
OPZET
Dit is een lespakket over binnenvaart voor het 5e en 6e leerjaar van het basisonderwijs. De titel

‘Alle hens aan dek!’ is schippersjargon voor ‘iedereen paraat, iedereen werkt mee’. Het is dan ook

de bedoeling dat de hele klas meehelpt bij het oplossen van de vragen.  

VORM
Er zijn dertien losse bladen met vragen, te kopiëren voor de leerlingen, waarin verschillende

aspecten van binnenvaart aan bod komen. In de bundel met oplossingen vindt u de antwoorden en

krijgt u een heleboel extra achtergrondinformatie.

INHOUD
De leerlingen kruipen in de huid van een binnenvaartondernemer en moeten, door vragen op te

lossen, containers met computeronderdelen verschepen. Zo worden zij met verschillende

aspecten van binnenvaart geconfronteerd: waterwegennetwerk, scheepstypes en hun lading,

sluizen, navigatie en verkeersreglement, verhouding tot weg- en spoortransport,

milieuaspecten, bemanning, laden en lossen… Dit alles is uitgewerkt in meerkeuzevragen,

open vragen, raadsels, tekeningen, kruiswoordraadsels, rekenoefeningen, vraagstukjes… 

VERBAND MET EINDTERMEN
De opdrachten sluiten aan bij verschillende eindtermen voor de derde graad van het lager

onderwijs:

1. Eindtermen Nederlands
• Nederlands schrijven: 

‘De leerlingen kunnen schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden.’

• Nederlands lezen: 

‘De leerlingen kunnen de informatie ordenen die voorkomt in voor hen bestemde school- en 

studieteksten en instructies bij schoolopdrachten.’

‘De leerlingen ontwikkelen bij het realiseren van de eindtermen voor spreken, luisteren, lezen 

en schrijven de volgende attitudes: het gebruik van standaardtaal, regionale en sociale taal-

variëteiten en spreek-, luister-, lees- en schrijfbereidheid.’

2. Eindtermen Wereldoriëntatie
• Milieueducatie: 

‘De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun eigen omgeving illustreren hoe 

mensen op negatieve maar ook op positieve wijze omgaan met het milieu en dat aan een 

milieuprobleem vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen.’

• Basisinzichten techniek: 

‘De leerlingen kunnen van voorzieningen of voorwerpen uit hun omgeving aangeven welke de 

energiebron is die verantwoordelijk is voor de waargenomen beweging, verwarming of verlichting.’

• Technisch proces: 

‘De leerlingen kunnen van een bestaande constructie en van een constructie die ze zelf willen 

maken, zeggen aan welke eisen ze moeten voldoen.’

• Attitudes technologie: 

‘De leerlingen brengen waardering op voor eenvoudige, inventieve technieken en voor 

esthetische aspecten van technische constructies en voorwerpen.’

• Oriëntatie- en kaartvaardigheid. 

• Ruimtelijke ordening/bepaaldheid: 

‘De leerlingen kunnen in de realiteit op een gepaste kaart een landelijke, stedelijke, toeristische

en industriële omgeving herkennen en van elkaar onderscheiden.’

• Verkeer en mobiliteit: 

‘De leerlingen kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende autogebruik en kunnen de

voor- en nadelen van mogelijke alternatieven vergelijken.’



o 1.Binnenschip of zeeschip? 

o Wanneer zeg je ‘boot’ en wanneer zeg je ‘schip’?

Boot: een boot is meestal een klein open vaartuig. Voorbeelden van boten: zeilboot, reddings-

boot, roeiboot, sleepboot. 

Schip: een vaartuig met behoorlijke afmetingen. Voorbeelden van schepen: binnenschip,

vrachtschip, zeeschip, tankschip (vb. olietanker). 

o Hoe zie je het verschil tussen een binnenschip en een zeeschip?

Zeeschepen: zeeschepen zijn gebouwd om de ‘wilde’ wereldzeeën te bevaren. Ze hebben

meestal een V-vormige kiel (onderkant van het schip) en het ruim kan volledig

waterdicht afgesloten worden met zware luiken. Zo kan het schip ook bij onstuimige

zee door het water klieven zonder dat de hoge golven in het ruim kunnen spoelen.

Zeeschepen zijn ook veel robuuster gebouwd dan binnenschepen. Zij hebben

een hogere opbouw (d.w.z. de romp in zijn geheel - de boeg, de achtersteven en

de brug - is veel hoger), het vrijboord (de afstand tussen het water en het dek) is

veel groter en ze hebben bijna altijd een gesloten verschansing (= reling).

Binnenschepen: binnenschepen hebben een platte bodem. De luiken van een binnenschip zijn

niet bedoeld om overslaande golven op te vangen, maar om het regenwater

tegen te houden.

Er bestaan ook zeegaande binnenschepen (die in goede omstandigheden een stuk over zee

kunnen varen) en er zijn ook zeeschepen die op rivieren of kanalen kunnen varen (zogenaamde

kruiplijncoasters met een zeer lage opbouw zodat ze onder bruggen kunnen doorvaren). Het

verschil is dan niet groot meer.

o Kan je op een binnenschip ook zeeziek worden? 

Zeeziekte is een bewegingsziekte: je wordt onwel doordat er bewegingen zijn (het stampen en

slingeren van het schip) die je zintuigen (ogen) niet lijken waar te nemen. Hierdoor wordt je

evenwichtsorgaan gestoord. Je krijgt een gelijkaardig gevoel als wanneer je dronken bent.

Soms moet je ook braken. 

Op de binnenwateren kan je zeeziek worden, maar op zee veel meer doordat de deining er

sterker is. Dus, meer kans dat je op zee zeeziek wordt.

Om je zintuigen (ogen) zoveel mogelijk prikkels te geven die overeenstemmen met de bewegingen

die je voelt, bevind je je op een schip het best niet in een afgesloten ruimte. Je kunt maar beter

aan dek blijven en naar de horizon kijken. De frisse lucht helpt ook.

Binnenvaart

De binnenvaart maakt gebruik van de binnenwateren én van de binnenwateren die toegankelijk

zijn voor de zeevaart (vb. Zeeschelde, Kanaal Gent-Terneuzen…). De binnenvaart is bij uitstek

grensoverschrijdend en internationaal, maar soms ook zuiver binnenlands. Het net van Vlaamse

binnenwateren is rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met dat van vijf andere ‘binnen-

vaartlanden’: Nederland (het grootste binnenvaartland), Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en

Oostenrijk, en vanzelfsprekend ook met Wallonië. De Rijn en de Donau, met hun bijrivieren,

vormen de ruggengraat van het Europese waterwegennet.

Europa heeft een net van 30.000 km binnenwateren. Nederland en België alleen al beschikken

over een fijnmazig net van 6.250 km vaarwegen. Een deel van het overige Europese binnen-

vaartnet is niet rechtstreeks verbonden met de rest van de Europese binnenwateren. Maar in

combinatie met Shortsea Shipping (zie verder) worden ook de Po in Italië, het merengebied van

Zweden en Finland, de Britse estuaria en kanalen en de grote rivieren op het Iberische schier-

eiland bereikbaar voor de binnenvaart.

Alle grote steden en industrieclusters kunnen bereikt worden via de waterweg. Dit is zo

gegroeid omdat schepen vroeger de enige vorm van massatransport waren. Het valt dan ook

op dat veel grote historische steden aan het water gelegen zijn. Zij danken hun ontstaan en

groei aan de nabijheid van die waterweg. 

ALLE HENS AAN DEK
OPLOSSINGEN



o 2.Spreek jij de taal van een matroos?

Zie opdracht 6 ‘Wat zie je?’.

Cfr. ook handlanger, veel handen maken licht werk… ‘Handen’ staat voor ‘werkkrachten’.

Er kunnen bijvoorbeeld 200 computers (met beeldscherm/toetsenbord/muis en printer) tegelijk in

één container. 

= Global System for Mobile Communication. 

Alle communicatie vanaf een binnenschip gebeurt draadloos. Daarom is een GSM onmisbaar

in de binnenvaart. Om een ander schip via GSM te kunnen contacteren, moet men wel weten

welk schip dit is. Meestal weet men niet welk schip er vaart op bijvoorbeeld 1 km afstand of

welk schip er nadert na de bocht van een kruising. Daarom bestaat er ook een marifoon of VHF.

Dit is een speciale scheepstelefoon die gebruikt wordt om van schip tot schip te praten en

informatie uit te wisselen met walstations, sluismeesters, brugwachters… Bijkomend in dit

verband: op grote binnenschepen verloopt het contact tussen de brug en het voorschip ook

via marifoon.

:Shortsea Shipping

Shortsea Shipping omvat het vervoer over water van goederen of passagiers waarbij

het traject ten minste voor een deel uit zee of oceaan bestaat. De oceaan wordt echter

niet gekruist. Geografisch omvat het Shortsea-gebied heel Europa inclusief de

Baltische regio en Scandinavië, IJsland, West-Europa, de hele Middellandse Zee

inclusief Noord-Afrika en de Zwarte Zee. Het transport gebeurt volgens een door/door-

concept waarbij voor- en natransport worden verzorgd door andere vervoermiddelen

(binnenschip, vrachtwagen en trein). Door/door (Engelse term) betekent letterlijk van

deur tot deur. Zo wordt bijvoorbeeld een container die met meubelen is geladen, opge-

haald bij de fabrikant en afgeleverd aan de meubelzaak.

BIJKOMENDE RANDINFO: >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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o 3.Container  

o Oplossing = 2. Een lading goederen kan meestal niet door één transportmiddel (= trans-

portmodus) van afzender naar bestemmeling gebracht worden en moet door twee of

meerdere transportmiddelen worden vervoerd. 

De container is hiervoor het verpakkingsmiddel bij uitstek. Containers komen bijvoorbeeld per

zeeschip aan in een haven en worden daar op een binnenschip geladen. Als het binnenschip

op zijn bestemming aankomt, worden de containers overgeladen op vrachtwagens die ze naar

hun eindbestemming brengen. Daarom wordt ook wel gezegd dat containers ‘intermodaal’ zijn.

Het is immers het verpakkingsmiddel dat wordt behandeld (en niet de goederen) en zo de

schakel vormt tussen de modi.

‘To contain’= bevatten. Containers zijn een verpakkingsmiddel.

Wanneer alle computers apart verpakt en verzonden zouden worden, bestaat er veel meer

kans op beschadigingen of verlies en zouden ze één voor één moeten worden overgeladen,

wat veel meer tijd en geld zou kosten.

Merk op: het aantal containers dat kan worden vervoerd, wordt aangeduid met de – alweer

Engelse – term ‘TEU’. TEU staat voor Twentyfeet Equivalent Unit en slaat op een

container met een lengte van 20 voet, ruim 6 meter. Een container met een lengte

van 40 voet, ruim 12 meter telt dus voor 2 TEU. Omdat de grootte van een container

overal ter wereld hetzelfde is, wordt dit opslagmiddel enorm veel gebruikt bij inter-

nationaal transport

o Een binnenschip is ook een ideaal transportmiddel voor het vervoeren van ‘ondeelbare

stukken’, goederen die het best in één stuk worden vervoerd, niet uit elkaar genomen of niet

kleiner gemaakt kunnen worden. 

Dat kan een kraan zijn, een silo, een prefab huis… Als deze zaken over de weg gaan, worden

zij aangeduid als ‘uitzonderlijk vervoer’. Dit soort transport zorgt op de weg meestal voor heel

wat verkeersproblemen omdat het qua snelheid en formaat ver buiten het gewone wegverkeer

valt. Men dient hiervoor soms ook tramleidingen, verlichtingspalen of verkeersborden af te

breken en achteraf terug te plaatsen.

Een mooi voorbeeld is het nieuwe Justitiepaleis van Antwerpen. Voor het vervoer van de speciale

daken werd gebruik gemaakt van de binnenvaart.

[ vervoer per schip van daken van het Antwerpse Justitiepaleis ]

[ het Justitiepaleis van Antwerpen ]



o 4.Welk binnenschip?

o 1-c | 2-d | 3-a | 4-b 

Vroeger werden de verschillende soorten binnenschepen

genoemd naar het kanaal of de rivier waarmee hun afmetingen

overeenstemden. Zo had je onder andere een Kempenaar (lengte:

50 m – breedte: 6,60 m). Dit type is genoemd naar de Kempense

kanalen in Zuid-Nederland en België (lengte van de sluizen: 51,80

m en breedte: 7,00 m) waar schepen met dergelijke afmetingen

kunnen passeren. Een ander voorbeeld is de Dortmunder,

genoemd naar het Duitse Dortmund-Eemskanaal. De binnen-

schepen waren ofwel drogeladingschepen ofwel tankschepen.

Door uitbreiding van de soort schepen maakt men nu een

bijkomende indeling volgens de te vervoeren lading. 

De meest voorkomende schepen zijn de traditionele drogelading-

schepen. Ze worden ingezet voor het vervoer van bulklading (los-

gestorte producten zoals zand of ertsen) en stukgoederen. 

Containerschepen zijn speciaal ingericht voor het vervoer van

containers. Het kleinste containerschip kan 32 TEU* laden, het

grootste bergt maar liefst 500 TEU in zijn ruim. Dan zijn er allerlei

soorten tankschepen: chemicaliëntankers, gas- en olietankers,

tankers voor eetbare oliën, melasse en drinkwater, en tankers voor

fijnkorrelige lading zoals cement. 

Een roll-on/roll-off-schip is speciaal ontworpen voor het vervoer

van auto’s, vrachtwagens, trekkers, opleggers, tractoren en ook

militaire voertuigen. De auto’s rijden op de plaats van vertrek op

het schip (roll-on) en rijden er op de plaats van aankomst weer af

(roll-off).

Een duwkonvooi zie je in diverse samenstellingen, namelijk een

duwboot met één, twee, vier of zes duwbakken. Een duwstel met

vier bakken is ongeveer 193 m lang en 22,80 m breed en neemt

9.600 ton lading mee. Met nog twee bakken erbij krijg je een

lengte van 269,50 m en een laadvermogen van 14.400 ton. 

* Zie opdracht 3 voor uitleg over TEU.

o 5.Ken je schip
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o 5.Ken je schip (vervolg)  

o Naam

Een schip mag enkel deelnemen aan de scheepvaart als de naam duidelijk op het schip staat.

Bij een groter schip moet niet alleen de naam van het schip, maar ook de naam van de eige-

naar en de thuishaven van het schip op de achterzijde aangebracht zijn.

De naam van een schip wordt vrij gekozen door de eigenaar. Hier zijn geen regels voor. De

namen staan wel geregistreerd: bij ieder schip voor de beroepsvaart hoort een meetbrief waarin

de karakteristieken van het schip opgenomen zijn. 

o Anker 

Binnenschepen hebben ook ankers. Een schip zonder ankers mag bijvoorbeeld niet op de

Zeeschelde varen. Dit is in de reglementering opgenomen. 

o Radar

Zie opdracht 6 ‘Wat zie je?’ en opdracht 7 ‘Stuurhut’.

o Kiel

Dit is een bodembalk en bestaat uit zwaar balkvormig hout dat over de hele lengte van een

houten schip loopt. In het midden onder het bodemvlak steekt het uit als een rib en gewoonlijk

bestaat het uit verschillende delen. De kiel doet dienst als fundament van het hele spantengestel

of, bij ijzeren schepen, als het samenstel van platen. 

De kiel leggen: het eerste begin maken met de bouw van een schip.

Bij zeilschepen: diep uitstekende rib onder het schip om bij zijwind kapseizen te voorkomen

(= rolkiel). Algemeen gebruikt voor de onderkant van het schip.

o Vlaggen

Aan de vlaggenmast op de achtersteven hangt de vlag van het land waar het schip

ingeschreven is. Dit is de nationaliteitsvlag. Als het schip in Frankrijk ingeschreven is, zal het

dus de Franse vlag dragen.

o Bolder

Paal om trossen of meertouwen aan vast te maken. Deze trossen heb je nodig bij het meren

van een schip.

o Woonruimte

De binnenvaartondernemer werkt

en woont met heel zijn gezin op zijn

schip. Door de lange dagen en het

internationale karakter van zijn

beroep kan hij ’s avonds niet naar

een huis ‘op de wal’. Moderne bin-

nenschepen zijn dan ook voorzien

van ruime appartementen.

:Een schip heeft ook lichten: de zogenaamde navigatielichten. Dit zijn:

- een wit achterlicht (op de achtersteven = heklicht in vakjargon); 

- zijlichten (rood voor bakboordzijde = links gezien van achtersteven naar voorsteven,  

groen voor stuurboordzijde = rechts);

- een wit toplicht (op de voorsteven). 

Er zijn nog andere boordlichten zoals het nachtlicht (wordt ontstoken als het schip op

een donkere plaats afgemeerd ligt om zijn aanwezigheid aan te geven) en één of

meerdere schijnwerpers (die op bijna alle schepen aanwezig zijn.)

> Zie ook opdracht 8 ‘Links en rechts’.

BIJKOMENDE RANDINFO: >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>



o 6.Wat zie je?  

o Radar komt van ‘Radio Detection And Ranging’.

Het is een instrument waarmee schepen, kusten, eilanden, oevers, boeien, sluizen, bruggen...

kunnen worden waargenomen als dit met het blote oog niet mogelijk is, bijvoorbeeld door

duisternis of mist. 

Hoe werkt een radar?

De radar zendt een bundel elektromagnetische golven uit. Als die golven op een object stoten,

worden zij naar de radarontvanger teruggekaatst die ze zichtbaar maakt op een beeldscherm. 

Zo ‘ziet’ de radar wat het oog niet kan zien.

Een radar peilt niet naar de diepte van de vaargeul. Dit gebeurt aan de hand van een dieptemeter

of peilingsapparaat. Om de positie van het eigen schip te bepalen wordt gebruik gemaakt van GPS

(Global Position System).

:In het midden van de stuurhut (zie foto) zie je twee radarschermen. 

Die kunnen worden gebruikt om radarbeelden of vaarkaarten weer te geven. Bij

opdracht 6 (“Wat zie je?”) wordt de term 'radar' uitgelegd. Op de foto wordt het mid-

delste beeldscherm als plotter gebruikt. Dit is een vaarkaart weergegeven op een PC-

scherm gekoppeld aan een GPS. Dankzij de GPS kan de positie van het schip duidelijk

bepaald worden op de waterweg. Denk maar aan het GPS-systeem in de wagen.

Verder geeft dit instrument ook de snelheid van het schip weer. Op de foto wordt ook

duidelijk dat in een modern binnenschip er zich geen 'stuur' meer in de stuurhut bevin-

dt. Op de foto zie je op de linkerdesk de grote hendel voor de bediening van het roer

en twee rechtopstaande hendels voor de bediening van de boegschroeven. Dit zijn de

instrumenten waarmee de schipper zijn schip kan besturen en manoeuvreren.

BIJKOMENDE RANDINFO: >
>
>
>
>
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>
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o 7. Stuurhut



o 9.Raak niet van de kaart  

:TV-monitors voor de camera’s: 

Schepen zijn zo groot dat de schipper onmogelijk kan zien wat er allemaal vooraan en

rondom het schip gebeurt. Daarom zijn er op het schip een aantal camera’s gemon-

teerd die als een extra paar ogen voor de schipper rondkijken. Dit is vooral belangrijk

bij het aanmeren of het manoeuvreren in de sluizen.

:De stuurhut van vele binnenschepen kan ook op en neer gaan. 

Wanneer bijvoorbeeld een binnenschip met drie of vier lagen containers geladen is, steken

die verschillende meters boven het ruim uit. Dan kan de volledige stuurhut met een

hefkolom tot 10 m naar boven geheven worden zodat de schipper boven de containers

kan uitkijken. Wel even terug naar beneden zakken om onder de bruggen door te kunnen!

(vervolg)BIJKOMENDE RANDINFO: >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

o 8.Links en rechts

Je bent aan boord van het schip en kijkt naar de neus van het schip. Je kijkt dus van achter-

steven naar voorsteven. 

o Bakboord: 

is de linkerkant van het schip. Bakboord wordt

aangegeven met een rood licht om ook in het

donker onmiddellijk te kunnen zien in welke richting

een schip vaart. 

o Stuurboord:

is de rechterzijde van het schip. Stuurboord

wordt aangegeven met een groen licht. 

Geheugentip: stuuRboord = Rechts

Waar komen de woorden bak- en stuurboord vandaan?

Vroeger hing het roer niet in het midden achter de achtersteven, maar in een leren riem aan de

rechterkant van het schip. Vandaar dat de rechterkant stuurboord werd genoemd. De stuurman,

die een dergelijk roer met beide handen moest bedienen, stond dan met zijn rug (bak, vergelijk het

Engelse back = rug) naar de linkerkant van het schip gekeerd, vandaar de naam ‘bakboord’.

bakboord stuurboord 



Er bestaan net als wegenkaarten voor wegverkeer, waterwegenkaarten voor verkeer over het

water. Op die kaarten staat volgende belangrijke informatie:

Sluizen 

Zie ook opdracht 10 ‘Waarvoor dient een sluis?’ en ‘Hoe werkt een sluis?’.

Een sluis gaat niet automatisch open en dicht. Omdat er bediening is, moet een schip zich aan

de openingsuren houden en zich aanmelden om bediening (schutting) te krijgen. We bekijken

hoe dit is op het Albertkanaal, bijvoorbeeld voor de sluis van Genk:

- bedieningsuren: van maandag 6.00 u. tot zaterdag 22.00 u.

- nachtvaartbediening: JA 

- marifoonkanaal: VHF 80 

- telefoon: 089 32 25 30

Bruggen

Net als op snelwegen kunnen bruggen de (laad)hoogte bepalen. Het is belangrijk dat een schipper

op voorhand bekijkt hoe hoog hij zijn containers mag laten stapelen. 

We bekijken opnieuw hoe dit is op het Albertkanaal tussen bijvoorbeeld Kanne en Antwerpen: 

- tussen Kanne en sluizencomplex Genk: brug Kanne = 7,10 m hoog,

- tussen sluizencomplex Genk en sluizencomplex Wijnegem: spoorwegbrug Genk = 6,90 m 

hoog,

- tussen sluizencomplex Wijnegem en het Straatsburgdok te Antwerpen: Deurne (IJzerlaan-

brug) = 6,70 m hoog.

Sommige bruggen kunnen omhoog- of opengedraaid worden. Moet de schipper dan iemand

verwittigen? 

Op het Albertkanaal zijn geen beweegbare bruggen, maar op andere waterwegen wel. Een

beweegbare brug wordt bediend door een bruggenwachter. Om een beweegbare brug te laten

openen, volstaat het om zich aan te melden via VHF en de opening van de brug aan te vragen.

De meeste bruggen worden op afstand bediend.

Diepgang is de afstand van de waterspiegel (= wateroppervlak) tot de onderkant (bodem of vlak

in vaktaal) van een schip. Eigenlijk bepalen diepgang en vrije hoogte samen hoeveel lagen con-

tainers je kan laden: als je erg zware containers laadt, zakt het schip immers dieper in het water. 

o Hoeveel kilometer is het van Antwerpen (Straatsburgdok) naar sluis Genk, 

over het Albertkanaal? 

Hoe snel denk je dat een geladen binnenschip per uur kan varen? 

Op welke tijd kan je er dus zijn?

o Hoeveel sluizen moet je door? 

De afmetingen van de kleinste sluis op een volledig traject zijn bepalend voor de maximale

afmetingen van de schepen die het traject kunnen varen.

o Hoe wordt de doorvaarthoogte onder de bruggen aangeduid?

De laagste brug op je traject bepaalt hoeveel lagen containers je kan laden:

> voor twee lagen is een vrije doorvaarthoogte van 5,25 m nodig,

> voor drie lagen is een vrije doorvaarthoogte van 7 m nodig,

> voor vier lagen is een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m nodig.

Ook bij het vervoer van ondeelbare lading (grote stukken) is het belangrijk dat de schipper

de doorvaarthoogte onder de bruggen kent.

km - 129,577 km - 41,5 km

uren + de tijd nodig voor het passeren van de sluizen

km/uurGemiddeld

sluizen

Het getal duidt de vrije doorvaarthoogte in meter aan.

8 8

1 5

6

6

: Je kan dus met zware containers op het Albertkanaal toch drie lagen containers laden,

hoewel de maximale vrije doorvaarthoogte daar bepaald is op 6,70 m (normaal is er een

vrije doorvaarthoogte van 7 m noodzakelijk voor drie lagen containers).
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o 10.Waarvoor dient een sluis? 

o Sluizen zijn er om het niveauverschil van de waterstanden op stromen, rivieren en

kanalen te overbruggen en op te vangen. 

Dit niveauverschil kan twee oorzaken hebben:

- hoogtevariaties in het landschap

- eb en vloed (getijwerking) bij rivieren die rechtstreeks in zee uitmonden.

De breedte en lengte van een sluis zijn (samen met de karakteristieken van de waterweg)

bepalend voor het type schip dat de waterweg kan bevaren waarop de sluis gebouwd is (zie

‘Toegelaten Capaciteit’ bij opdracht 9).

Hoeveel tijd verliest een schip gemiddeld aan zo’n sluis? 

Dit is sterk afhankelijk van: 

- De grootte van de sluis. Er zijn grote sluizen waar meerdere schepen tegelijkertijd in kunnen, maar

in een kleine sluis past slechts één schip. 

- Het verval. Is het een sluis met een groot of klein verval? Bij tijsluizen is er op bepaalde tijd-

stippen geen verval en dient de sluis op dat moment enkel om het zoet van het zout water 

gescheiden te houden. 

Doorgaans duurt een schutting (versassing) 15 tot 45 minuten.

De snelheidsbeperkingen worden aangeduid door middel van borden op de oever (vierkant wit

bord met een rode rand en het aantal km/uur in zwarte cijfers in het midden). Bij de binnenvaart

heb je ook snelheidscontroles. Dit gebeurt door middel van een ‘speedgun’. De controles wor-

den soms ook uitgevoerd met een chronometer. 

Hoe verhoudt de snelheid van een schip zich ten opzichte van andere vervoermiddelen?  

Snelheid is een ‘relatief’ begrip:

Met een duwkonvooi kan je 9.600 ton erts op 14 uur van Antwerpen naar Luik varen. 

Met één vrachtwagen kan je 25 ton in 7 uur van Antwerpen naar Luik voeren. 

Je kan dus met één vrachtwagen in 112 dagen 9.600 ton overbrengen. Wil je het in 14 uur

doen, zoals een binnenschip, dan moet je 192 vrachtwagens de baan op sturen. 

Toegelaten capaciteit (laadvermogen)

Er zijn net als voor vrachtwagens ook voor schepen beperkingen qua afmetingen en toegelaten

laadvermogen in ton. De afmetingen worden bepaald door de afmetingen van de sluizen en

bruggen, en de karakteristieken van de waterweg (breedte en waterdiepte). We bekijken dit

eens voor het Albertkanaal.

Maximum toegelaten afmetingen van de vaartuigen:

Vaartuigen: lengte: 134 m, breedte: 12,50 m, diepgang: 3,40 m. Dit zijn schepen tot ± 3.500 ton.

Duwvaart *: lengte: 196 m, breedte: 23 m, diepgang: 3,40 m. Dit zijn schepen tot ± 10.000 ton.

Beperkingen qua diepgang: 

- middensas te Genk 2,55 m

- dok te Hasselt 2,40 m

- dok te Tessenderlo 2,50 m

- dokken te Merksem: groot dok 2,50 m, klein dok 2,50 m

* Een moderne vorm van binnenvaart zijn de duwbakken, die worden voortgestuwd door een

losse duwboot. Als meerdere duwbakken door één duwboot worden voortgestuwd, spreekt

men van een duwkonvooi (zie ook opdracht 4 ‘Welk Binnenschip?’).

:Op zo’n waterwegenkaart staat ook aangegeven: 

> waar je drinkwater kan ophalen

> waar je je afval mag en kan achterlaten

Meer kaarten van waterwegen vind je terug op de website: www.binnenvaart.be.
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o 11.Hoe werkt een sluis?

o Zo werkt een sluis: 

Door op korte afstand van elkaar twee dammen te maken, die afzonderlijk van elkaar kunnen

worden weggehaald, ontstaat een sluis. Het waterpeil tussen de twee dammen kan je laten stijgen

of dalen door afwisselend de ene of de andere dam te openen of te sluiten. Hierbij wordt

gebruik gemaakt van de wet van de communicerende vaten. Als het water van de waterweg

even hoog staat als het water achter de sluisdeur, kan het schip van de waterweg de sluis binnen-

varen. Via de toegangsgeul vaart het schip dan de sluisdeur aan ‘het benedenhoofd’ voorbij.

Het schip komt in de ‘saskom’, de ruimte tussen de twee dammen (hoofden). Daarna wordt

het versast: de eerste dam (sluisdeuren) gaat dicht en de tweede dam (verlaten of schuiven in

de sluisdeuren of in de hoofden) wordt

opengezet om het water van de saskom

op dezelfde hoogte te krijgen als het water

aan de andere kant van de sluis. Na het

versassen (schutten) vaart het schip door

de sluisdeur aan het bovenhoofd.

Zie ook opdracht 9 ‘Raak niet van de

kaart’.

o 12.De grootste

o De grootste sluis ter wereld ligt in Antwerpen (!). Het gaat over de Berendrechtsluis.

De sluis is 500 m lang, 68 m breed en 17,75 m diep. 

Meer informatie hierover vind je op: www.havenatlas.be.
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o 13.Sluis je schip erdoor 

o 14.In de lift 

o De scheepslift 

Zo’n lift bestaat uit twee op- en neergaande bakken. Elke bak staat op een centraal geplaatste

zuiger die kan glijden in een cilinder. De beide cilinders zijn met elkaar verbonden door een met

water gevulde leiding. De twee bakken staan in verbinding met het kanaal. Door met de centrale

afsluiter (een soort grote kraan) water uit één van beide bakken te laten lopen, gaat de lichtste

bak (deze waar men water heeft laten uitlopen) naar boven en de andere (die zwaarder weegt)

naar beneden. Door een juiste opeenvolging van handelingen kan een schip, dat zich onderaan

bevindt, boven geraken. Deze manier van transporteren berust dus op het eenvoudige principe

van een balans. 

Om dit aan de leerlingen te demonstreren kan je het principe

visualiseren en uitleggen met een balans of weegschaal, twee

bekertjes, een speelgoedbootje en water. Zet de twee bekers

op de schalen van de balans. Giet evenveel water in de twee

bekers tot de balans in evenwicht is. Plaats nu voorzichtig het

speelgoedbootje in één van de bekers en/of giet een beetje

water uit deze beker. Deze manier van werken vind je bij een

scheepslift terug (zie tekening).

In de hele wereld werden maar negen scheepsliften gebouwd. In België zijn er vijf. De meest

moderne is de scheepslift van Strépy-Thieu, deze werkt niet volgens het hydraulisch systeem

maar met een systeem van tegengewichten. 

Voor meer informatie kan je terecht op: www.canal-du-centre.be.

Hellend vlak van Ronquières (foto)

Het hellend vlak van Ronquières is een alternatief systeem voor een scheeps-

lift. Het bestaat uit een hellend vlak waarop twee met water gevulde bakken

heen en weer bewegen. In deze bakken kunnen de schepen getransporteerd

worden. De bakken rollen over een helling en worden door tegengewichten in

evenwicht gehouden. De bakken werken onafhankelijk van elkaar.

Elke bak wordt gedragen door 236 wielen van 70 cm diameter. Zo’n bak is

91 m lang en 12 m breed. Het totale gewicht varieert van 5.000 tot 5.700 ton.

Aan elke bak hangt een tegengewicht van 5.200 ton. Bak en tegengewicht zijn

met elkaar verbonden door acht kabels van 55 mm diameter. 

Bij dit hellend vlak overwint het schip een hoogteverschil van bijna 68 m. 

Het duurt 90 minuten om een bak heen en weer te brengen.
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o 15.Papieren alstublieft 

o Naar analogie met het rijbewijs bestaat er voor de binnenvaart een vaarbewijs 

(= voor de beroepsvaart). 

Dit heb je nodig om met een binnenschip bestemd voor het vervoer van goederen of personen te

mogen varen.

Voorwaarden: > 18 jaar oud

> medisch attest bekomen van een geneeskundig centrum van de Sociaal-

Medische Rijksdienst

> een schriftelijk examen afleggen bij een speciale daartoe opgerichte commissie

> een bepaalde diensttijd aan boord gepresteerd hebben

> een beperkt (B) of algemeen (A) vaarbewijs hebben. 

Het verschil tussen deze vaarbewijzen heeft te maken met de locaties waar je

mag varen. Met een vaarbewijs A mag je maritieme waterwegen (Beneden-

Zeeschelde) bevaren, wat met een vaarbewijs B niet toegelaten is.

Het vaarbewijs kan ook ingetrokken worden wanneer men niet meer voldoet aan de gestelde voor-

waarden van het medische attest. Het vaarbewijs dient dan spontaan ingediend te worden. 

Een stuurbrevet heb je nodig om de ‘scheepvaartwegen van het Rijk’ te bevaren met een plezier-

vaartuig waarvan de lengte ≥ 15 m of de snelheid hoger ligt dan 20 km/u.

Hiervoor moet je ook een examen afleggen zoals voor het vaarbewijs. Ook hier moet je 18 jaar zijn

en moet je aan boord van één of meer pleziervaartuigen werkelijke diensten gepresteerd hebben. 

Andere documenten:

Marifooncertificaat

Bepaalde waterwegen mag je slechts bevaren als je een marifoon aan boord hebt. Om met een

marifoon te mogen werken, moet je in het bezit zijn van een ‘Beperkt Certificaat van

Radiotelefonist’. Hiervoor moet je een examen afleggen.

Radarbrevet 

Om met een schip te varen dat zijn radar in werking heeft, moet je een radarbrevet bezitten.

Hiervoor moet je een examen afleggen.

:Bemanning:

• Kapitein: 

Het is gebruikelijk om de gezagvoerder van een zeeschip ‘kapitein’ te noemen. 

De gezagvoerder van een binnenschip wordt ook met ‘kapitein’ aangesproken. 

Naast de kapitein kan de bemanning ook bestaan uit o.a.

• Stuurman: 

mag de kapitein vervangen wanneer deze even afwezig is.

• Volmatroos: 

staat in voor dekdienst, wachtlopen, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden,

hoort bij het dekpersoneel. De volmatroos is de hoogste in rang van de matrozen en

heeft de meeste dienstjaren achter de rug.

• Matroos: 

staat in voor dekdienst, wachtlopen, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden,

hoort bij het dekpersoneel.

• Lichtmatroos: 

is de laagste matroos in rang.
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o 16.Verkeersregels op het water

o Het lijkt alsof in de scheepvaart dezelfde regels gelden als bij wegverkeer: voorrang

van rechts, links inhalen… Maar er zijn ook grote verschillen:

> Met de stroom meevarende vaartuigen hebben voorrang t.o.v. de tegenstroomvarende

vaartuigen. Hoewel schepen elkaar in principe aan bakboordzijde kruisen, kunnen de met

de stroom meevarende schepen steeds kiezen welke kant zij aanhouden. 

Het tegemoetkomende schip moet dan uitwijken.

> De signalisatieborden verschillen in grote mate en zijn uitgebreider bij de scheepvaart.

o 17.Terug in de tijd 

o Als een schip vroeger moest varen, werd het voortgetrokken of gesleept van op de oever.

Indien de schipper rijk was, kon hij dat laten doen door paarden of muilezels. Eventueel kon

beroep gedaan worden op een landbouwer en zijn paard, natuurlijk tegen betaling. Indien

de schipper echter het geld niet had, moest hij en/of zijn gezin zelf het schip trekken.

Meestal werden de schepen die geladen stroomopwaarts moesten varen, getrokken door

paarden. Voor het leeg varen en het stroomafwaarts varen was mankracht of vrouwkracht

voldoende.

Doordat dieren en mensen continu schepen trokken langs het kanaal of de rivier, ontstond

een pad. Dit pad werd en wordt jaagpad of trekweg genoemd. Het trekken van een schip

noemde men ‘jagen’. Het jagen door mensen is de oudste manier om vrachtschepen vooruit

te krijgen. 

Nu wordt weer moeite gedaan om die (jaag)paden opnieuw ‘vrij’ te maken. Doorheen de

jaren werden er nogal wat toegevoegd aan de eigendommen van de oeverbewoners. De

meeste jaagpaden worden echter nog goed in stand gehouden. Ze worden gebruikt door

het personeel van de waterwegbeheerder, wandelaars, fietsers, binnenvaartondernemers

en ook door bedrijven die langs de waterweg gevestigd zijn (men spreekt dan eerder van

een uitbatings- of exploitatieweg). Het jaagpad is trouwens bij wet beschermd.



o 18.Verkeersborden langs de waterweg

O Niet aanmeren binnen 40 meter vanaf bord.

O Verboden te ankeren.

O Hier mag u niet draaien.

O Geef geluidssignaal.

O Twaalf meter uit de oever blijven

O Opgelet! U nadert een stuw.

O Stoppen na 1.000 meter.

o 19.Botsing

o Scheepswerf is het goede antwoord. 

Op een scheepswerf kunnen schepen geheel of gedeeltelijk uit het water gelicht worden. Soms

worden ze letterlijk op de oever getrokken. 

Droogdokken. 

Droogdokken zijn er voor bouw, controle en reparatie van schepen. Een droogdok is een

inrichting om schepen geheel droog te zetten. Het is een bassin dat kan worden leeggepompt.

Er zijn drijvende en gegraven droogdokken.

In een droogdok kan een schip worden drooggelegd om werken aan de romp uit te voeren. Dit

kan niet in een gewoon dok. Net zoals een auto heeft een schip ook onderhoud nodig en wordt

het regelmatig opnieuw in de ‘verf’ gezet. 

Wat kost een nieuw schip? 

Voor een nieuwbouwschip van 3.000 ton mag je ongeveer op 2,5 miljoen euro rekenen.

Een scheepsatelier bestaat ook. 

Dit is een herstelplaats voor kleine herstellingen en werken aan de motor.

Zwaaikom

Alhoewel een schip bijna volledig om zijn as kan draaien, kan het geen rechtsomkeer maken

als de waterweg te smal is. Helemaal achteruit het kanaal terug afvaren, is niet echt een goede

oplossing. Daarom wordt een zwaaikom aangelegd, dit is een verbreding van het kanaal waar

een schip 180° kan draaien.

Zie ook opdracht 12 ‘Verkeersregels op het water’. Er bestaan ± 90 verkeersborden.

Schepen komen heel wat langzamer tot stilstand dan auto’s. Ook bij het nemen van bochten

reageert een schip heel anders dan een auto op de weg. Bij het manoeuvreren moet je dan

ook altijd vooruitkijken. Daarom worden schepen via borden steeds gewaarschuwd voor wat

ze kunnen verwachten op de waterweg die zich voor hen uitstrekt.



o 20.Hoe ver vaar je?

Dat een schip zoveel lading in één keer kan vervoeren en zoveel minder verbruikt, heeft ook

nog andere voordelen. Als je de kosten berekent van ongevallen, geluidsoverlast, veront-

reiniging, klimaatverandering, infrastructuur en fileleed (ook wel externe kosten genoemd), dan

komt de binnenvaart daar als beste uit.

Marginale gemiddelde externe kosten per vervoersmodus in euro per 1.000 tonkilometer (ton x kilometer)

Ongelukken

Lawaai

Luchtvervuiling

Klimaat

Congestie

Infrastructuur

Ruimtebeslag

Bodem- en watervervuiling

Totaal

Verschil met vrachtwagen

VRACHTWAGEN BINNENSCHIP TREIN

Vito EC Planco Vito EC Planco Vito EC Planco

22,8 5,4 37,8 0,07 0,0 0,3 1,6 1,5 2,3

4,4 2,1 7,4 <0,1 0,0 0,0 2,8 3,5 12,7

6,8 7,9 29,1 4,8 3 4,2 0,0-8,2 3,8 3,5

2,3 0,8 0 0,6 vw 0 0,4-1,26 0,5 0

5,4 5,5 1,2 vw vw 0,0 vw 0,2 0,0

1,9 2,5 0,0 0,7 1,0 0,0 0,2 2,9 0,0

- 1,3 - 0,0 - 0,4

- 8,6 - 0,0 - 0,0

43,5 24,1 85,4 6,2 5,0 4,5 7,1 12,3 19,0 

- - - 37,3 19,1 80,8 36,4 11,8 66,3 

EC, Europese Commissie (2002) 54 definitief

Planco, Planco Consulting Gmbh, Essen (1996)

VITO, Milieuprestaties van de binnenvaart in Vlaanderen 2004

o 21.Stop een tijger in je tank 

De zeeschepen worden bevoorraad door speciaal uitgeruste schepen waarvan sommigen meer

dan 5.000 ton brandstof kunnen laden of meer dan 6.000.000 liter. 

Dit type wordt bunkerschip genoemd. 



o 22.Hou het hoofd boven water

o Het water duwt het schip naar boven.

Dit is een eenvoudige toepassing van de wet van Archimedes. Als een schip op het water

drijft, dan wordt een hoeveelheid water verplaatst. Volgens de wet van Archimedes is de

opwaartse druk gelijk aan het gewicht van het water dat verplaatst wordt. 

Om het schip drijvend te houden, moet de opwaartse druk(kracht) minstens gelijk zijn aan

het gewicht van het schip, anders zou het zinken. Het totale gewicht van het schip moet

dus kleiner zijn dan het gewicht van het water verplaatst door het ondergedompelde deel

van het schip.
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o 21.Stop een tijger in je tank (vervolg)

R O E I B O O T

D U I K E R

O L I E T A N K E R

B A K B O O R D

O N D E R Z E E E R

S U R F P L A N K

Z E E S L A G

Z E I L J A C H T

H A V E N

T I T A N I C

K A P I T E I N

o 23.Waar of niet waar 

o Waar

Als een schip op zee vaart, dan kan het zwaarder beladen worden als wanneer het in zoet water

vaart. Een verschil tussen zeewater en zoet water is dat zeewater zout bevat en zoet water

niet. Door dit zout is de dichtheid van zeewater groter waardoor voorwerpen gemakkelijker 

blijven drijven.

Een opvallend voorbeeld is de Dode Zee (tussen Israël en Jordanië). Deze zee bevat bijna zes

keer meer zout dan de oceanen. Om er boven water te blijven, hoef je helemaal niet te kunnen

zwemmen!



o 24.Man overboord

o Reddingsvlot 

Het opblaasbare reddingsvlot zit samengeplooid in een container bij de reling. Als de

opvarenden het schip moeten verlaten maken zij de vanglijn van de container vast aan de

reling en gooien de container in het water. Door aan de vanglijn te trekken breekt het vlot

uit de container en blaast zichzelf op. 

o Oplossing: àlle wegen leiden van de school naar het internaat (maar dat mag u niet op

voorhand aan uw leerlingen verklappen!) 

o 25.Kinderen van binnenvaartondernemers

o 26.Praat een mondje kapiteins

o De beste staan aan wal.

De beste stuurlui staan aan wal. > Buitenstaanders weten het altijd beter. 

Het is makkelijk kritiek geven als je iets niet zelf moet doen.

o De ratten verlaten het  schip.

De ratten verlaten het zinkend schip. > Als het misgaat zoekt iedereen een

veilig heenkomen.

o Je hebt nog heel wat voor de boeg.

Je hebt nog heel wat werk voor de boeg. > Je hebt nog heel wat te doen.

o schip maken.

Schoon schip maken. > De orde herstellen, opruimen.

o Met en muis vergaan.

Met man en muis vergaan. > Er zijn geen overlevenden.

Z I N K E N D

W E R K

S C H O O N

M A N

S T U U R L U I

De kinderen van binnenvaartondernemers gaan veelal naar scholen waar ook een internaat aan

verbonden is. Meestal gaan ze al vanaf hun 6 jaar op internaat omdat de ouders door hun

varend beroep hun kinderen niet dagelijks van en naar school kunnen brengen. Tot zes jaar blijven

kleuters meestal aan boord. Nochtans zijn er ook ligplaatsen voor kleuterklasjes en zijn er zelfs

projecten voor afstandsonderwijs om de kinderen beter voor te bereiden op het basisonderwijs. 

Zie ook: www.deschroef.be.



o 27.Hoeveel vrachtwagens voor 1 binnenschip?

o De Enterprise III, een binnenschip van 2.100 ton, kan in drie lagen 120 TEU laden. Dit

zijn 120 containers van 6 m. Het ruim van de Enterprise III is 65 m lang en 10 m breed. 

Er kunnen vier containers in de breedte staan en tien in de lengte. Dit betekent dus drie

lagen containers en in totaal 120 containers.

Ook jij kan later binnenvaartondernemer worden. 
Meer info over opleidingen vind je op www.areyouwaterproof.be en www.binnenvaart.be

© Promotie Binnenvaart Vlaanderen


