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1.

Inleiding

1.1

Toekomstvisie Waal

18/10/1993

In de eindrapportage Toekomstvisie Waal hoofdtransportas' zijn een aantal maatregelen opgesomd
om de hoofdtransportas Waal beter bevaarbaar te maken. Bij deze maatregelen kan onderscheid
gemaakt worden naar 2 soorten maatregelen;
De riviertechnische maatregelen, waarbij door technische ingrepen aan de rivier wordt
beoogd deze geschikt te houden als hoofdtransportas voor de toekomst.
Verkeerskundige maatregelen welke in eerste instantie moeten worden gezien als aanvullend op de riviertechnische maatregelen en er op gericht zijn om een veilige en vlotte
vaart te handhaven en waar mogelijk te verbeteren
Een van de maatregelen die wordt genoemd onder het hoofdstuk verkeerskundige maatregelen die
mogelijk effect zouden kunnen sorteren betreft het instellen of aanpassen van de verkeersregels.
Hierbij wordt met name gedacht aan het (selectief) verbieden blauw vlag te varen.
Het blauwe bord varen of het verkeerde wal varen' is in het verleden tot stand gekomen om de toenmalige schepen met weinig motorvermogen optimaal gebruik te laten maken van het stromingspatroon op de rivier. Voor het merendeel van de huidige vloot is het vanuit het oogpunt van zwak motor vermogen niet meer nodig . Echter door gebruik te maken van het principe van blauwe bord varen
kan door de gebruikers soepel worden geanticipeerd op bepaalde verkeerssituaties zoals bij ontmoetingen tijdens het voorbijlopen van een derde schip en het invoegen bij lastige uitvaarten. Hierbij kan
worden gedacht aan op de Waal aan sluis St. Andries, het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel en het
Maas-Waalkanaal bij Nijmegen. Ook kan de tijdsduur van oploopmanoeuvres bekort worden.
Sedert 1-4-1975 is bij wijze van 'proef' op de Duitse Rijn van kmr 769 tot 857 het bakboord op bakboord ontmoeten verplicht gesteld (Geregelte Begegnung). Alvorens over te gaan tot het afschaffen
van het blauwe bord varen op de Waal of op een bepaald traject zal goed moeten worden nagegaan
of de voordelen van deze maatregel wel in voldoende mate opwegen tegen de nadelen en of er uitzonderingen gewenst zijn. Ook bij het betrokken bedrijfsleven zijn er grote verschillen van inzicht over
het nut van het blauwe bord varen. Door een deel van de gebruikers wordt aangedrongen rechtsvaart, dat wil zeggen verplicht rechtsvaren zoals nu reeds geldt bij slecht zicht en het afschaffen van
de mogelijkheid om de andere oever te kiezen. Het verkeersbeeld wordt hierdoor regelmatiger en
overzichtelijker. Een ander deel van de gebruikers wil het 'blauwe bord varen' handhaven, omdat
daardoor het voorbijlopen minder moeilijk wordt, resp. minder tijd in beslag neemt.
In de eerder genoemde eindrapportage 'Toekomstvisie Waal hoofdtransportas' is aangegeven dat alvorens wordt overgegaan tot het eventueel afschaffen van het blauwe bord varen er eerst een uitgebreid onderzoek zal plaats vinden naar zowel de voor als de nadelen van een degelijke maatregel.
Hoewel het onderzoek primair bedoeld is voor de hoofdtransportas Waal moet het zodanige resultaten opleveren dat dit zij het met enig aanvullend onderzoek ook van toepassing is in de rest van
Nederland. Ten behoeve van Waal dient het onderzoek duidelijk inzicht te geven op welke trajecten
het afschaffen van het blauwe bord varen eventueel een zinvolle bijdrage zou leveren aan de veilige
en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer en welke (eventuele) uitzonderingen daar op kunnen gelden.
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De onderhavige onderzoeken vormen een onderdeel van een enkele voorstudies die de belangrijke
hypothesen bij het blauwe bord varen op moeten leveren en betreffen concreet:
Een beperkt onderzoek naar de relevante aspecten. van het blauwe bord varen of het
verbieden ervan.
Een studie naar beschikbare informatie aan de hand van de beschikbare literatuur en
een onderzoek naar de Duitse ervaringen.

1.2

Relevante aspecten

Navolgend worden de relevante aspecten met betrekking tot blauw bord varen op een rij gezet. Het
rapport gaat slechts in beperkte mate in op het gebruik van het blauwe bord bij het invaren van havens of aanleggen aan een tegenoverliggende oever. De belangstelling gaat uit naar het gebruik van
het blauwe bord tijdens de doorgaande vaart.
Omdat de regelgeving het initiatief bij het opvarende schip legt, ligt in het navolgende het accent op
de opvaart. Dit betekent echter niet dat de aspecten van het blauw bord varen voor de afvaart van
minder belang zouden zijn.
In het rapport wordt bij de aanduiding van de oever, richting van een bocht, e. d. regelmatig
de met name in de Rijn vaart gebruikelijke conventie, gebruikt. Deze conventie houdt in dat
de 'rechter oever' stroomafwaarts gezien aan de rechter hand ligt. Een rechter bocht is vol gens deze terminologie voor de afvaart naar stuurboord en voor de opvaart naar bakboord.
Wanneer in het rapport een oever of een bocht aangeduid wordt met de termen recht en
links dan moet dit gezien worden in de hiervoor genoemde conventie.

Het navolgende rapport is gebaseerd op gesprekken met schippers respectievelijk kapiteins uit de
binnenvaart en met ambtenaren van de Rijkspolitie te Water en van Rijkswaterstaat, directie
Gelderland. Deze gesprekken werden deels naar aanleiding van dit onderzoek gehouden. Er is echter ook gebruik gemaakt van de beluisterde meningen tijdens eerdere gesprekken met duwvaartkapiteins en binnenschippers in andere kaders. Daarnaast was het onvermijdelijk dat de eigen kennis en
ervaring in de binnenvaart van de samensteller verwerkt werd. Met betrekking tot de gevoerde gesprekken moet de medewerking van de K.S.V. Schuttevaer, Haniel handel- en transport mij. en niet te
vergeten van de betrokken schippers, kapiteins en ambtenaren met nadruk genoemd worden. Met
betrekking tot de literatuurstudie is dank verschuldigd aan dhr. Netel, Rijkspolitie te Water, Nijmegen,
dhr. Zondag van DGSM, Scheepvaart Inspectie, Afd. Rijn- en Binnenvaart, Jhr. mr. Rombout van
Doorn, Hoofddirectie Rijkswaterstaat, dhr. Hötte, secretaris van de Nautisch-technische Commissie
van de Internationalen Arbeitsgemein schaft der Rheinschitfahrt e. V., en dhr. Steinkemper, Bundes
Ministerium Für Verkehr te Bonn.
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In het Rijnvaart Politie Reglement is het gebruik van het blauwe bord geregeld in artikel 604. De tekst
van dit artikel luidt:
Ontmoeten: Hoofdregels

Bij het ontmoeten moet een opvarend schip aan een afvarend schip een geschikte weg vrijlaten,
de plaatselijke omstandigheden en de bewegingen van andere schepen daarbij in aanmerking
genomen.
Het opvarende schip dat daartoe aan bakboord voor het afvarende schip de weg vrijlaat toont
geen teken.
Het opvarende schip dat daartoe aan stuurboord voor het afvarende schip de weg vrijlaat moet
tijdig aan stuurboord tonen:
des nachts: een wit, helder flikkerlicht, eventueel in combinatie met een lichtblauw bord;
des daags: een lichtblauw bord, in combinatie met een wit helder flikkerlicht.
(...)

Deze tekens moeten van voren en van achteren zichtbaar zijn en zij moeten worden getoond, totdat het voorbijvaren heeft plaats gehad. Het is verboden deze tekens langer te tonen, tenzij om
eveneens aan een volgend in zicht zijn afvarend schip aan te duiden dat het voor dit aan stuurboord de weg vrijlaat.
(. .

5.

(...)

moet het afvarende schip de weg volgen die door het opvarende Schip overeenkomstig bo-

venstaande bepalingen wordt aangewezen; het afvarende schip moet de tekens, bedoeld in het
derde lid, en de geluidsseinen, bedoeld in het vierde lid, die het opvarende schip toont, dan wel
geeft, herhalen.
Voor het Nederlandse deel van toepassingsgebied van het Rijnvaart Politie Reglement is nog van
belang:
Artikel 9.08
Varen bij slecht zicht benedenstrooms van het Spijksche Veer

Een schip dat bij slecht zicht benedenstrooms van het Spijksche Veer (km 857.40) vaart moet zijn
stuurboordswal houden.
(...)

2.2

Binnenvaart Politie Reglement

Het gebruik van het blauwe bord zoals dat omschreven is in artikel 6.04 van het Rijnvaart Politie
Reglement is in het toepassingsgebied van het Binnenvaart Politie Reglement alleen toegestaan op
de Maas en de Gelderse Ijssel. In het Binnenvaart Politie Reglement is dit geregeld in artikel 6.05.
Voor de overige wateren van het Binnenvaart Politie Reglement geldt artikel 6.04 en 6.04a:
Artikel 6.04
(Naderen op tegengestelde koersen) op alle vaarwegen; hoofdregel

1.

Indien twee schepen elkaar naderen op tegengestelde koersen, zô, dat gevaar voor aanvaring
bestaat, moet elk van beide naar stuurboord uitwijken, zodat zij elkaar bakboord op bakboord
voorbijvaren.

KLUIJTENAAR
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Artikel 6.04a
(Naderen op tegengestelde koersen) op alle vaarwegen; afwijking van de hoofdregel

Een Schip dat zich wil begeven naar een vaarwater, een haven, een laad- of losplaats, een sluis,
een doorvaartopening van een brug, een aanlegplaats of een plaats waar schepen mogen liggen,
gelegen aan zijn bakboordzijde, mag aan een op tegengestelde koers naderend schip het verlangen kenbaar maken, dat, in afwijking van artikel 6.04, het voorbijvaren stuurboord op stuurboord
geschiedt. Het schip mag het verlangen slechts kenbaar maken, nadat het zich er van heeft vergewist, dat het mogelijk is daaraan zonder gevaar te voldoen.
Het verlangen wordt kenbaar gemaakt door het tijdig geven van:
twee korte stoten
-

en door het tegelijkertijd tonen aan stuurboord van:
des nachts: een wit helder rondom schijnend flikkerlicht, eventueel in combinatie met een licht-

-

blauw bord;
des daags: een lichtblauw bord, in combinatie met een wit helder rondom schijnend flikkerlicht,
totdat het voorbijvaren heeft plaats gehad.
( ... ) Het bord moet van voren en van achteren zichtbaar zijn.
Het schip waaraan het verlangen wordt kenbaar gemaakt moet daaraan voldoen en het moet dit
kenbaar maken door eveneens het geluidssein te geven, en, indien het hiermede is uitgerust, tegelijkertijd de tekens te tonen, bedoeld in het tweede lid.

5.

(...)
Het schip dat het verlangen heeft kenbaar gemaakt mag de tekens, bedoeld in het tweede lid, niet
meer tonen, nadat het voorbijvaren heeft plaats gehad, tenzij om het verlangen eveneens aan
een volgend op een tegengestelde koers naderend schip kenbaar te maken.

De strekking van artikel 6.05 met betrekking tot het ontmoeten op de Gelderse IJssel en de Maas is
gelijk aan artikel 6.04 van het Rijnvaart Politie Reglement. Tijdens slecht zicht is van belang:
Artikel 6.30
Algemene bepalingen voor het varen bij slecht zicht

(...)
5.

Een schip dat de vaart voortzet moet zoveel mogelijk de zijde van het vaarwater aan stuurboord
houden. De artikelen 6.04a en 6.05 zijn niet van toepassing.

2.3

Toepassingsgebied

Het Rijnvaart Politie Reglement is in Nederland op de volgende vaarwegen van kracht:
•

Boven-Rijn

•

Pannerdens Kanaal! Neder-Rijn

•

Lek

•

Waal

Op deze vaarwegen kan/ moet zodoende de doorgaande vaart gebruik maken van het blauwe bord.
Binnen het toepassingsgebied van het Binnenvaart Politie Reglement is dit - zoals in § 2.2 is aangegeven - alleen het geval op de Gelderse IJssel en de Maas.
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3.

Locatie

3.1

Binnenbochtl buitenbocht

In bochten treft men de grootste stroomsnelheid aan in de buitenbocht. Het vermijden van de plaats met de meeste
stroom is één van de twee belangrijkste
argumenten voor opvarende schepen om
het blauwe bord te gebruiken. (Het andere
belangrijke argument is het vergroten van
de veiligheid en vlotheid van een oploopmanoeuvre, zie ook hfd 5).

3.2

Figuur 1

Stroomgradiënt in bochten

Recht stuk

Op rechte stukken vaarweg gelden er voor
het gebruik van het blauwe bord de volgende argumenten:
Het vergroten van de veiligheid en
vlotheid van een oploopmanoeuvres
Het in- of uitvaren van een nevenvaarwater
Het ruimte maken voor schepen, die
vanuit een nevenvaarwater de rivier
willen opvaren.

3.3

Vaarweg

Met name de mate van gebruik van het blauwe bord blijkt per vaarweg te verschillen. Navolgend
wordt dit daarom per vaarweg besproken.
3.3.1

Boven-Rijn/Waal

Het meest uitgesproken gebruik van het blauwe bord op de Boven-Rijn/ Waal treft men aan op de
volgende locaties:
direkt bovenstrooms van de Pannerdense Kop (zie § 3.4.1.)
de bochten bij Erlecom, Nijmegen en Rossum
de kruising met het Maas-Waalkanaal
In de genoemde bochten lopen afhankelijk van waterstand, verkeerssituatie, etc. in principe de volgende opvarende schepen over naar de verkeerde wal:
•
•
•
•

nagenoeg alle schepen van klasse 1 t/m III
een belangrijk deel van de schepen van klasse IV
een minderheid van de schepen van klasse V
een kleine deel van de vierbaksduwstellen.

Het deel van de schepen van de klassen IV en V, dat gebruik maakt van het blauwe bord, neemt toe
met het toenemen van de waterstand. Op de rechte gedeelten en in de minder geprononceerde bochKLUIJTENAAR nautîsch adviesburo
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ten hangt het overlopen in sterke mate samen met oplopen. Dit betreft dan met name schepen van de
klassen III t/m V. Met name in bochten lopen opgelopen klasse 1 en II schepen soms over naar de
verkeerde wal om het voorbijlopen over stuurboord en op een zo groot mogelijke (dwars-)afstand te
laten plaatsvinden.
3.3.2

Gelderse IJssel

Op de Gelderse IJssel wordt het blauw bord varen in de praktijk het meest toegepast. Redenen zijn
de grote stroomsnelheid, het bodem-dwarsprofiel en de kleine bochtstraal in relatie met de maximum
toegelaten scheepslengte (110 m). In principe houdt de opvaart de binnenbocht aan en de afvaart de
buitenbocht. In het geval van een ontmoeting tussen een op waterstand geladen opvarend schip van
de maximum toegelaten afmetingen en een klein, leeg afvarend schip kan hierop soms een uitzondering gemaakt worden. In de beneden loop van de Gelderse IJssel is het gebruik van het blauw bord
minder strak.
3.3.3

Lek

Tegenover de Gelderse IJssel staat de Lek. Vandaag de dag wordt op de Lek nog maar in geringe
mate verkeerde wal gevaren. De Lek is beduidend minder bochtig dan de Gelderse IJssel, heeft een
geringere stroomsnelheid en ook de wisselende stroomrichting door de getij invloed - bij lage rivierafvoeren en springtij kan de vloed tot even beneden Vreeswijk merkbaar zijn - zal hierbij een rol spelen.
Belangrijke invloed heeft ook de vaart met op waterstand - hoogwater - geladen tweebaksduwstellen
en grote tankers. Bij grote rivierafvoeren en een ebstroom zal meer gebruik gemaakt worden van het
blauwe bord.
3.3.4

Pannerdens kanaal! Neder-Rijn

De mate waarin op het Pannerdens kanaal en de Neder-Rijn gebruik gemaakt wordt van het blauwe
bord hangt samen met de rivierafvoer. Gedurende een groot deel van het jaar loopt er weinig stroom
op de Neder-Rijn en is er weinig aanleiding om verkeerde wal te varen. Een gedeelte van de opvaart
gebruikt het blauwe bord desondanks uit macht der gewoonte. Lokaal speelt de oever waar een
veerpont ligt ook een rol in de keuze van de wal. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Culemborg.
3.3.5

Maas

De Maas kan verdeeld worden in twee delen: de Maas benedenstrooms van sluis Lith en de Maas
bovenstrooms van sluis Lith. Benedenstrooms van sluis Lith is het karakter van de Maas vergelijkbaar
met de Lek. Bovenstrooms van sluis Lith is de Maas vergelijkbaar met de Neder-Rijn. Het gebruik van
het blauwe bord laat zich ook vergelijken met dat op de Lek resp. De Neder-Rijn. Ook op de Maas
spelen gebruik en bochtstraal een belangrijke rol. Een plaats waar om die redenen in het algemeen
gebruik gemaakt wordt van het blauwe bord is de bocht bij Neer.

3.4

Specifieke locaties

3.4.1

Pannerdense Kop

Bij de Pannerdense Kop op de splitsing met de Boven-Rijn en de Waal wordt de keuze van de wal
bepaald door de bestemming. Opvarende schepen op het Pannerdens kanaal die verder in de opvaart gaan zullen in het algemeen langs verkeerde wal de Boven-Rijn opvaren tot zich een gelegenheid voordoet om over te steken naar de stuurboord oever.
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3.4.2

Maas-Waalkanaal

Een bijzondere situatie op de
Waal doet zich voor bij de
kruising met het Maas-Waalkanaal (zie figuur 2). Wanneer er uitvaart uit het MaasWaalkanaal gemeld is, houdt
- in het algemeen op verzoek
van verkeerspost Weurt - de
meeste doorgaande opvaart
de verkeerde wal aan. Een
belangrijke uitzondering vormen opva rende zesbaks duwstellen. Het overlopen naar
de verkeerde wal neemt met
deze eenheden teveel tijd en
ruimte in. De opvaart bestemd voor het Maas-Waalkanaal blijft - vanzelf sprekend - aan zijn eigen wal. De
afvaart vaart in het midden
van de rivier.
3.4.3

18/10/1993

Figuur 2 Splitsing Waal

l

Maas-Waalkanaal

—I

Düsseldorf

Hoewel buiten Nederland gelegen is het gebruik van het blauwe bord bij Düsseldorf vermeldenswaard. Bij Düsseldorf is het gebruikelijk dat met name de geladen opvaart - ondanks dat hier sprake
is van een bocht naar stuurboord - in de buitenbocht langs de rechter oever vaart. Alleen lege schepen varen wel eens door de binnenbocht op. Uit de verklaringen van de geïnterviewde schippers valt
op te maken dat in de ondiepe binnenbocht de bodem- en oeverzuiging dusdanige vormen aanneemt, dat het voordeliger is in de significant diepere buitenbocht te varen.
3.4.4

Toeleidingskanalen sluizen Maas

Een bijzonderheid op de Maas is het Binnenvaart Politiereglement (BPR) voorgeschreven links varen
v53r het invaren van de boventoeleidingskanalen van de sluizen bij Roermond, Belfeld, Sambeek en
Lith en n de boventoeleidingskanalen van de sluizen bij Linne, Roermond en Lith. Bij de sluis-stuwcomplexen bij Roermond, Belfeld, Sambeek en Lith bevindt het boventoeleidingskanaal naar de sluizen zich aan de - voor de afvaart - linker zijde van de open rivier, waarin de stuw is gelegen. Om bij
de splitsing tussen het boventoeleidingskanaal en de rivier het kanaal te kunnen invaren en te voorkomen naar de rivier te worden gedrongen moet de afvaart tijdig vôôr het splitsingspunt zo dicht mogelijk langs de linker oever te varen. In het boventoeleidingskanaal bij Linne, Roermond en Lith bevinden de wachtplaatsen voor op schutting wachtende schepen zich aan de linker oever. Om twee
keer oversteken van het toeleidingskanaal te vermijden moet afvaart in deze toeleidingskanalen de
linker oever aanhouden.
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De schepen

4.1

Motorschepen
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'Langzame' geladen motorschepen gebruiken in de opvaart als regel het blauwe bord om de binnenbocht te kunnen houden resp. oploopmanoeuvres uit te voeren in verband met tijdwinst / brandstofbesparing. Bij oploopmanoeuvres speelt ook bestuurbaarheid in samenhang met zuiging een rol.
'Snelle' motorschepen gebruiken het blauwe bord in voorkomende gevallen bij oploopmanoeuvres in
verband met tijdwinst: de oploopmanoeuvre duurt minder lang door een geringere zuiging. De oploopmanoeuvre past beter in het verkeersbeeld (andere, langzamere oplopers; gebruik maken van
een gaatje).

4.2

Duwvaart

Eén en tweebaksduwstellen gedragen zich als motorschepen met betrekking tot het gebruik van een
blauw bord. In het binnenlands vervoer geldt niet de 13 km/uur minimaal haalbare snelheid eis van de
Rijnvaart. Een deel van de binnenlands varende duwvaart voldoet ook niet aan die eis en zal daarom
regelmatig een blauw bord gebruiken. De 'grotere' opvarende (geladen) duwvaart houdt voornamelijk
stuurboord wal. Oversteken vergt veel tijd en ruimte en levert geen of te weinig winst op ten opzichte
van de benodigde besturingsinspanning. Bij opvarende zesbakkers komt overlopen naar de verkeerde wal in de bochten in Nederland niet voor. Ook bij de kruising met het Maas-Waalkanaal bij Weurt
blijft de zesbaksduwvaart in het algemeen aan de eigen wal.

4.3

'Gebruik'! ervaring

Bij de keuze om wel of niet verkeerde wal te varen speelt 'gebruik' een belangrijke rol. Tot en met
vierbaksduwstellen blijken duwboten in particulier bézit en van een enkele rederij met name bij hogere waterstanden in de scherpere, rechtse bochten in voorkomende gevallen over te lopen naar de
verkeerde wal. Daarbij speelt mee wat de achtergrond van de kapiteins is. Komen deze van kleinere
motorschepen dan zullen zij eerder geneigd zijn gebruik te maken van de mogelijkheden van het
blauwe bord.
Naast 'gebruik' in algemene zin speelt ook het plaatselijke gebruik een rol (zie bijv. § 3.4.3). In dat
kader kunnen 'nieuwelingen' een zeer storende rol hebben.

4.4

Afmetingen/ motorvermogen/ snelheid

De afmetingen, motorvermogen en snelheid van binnenschepen hebben een relatie, die terugkomt in
de keuze om wel of niet verkeerde wal te varen:
In zeer algemene termen hebben 'kleine' schepen 'minder' motorvermogen en een 'lagere' snelheid
en zijn zodoende eerder geneigd over te lopen naar de verkeerde wal om te profiteren van de lagere
stroomsnelheid in de binnenbocht, dan wel om als opgelopen schip minder last van zuiging te hebben
of om een oploopmanoeuvre sneller te kunnen uitvoeren.

4.5

Manoeuvreerbaarheid

De relatieve (gerelateerd aan de scheepslengte) manoeuvreerbaarheid van binnenschepen vertoont
maar in beperkte mate variaties. In absolute zin zijn vanwege de betere manoeuvreerbaarheid van
'kleine' schepen vaarbaan veranderingen als het overlopen naar de verkeerde wal en terug eenvou-
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diger uitvoerbaar. Het ruimtebeslag van zon overloopmanoeuvre maakt verkeerde wal varen voor
een zesbaksduwstel onaantrekkelijk. In Nederland komt dit niet voor. Zesbaksduwstellen van de
CFNR schijnen boven de Ruhr echter wel in voorkomende gevallen verkeerde wal te varen. Er is in
dit kader waarschijnlijk een verband met de lagere verkeersintensiteit ter plaatse in vergelijking met
de Waal.

4.6

Beladingsgraad

De invloed van de beladingsgraad heeft twee aspecten, namelijk de snelheid en de diepgang. Lege
schepen lopen in het algemeen sneller waardoor de noodzaak om verkeerde wal te varen afneemt.
Anderzijds neemt de manoeuvreerbaarheid' ook toe waardoor overlopen vergemakkelijkt wordt. Door
de geringere diepgang van lege schepen kunnen deze verder de binnenbocht in en soms zelfs achter
de betonning langs. Dit wordt opvarend zowel onder de verkeerde wal als - tijdens oploopmanoeuvres - aan de goede wal gedaan.
Bij een lage rivier kan wanneer op
waterstand geladen schepen dicht
langs de tonnen in de binnen bocht
varen de oever- en bodemzuiging
ongewenste waarden aannemen.
Deze schepen zullen in zon geval
verder naar het midden van de rivier
willen varen. In theorie zouden lege,
afvarende schepen de daardoor
opengelaten ruimte in de binnenbocht (het oord) van een bocht naar
links kunnen opvullen (zie figuur 3).
In de praktijk komt dit echter niet
voor.
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5.

Omstandigheden

5.1

Verkeersintensiteit

18/10/1993

Het effect van de verkeersintensiteit is divers. Wanneer er weinig afvaart is, is het voor opvarende
schepen eenvoudiger om van wal te wisselen - toename gebruik blauw bord. Wanneer er weinig opvaart is, wordt het 'oploop argument' minder belangrijk afname blauw bord vaart. Anderzijds geldt
dat wanneer de algemene verkeersintensiteit hoog is, er meer geprobeerd zal worden 'gaatjes te
vullen'. De verkeersintensiteit kan echter ook het gebruik van het blauwe bord verhinderen: teveel afvaart om over te lopen, er varen al schepen met een blauw bord.

5.2

Waterstand

Het effect van de waterstand is onder te verdelen in het effect van de stroomsnelheid en dat van de
waterdiepte. De met een hoge waterstand gepaard gaande grotere stroomsnelheid vormt voor veel
opvarende schepen een argument om de binnenbocht te verkiezen en dus in bochten naar bakboord
over te lopen naar de verkeerde wal. Bij een lage waterstand vermindert het stroomsterkte argument
en gaat de waterdiepte een rol spelen. Ook al staat er in de binnenbocht voor een schip voldoende
water, dan kan de combinatie van een geringere kielspeling en meer oeverzuiging het voordeel van
verkeerde wal varen te niet doen.

5.3

Wind

Wind speelt in principe alleen een rol bij ongeladen schepen. Een uitzondering vormen de binnenvaart containerschepen. Ten aanzien van het verkeerde wal varen in bochten speelt op de Waal wind
een minder belangrijke rol. De keuze van wel of niet verkeerde wal ligt bij de opvaart en deze is
overwegend geladen. Voor lege, opvarende schepen ligt het echter in de lijn van de verwachting dat
harde wind van bakboord in een bocht naar bakboord een (aanvullende) motivatie kan vormen om
naar de verkeerde (hoge) wal over te lopen.

5.4

Mist

Tijdens slecht zicht geldt in Nederland de verplichting om zoveel mogelijk de stuurboordoever aan te
houden (zie hfd 2). In de Toelichting op artikel 6.30 van het Binnenvaart Politie Reglement, waarin dit
geregeld wordt, geeft men als argument de verkeersdrukte. Een ander argument is het hierna in
hoofdstuk 7 aangegeven belang van de duidelijkheid van intenties. Deze neemt door de beperkingen
van de radar beduidend af. Het lijkt overbodig te noemen dat tijdens slecht zicht het blauwe bord en
het knipperlicht niet of te laat zichtbaar zijn, maar ook het aanduiden van intenties door middel van de
koers c.q. koersverandering is op een radar minder goed en slechts vertraagd waarneembaar.
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6.

Op- en voorbijlopen

6.1

tijdsduur oploopmanoeuvre

18/10/1993

Bij een 'klein' snelheidsverschil tussen het oplopende en opgelopen schip kan de duur van de Oploopmanoeuvre theoretisch oplopen tot oneindig. Bij een klein opgelopen schip en een groot oplopend schip doordat het opgelopen schip 'op de hekgolf blijft hangen'. Bij een groot opgelopen schip
en een klein oplopend schip doordat het oplopende schip niet 'over de boeggolf komt'.
Het opgelopen schip moet in het algemeen vaart verminderen om een oploopmanoeuvre vlot en veilig
te laten verlopen. Vaart verminderen hoeft niet bij een 'groot' snelheidsverschil of een 'grote' onderlinge dwarsafstand tussen het oplopende en opgelopen schip. Echter alleen bij het voorbijlopen van
de grootste, geladen eenheden op de Waal (vier- en zesbaksduwstellen) door de snelste, lege schepen is geen medewerking van de opgelopen eenheid noodzakelijk. Voor de overige oploopmanoeuvres geldt dat wanneer langs de verkeerde wal opgelopen wordt, de duweenheid kan volstaan met
een geringe reductie van het schroeftoerental. Wanneer de oploper aan dezelfde oever blijft als de
duweenheid, dan zal de laatste het toerental beduidend drastischer moeten reduceren.

6.2

Ruimtebeslag

De beïnvloeding van twee elkaar oplopende schepen is niet alleen in de hiervoor aangegeven langsscheepse zin. Er is ook sprake van beïnvloeding in dwarsscheepse zin. Er zijn meer koerscorrecties
noodzakelijk tijdens een oploopmanoeuvre en ook moet voorkomen worden dat de schepen naar elkaar toe zuigen. Bij een ontmoeting is dit in veel mindere mate het geval. De minimale veilige onderlinge afstand tussen schepen is daarom bij een oploopmanoeuvre groter dan bij een ontmoeting. Het
theoretische breedtebeslag van een oploopmanoeuvre met blauw bord is daarom kleiner dan zonder
blauw bord (zie figuur 4).
Figuur 4 Theoretisch ruimtegcbruik combinatie voorbijlopen en ontmoeten
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6.3

18/10/1993

Bestuurbaarheid

Het voorgaande speelt ook een rol wanneer duweenheden kleine' schepen oplopen. In het kader van
de onderzoeken die voorafgingen aan de introductie van zesbaksduwvaart (zie [2]) zijn ware grootte
proeven uitgevoerd waarbij een spits door vier- en zesbaksduwstellen werd opgelopen. Het blijkt dat
een klein schip tijdens en direkt na opgelopen te worden door een groot duwstel significante baanafwijkingen kan ondervinden Een oplopende duweenheid zal daarom een ruime dwarsafstand naar
het opgelopen schip moeten aanhouden 1 . Met name in rechtse bochten zal het opgelopen kleine
schip bijvoorkeur overlopen naar de verkeerde wal. Dit levert een beter ruimtegebruik op en een ver hoogde veiligheid doordat de bestuurbaarheid van het kleine schip minder in het gedrang komt.

1

Tijdens de in [2] beschreven oploopproeven werd een dwarsafstand van 40 m gehanteerd. De voor de
proeven geplande 25 m bleek niet verantwoord te zijn.
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7.

Ontmoeten

7.1

Wachten

18/10/1993

De nabijheid van afvarende schepen of van schepen die al onder de verkeerde wal varen, kan een
reden zijn om van een voorgenomen blauw bord manoeuvre af te zien. Afvarende schepen kunnen
het oversteken naar de andere wal verhinderen, terwijl het - behalve in bocht naar rechts - doorgaans
nauwelijks zinvol is om het voorbijlopen van een Schip onder de goede wal te verruilen voor het
voorbijlopen van een schip onder de verkeerde wal. Niet kunnen overlopen kan betekenen dat een
oploopmanoeuvre uitgesteld moet worden. Bij grote verkeersdrukte kan dit wellicht tot filevorming leiden.

7.2

Oversteken

Voor het varen met een blauw bord kan net als in de auto racerij een ideale lijn aangegeven worden.
Het overlopen naar de verkeerde wal kan, wanneer de manoeuvre te abrupt wordt uitgevoerd, meer
energie kosten dan gewonnen wordt door uit de stroom te gaan varen resp. de afstand tot een opgelopen schip te vergroten. Bij veel afvaart kan dit een argument zijn om de eigen wal te blijven volgen.
Het verkeerde wal varen houdt in dat de vaarweg twee keer overgestoken moet worden en dus ook
de vaarbaan van eventuele afvaart twee keer gekruist wordt. Om dit veilig te laten verlopen moet aan
enkele voorwaarden voldaan worden:
Het oversteken moet op voldoende afstand van eventuele afvaart gebeuren, zodat de
laatste niet gedwongen wordt om drastische koersveranderingen uit te voeren.
Naast het tonen van het blauwe bord moet ook de vaarbaankeuze/ de koers de intenties
duidelijk maken.
Er moet in elke fase van de manoeuvre voldoende ruimte overblijven voor de afvaart.
Omdat niet altijd aan alle voorwaarden voldaan zal worden, heeft het oversteken van de vaarweg een
negatief effekt op de veiligheid.
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7.3

Zichtbaarheid blauw bord

In het verleden werd de intentie tot een stuurboordstuurboord passage aangeduid met een blauwe vlag.
Vanwege de slechte zichtbaarheid van de blauwe vlag
is deze in de voorschriften vervangen door een blauw
bord met een witte rand en met voorgeschreven afmetingen. Ook moet het witte knipperlicht dat het blauwe
bord 's-nachts verving, nu ook overdag getoond worden. Het knipperlicht moet bijvoorkeur in het blauwe
bord geplaatst zijn. Dit is echter niet steeds het geval.

Figuur 5 Blauw bord

Ondanks de witte rand komt het voor dat het blauwe
bord niet voldoende afsteekt tegen de achtergrond
(accommodatie, oeverbebouwing, bosschages). Met
name wanneer het knipperlicht niet in het bord geplaatst
is, kan het hierdoor onduidelijk zijn of wel of niet een
blauw bord getoond wordt.
's Nachts speelt met name de frequentie van het knipperlicht een rol Een te langzaam knipperlicht zal eerder verloren gaan in achtergrond verlichting.
Hoewel in de reglementen een frequentie van ca. 50 - 60 knipperingen per minuut is voorgeschreven,
wordt in de praktijk niet altijd hieraan voldaan.

7.4

Ruimte voor af vaart

De opvaart heeft de verplichting voldoende ruimte over te laten voor de afvaart. Dit is onafhankelijk
van het feit of wel of niet gebruik gemaakt wordt van het blauwe bord. De beoordeling of dit het geval
is, is geheel op grond van ervaring. De volgende aspecten spelen een rol (zie ook [1]):
de vaarwegeigenschappen op de verwachte ontmoetingslocatie, d.w.z. breedte, waterdiepte, bocht of recht, etc.
de karakteristieken van de betrokken schepen, d.w.z. scheepsafmetingen, manoeuvreereigenschappen, veronderstelde intenties, etc.
Het zal duidelijk zijn, dat de beoordeling eenvoudiger is op een recht stuk vaarweg en wanneer alle
verkeersdeelnemers een vaste koers volgen. Een bochtig vaarwater en/of steeds koersveranderende
schepen kunnen de beoordeling aanzienlijk bemoeilijken.

7.5

Vaarbaan af vaart

In veel gevallen kan de afvaart v5r of in het begin van een bocht naar stuurboord niet zien of er opvaart in de binnenbocht zit. Wanneer er helemaal geen opvaart (te zien) is, zal men een afwachtende
houding aannemen door min of meer in het midden van de rivier te varen. Opvaart onder de goede
wal heeft veelal het effekt dat de afvaart wat meer de eigen stuurboord helft houdt. In het geval er
vervolgens ook opvaart onder de verkeerde wal in zicht komt, dan kan het zijn dat de afvaart als nog
meer naar het midden moet. Dit resulteert in een (soms sterk) geknikte vaarbaan. In figuur 6 is geprobeerd dit weer te geven. Met name bij leeg afvarende vier- en zesbaksduwstellen kan de drift die
daarbij ontstaat tot moeilijke situaties leiden.
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Figuur 6
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EfFekt geknikte baan in bocht

.............
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8.

Meningen

8.1

Algemeen

18/10/1993

Tijdens de gevoerde gesprekken was het uitgangspunt niet een discussie over het wèl of niet in stand
houden van het verkeerde wal varen. Wel is gepoogd de argumenten v56r of tegen blauw bord varen
te inventariseren.
Er is in grote lijnen een sterke samenhang tussen de mening van betrokkenen en de door de betrokkenen doorgaans gehanteerde strategie met betrekking tot blauw bord varen. Te oordelen aan de
gebruiken zal uit de voorgaande hoofdstukken al duidelijk geworden zijn dat de meningsvorming in de
binnenscheepvaart over verkeerde wal varen sterk samenhangt met de grootte, snelheid en manoeuvreerbaarheid van het schip waarop men vaart, respectievelijk de rol die men in het proces scheepvaart vervult. Ook spelen organisatievorm (rederij of particulier) en achtergrond een rol.

8.2

Argumenten

De belangrijkste, genoemde argumenten voor handhaving van het blauwe bord zijn:
•
•
•
•

vlotheid en veiligheid van oploopmanoeuvres
reisduur
beter gebruik van beschikbare vaarwegbreedte
voorkômen van filevorming

De belangrijkste, genoemde argumenten voor afschaffing van het blauwe bord zijn:
rustiger verkeersbeeld
veiliger door afname kruisend verkeer
Het voor de schippers en kapiteins zichtbare voordeel van het rustiger verkeersbeeld is de geringere
benodigde besturingsinspanning. Dit voordeel wordt overigens meerdere malen in relatie gebracht
met minder ervaren personeel.
Het valt op dat de voorstanders van handhaving van verkeerde wal varen, die met grote schepen varen (klasse V en VI), uitdrukkelijk de hier genoemde argumenten voor afschaffing erkennen, maar
hieraan minder gewicht toekennen.
In het algemeen hadden voor- èn tegenstanders van verkeerde wal varen bezwaren tegen 'Geregelte
Begegnung' waarbij (plaatselijk) verplicht naar de verkeerde wal overgelopen moet worden. Ook de
voorstanders van handhaving van het blauwe bord beperkten deze voorkeur tot goed zicht. Men is
zeer te spreken over het Nederlandse voorschrift om tijdens slecht zicht stuurboord wal te houden.

8.3

Duitsland

Met betrekking tot het gedeelte van de Rijn in Duitsland waar sprake is van 'Geregelte Begegnung'
wordt als voordeel vooral het hiervoor genoemde rustiger verkeersbeeld genoemd. Ook hier wordt de
relatie gelegd met minder ervaren personeel. De overige genoemde 'voordelen' betreffen ontkrachtingen van vôôr de invoering hiervan genoemde bezwaren als de onmogelijkheid van passeren van
de Baarler Brücke', e.d.. en in Duitsland gepubliceerde ongevalscijfers. De houding van de voorstanders van handhaving van het blauwe bord varen ten aanzien van de ervaringen in Duitsland met
Geregelte Begegnung' is in het algemeen berustend.
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Bij voor- en tegenstanders komt de waardering voor de Nederlandse infra-strukturele inspanningen met inbegrip van zaken als beboeiing en bebakening - in vergelijking met de situatie in Duitsland op
dit gebied, naar voren. In het algemeen wordt hier ook een groter belang aan toegekend dan aan de
effekten van wel of niet een blauw bord.
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9.

Ervaringen in Duitsland

9.1

Algemeen

18/10/1993

De Duitse periodiek Binnenschiffahrts-Nachrichten' blijkt de belangrijkste bron met de ervaringen met
Geregelte Begegnung' in Duitsland. In de loop van de jaren 1977- 1983 hebben voor- en tegenstanders in de Binnenschiffahrts-Nachrichten' hun meningen en ervaringen met 'Geregelte Begegnung'
gegeven. Hieronder bevonden zich naast schippers o.a. instanties als de Wasserschutzpolizei (WSP)
en de Nautisch-technische Commissie van de Internationalen Arbeitsgemeinschaft der
Rheinschiffahrt e. V. In Binnenschiffahrts-Nachrichten', nr. 34 van december 1983 zijn in een artikel
van de hiervoor genoemde Nautisch-technische Commissie de argumenten van voor- en tegenstanders gerecapituleerd. Navolgend zijn integraal de in het artikel genoemde argumenten weergegeven.
De commissie behoort overigens tot de voorstanders. Opgemerkt zij dat 'Geregelte Begegnung' niet
hetzelfde is als verplicht rechts varen. Bij 'Geregelte Begegnung' mag verkeerde wal gevaren worden
zolang ontmoetingen maar bakboord-bakboord plaatsvinden.

9.2

Argumenten

9.2.1

Voorstanders 'Geregelte Begegnung'

i.

Geregelte Begegnung' maakt de Rijn veiliger, want:
misverstanden over de voorgenomen koers van bergvaart worden in het vervolg
uitgesloten. Steeds weer worden koerswijzigingen [bij blauw bord varen] niet of
niet op tijd onderkend, omdat het blauwe bord resp. het knipperlicht niet goed
zichtbaar zijn;
•
vooral bij slecht zicht en duisternis kan de dalvaart rekenen op een eenduidig gedrag van de bergvaart. De vraag wat het volgende opvarende schip zal doen kan
van te voren en niet pas bij in zicht komen beantwoord worden;
'Geregelte Begegnung' maakt een eenduidig en daardoor eenvoudig toepasbaar
•
voorschrift voor de hele rivier mogelijk;
rekening houdend met het toenemen van het vervoer van gevaarlijke stoffen moet
•
en de stelling dat de binnenscheepvaart de veiligste vorm van transport is, moet
de binnenvaart, net als de luchtvaart en de zeevaart, ook veranderingen van gewoonten in het belang van het milieu en omwonenden voor lief nemen;
• de ongevallenstatistieken van de WSP en van de verzekeringsmaatschappijen laten een opvallende terugloop van ongevallen bij ontmoetingen zien op de rivierdeen waarde betreffende regelingen al van kracht zijn;
door 'Geregelte Begegnung' kunnen vooral zware schaden, die ook vaak per•
soonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben, vermeden worden. Het voorkomen van
persoonlijk letsel moet in verhouding met veel andere overwegingen een groot
gewicht toegekend worden.
'Geregelte Begegnung' levert door het voorkomen van schade een zeer groot kostenvoordeel op. Dit is direkt merkbaar aan het wegvallen van franchisekosten en vaar verlet en indirekt aan lagere verzekeringspremies.
Het invoeren van 'Geregelte Begegnung' heeft geen toename van het brand stofverbru i k
tot gevolg. Dit is bewezen door de vergelijkende proefvaarten. Bij het blauw bord varen
levert elke verandering van oever een verhoging van het brandstofverbruik op.
•

iii.
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iv.

V.

9.2.2

V.

18/10/1993

Elke overloopmanoeuvre brengt koerskruisingen en daardoor meer risico met zich mee.
'Geregelte Begegnung' voorkomt een groot aantal overloopmanoeuvres en laat uitzonderingen allen nog binnen nauw omschreven grenzen toe.
Bij 'Geregelte Begegnung' houdt de scheepvaart - ook bij ontmoetingen - het recht om
de hele breedte van de rivier te benutten zolang dat zonder gevaar kan plaatsvinden.
'Geregelte Begegnung' is daarmee liberaler dan strikt rechtsverkeer.
De fysieke en psychische belasting van de schipper kan aanzienlijk verminderen door
de vanwege het minder onvoorspelbare gedrag van tegenhiggers geringere benodigde
concentratie. Door het verminderen van de mentale belasting wordt een aanzienlijke
bijdrage geleverd aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden.
'Geregelte Begegnung' is wezenlijk hiberaler dan 'Geregelte Seitenfahrt' en het
geografische rechtsverkeer' doordat de bakboord-bakboord passage gepaard gaat met
de mogelijkheid om de gehele rivierbreedte te benutten.
Tegenstanders 'Geregelte Begegnung'

Door 'Geregelte Begegnung' wordt de vaarweg langer, omdat niet van de natuurlijke
omstandigheden gebruik gemaakt kan worden. Belangrijk is vooral het feit dat de bocht
niet 'afgesneden' kan worden en men de langere buitenbocht moet aanhouden.
Door Geregelte Begegnung' wordt de vaartijd langer, omdat:
de vaarweg langer wordt;
•
de opvaart op bepaalde momenten gedwongen wordt om in een ongunstiger
•
stroom te varen, waardoor de vaarsnelheid afneemt:
bij oplopen door de andere situatie veel vaker afgestopt moet worden:
•
Door 'Geregelte Begegnung' neemt het brand stofverbru i k toe, omdat:
de vaarweg langer wordt:
•
•
de vaarduur toeneemt:
door het varen in ongunstige stroom meer machinevermogen nodig is;
•
door 'Geregelte Begegnung' het oplopen moeilijker wordt aangezien niet meer zo
•
maar naar d andere oever overgelopen kan worden en er door de zuiging meer
roer- en machinemanoeuvres noodzakelijk kunnen zijn.
'Geregelte Begegnung' kan tijdens hoog water niet nageleefd worden, met name wanneer de bergvaart gedwongen wordt in de hang te varen. Zwakkere motorschepen blijven dan in de stroom hangen.
Met name bij hoog water wordt het onveiliger door 'Geregelte Begegnung'. Dalvaart
loopt bij hoog water het risico in de vaarbaan van in de hang varende bergvaart te komen.
Vanuit veiligheidsoogpunt hoeft 'Geregelte Begegnung' niet ingevoerd te worden, omdat:
een grotere veiligheid ook bereikt kan worden door een verbetering van de tekens;
de afname in ongevallen niet door het instellen van 'Geregelte Begegnung', maar
door het toegenomen gebruik van radar en marifoon wordt veroorzaakt. Bovendien
is het instrumentarium en de manoeuvreerbaarheid van schepen verbeterd.
Door 'Geregelte Begegnung' wordt de nachtrust van stilliggende schepen vaker verstoord. doordat voorbijvarende schepen gedwongen worden op een kleinere afstand te
passeren.
De scheepvaart op de Rijn heeft het tot nu toe zonder 'Geregelte Begegnung' kunnen
stellen en heeft het ook nu niet nodig. Wanneer 'Geregelte Begegnung' nuttig zou zijn,
dan was het in de praktijk vanzelf gebruik geworden. Dat dat niet het geval is ligt aan
het feit dat het tegen de nautisch ervaring ingaat.
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Proef vaarten

9.3

In Duitsland zijn een aantal vergelijkende proefvaarten met en zonder Geregelte Begegnung' uitgevoerd [3] [4] [5]. De in [3] en [4] beschreven proefvaarten betreffen steeds één reis met twee schepen.
De proefvaarten gaven in het ene geval bij Geregelte Begegnung' een lichte verlenging en in het andere geval een lichte verkorting van de reisduur. In beide gevallen was er wanneer Geregelte
Begegnung' aangehouden werd, sprake van een kleine brandstof besparing. De overige proefvaarten
zijn slecht gedocumenteerd en de resultaten spreken elkaar tegen. In 1972 is door de Duitse overheid
een algemene aanbeveling gedaan om bakboord-bakboord te passeren [5]. In 1979 hebben vervolgens een aantal rederijen hun kapiteins aanbevolen ook op de plaatsen waar geen Geregelte
Begegnurig' van kracht was zoveel mogelijk rechts te varen. Beide pogingen zijn volgens [5] dood
gebloed en volgens enkele van de betrokken rederijen is de aanbeveling aan de kapiteins niet meer
van kracht. Er zijn geen verwijzingen naar langer durende en systematische proefvaarten gevonden.

9.4

Ongevalscijfers

In [6] en [7] meent men aan de hand van de ongevallen in de jaren 1972 tot 1980 op het vaarwegdeel
Duisburg - Nederlandse grens een positief effekt van 'Geregelte Begegnung' aan te kunnen tonen. In
een notitie van Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde [8] worden de Duitse ongevalscijfers vergeleken met de ongevalscijfers voor het vaarwegdeel Gorinchem - Lobith in dezelfde periode. Volgens
deze notitie is in de betreffende periode zowel op het Nederlandse deel van de Rijn als op het Duitse
deel van de Rijn waar geen Geregelte Begegnung' van kracht was, het aantal ongevallen gedaald.
Waar de Duitsers deze afname toeschrijven aan uitstraling van de 'Geregelte Begegnung' maatregel
tussen Lobith en Duisburg, noemt [8] als oorzaken de beter zichtbaarheid van het blauwe bord, de
stijging van het marifoonbezit en de - vrijwillige - afname van het verkeerde wal varen door grotere
schepen met krachtiger motoren. In [5] wordt gerefereerd aan het jaarverslag van de Wasserschutzpolizei NW. Hierin worden de ongevallen in het gebied van Land Nordrhein-Westfalen van 1975 tot
1982 op een rij gezet:

1 1975

1982

alle aanvaringen
bij ontmoeten

Rijn Nordrhein-Westfalen met
Geregelte Begegnung'
464
111

Rijn Nordrhein-Westfalen zonder
Geregelte Begegnung'
271
72

1979-1982
alle aanvaringen
bij ontmoeten

205
30

117
36

-

De Wasserschutzpolizei schrijft het kleinere aandeel van aanvaringen bij ontmoetingen op het gedeelte van de Rijn waar Geregelte Begegnung' s ingesteld, toe aan de 'Geregelte Begegnung'.
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10.

Samenvattend

10.1

Para meters

In de navolgende tabel is een samenvatting gegeven van de parameters die een rol Spelen bij de keuze om wel of niet een blauw bord te gebruiken.

Parameters:

wel blauw bord

niet blauw bord

bocht naar rechts
hoog water
'diepe' binnenbocht

bocht naar links
laag water
ondiepe binnenbocht

Algemeen:

•
•
•

richting van bocht
rivierstand
lokale waterstand

Bij oplopen:

• scheepsafmetingen
• beladingsgraad
snelheidsverschil

'klein
geladen
leeg
'klein'

'groot'
geladen
geladen

ooer.
'groot'
leeg
geladen
'groot'

'klein' 2
leeg
leeg

De in de tabel 'zwart-wit' weergegeven waardes van de parameters zijn in werkelijkheid veelal 'grijs'
en hebben een diffuus gewicht. In veel gevallen zal er sprake zijn van zowel argumenten v5r als tegen het op een bepaald moment overlopen naar de verkeerde wal. Welk aspect het meeste gewicht
toegekend krijgt, hangt naast de omvang van de parameter - bijvoorbeeld extreem laag water - af van
factoren als:
•
•
•

de eigenschappen van het eigen schip
persoonlijke achtergrond
plaatselijke gebruiken

Moeilijk plaatsbaar in de tabel is de invloed van de verkeersintensiteit. Deze is te complex om in
zwart-wit termen te beschrijven.
De belangrijkste naar voren gekomen argumenten voor handhaving van het blauwe bord zijn:
•
•
•
•

vlotheid en veiligheid van oploopmanoeuvres
reisduur
beter gebruik van beschikbare vaarwegbreedte
voorkômen van filevorming

De belangrijkste genoemde argumenten voor afschaffing van het blauwe bord zijn:
•
•

2

rustiger verkeersbeeld waardoor een geringere mentale belasting
veiliger door afname 'kruisend' verkeer

In het geval van het oplopen van een klein schip door een groot duwstel, kan het zijn dat het opgelopen
- kleine - schip naar de andere wal overloopt (zie ook § 6.3).
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Ervaringen

De ervaringen zowel in Nederland als in Duitsland zijn niet eenduidig en niet gekwantificeerd. De interpretatie van de Duitse ongevalscijfers door de Wasserschutzpolizei ten gunste van Geregelte
Begegnung' wordt niet door iedereen onderschreven (zie ook [8]). Vergelijking van de ongevallen op
vaarweggedeelten waar blauw bord varen is toegestaan met vaarweggedeelten waar dit niet is toegestaan, wordt bemoeilijkt door verschillen in verkeersintensiteit en vaarwegkarakteristieken. Wel tamelijk eensluidend is het oordeel over het verplicht stuurboordswal houden tijdens slecht zicht op het
Nederlandse deel van de Rijn. Dit wordt in het algemeen als zeer positief ervaren.
Er zijn in Duitsland enkele vergelijkende proefvaarten uitgevoerd om de effekten van blauw bord varen versus 'Geregelte Begegnung' te meten. De gedocumenteerde proeven richtten zich met name
op reisduur en brandstofverbruik en betroffen steeds één reis (met twee schepen). Er zijn geen proeven bekend waarbij over een langere periode en gedurende een groter aantal reizen effekten gemeten zijn. Er zijn geen gekwantificeerde effekten van blauw bord varen resp. Geregelte Begegnung op
de vlotheid en veiligheid van oploopmanoeuvres en mogelijke filevorming bekend. Ook zijn er geen
metingen bekend met betrekking tot de effekten op de mentale belasting.
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Aanbevelingen
Op enkele locaties langs de Waal is de gehanteerde norm met betrekking tot bevaarbare breedte
op OLW (in de toekomst) met riviertechnische maatregelen alleen niet haalbaar. Op die plaatsen
wordt gedacht aan aanvullende verkeerskundige maatregelen. Een mogelijke verkeerskundige
maatregel is het (selektief) verbieden van blauw bord varen. Echter blauw bord varen wordt niet
op elk vaarweggedeelte van de Rijn toegepast. Ook zijn vermoedelijk de diverse voor- en nadelen
daar waar blauw bord varen wordt toegepast niet op dezelfde plaats van invloed: het nadeel van
'kruisend' verkeer speelt zich af voor en na een bocht: het voordeel van een beter gebruik van de
vaarweg breedte speelt een rol in de bocht. Het verdient daarom aanbeveling om allereerst de detail - locatie van voor- en nadelen vast te stellen en vervolgens dit af te zetten tegen de locaties
waarop behoefte bestaat aan aanvullende verkeerskundige maatregelen.
De invloed van al of niet blauw bord varen op reisduur en brand stofverbru i k is niet bekend. Het
verdient aanbeveling gedurende een langere periode praktijkmetingen op dit gebied uit te voeren.

Het lijkt van belang de effekten van blauw bord varen op het gebruik van de vaarwegbreedte bij
oploopmanoeuvres nader te onderzoeken. Dit aspekt dient in verkeerssimulaties verdisconteerd
te worden.
Gezien de klaarblijkelijke relatie tussen blauw bord varen en oplopen is het wellicht interessant
om bij een analyse van ongevallen waarbij blauw bord varen een rol speelt, ook ongevallen in oploopsituaties te betrekken. Ook dient bezien te worden in hoeverre het optreden van ongevallen
door een verbeterde zichtbaarheid van het blauwe bord, resp. het knipperlicht beïnvloed kan worden.
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