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DISCLAIMER 
De informatie in dit document is met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid opgesteld. Echter, het 

Platform Zero Incidents en haar deelnemers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld 

worden voor de inhoud ervan. Het overnemen van maatregelen, suggesties, waarschuwingen, etc., 

dient daarom altijd vooraf gegaan te worden door een eigen afweging en risicobeoordeling. Het 

verspreiden van dit document onder derden is toegestaan mits dit in de originele vorm plaatsvindt.  
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OVER HET PLATFORM ZERO INCIDENTS 
 

Het Platform Zero Incidents (PZI) is een initiatief van de binnenvaartsector. Zoals de naam al 

aangeeft streeft het PZI naar 0 (zero) ongevallen in de binnenvaart. PZI wil dit bereiken door:  

 Een platform waarin near missen en incidenten gedeeld worden onder de leden. 

 Voorkomen van herhaling van near missen/incidenten door best practices te ontwikkelen en 

het gebruik ervan te stimuleren, gebaseerd op onderzoek en analyse van (trends van) near 

missen/incidenten. 

 Het bouwen van duurzame relaties met stakeholders. 

 Verhogen van bewustzijn en verantwoordelijkheid van veiligheid 

binnen de industrie. 

 PZI zal het centrum van expertise zijn op gebied van preventie 

van veiligheids- en milieu-incidenten in de binnenvaart. 

Deze publicatie draagt bij aan het bereiken van de missie en visie van PZI. 

Het document is ontwikkeld door en voor de binnenvaart.   

Het kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, zoals: 

 Naslagwerk voor bemanningsleden en vlootmanagers. 

 Training van bemanningsleden. 

 Veiligheidsoverleggen aan boord. 

 Lesmateriaal voor onderwijsinstellingen. 

 Als basis voor toekomstige discussies rondom het onderwerp 

meren. 

 Als basis voor procedures en werkinstructies. 

 

Aan deze publicatie hebben meegewerkt: 
 

Harald Buil, QHSSE-manager Vario Shipping B.V.  

Tania Dernee, kapitein-eigenaar MTS Tricolore  

Peter de Jager, kapitein MTS Melbourne  

René Overveld, Manager Safety Management & Operations Interstream Barging B.V.  

Francis Schapers, kapitein-eigenaar MCS Duancis   

Marc Tieman, QHSSE manager Unibarge B.V.  

Willeke van Veen, kapitein-eigenaar MS Armira  

Christian Westerink, kapitein MTS Nerodia 

 

  

Werksessie expertgroep meren 
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1. INLEIDING 

1.1. Waarom dit document? 
Het meren van binnenvaartschip is één van de gevaarlijkste 

taken voor met name het personeel aan dek. Regelmatig 

doen zich ongelukken voor met ernstige gevolgen.  

Het is daarom belangrijk om bewust te zijn van deze gevaren 

en maatregelen te nemen om de kans op ongelukken zo klein 

als mogelijk te maken.  

Deze Best Practice Guidance (BPG) van het Platform Zero 

Incidents voorziet u van kennis om het meren zo veilig als 

mogelijk te laten verlopen.  

Het document is opgesteld, zoals alle documenten van het 

Platform Zero Incidents, door binnenvaartexperts, te weten: 

vlootmanagers, QHSSE-managers, scheepseigenaren en 

kapiteins.  Daarnaast is er bij het maken van deze publicatie rekening gehouden met de van 

toepassingzijnde wet- en regelgeving, zoals: RPR, ROSR en ADN.  

1.2. Hoe dit document te gebruiken? 
Het is zeker niet de bedoeling dat dit document de enige manier van werken beschrijft, want elke 

situatie en elk schip is anders.  

Wel kan het u als binnenvaartprofessional helpen om onder diverse omstandigheden de beste 

keuzes te maken.   

U kunt het document gebruiken als naslagwerk, maar zeker ook om uw bemanningsleden in te 

werken en/of te trainen. Daarnaast kunt u delen uit het document behandelen tijdens een 

veiligheidsoverleg met uw bemanning.  

Het kan het veiligheidsbewustzijn aan boord verhogen en daarmee de kans op ongelukken 

voorkomen.  

Mocht u suggesties hebben om dit document verder te verbeteren, neemt u dan vooral contact 

op met het Platform Zero Incidents. 

 

Platform Zero Incidents  

www.platformzeroincidents.nl 

info@platformzeroincidents.nl 

@PZI_tweets 

+31 (0) 10 297 40 22   

   

 

 

 

  

Veel voorkomende menselijke 

oorzaken van ongelukken: 

 Stress 

 Gehaastheid  

 Vermoeidheid 

 Overmoedigheid 

 Gemakzuchtigheid 

 Onwetendheid/onervarenheid 

 Missen van vaardigheden 

 Routine: blindheid door gewoonte 

 Miscommunicatie  

 Slechte voorbereiding/planning 

klklklklklklklklklklklklklklklklklklkl

klklklklklklklklklklklklklkl 

http://www.platformzeroincidents.nl/
mailto:info@platformzeroincidents.nl
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2. BASISVEILIGHEID  
 

Zoals in het vorige hoofdstuk al beschreven, behoort meren tot één van de gevaarlijkste 

werkzaamheden aan boord. Met name het dekpersoneel staat bloot aan diverse gevaren. Er zijn 

diverse maatregelen die u kunt nemen om te zorgen dat de activiteit veilig uitgevoerd kan worden. In 

dit hoofdstuk wordt ingegaan op de basisveiligheid, veiligheid die eigenlijk van toepassing is op alle 

situaties waarin u terecht kunt komen tijdens het meerproces.  

 

2.1. Veilige werkomgeving 
Een goed opgeruimde en schone werkomgeving is de basis van alle veiligheid aan boord. Tijdens 

de meerwerkzaamheden kan een rommelige 

werkomgeving leiden tot struikelen, uitglijden en 

vallen met vervelende gevolgen. De volgende zaken 

zijn daarom belangrijk:  

 Houd de werkomgeving schoon en opgeruimd  

 Verlaag de kans op uitglijden door het 

aanbrengen van anti-slipverf op looppaden 

 Indien mogelijk, de aanwezigheid van relingen 

om de kans op over boord vallen te verkleinen 

 Zorg voor een goed verlichte werkomgeving  

 Markeer de plaatsen waar struikelgevaar mogelijk is  

 

 

2.2. Communicatie en veiligheidscultuur 
Een goede communicatie tussen u en uw bemanningsleden is van groot 

belang om een veilige werkomgeving te creëren. Veel ongelukken 

vinden plaats door gebrekkige of onduidelijke communicatie tussen 

bemanningsleden.  

Zorg daarom ook tijdens het meren voor goede afspraken met 

betrekking tot de onderlinge communicatie, zoals bijvoorbeeld een 

aantal standaard gebaren, zie afbeelding hiernaast. Houd, indien 

mogelijk, oogcontact met elkaar! Het inzetten van 

communicatiemiddelen, zoals een portofoon, is een zeer effectieve 

manier om met elkaar te communiceren.  

Voer pas acties uit wanneer u zeker weet dat uw bemanningslid u 

begrijpt en natuurlijk ook dat u uw bemanningslid begrijpt! Voer 

daarnaast de meeractiviteiten beheerst en rustig uit. Rennende mensen aan boord zorgen voor 

onrust en kan een voedingsbodem zijn voor ongelukken.  

 

……Neem de tijd om de werkzaamheden veilig uit te voeren! 

Een goed opgeruimde en schone werkplek voorkomt 

ongelukken, zoals: uitglijden, struikelen en vallen. 

Houden zo 

Lekko 

Vieren 
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Wanneer u uw bemanning onveilige handelingen ziet uitvoeren, zet dan zo nodig het werk stil 

zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Of spreek op een rustig moment uw bemanning aan 

op het onveilige gedrag. Een goede veiligheidscultuur kenmerkt zich doordat ook 

bemanningsleden de kapitein kunnen aanspreken op onveilig gedrag……. Iets om over na te 

denken!  

 

2.3. Training en opleiding  
Goed opgeleid personeel levert een grote bijdrage aan efficiënt en veilig werken. Niet alle 

bemanningsleden beschikken aan het begin van hun loopbaan direct over alle benodigde 

vaardigheden. Het is daarom goed om, tussen alle drukke werkzaamheden door, zo nu en dan 

eens met elkaar vaardigheden te trainen/oefenen of op te frissen. Neem hierbij een positieve 

insteek; doe een oefening voor, geef opbouwende kritiek en geef complimenten als het 

bemanningslid de oefening goed uitvoert! Wanneer een bemanningslid een vaardigheid goed 

onder knie heeft, stijgt zijn zelfvertrouwen en heeft het een positief effect op de kwaliteit van de 

werkzaamheden en de sfeer aan boord.  

 

 

  

Goed gebruik portofoon 

Het gebruik van een portofoon bevordert een effectieve communicatie. Een aantal 

aandachtspunten voor een goed gebruik: 

 Doe een radiocheck voordat u aan het werk gaat! De batterij kan (bijna) leeg zijn of het 

apparaat defect. 

 Gebruik een explosieveilige portofoon bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

 Draag een riem waaraan de portofoon vast zit, er zijn al heel wat exemplaren over boord 

gevallen! 

Een bemanningslid oefent het gooien van een tros om een bolder.  



Platform Zero Incidents   Pagina 8 van 31 

 

 

2.4. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) 
Het is belangrijk dat er voldoende, gecertificeerde en 

goedgekeurde PBM’s aan boord beschikbaar zijn voor u en uw 

bemanning. Houd er rekening mee dat het dragen of gebruiken 

PBM’s van nature kwetsbare maatregelen zijn om ongelukken te 

voorkomen, omdat een goede werking afhankelijk is van de 

discipline en vaardigheid van het bemanningslid. Het 

bemanningslid heeft daarnaast te maken met factoren zoals 

stress en vermoeidheid, die de kans op een ongeluk kunnen 

verhogen.  

…….Het dragen van een reddingsvest kan voorkomen dat u of uw 

bemanningsleden verdrinken. Het voorkomt echter niet dat u in het 

water valt!   

Het reddingsvest is dus echt een laatste reddingsmiddel en mag nooit maatregelen vervangen, 

zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van anti-slipverf op looppaden en het werken achter de reling, 

die het over boord vallen zouden kunnen voorkomen. In de volgende tabel vindt u de 

belangrijkste persoonlijke beschermingsmiddelen voor het meerproces.  

  

Soort PBM Verlaagt de kans op  

Reddingsvest verdrinking na overboord slaan mits het reddingsvest 

goed gedragen wordt!  

Veiligheidsschoenen met:  

- goed profiel 

- stalen ‘neuzen’ 

- goede pasvorm  

- uitglijden/vallen 

- verwonding aan de voeten door beknelling 

(zie incident: Een beknelde voet) 

Veiligheidshandschoenen - verwondingen aan de handen door 

bijvoorbeeld ‘vleeshaken’ aan draden 

- verwondingen aan handen door het schuren 

van het touw langs de handen 

- Het (op het laatste moment) voorkomen 

van beknelling 

Veiligheidshelm - verwonding aan het hoofd door vallende 

objecten (met name bij het meren langs een 

(zee-) schip) 

- verwonding aan het hoofd na 

losschietend/brekende materiaal 

(bijvoorbeeld touwen, trossen, draden, 

verhaalrollen etc.)  

Veiligheidsbril  - verwonding aan de ogen, bijvoorbeeld 

tijdens het laten vallen van het anker of 

door vrijkomend product 

Reflecterende kleding - onzichtbaarheid voor andere 

bemanningsleden en/of derden  

Overall - ergens achter blijven hangen 

- in aanraking komen met product 

Een beknelde voet 

Een matroos raakte met zijn voet 

beklemd tussen een duwbak en een 

meerpaal. Gelukkig droeg hij 

veiligheidsschoenen met stalen 

neuzen, hierdoor bleef de 

verwonding aan zijn voet beperkt tot 

een gebroken teen.   
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2.5. Last Minute Risk Assessment (LMRA) 
Natuurlijk zijn niet alle situaties en omstandigheden in een document op te schrijven. Met goed 

en bewust vakmanschap worden de meeste ongelukken voorkomen. Toch is de zogenoemde last 

minute risk assessment (in het Nederlands: laatste minuut risico analyse) een handig hulpmiddel 

om risico’s in schatten. Hieronder wordt de LMRA in het kort uitgelegd.  

 

Voer voor de start van werkzaamheden, bijvoorbeeld het afmeren bij een sluis of aankoppelen bij 

een terminal, een LMRA uit: 

 

• Beoordeel het risico! 

Wat kan er nog fout gaan / welke gevaren zie je? 

• Denk na!  

Wat is hier de oorzaak van? 

• Neem actie! 

Wat ga je er aan doen om de gevaren te vermijden? 

 

  

Toelichting LMRA 

1. Beoordelen van de risico’s 

Welke risico’s zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden, ondanks alle 

voorzorgsmaatregelen, nóg aanwezig?  

Let hierbij goed op omgevingsgevaren, zoals bijvoorbeeld extreme stroming, 

weersomstandigheden (mist, gladheid, wind), (ongebruikelijke) wijzigingen bij een laad-

/losinstallatie (slecht bereikbare of kapotte meerfaciliteiten, zoals bolders en trappen) en/of 

een bemanningslid dat slecht geslapen heeft of zich niet fit voelt.  

Vraag je zelf af wat je tijdens het uitvoeren van de taak kan overkomen. Wat is het potentiële 

effect en wat is de kans dat dit effect zich voordoet? Begin niet met het werk als de risico’s 

naar jouw oordeel niet aanvaardbaar zijn! 

2. Bepalen van de maatregelen 

Welke maatregelen kunnen worden genomen om de nog aanwezige risico’s weg te nemen of 

aanvaardbaar te maken. 

3. Uitvoeren van de maatregelen 

Voer de maatregelen, die nodig zijn om de nog aanwezige risico’s weg te nemen of 

aanvaardbaar te maken, uit. Zorg dus dat de werkzaamheden veilig kunnen worden 

uitgevoerd. Vraag indien nodig hulp om een veilige taakuitvoering zeker te stellen.  
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3. GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN MEERGEREI 
 

Er zijn diverse materialen die u gebruikt tijdens het meren, zoals meerdraden, lieren, ankers, 

verhaalrollen, bolders en spudpalen. Om een schip goed en veilig te kunnen meren is het belangrijk 

dat u de eigenschappen en werking van deze materialen goed kent. In dit hoofdstuk zal, naast deze 

eigenschappen, verder worden ingegaan op de wettelijke vereisten, onderhoud en controles.  

3.1. Wettelijke vereisten 
Over het algemeen dient elk binnenvaartschip groter dan 20 meter te voldoen aan het 

Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR). Deze schepen dienen te zijn voorzien van 

het zogenaamde certificaat van onderzoek (CvO). Het certificaat beschrijft de wijze waarop 

voldaan wordt aan de eisen (bouwinrichting en bemanning) uit het ROSR. Hieronder valt ook het 

meergerei, zoals beschreven in dit hoofdstuk. In het vervolg zal er per type meergerei ingegaan 

worden op de wettelijke vereisten die van toepassing zijn.  

3.2. Eigenschappen materiaal 

3.2.1. Touwen en draden 
Van alle touwen en draden dient een certificaat aan boord aanwezig te zijn. Touwen en 

draden bestaan grofweg uit 2 verschillende soorten materialen. In onderstaande tabel staan 

deze, met bijbehorende eigenschappen, beschreven.  

Materiaalsoort Elasticiteit MBS Gewicht 

Staal Laag  Hoog Zwaarder ten opzichte van 

synthetische materialen 

Synthetisch  Middel/hoog Lager dan staaldraad, 

afhankelijk van soort 

synthetisch materiaal 

Lichter in gebruik dan 

staaldraden 

Toelichting: 

Elasticiteit: Hoe hoger de elasticiteit in een meerdraad, hoe meer kracht er wordt 

opgebouwd in de gehele uitstaande draad. Wanneer de draad breekt of losschiet dan zal 

bij een middel/hoge elasticiteit sprake zijn van het wegspringen van de draad als een 

elastiek. Een stalen draad is niet of laag elastisch en zal bij het breken eerder 

‘neervallen’ en dus minder gevaar opleveren. Losschietende staaldraden zijn net als 

losschietende synthetische draden levensgevaarlijk!  

Een staaldraad geeft geen ‘waarschuwing’ (geluid) voor het breken en staaldraden zijn 

moeilijker op spanning te brengen.  

MBS – Minimum Breeksterkte: Een door de leverancier gegeven waarde (in kilonewtons) 

voor nieuwe droge meerdraden. De waarde is bepaald op basis van testen met selectie 

van dezelfde draden. De laagste spanning waarbij de draad is gebroken is de minimale 

breeksterkte.  

 

Er bestaan diverse soorten synthetische materialen, zoals polyester en polypropyleen. Elk van 

deze materialen hebben specifieke eigenschappen ten aanzien van bijvoorbeeld: elasticiteit, 

minimum breeksterkte, bestand tegen chemische stoffen, bestand tegen UV-licht, smeltpunt 

en gewicht.  
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Ook zijn er diverse touwen en draden op de markt, die bestaan uit een combinatie van de 

genoemde materialen. Belangrijk is om u goed te verdiepen in de eigenschappen van het 

materiaal, de geschiktheid voor uw type werkzaamheden en de vereisten genoemd in het 

certificaat van onderzoek.  

Voor wetgeving over trossen, zie onder andere het ROSR (art. 10.02.2).  

 

……Blijf altijd goed nadenken bij de keuze voor draden en touwen 

als het gaat om de minimale breeksterkte. Kies zo nodig sterker dan 

is voorgeschreven!  
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3.2.2. Lieren (winches) 
Een lier is een handig hulpmiddel om touwen op spanning te krijgen. Op grotere schepen 

worden lieren vooral gebruikt omdat de dikkere touwen moeilijk met de hand op spanning 

zijn te krijgen. Het werken met lieren vergt echter wel aandacht. Vooral omdat bij het 

gebruik veel krachten in het spel zijn, die met het oog niet te zien zijn.  

Daarom dient bij het gebruik van een lier altijd goed op de eigen en op andermans veiligheid 

gelet te worden. Wanneer het touw aangedraaid wordt, dient alles goed in de gaten 

gehouden te worden, waarbij men zich de volgende vragen dient te stellen:  

 Blijft het touw goed achter de bolders? 

 Als ik het nu op spanning zet kan ik dan niks beschadigen? 

 Sta ik en een ander veilig als het touw eventueel breekt?  

 

Voor wetgeving over lieren, zie onder andere het ROSR (art. 11.11). In onderstaand 

overzicht worden diverse aandachtspunten beschreven.  

  

Aandachtspunten bij het gebruik van lieren 

 Werking/gebruik:  

o Elke lier is anders, de één werkt met een hendel, de ander met een 

afstandsbediening, de één heeft een touwrol en de andere een ‘verhaalkop’, etc. 

Het is daarom belangrijk dat je weet hoe de lier werkt, voordat deze bedient 

wordt. 

o Het touw van de lier dient een voor de bemanning veilige ‘weg’ af te leggen. Het 

touw dient goed onder bolderpennen geborgd te zijn, zodat het er niet af kan 

schieten. Een touw dient zo veel als mogelijk buitenlangs gelegd te worden, in 

geval van breuk loopt de bemanning minder gevaar. 

o Te veel slagen op de tweede touwrol (split drum) kan leiden tot het klemlopen 

van het touw. Hierdoor kan het later niet meer los gemaakt worden. 

o Na gebruik dient de lier altijd uit het werk gezet te worden! De lier wordt 

ontkoppeld en in een noodsituatie of bij een eventuele stroomstoring hoeft alleen 

de rem losgemaakt te worden om het touw los te maken.  

 

 Trek-/breeksterkte: Het touw kan breken wanneer de lier sterker trekt dan het touw 

kan hebben. Een voorbeeld: 

 

De lier heeft een trekkracht van 10.000 kg en het touw heeft een breekkracht van 8.000 kg. 

Het touw kan breken voordat de maximale trekkracht van de lier bereikt is.  

 

Ook kan de breeksterkte van het touw groter zijn dan de treksterkte van de lier. Deze 

situatie brengt geen gevaren met zich mee, omdat het touw niet zal breken bij de 

maximale trekkracht van de lier. Het is belangrijk om de eigenschappen 

(trekkracht/breekkracht) van het materiaal te kennen.  

Wanneer deze gegevens onbekend zijn, dient op veilig gespeeld te worden, hierbij geldt: 

VAST = VAST of STRAK = STRAK.  

 Meerconstructie: De meerconstructie (de constructie waar aan aangemeerd wordt) 

ofwel aanmeerlocatie, dient altijd goed beoordeeld te worden. Zien de bolders er niet erg 

sterk uit op de wal? Trek er dan vooral niet te hard aan!  
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3.2.3. Verhaalrollen en bolders 
Bolders en verhaalrollen dienen onder andere 

om de meerdraden te ‘begeleiden’ richting 

aanmeervoorzieningen aan de wal.  

Verhaalrollen 

Losbrekende verhaalrollen hebben in het 

verleden al tot diverse (bijna-)ongelukken geleid. 

De verhaalrollen zitten meestal los gemonteerd 

op het casco van het schip. De verhaalrollen 

krijgen te maken met grote krachten van de 

meerdraden die ze begeleiden. Wanneer deze 

krachten te groot zijn dan kan de verhaalrol 

losbreken. Zowel de losbrekende verhaalrol, 

maar ook de losschietende meerdraad kunnen 

leiden tot zeer ernstige verwondingen of zelfs 

fataal zijn.  

In de praktijk worden verhaalrollen uit 

veiligheidsoverwegingen vast gelast aan de constructie van het schip. Deze maatregel 

verkleind de kans op losbreken drastisch, maar is nog altijd niet te vergelijken met de sterkte 

van de bolderconstructie.  

Veilig ‘richten’ 

Bij het gebruik van verhaalrollen dienen de krachten, waar 

mogelijk, altijd in een veilige richting te leiden.  

In geval van de voorbeelden hiernaast, zal de verhaalrol een 

‘veilige’ kant opschieten bij een breuk.  

Een losbrekende verhaalrol is per definitie nooit veilig, maar als 

die richting het water zou losbreken, is de kans minder groot dat 

de verhaalrol een persoon raakt. 

 

  

Afgebroken verhaalrol  

Een bemanningslid raakte gewond, doordat 

een tros losschoot en tegen zijn 

bovenlichaam aankwam. De tros schoot los, 

omdat een verhaalrol afbrak. De afgebroken 

verhaalrol lag circa 70 meter verder aan dek 

van een naastgelegen schip.  

 

 

 

 

 

Zie ook Bijlage 01: Safety Alert: Verhaalrollen 
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Bolders 

Bolders zijn doorgaans stevig verankert in de constructie van het schip. Hierdoor worden de 

krachten van de meerdraden beter verdeeld en is de kans op losbreken van de bolder zeer 

klein. Een kwetsbaar onderdeel aan de bolders zijn de bolderpennen (of bolderpinnen).  

Wanneer de bolder als draad geleiding wordt gebruikt, controleer dan of de bolderpennen 

hiervoor op de juiste plaats zitten zodat de draad er niet af kan glijden of dat alle spanning op 

de pen komt te staan (zo nodig een extra slag om de bolder). 

Wanneer deze onder kracht afbreken dan kunnen deze tot ernstige gevolgen leiden voor de 

bemanning. Daarom:  

…….Buig nooit een scheve bolderpen recht. De pen verliest zijn 

sterkte en kan onder kracht losschieten met ernstige gevolgen voor 

de bemanning.   

Controleer ook regelmatig de toestand van de bolderpennen, zie ook §3.4 Onderhoud en 

controles.  

  

De valse slag 

Bij het leggen van een touw om de bolder is er een risico dat het touw bekneld raakt op de 

bolder. Beknelling van touwen kan leiden tot breken of het niet meer loskrijgen. Door het 

leggen van een zogenaamde valse slag wordt dit voorkomen en worden de krachten ook 

beter verdeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

De wijze waarop de valse slag om de bolder gelegd wordt, hangt af of het touw omhoog gaat 

of naar beneden.  

 

 

 

 

 

 

 

Het kan ook zijn dat in een sluis of op getij het touw eerst omhoog staat en vervolgens naar 

beneden komt te staan of andersom. Houd hier rekening mee met het beleggen van het 

touw! Probeer beknelling altijd te voorkomen!  

 

 

 

 

 

 

Het touw schiet bijna van de bolder en 

bekneld ook een slag op de linker bolder. 

Het touw is geborgd op de rechter bolder 

en de slagen op de linker bolder blijven 

vrij van beklemming. 

Het uitgaande touw staat omhoog en zorgt in 

het voorbeeld voor beknelling.  

 

Het uitgaande touw staat omlaag en zorgt in het 

voorbeeld voor beknelling.  
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3.2.4. Ankers 
Ankers worden gebruikt op plaatsen waar normaal aanmeren niet mogelijk is. Belangrijk is dat 

de ankers genoeg gewicht hebben, zodat het schip beter blijft liggen. Daarnaast dienen de 

ankers voorzien te zijn van voldoende ketting, zie ook § 5.1 Ankeren.  

 

……Draag tijdens het ankeren een veiligheidsbril. Het voorkomt dat 

u losschietende deeltjes in uw ogen krijgt! 

 
Voor wetgeving over ankers, zie onder andere het ROSR (art. 10.01).  

3.2.5. Spudpalen 
Een spudpaal is een paal die onder het schip uitzakt, deze kan zowel in een vaste als 

telescopische vorm voorkomen.  

 

De spudpaal zet zich vast in de bodem van de 

vaarweg, hiermee ligt het schip verankerd aan de 

bodem. In de vaarregels is besloten om het meren 

met spudpalen (of palen) gelijk te stellen aan 

ankeren.  

Een spudpaal dient geschikt te zijn voor de 

afmetingen (lengte, breedte, diepgang), tonnage en 

eigen gewicht van het schip.  

3.3. Gebruik 
Een goede omgang met het meergerei verlengt niet alleen de levensduur, maar verminderd ook 

de kans op vervelende ongelukken. Naast een opgeruimde en schone werkomgeving (zie § 2.2 

Veilige werkomgeving), worden hieronder nog enkele aandachtspunten genoemd. 

 Berg meerdraden of touwen op in een dradenbak of 

op een plaats waar ze niet kunnen beschadigen en van 

waaruit ze gemakkelijk uitgevierd kunnen worden. 

 Dek de dradenbak af met een hoes als bescherming 

tegen het zonlicht en vorst. 

 Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of 

de te gebruiken locatie vrij is van ongewenste 

materialen. 

 Leg touwen en draden zonder lussen uit vanwege beknellingsgevaar (zie foto rechts). 

 Een belangrijk gevaar bij het werken met draden of trossen, is het terugspringen hiervan 

bij het breken of het plotselinge vieren van de draad of tros, bijvoorbeeld indien de lijn 

om een bolder of op een verhaalkop is belegd. 

Als een touw breekt, komen er enorme 

krachten vrij, die tot levensgevaarlijke situaties 

kunnen leiden. Een touw zal altijd 

terugschieten in de richting van waar het 

vandaan komt of naartoe gaat, de gevarenzone 

of snap back zone. Blijf daarom uit de 

gevarenzone! In de afbeelding links is middels 

de rode driehoek een voorbeeld gegeven van 

de gevarenzone. Echter, elke situatie is anders, dit betekent ook de gevarenzone elke 

keer anders is. Het is daarom belangrijk om per situatie in te schatten hoe de 

gevarenzone ligt.  
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…….Waarschuw mensen wanneer zij zich in de gevarenzone van 

een touw begeven en daar niets te zoeken hebben!  

 Bij gebruik verhaalrollen, indien mogelijk, de kracht van het schip af richten. 

 Bij gebruik van een winch de koppeling van de lier ‘uit zijn werk zetten’ (ontkoppelen) 

zodra het schip is afgemeerd. 

3.4. Onderhoud en controles 
Het doen van goed onderhoud en het uitvoeren van 

regelmatige controles verlengd de levensduur van de 

materialen en beperkt de kans op ongelukken. Enkele 

aandachtspunten:  

 Raadpleeg bij het bepalen van de onderhouds- en 

vervangingsfrequentie altijd de leveranciersvoorschriften. 
 Voer regelmatig visuele controles uit op de staat van het meergerei. Let hierbij op: 

o Toestand van verhaalrollen en bolders (roestvorming, bolderpennen, etc.); 

o Slijtage en beschadiging (knikken, kinken en vleeshaken) van de touwen en 

draden hebben een negatieve invloed op de breeksterkte. Vervang deze indien 

noodzakelijk; 

o Controleer bij winches/lieren:  

▪ de dikte van remschoenen; 

▪ smering; 

▪ roestvorming; 

▪ of de tros op correcte wijze om de trommel is gespoeld. 
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4. AANMEREN EN ONTMEREN 
Een goed afgemeerd binnenvaartschip is bestand tegen krachten die het schip uit positie (doel: 

achterwaartse, voorwaartse en zijwaartse verplaatsing van het schip voorkomen) kunnen brengen. 

De volgende (combinatie van) krachten zijn hiertoe in staat:  

 Wind  

 Getijde 

 Stroming 

 Zuiging door passerende schepen 

 Golven en golfslag 

 Verandering in diepgang en ligging van het schip 

 IJs 

 

Deze krachten zijn voortdurend in beweging en zijn eigenlijk zelden hetzelfde gedurende de periode 

dat het schip is afgemeerd. Het is daarom belangrijk om tijdens het afgemeerd liggen voortdurend de 

veranderende omstandigheden in de gaten te houden.  

………Een schip goed afmeren is net zo belangrijk als het schip goed 

afgemeerd houden! 

 

  

Aandachtspunten bij het (ont-)meren 

 Gebruik een werplijn bij het uitzetten van lange draden of trossen. 

 Leg geen onnodige druk op uw bemanning, bijvoorbeeld rekening houden met het niet in 

één keer om de bolder gooien van een touw. 

 Bij hoogteverschillen groter dan 1 meter, de werkzaamheden alleen uitvoeren wanneer er 

iemand op de afmeerplaats staat om het meergerei aan te pakken. 

 Blijf bij afstandsverschillen tussen afmeerplaats en schip groter dan 0,5 meter achter de 

reling. 

 Ga niet op bolderkasten of op de reling staan, hier zijn ze niet voor bedoeld! 

 Het schip bij voorkeur niet afstoppen op de bolder. Indien dit toch noodzakelijk is, houd 

voldoende afstand tot de bolder om beklemming te voorkomen. 

 Gebruik van veilige en goedgekeurde ladders en planken (Zie ook bijlage 02: Safety 

Flash: Ladders en Trappen) om veilig aan en van boord te komen. Maak eventueel 

gebruik van de roeiers. 

 Loop niet over dukdalven en remmingwerken als er geen reling is. Houd er rekening mee 

dat deze plaatsen glad kunnen zijn. 

 Laat het materiaal vallen als u buiten de reling in onbalans raakt, bijvoorbeeld bij het 

verhangen van wrijfhouten. 

 Wees extra alert tijdens koud weer/winterse omstandigheden (Zie ook bijlage 03: Safety 

Alert: Koud Weer).  
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4.1. Voorbereiding aanmeren 
Een goede voorbereiding op het aanmeren voorkomt 

verrassingen wanneer het schip eenmaal op locatie is. 

Denk hierbij aan de volgende aandachtspunten: 

 Bekendheid met de aanmeerlocatie. Vraag 

informatie van te voren op bij de laad-/loslocatie, 

de vaarwegbeheerder en/of collega’s. 

 Bespreek de gevaren met uw bemanning en zorg 

voor een duidelijke taakverdeling. 

 Bespreek de wijze van communicatie (portofoon, 

gebaren). 

 Leg touwen tijdig klaar voor gebruik. 

 

4.2. Aanmeren 
Tijdens het aanmeren zijn er altijd meerdere factoren die een rol spelen. In onderstaande 

paragrafen worden enkele uitgangspunten en situaties beschreven.  

4.2.1. Aanvaarsnelheid en -hoek 
Over het algemeen geldt dat de aanvaarsnelheid voorafgaand aan het aanmeren niet te hoog 

dient te zijn, omdat een te hoge snelheid kan leiden tot ongewenste situaties. Als 

uitgangspunt kan een aanvaarsnelheid van maximaal 2 km/uur aangehouden worden. De 

aanvaarhoek dient daarnaast zo ‘vlak’ als mogelijk te zijn, als uitgangspunt kan een 

aanvaarhoek van maximaal 15º genomen worden. Vanzelfsprekend spelen factoren zoals het 

weer, geladen of niet en type schip (overhang) een rol bij de aanvaarsnelheid en – hoek, 

zodat het lastig is om één richtlijn aan te geven voor alle situaties.  

………Zorg dat het schip zo stil als mogelijk ligt tijdens het 

aanmeren, zodat de bemanning het schip veilig kan vastmaken! 

4.2.2. Basis meerplan op stil water (met lieren) 
De eerste stap bij aanmeren is altijd het zetten van een steekeind (zie afbeelding). In 

combinatie met motoren en roerwerk zorgt dit touw ervoor dat uw schip op zijn plek blijft.  

 

In de bovenstaande afbeelding is te zien dat door de werking van de schroef het schip vooruit 

wil. Het steekeind (gele lijn) voorkomt dit, waardoor deze vooruitgaande beweging word 

opgevangen. Door roer te geven in tegengestelde richting van de zijde waar u aan afgemeerd 

ligt, zorgt u ervoor dat het achterschip zich ‘tegen de muur’ drukt, waardoor ook deze 

beweging is opgevangen. Eindresultaat is dat uw schip nu stil ligt waardoor u de andere 

touwen kunt gaan zetten. 
 

Dodelijk ongeval tijdens aanmeren 

Een bemanningslid is tijdens het aanmeren 

tussen de kade en het schip terecht gekomen, 

waar hij bekneld raakte. Helaas overleed hij aan 

de gevolgen van het ongeval.  

Belangrijkste oorzaken van het noodlottige 

ongeval waren:  

 Te snel afstappen door de bemanning, het 

schip lag nog niet aan de kant 

 De kapitein had geen goed zicht op de 

bemanning aan dek, in combinatie met; 

 Het ontbreken van directe communicatie 

tussen de bemanningsleden.  
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Wanneer het steekeind gezet is, kunnen de andere touwen gezet worden. Hieronder is een 

basis meerplan weergegeven.  

 
Toelichting bij de touwen: 

 

Touw 1: Steekeind (spring), zoals hierboven beschreven word. 

Touw 2: Voortouw, dit touw houdt het voorschip, samen met het steekeind (zie 1, tegen de kant en 
voorkomt dat het schip naar achteren kan bewegen. 

Touw 3: Achtertouw, houdt het achterschip tegen de kant en voorkomt, samen met het steekeind (zie 1), 

dat het schip naar voren kan bewegen. 

Touw 4: Achterspring, houdt, samen met het achtertouw (zie 3) het achterschip tegen de kant en 

voorkomt, samen met het voortouw (zie 2), dat het schip naar achter kan bewegen. 

 

4.2.3. Basis meerplan op stil water (zonder lieren) 
Het voordeel van lieren is dat de touwen extra strak kunnen worden aangetrokken, 

waardoor het schip stevig aangemeerd ligt. Echter, niet alle schepen beschikken over lieren.  

Daarnaast kunnen lieren kapot gaan of kan er sprake zijn van stroomstoring in het 

mechanisme.  

 

Aanmeren zonder lieren vereist een andere techniek, die hieronder beschreven wordt.   

 

Het zetten van een steekeind gaat op dezelfde wijze als beschreven in § 4.2.2.  

 

 
 

………Wanneer de lieren niet werken, is het goed om de 

aanmeertechniek zonder lieren te beheersen!   
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Zodra het steekeind vast staat, wordt het schip afgedraaid, zie afbeelding hieronder. Door het 

afdraaien van het achterschip komt het voorschip dichterbij de wal.  Het afdraaien vindt plaats 

door de roeren de andere kant op te draaien en de schroef in zijn vooruit te houden. De 

pijlen geven aan welke richtingen het schip nu op gaat. Het steekeind voorkomt dat het schip 

vooruit gaat.  

 

 
 

Wanneer het schip ver genoeg is afgedraaid, worden de roeren naar het midden toe 

bewogen, zie afbeelding hieronder.  

De schroef blijft in z´n vooruit staan en met de hand wordt touw nummer 2 zo strak als 

mogelijk gezet. De afdraai-afstand is afhankelijk van de lengte van het voortouw. Hoe langer 

het touw staat hoe groter de afdraaihoek (hefboom).  

 
 

………Draai met een ´overhangende kop´ niet te veel af om 

schade te voorkomen!  
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Vervolgens wordt het schip weer bijgedraaid, zie afbeelding hieronder. Doordat de afstand 

tussen de wal en het schip weer groter wordt, komt het voortouw (nummer 2) weer 

strakker te staan. Tijdens het bijdraaien van het schip kan het zijn dat het voortouw bij 

gevierd dient te worden, dit kan met name noodzakelijk zijn bij het gebruik van staaldraden.  

 

 

Geef, wanneer het schip tegen de wal ligt, wat extra roer en meer gas vooruit. Hierdoor rekt 

het steekeind uit. Zet vervolgens touw nummer 3 zoals in de afbeelding hierboven. Als touw 

3 vast staat, kan het ‘gas’ eraf. Het schip komt, door de rek in het steekeind, nu weer wat 

naar achteren en touw 3 komt hierdoor strak te staan. De eerste 3 touwen staan nu strak en 

het schip ligt daardoor stevig aangemeerd. Zet voor extra veiligheid nog een achtertouw 

(touw 4) om het achterschip beter bij de wal te houden. 

4.3. Aanmeren bij sluizen 
Bij het aanmeren in een sluis kan een steekeind (zie touw 1 in het basis meerplan) en een 

achterspring (zie touw 4 in het basis meerplan) gebruikt worden. De achterspring kunt u met de 

hand of met de eventueel aanwezige lier vastzetten. Houd rekening met het verval in een sluis. 

Vier of verzet hierbij tijdig de touwen of zet ze strakker vast.  

 

………Communiceer goed met elkaar wanneer u touwen verzet of 

viert!  

Let bij het verzetten van draden of trossen in sluizen tijdens het schutten goed op dat u niet 

tussen de draden en trossen bekneld kunt komen.  

4.4. Op stroom aanmeren 
Op stil water zijn er normaal gesproken geen externe krachten die op uw schip werken. Bij 

stroming is dit anders, stroming wil het schip als het ware meenemen.  

 

In onderstaande afbeelding gaan we uit van een stroming die vanaf achteren komt. Er wordt, ten 

opzichte van het basis meerplan (zie §4.2.2 Basis meerplan) begonnen met touw 5.  
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Deze vervangt touw 3 uit §4.2.2. Het is een achtertouw, die het achterschip bijhoudt en 

voorkomt dat de stroming grip krijgt op het schip en daardoor eventueel rond valt (een zeer 

gevaarlijke situatie!).  

 

Het achtertouw (touw 5) staat wat verder naar voren, waardoor deze vanaf het schip aan de wal 

te brengen is en ook weer los te gooien is. Als het achterschip goed tegen de kant aan blijft, 

zorgt de kracht van de stroming ervoor dat het schip in zijn geheel tegen de kant blijft liggen. Als 

touw 5 vaststaat kan het schip verder aangemeerd worden met de touwen 1, 2 en 4 uit het basis 

meerplan (zie §4.2.2 Basis meerplan). 

4.5. Op getijde stroming aanmeren 
Een getijde stroming zorgt ervoor dat het water op en neer gaat. Hierdoor zullen de spanning in 

de touwen steeds toe- of afnemen. Raadzaam is om op getij lange touwen te gebruiken. Een 

touw heeft een zekere vorm van rek (elasticiteit). Hoe langer het touw, hoe meer rek.  

Houd er rekening mee dat als staaldraden gebruikt worden, dat deze geen vorm van ‘rek’ 

kennen! 

Lange touwen zorgen er ook voor dat het schip minder goed tegen de kant aan blijft. Door de 

touwen ‘van buitenaf’ (zie kader bij afbeelding) te zetten, wordt de hoek vergroot waardoor een 

touw beter dwarse krachten opvangt. Hierbij kan ook de ‘valse slag’, zoals uitgelegd in §3.3, 

gebruikt worden. 

 

Om duidelijk te maken wat er bedoeld wordt met ‘van buitenaf’ is er op deze afbeelding achter 

op het schip een extra bolder geplaatst. Dit kan in het echt natuurlijk niet, maar het maakt het 

verschil goed duidelijk. Het voor- en achtertouw staan nu, in vergelijking met het basis meerplan, 

onder een dwarsere hoek waardoor het schip beter bijgehouden wordt. Daarnaast zijn de touwen 

langer, waardoor er meer rek beschikbaar is 
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4.6. Meren langszij schepen 
Wanneer er naast een ander schip afgemeerd wordt, speelt de grootte van het naburige schip 

een belangrijke rol. Elke situatie is daarom anders, hieronder volgen enkele algemene 

aandachtspunten:  

 Touwen: De wijze waarop het naburige schip is afgemeerd, de volgende informatie kan 

gebruikt worden bij de beoordeling of er veilig afgemeerd kan worden:  

o Worden er dikke of dunne touwen gebruikt? 

o Worden er weinig of veel touwen gebruikt? 

o Staan deze touwen strak of slap?  

Door rekening te houden met deze punten wordt touwbreuk bij het naburige schip 

voorkomen.  

 Constructie: De constructie van het naburige schip geeft informatie over:  

o Kunnen er veel of weinig krachten op de bolders van het naburige schip 

uitgeoefend worden? Ofwel dient men voorzichtig te zijn met het strak varen van 

de steek of het strak draaien van de lieren. 

o Wanneer het schip (veel) korter is, dan kan besloten worden om een aantal 

touwen op de wal bij te zetten. Hiermee worden de touwen van het naburige 

schip ontzien.  

 

……….. Bij twijfel: ga altijd voor veilig! Probeer samen met 

het naburige schip tot een oplossing te komen om samen 

veiliger afgemeerd te liggen!  
 

4.7. Ontmeren 
Bij het ontmeren wordt de schroef in zijn vooruit gezet, daarnaast wordt er roer gegeven. 

Hierna worden de touwen in tegengestelde volgorde losgegooid, waarbij het steekeind of 

achtertouw als laatste los gegooid wordt. In geval van getij kan het zijn dat de stroomrichting 

veranderd is. Bepaal daarom wat bij het ontmeren het steekeind of achtertouw is geworden. 
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5. ANKEREN EN HET GEBRUIK VAN SPUDPALEN 

5.1. Ankeren 
Ankeren mag alleen op de daartoe aangewezen plaatsen, vaak vergezeld 

met het bord hiernaast. Neem bij twijfel contact op met de 

vaarwegbeheerder. Tijdens het ankeren dient er onder andere rekening 

gehouden te worden met:  

 Gooi de ankers gespreid horizontaal uit elkaar, zodat in de 

knoop raken voorkomen wordt. 

 Steek voldoende ketting (zie afbeeldingen hieronder). 

 Het gebruik van één anker kan in sommige gevallen, maar het gebruik van twee ankers is 

altijd veiliger. 

 Houd rekening met naburige schepen ten aanzien van afstand en ligging ankers. Houd 

hierbij ook rekening met het krabben van ankers.  

 

 

 

 

 

  

Door voldoende ketting graven de 

ankerbladen zich goed in de grond.  
Onvoldoende ketting zorgt ervoor dat de 

ankerbladen zich niet in de grond graven.  

Gebruik anker afwijkende omstandigheden  

Een anker kan ook gebruikt worden bij het vastmaken, bijvoorbeeld op een schuine 

wal, bij veel stroming of laag water. Het anker wordt uitgegooid, aan de wal worden de 

touwen vastgemaakt.  Vervolgens wordt het anker strak getrokken en ligt het schip vrij 

van de schuine wal.  
 

 

Bord E6 

Ankeren toegestaan 

Bord A.6 

Ankerverbod 
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5.1.1. Ankeren op getijde stroming 
Bij het ankeren op getijde stroming zal elke 6 uur de stoom kenteren (van richting 

veranderen). Een gevolg kan zijn dat schip het anker over de kop trekt, waardoor het uit de 

grond breekt. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan.  

Om dit te voorkomen kunnen op getijdenwater twee ankers in elkaars verlengde uitgelegd 

worden. Als de stroom van richting verandert, dan komt het schip gelijk achter het tweede 

anker te liggen (zie afbeelding hieronder).  

 

Belangrijk: 

 Let bij het laten vallen van het eerste anker op de stroomrichting. Bepaal de 

stroomrichting en laat aan de kant waar de stroom vandaan komt (voor of 

achterkant) daar het anker vallen. Zo wordt voorkomen dat de stroom het schip 

meeneemt en over het eigen anker gedreven wordt.  Vervolgens dient het 2e anker 

gezet te worden. 

 Let goed op de roeren en voortstuwing bij het laten vallen van de ankers. Het schip 

dient zachtjes van de ankers af bewogen te worden.  

 

 Misschien is het nodig om een anker te vieren of door te halen. Hierbij dient rekening 

gehouden te worden met dat een tegengestelde actie vereist is bij het andere anker.  

 

  

Een voorbeeld: wanneer het voorste anker valt, dient het schip stil te liggen of 

zich zachtjes achteruit te bewegen.  

Een voorbeeld: het voorste anker wordt strakker gelegd. De ketting wordt 

hierdoor voorop korter. De tegengestelde actie is nu het achteranker vieren,  

omdat het anders de actie voorop tegenwerkt. 



Platform Zero Incidents   Pagina 26 van 31 

 

 

5.1.2. Ankeren op stroming 
Wanneer op een rivier veel stroom loopt, dan kunnen twee boegankers gebruikt worden. 

Het volgende stappenplan dient doorlopen te worden: 

1. Het buitenste anker (zie A in afbeelding hieronder) zetten. 

2. Het schip vervolgens laten bijvallen door de stroom. 

3. Is het schip ver genoeg bijgevallen, dient het binnenste anker (zie B in afbeelding 

hieronder) gezet te worden. 

4. Wanneer het binnenste anker (B) gevallen is, dan dient de ankerketting van het buitenste 

anker (A) vast gehouden te worden. De ankerketting van het binnenste anker (B) dient 

gevierd te worden, totdat het schip in de juiste positie komt te liggen.  

 

5.1.3. Ankeren op een bovenrivier met kribben 
Bij het ankeren op een bovenrivier met kribben dient iets meer dan een halve lengte van het 

schip onder de krib gehouden te worden.  

Door de uitlopende stroom langs de kop van de krib, wordt het schip van de krib 

afgehouden. De ankerketting komt door het bijpeilen bijna dwars te staan. Hiermee dient 

rekening gehouden te worden bij het positie kiezen. Wanneer het geankerde schip te hoog 

bij de krib ligt, wordt het achterschip te ver afgedrukt door de uitlopende stroom langs de 

kop of het einde van de krib. Gevolg is dat het schip tussen de kribben geduwd wordt en er 

extra spanning op de ketting komt. Het schip ligt onrustig ten anker en kan in het ergste 

geval dwars in de rivier komen te liggen.  
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5.2. Gebruik van spudpalen 
Het gebruik van spudpalen is niet overal toegestaan, voornamelijk omdat het 

schade kan veroorzaken aan de bodem van de vaarweg.  

De plaatsen, waar het toegestaan is om spudpalen te gebruiken, zijn te herkennen 

door het bord (E6.1) hiernaast.  

Over het algemeen geldt dat er alleen spudpalen gebruikt mogen worden op de 

daartoe aangegeven plaatsen, neem bij twijfel contact op met de vaarwegbeheerder.  

Meren met spudpalen gaat op dezelfde wijze als het voor anker gaan (zie § 5.1 

Ankeren), let hierbij op de volgende aandachtspunten:  

 Ga niet midden in de rivier liggen, maar zo dicht mogelijk aan de kant. 

 Ga schuin in de rivier liggen met de kop naar de wal. Wanneer de paal niet mocht 

houden val je met je kop in de wal en wordt rondvallen voorkomen. 

 Houd voldoende afstand tot naburige schepen en de wijze waarop de ankers staan 

van deze schepen. Houd hierbij ook rekening met het krabben van ankers. 

 Houd rekening met getij en/of lossen van het schip! De spudpaal komt niet los van de 

bodem als het water en/of het schip omhoog komt. 

 

Voor- en nadelen van het gebruik van spudpalen 

Spudpalen op binnenvaartschepen bieden grote voordelen ten opzichte van het gebruik van 

ankers. In veel gevallen zijn ze in dezelfde situaties te gebruiken als een anker en doen ze 

hetzelfde werk. Echter zijn er bepaalde situaties waar een anker voordelen heeft ten opzichte 

van een spudpaal. Hieronder worden enkele voor- en nadelen beschreven.  

Voordelen van een spudpaal:  

 Veiliger bij bediening: de meeste spudpalen zijn vanuit de stuurhut te bedienen. 

Hierdoor zijn er geen mensen nodig die voorop een anker laten vallen en worden 

veiligheidsrisico’s voorkomen. 

 Comfort: met één druk op de knop gaan spudpalen naar beneden en omhoog. 

 Minder ‘gieren’ van het schip: dit wil zeggen dat een schip minder beweegt door 

stroming en/of zuigende beweging van voorbij varende schepen.  

 Geen kettingen in de knoop: het kan gebeuren dat door de bewegingen van het schip 

de ankerkettingen met elkaar in de knoop raken, dit geeft een gevaarlijke situatie 

omdat het vaak moeilijk is om deze uit elkaar te krijgen. 

 Rondvallen: op een anker kan over de eigen ankers heen gedreven worden en 

hierdoor de ankers uit de grond getrokken worden. Bij een spudpaal kan het schip 

zonder problemen om de paal heen draaien. 

Nadelen van een spudpaal:  

 (Nog) Geen officieel klassepunt: In de bouwvoorschriften van een schip staat 

beschreven hoe zwaar en sterk de ankers moeten zijn. Over spudpalen staat niks 

beschreven, ondanks dat een spudpaal eenzelfde functie vervuld.  

 Minder veilig in een noodsituatie: De meeste spudpalen worden bediend door een 

hydrauliekpomp. Wanneer er zich een stroomstoring voordoet, bestaat de kans dat 

de spudpaal niet omhoog kan. Een anker kan in een noodsituatie altijd los gemaakt 

worden van het schip, waardoor het schip vrij komt.  

 Beperkte lengte: spudpalen variëren in lengte. Is de spudpaal bijvoorbeeld 11 meter 

dan kan deze nog gebruikt worden tot 10,5 meter water onder het schip. 

Bord E6.1 

Gebruik spudpalen 

toegestaan 
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BIJLAGE 01: SAFETY ALERT: VERHAALROLLEN 
 

  



Platform Zero Incidents   Pagina 30 van 31 

 

 

BIJLAGE 02: SAFETY FLASH: LADDERS EN TRAPPEN 
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BIJLAGE 03: SAFETY ALERT: KOUD WEER  
 


