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Inleiding

DE VLAAMSE WATERWEG



Inleiding

2013: NV De Scheepvaart:

Welke vaarsnelheden kunnen in de huidige omstandigheden als 

realistisch en veilig worden beschouwd op het Albertkanaal?

2016: Waterwegen en Zeekanaal NV:

Welke vaarsnelheden kunnen in de huidige omstandigheden als 

realistisch en veilig worden beschouwd op alle waterwegen 

beheerd door W&Z en De Scheepvaart?

2018: De Vlaamse Waterweg:

Welke snelheid wordt aanbevolen voor een waterbus op het 

Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen op basis van 

principes die rekening houden met hydrodynamica en veiligheid?
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Albertkanaal

Welke vaarsnelheden 
kunnen in de huidige omstandigheden 

als realistisch en veilig worden beschouwd 
op het Albertkanaal?



Albertkanaal – Historische regelgeving

1950: Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen

“KANALEN VAN DE LIJN LUIK-ANTWERPEN EN VERTAKKINGEN.

…

§ 1. De maximumsnelheid van de motorvaartuigen is de volgende (uitgedrukt in 

meter per minuut en met betrekking tot de oever) :

…

Op het Albertkanaal :

a) voor gesleepte vaartuigen .......................................................... 150 (9 km/u)

b) voor vaartuigen van 1 m diepgang of minder ............................. 250 (15 km/u)

c) voor vaartuigen van 1 m 01 tot 2 m diepgang ............................. 200 (12 km/u)

d) voor vaartuigen van 2 m 01 tot 2 m 50 diepgang ........................ 167 (10 km/u)

e) voor vaartuigen van meer dan 2 m 50 diepgang ......................... 133 (8 km/u)

…”



1950: Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen

“KANALEN VAN DE LIJN LUIK-ANTWERPEN EN VERTAKKINGEN.

…

§ 2. Buiten de bijzondere gevallen in het algemeen reglement bepaald, moet de 

maximumsnelheid verminderd worden in de mate die voor de veiligheid der 

scheepvaart is vereist :

1° bij het kruisen of het voorbijgaan van varende of stilliggende vaartuigen;

2° bij het doorvaren van de kunstwerken;

3° bij nacht, bij schemering of bij mistig weer.

Bovendien moet de maximumsnelheid steeds zodanig verminderd worden, dat de 

vaartuigen in het voorbijvaren in kalm water geen golvingen tegen de oevers 

veroorzaken die meer dan 0 m 40 boven de waterstand opslaan.”

Albertkanaal – Historische regelgeving



1950: Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen

“KANALEN VAN DE LIJN LUIK-ANTWERPEN EN VERTAKKINGEN.

… de maximumafmetingen van de vaartuigen, [worden] vastgesteld als volgt :

1° Op het Albertkanaal en het kanaal van Monsin :

Lengte (met inbegrip van het roer) : 100 m; breedte : 11 m.

...”

nu: https://www.visuris.be/Albertkanaal

Albertkanaal – Historische regelgeving



1939: inhuldiging Albertkanaal

1968-1994: capaciteitsverhoging

• sluizencomplexen voorzien van duwvaartsluis

• verbreding 50 m � 100 m

Aanleiding studie:

• Snelheidslimieten vastgelegd in 1950

• Ander kanaal

• Andere schepen

• Limieten van 1950 zijn onrealistisch laag voor huidige situatie

• Anderzijds zijn realistische limieten noodzakelijk

Albertkanaal – Historische regelgeving



Albertkanaal – Criteria 

WAAROM SNELHEIDSLIMIETEN?

Te snel varen 

• is niet efficiënt (excessief brandstofverbruik / emissies)

• kan schade aan oevers en kunstwerken veroorzaken

(golfvorming)

• kan gevaar opleveren voor afgemeerde schepen, vooral tijdens 

laad- en losoperaties

• verhoogt het risico bij aanvaring van afgemeerde schepen 

(i.h.b. tankers)

���� aangepaste en relevante criteria vereist



Albertkanaal – Criteria

Te snel varen is niet efficiënt

• een schip dat in een kanaal vaart veroorzaakt een retourstroming, 

waardoor er een drukdaling ontstaat die resulteert in een daling van de 

waterspiegel en een inzinking van het schip (squat)
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Albertkanaal – Criteria



Albertkanaal - Criteria

Te snel varen is niet efficiënt:

• Een schip dat in een kanaal vaart veroorzaakt een retourstroming, 

waardoor er een drukdaling ontstaat die resulteert in een daling van de 

waterspiegel en een inzinking van het schip (squat).

• Hierdoor verkleint de natte kanaalsectie, waardoor de retourstroming nog 

meer versnelt.

• Bij de kritische snelheid kan de retourstroom het water niet meer 

evacueren naast en onder het vaartuig.

V

δδδδV



Albertkanaal - Criteria

Te snel varen is niet efficiënt:

• Deze kritische snelheid hangt af van:

• blockage-factor =

• gemiddelde diepte over de dwarssectie = 



Albertkanaal - Criteria

Te snel varen is niet efficiënt

• Bij het naderen van de kritische snelheid nemen zowel de 

scheepsweerstand (en dus het brandstofverbruik) als de hydrodynamische 

effecten (retourstroom, inzinking, golven) aanzienlijk toe.



Albertkanaal - Criteria



Albertkanaal - Criteria
Weerstandcurves voor kempenaar "Prima" in diep en b eperkt water
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Albertkanaal - Criteria



Albertkanaal - Criteria

Te snel varen is niet efficiënt

• Bij het naderen van de kritische snelheid nemen zowel de 

scheepsweerstand (en dus het brandstofverbruik en de emissies) als de 

hydrodynamische effecten (retourstroom, inzinking, golven) aanzienlijk 

toe.

• Er wordt dan ook aangeraden om de scheepssnelheid te beperken tot 80 à 

90% van de kritische snelheid, zowel vanuit het oogpunt van 

brandstofverbruik/emissies als vanuit de effecten op de oevers. 

• CRITERIUM 1: 

AANBEVOLEN SNELHEID < 93% VAN DE KRITISCHE SNELHEID



Albertkanaal - Criteria

VARIABELE 
KANAALSECTIES



Albertkanaal - Criteria

Naam Lengte
(m)

Breedte
(m)

Diepgang
(m)

Dwarssectie
(m²)

Containerschip
gedeeltelijk
geladen (ballast)

134 14.5 2.6 37.6

Containerschip
geladen

134 14.5 3.4 49.2

Motortankschip
leeg

110 13.5 1.1 14.7

Motortankschip
geladen

110 13.5 3.4 45.8

Duwvaart Vb leeg 185 11.4 1.5 17.0
Duwvaart Vb
geladen

185 11.4 3.4 38.6

Kempenaar
geladen

50 6.6 2.5 16.3



Albertkanaal - Criteria

Te snel varen is niet efficiënt

• CRITERIUM 1: 

AANBEVOLEN SNELHEID < 93% VAN DE KRITISCHE SNELHEID

• Afhankelijk van KANAALSECTIE (variabel)

• Afhankelijk van SCHEEPSSECTIE (variabel)

• Verschillende scheepstypes (afmetingen)

• Geladen – gedeeltelijk geladen – leeg 



Albertkanaal – Criteria 



Albertkanaal – Criteria

WAAROM SNELHEIDSLIMIETEN?

Te snel varen 

• is niet efficiënt (excessief brandstofverbruik)

• kan schade aan oevers en kunstwerken veroorzaken

(golfvorming)

• kan gevaar opleveren voor afgemeerde schepen, vooral tijdens 

laad- en losoperaties

• verhoogt het risico bij aanvaring van afgemeerde schepen 

(i.h.b. tankers)

���� aangepaste en relevante criteria vereist



Albertkanaal – Criteria

1950: Bijzondere reglementen van sommige scheepvaartwegen

“KANALEN VAN DE LIJN LUIK-ANTWERPEN EN VERTAKKINGEN.

…

Bovendien moet de maximumsnelheid steeds zodanig verminderd worden, dat de 

vaartuigen in het voorbijvaren in kalm water geen golvingen tegen de oevers 

veroorzaken die meer dan 0 m 40 boven de waterstand opslaan.”



Albertkanaal – Criteria

Containerschip in afvaart (Olen – Antwerpen), 

gedeeltelijk geladen: 

L =134m, B = 14.5m, T = 2.6m, 2200 ton 

• 13.5 km/u , 11.5 km/u, 11 km/u 

(i.p.v. 8 km/u toegelaten)

• 8 km/u voorbij afgemeerde schepen 



Albertkanaal – Criteria

Motortankschip in afvaart (Lanaken – Beringen), leeg:

L =110m, B = 9.5m, Tb = 0.5m, Th = 1.5m, 700 ton

• 16 km/u (toegelaten: 12 km/u)

• 13 à 14 km/u voorbij afgemeerde schepen 

DEMO !



Albertkanaal – Criteria

Te snel varen kan schade aan oevers en kunstwerken 

veroorzaken (golfvorming)

• CRITERIUM 2: 

AANBEVOLEN SNELHEID 

< SNELHEID DIE OPSTUWING VAN 0.40 m VEROORZAAKT

Hoe bepalen?

Empirische methode Bundesanstalt für Wasserbau



Albertkanaal – Criteria  

.



Albertkanaal – Criteria

WAAROM SNELHEIDSLIMIETEN?

Te snel varen 

• is niet efficiënt (excessief brandstofverbruik)

• kan schade aan oevers en kunstwerken veroorzaken

(golfvorming)

• kan gevaar opleveren voor afgemeerde schepen, vooral 

tijdens laad- en losoperaties

• verhoogt het risico bij aanvaring van afgemeerde schepen 

(i.h.b. tankers)

���� aangepaste en relevante criteria vereist



Albertkanaal – Criteria



Albertkanaal – Criteria

Effect van passerend schip op afgemeerd schip: 

afhankelijk van

• SNELHEID!

• PASSEERAFSTAND

• AFMETINGEN SCHEPEN

• WATERDIEPTE

• KANAALPROFIEL

• KAAI of STEIGER

• AFMEERCONFIGURATIE



Albertkanaal – Criteria

Effect van passerend schip op afgemeerd schip:

Hoe te bepalen?

• Tijdsreeks van krachten/momenten op het afgemeerde 

schip berekenen met software RoPES

• Beweging van afgemeerd schip en krachten in trossen 

simuleren met VLUGMoor (UGent) 



Albertkanaal – Criteria

Effect van passerend schip op afgemeerd schip:

Hoe te bepalen?

• Tijdsreeks van krachten/momenten op het afgemeerde schip 

berekenen met software RoPES

• Beschouwde case:  volgeladen afgemeerde tanker Va

• Limiet voor langsscheepse kracht: gebaseerd op normen 

voor krachten op schepen bij sluisvulling:

0.85 – 1.15 °/°° van het deplacement

37.4 – 50.6 kN (vgl: breeksterkte trossen 192 kN)



Albertkanaal – Criteria

Te snel varen kan gevaar opleveren voor afgemeerde schepen, 

vooral tijdens laad- en losoperaties

• CRITERIUM 3: 

AANBEVOLEN SNELHEID 

< SNELHEID DIE EEN LANGSSCHEEPSE KRACHT VAN 50.6 kN

TEWEEGBRENGT OP AFGEMEERD Va-SCHIP



Albertkanaal – Criteria

� limietkracht = 50.6kN:  

volgeladen containerschip 9.2 km/u, 

volgeladen motortankschip 9.5 km/u, 

volgeladen Va schip 10.2 km/u 

Containerschip volgeladen

(T = 3.4 m)

Motortankschip volgeladen

(T = 3.4 m)

Klasse Va schip volgeladen

(T = 3.4 m)
V 

[km/u]
X-max 
[kN]

Y-max 
[kN]

N-min 
[kNm]

X-max 
[kN]

Y-max 
[kN]

N-min 
[kNm]

X-max 
[kN]

Y-max 
[kN]

N-min 
[kNm]

7 29.3 30.2 -1148.0 27.9 49.3 -1079.0 23.7 40.7 -889.4
8 38.3 39.4 -1500.0 36.4 64.4 -1409.0 30.6 52.1 -1177.0
9 49.3 50.7 -1900.0 46.9 84.9 -1832.0 38.8 67.2 -1481.0

10 61.2 62.6 -2389.0 58.6 104.9 -2247.0 48.3 83.1 -1815.0

SCHOTEN – ANTWERPEN (123-128)



Albertkanaal – Criteria 

� limietkracht = 50.6kN:  

volgeladen containerschip 10.8 km/u, 

volgeladen motortankschip 11.3 km/u, 

volgeladen Va schip 12.5 km/u 

Containerschip volgeladen

(T = 3.4 m)

Motortankschip volgeladen

(T = 3.4 m)

Klasse Va schip volgeladen

(T = 3.4 m)
V 

[km/u]
X-max 
[kN]

Y-min 
[kN]

N-min 
[kNm]

X-max 
[kN]

Y-min 
[kN]

N-min 
[kNm]

X-max 
[kN]

Y-min 
[kN]

N-min 
[kNm]

8 27.6 -13.0 -238.3 25.2 -14.4 -248.7 20.8 -11.8 -205.7
9 34.9 -16.5 -302.3 31.9 -18.2 -314.8 26.3 -15.0 -260.3
10 43.2 -20.3 -373.2 39.4 -22.5 -388.6 32.5 -18.5 -321.4
11 52.3 -24.6 -452.8 47.7 -27.2 -470.2 39.3 -22.4 -388.9
12 62.0 -29.2 -534.2 56.7 -32.4 -559.6 46.7 -26.6 -462.8

BP GEEL  (102 km)



Albertkanaal – Criteria 

WAAROM SNELHEIDSLIMIETEN?

Te snel varen 

• is niet efficiënt (excessief brandstofverbruik)

• kan schade aan oevers en kunstwerken veroorzaken

(golfvorming)

• kan gevaar opleveren voor afgemeerde schepen, vooral tijdens 

laad- en losoperaties

• verhoogt het risico bij aanvaring van afgemeerde schepen 

(i.h.b. tankers)

���� aangepaste en relevante criteria vereist



Albertkanaal – Criteria 

� Brede sectie, andere criteria niet bepalend maar wel snelheid 

beperken wanneer schepen afgemeerd zijn in het licht van 

eventuele aanvaringen!

GENK-ZUID LINKEROEVER (40 km)



Albertkanaal – Criteria 

• De meest gevaarlijke situatie doet zich hierbij voor wanneer een 

schip in aanvaring komt met de zij van een afgemeerd schip die 

gevaarlijke lading bevat. 

• Internationale regelgeving betreffende het transport van 

gevaarlijke goederen via binnenwateren

• Gevaarlijkste situatie: 55°. Vrijkomende energie < 22 MJ

Te snel varen verhoogt het risico bij aanvaring van afgemeerde 

schepen (i.h.b. tankers)
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Albertkanaal – Aanbevolen vaarsnelheden

• Zonder passage van afgemeerde schepen

• Met passage van afgemeerde schepen (tijdens laad- en 

losoperaties)

• Rekening houdend met kanaalsectie

• Rekening houdend met scheepskarakteristieken 



Albertkanaal – Aanbevolen vaarsnelheden

.



Albertkanaal – Aanbevolen vaarsnelheden

• Minder snelheidsvariaties

• Slechts twee scheepscategorieën: 

K.  Schepen van klasse I of II; schepen van andere klassen met 

een diepgang van 1.50 m of lager 

G. Alle andere schepen 



Albertkanaal – Aanbevolen vaarsnelheden

ZONDER AFGEMEERDE SCHEPEN MET AFGEMEERDE SCHEPEN



Albertkanaal – Aanbevolen vaarsnelheden

. https://www.visuris.be/Albertkanaal
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Volledige waterwegennet

Welke vaarsnelheden kunnen in de huidige omstandigheden 

als realistisch en veilig worden beschouwd 

op alle waterwegen beheerd door W&Z en De Scheepvaart?

(opdrachtgever: Waterwegen en Zeekanaal nv)



Volledige waterwegennet – Verschillen

• Scheeps- en waterwegcategorieën:

• Kleinere (klasse I, II, IV, V)

• Grotere (Zeekanaal)

• Pleziervaart



Volledige waterwegennet – Verschillen

• Scheepstypes:

• D (“diepstekende schepen”): diepgang  meer dan 4.0 m

• G (“grote schepen”): diepgang 1.5 m tot 4.0 m

• K (“kleine schepen”): diepgang minder dan 1.5 m

klasse I/II op waterwegen klasse V/VI

• P (“pleziervaart”): max. breedte 4.0 m, diepgang 1.5 m



Volledige waterwegennet – Verschillen

• Getijdewateren, rivieren

• Veranderlijke waterstand � maximum diepgang tijgebonden

• Debiet � stroming � snelheid door het water



Volledige waterwegennet – Verschillen

• Theoretische vs. werkelijke bathymetrie

• Gepeilde bathymetrie in QGIS-formaat  � dwarssecties per 100 m

• Indien niet voorhanden: theoretische sectie



Volledige waterwegennet – Criteria 

CRITERIA:

• Aanbevolen snelheid < 93% van kritische snelheid 

• Bij aanbevolen snelheid maximaal 0.40 m opstuwing

• Passage veroorzaakt geen krachten die groter zijn dan 20% van de 

breeksterkte van afgemeerde schepen



Volledige waterwegennet – Criteria 

Voorbeeld: Kanaal Brussel-Charleroi



Volledige waterwegennet – Criteria 

Voorbeeld: Kanaal Brussel-Charleroi



Volledige waterwegennet – Criteria 

Voorbeeld: Kanaal Brussel-Charleroi; Zeekanaal Brussel-Schelde



Volledige waterwegennet – Aanbevolen snelheden



Volledige waterwegennet – Aanbevolen snelheden
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Albertkanaal – Waterbus 

https://www.vlaamsewaterweg.be/begrippen



Albertkanaal – Waterbus 



Albertkanaal – Waterbus 

VRAAGSTELLING:

• Welke snelheid kan aanbevolen worden voor een waterbus op het 

Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen op basis van 

principes die rekening houden met hydrodynamica en veiligheid?

• Welke snelheid kan aanbevolen worden voor zones waar werken 

op de oever worden uitgevoerd en waar de golving tegen de 

oever beperkt dient te worden tot 0.10 m?

Opdrachtgever: De Vlaamse Waterweg NV, 2018



Albertkanaal – Waterbus 

BUS 1 BUS 2 BUS 3 BUS 4 BUS 5
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Conclusies

• Albertkanaal:

• De aanbevolen snelheden op het Albertkanaal zijn van kracht, zie 

https://www.visuris.be/Albertkanaal

• Handhaving op basis van “trajectcontrole” tussen twee sluizen, met extra 

wachttijd aan sluis als sanctie.

• Waterbus gaat volgens huidige planning van start 2019

• Overige waterwegen 

• Tabel van aanbevolen snelheden wordt nog geoptimaliseerd

• Implementatie is in voorbereiding

• Bijkomende resultaten

• Methodiek toepasbaar op andere waterwegennetten

• Verwerkingssoftware voor bathymetrie toepasbaar voor andere doeleinden 

(bv. optimale onderhoudsstrategie)
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