voor langsscheepse en 
dwarsscheepse afmeerkrachten gebruikt. 
 

Tabel 4-1 Criteria voor afmeerkrachten in vergelijking met de specificaties van de systemen 

 
 
 
 

langsscheeps dwarsscheeps
Containerschip T=2.2 m CEMT Va 33 141

Motorschip T=3.5 m CEMT Va 43 0

langsscheeps/
2 units

voldoet 
aan eis

dwarsscheeps 
per unit

voldoet 
aan eis

maximaal   
toelaatbaar 

hoogte 
verschil

kade
aan 

boord
Geplaatste systemen

Vaste verbinding

THR Marine > 250 Ѵ >250 Ѵ >8m Ѵ Ѵ
geen, is in ontwikkeling patent 
aangevraagd

Mampaey 260 Ѵ 320 Ѵ
>8 m               

stap of rail
Ѵ Ѵ aan boord en op kade ferry terminal 

TSS/MacGregor >250 Ѵ >250 Ѵ > 8m rail Ѵ Nee vaste instalatie op kade van terminal

Bekrachtigde verbinding

Cavotec moormaster 200 100 Ѵ 200 Ѵ
stappen van 

1m
Ѵ Nee

op kade en ferry terminal. Meer units 
nodig ivm hoogteverschil

Cavotec moormaster 400 200 Ѵ 400 Ѵ
stappen van 

1m
Ѵ Nee

op kade en ferry terminal. Meer units 
nodig ivm hoogteverschil

Trelleborg T20 (single pad) ? ? 200 Ѵ
stappen van 

1m
Ѵ Nee ?

Trelleborg T40 (double pad) ? ? 400 Ѵ
stappen van 

1m
Ѵ Nee ?

Mampaey vacuum >250 Ѵ 320 Ѵ
> 8m drijvend 

aan rail
Ѵ Nee geen nog in ontwikkeling

vereiste houdkracht in Kn

Systeemhoudkracht in kN voor afmeren                           
minimaal 2 units op 40 m van elkaar

Plaatsing en uitvoering voor binnenvaart schip van 110 m
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5 CONCLUSIES 

Er is een inventarisatie uitgevoerd van alternatieve afmeersystemen voor innovatief/geautomatiseerd 
afmeren in de binnenvaart. Om ook de bruikbaarheid van de diverse systemen aan de praktijk te toetsen 
zijn de krachten op een schip berekend tijdens een schutting. Voor deze berekening wordt een geladen 
Klasse Va schip (110 x 11,4 x 3,5 m) gebruikt. Om ook de invloed van de combinaties van 
hydrodynamische (sluis)krachten en windbelasting op de afmeerkrachten en –momenten te bepalen 
zijn de windbelastingen op een Klasse Va containerschip (110 x 11,4 x 2,2 m, met vier lagen containers) 
bepaald.  
 
Uit het onderzoek worden de volgende conclusies getrokken: 
 
1 Alle systemen voldoen aan de vereiste houdkrachtcritera voor de beschouwde binnenschepen 

(CEMT Klasese Va). 
 
2 De  vacuümsystemen van Cavotec en Trelleborg pads zijn ca 2,5 x 2,5 m2 en ontwikkeld voor 

schepen met een groot vrijboord (zeeschepen) en niet geschikt voor het gebruik voor 
binnenvaartschepen die vaak een vrijboord hebben van minder dan 30 cm. 

 
3 Systemen die stapsgewijs een hoogte verschil moeten overbruggen moeten dubbel worden 

uitgevoerd om een continue verbinding tussen kade en schip te garanderen.  
 
4 Het TSS/MacGregor systeem lijkt voornamelijk bedoeld voor installatie aan de kade waar 

schepen altijd een vaste positie in nemen en is daardoor minder toepasbaar voor een sluis. 
 
5 Alleen het THR Marine systeem lijkt toepasbaar met de bestaande infrastructuur: in geval van 

plaatsing op de kade zijn er geen aanpassingen aan het schip nodig, in geval van plaatsing aan 
boord kan bestaande infrastructuur op de sluis gebruikt worden. 

  
6 Mampaey en Cavotec hebben aangegeven dat ze een automatisch afmeersysteem voor de 

binnenvaart aan het ontwikkelen zijn voor schepen met een laag vrijboord. Mampaey richt zicht 
bij de ontwikkeling op een vacuüm of magnetisch systeem wat mogelijk geschikt is voor gebruik 
in een typische binnenvaartsluis. 

 
 
 
 



 
 Rapport nr. 80338-1-MSCN-rev.1.0 14 
 
 
 

  

REFERENTIE 

[Ref 1.] M.J.J. Penders MSc, The suitability of the MoorMaster™ system for inland shipping,  
 Delft 2016 

[Ref 2.] Jan van Dam, Rigide afmeren langs de vaarweg Rotterdam 2017 

[Ref 3.] Rijkswaterstaat Bouwdienst: Ontwerp van Schutsluizen, Utrecht 2000 

[Ref 4.] Deltares, Q1443-Troskracht-criteria in schutsluizen, A. Vrijburcht, 1992 

[Ref 5.] Rijkswaterstaat: Richtlijnen Vaarwegen, 2017 

[Ref 6.] Rijkswaterstaat Bouwdienst: Advies Richtlijnen Afmeervoorzieningen, Utrecht 2004 

 
 
 



 
 Rapport nr. 80338-1-MSCN-rev.1.0 15 
 
 
 

  

APPENDICES 
APPENDICES: 

 
 



 
 Rapport nr. 80338-1-MSCN-rev.1.0  
 
 
 

  

APPENDIX 1 BROCHURES VAN AUTOMATISCHE AFMEERSYSTEMEN 

 

  



 

  

 
 


