
Veiligheid voor mens en milieu

Loodswezen Noord

Met hun specifieke nautische kennis staan in het noordetijk kustgebied 36 lood-
sen in een 24-uurs dienst beschikbaar om zeeschepen vlot en veilig naar de
havens van Harlingen, Delfzijl en Eemshaven te loodsen. Zij nemen daartoe op
zee, nog vóór het schip de vaargeulen binnenloopt, de navigatie van de kapitein
over en manoeuvreren het schip, al of niet met behulp van sleepboten, naar de
ligplaats.

Frank van Manen, Fred Reinders

Tot 1988 was het Loodswezen een
onderdeel van Verkeer en Waterstaat en als
zodanig een ambtelijke organisatie. Sinds
de privatisering op 1 september ï988 is het
Nederlandse Loodswezen één landelijke
particuliere onderneming met vestigingen
in ijmuiden (Noordzeekanaal), Rotterdam
(Nieuwe Waterweg), VÜssingen (Schelde) en
voor wat betreft het waddengebied vestigin-
gen in Den Helder, HarÜngen en Delfzijl.

Het Loodswezen regio Noord beschikt daar-
bij over drie vaartuigen om de loodsen t i j -
dig aan boord van de zeeschepen te brengen
of hiervan af te halen nadat het schip weer
door de vaargeulen naar zee is geloodst.
Hoofdtaak daarbij is ervoor te zorgen dat
het schip, liefst zonder vertraging in ver-
band met het geti j , gepland ondieptes pas-
seert en zonodig op t i jd de beschikking
krijgt over sleepboten teneinde binnen het
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De loodsboot op de Eems foto Facilitairbedrijf Loods

havengebied naar de ligplaats te kunnen

manoeuvreren.

Scheepvaart wegen
De verkeersstromen van en naar de havens
in Noord-Nederland ïopen door het kwets-
bare waddengebied en behoeven alleen
daarom al de nodige aandacht. Naast dit
milieutechnische aspect kennen we het
morfologische, de voortdurende wijzigingen
in de bodemgesteldheid ten gevolge van de
getijdebewegingen en de stormen die over
het gebied razen. Het eerste proces resul-
teert in een gestage verandering, het twee-
de in een plotselinge wijziging van dit
bodemprofiel, die ontstaat door enorme
zandtransporten bij stormachtig weer {duin-
afslag bij de voorjaars- en najaarsstormen}.
Om deze veranderingen van de scheepvaart-
wegen in kaart te brengen, wordt voortdu-
rend de diepte gepeild. Op het Nederlandse
deel van het wad verzorgt Rijkswaterstaat
deze activiteit, met ais uitgangspunt het
wetenschappelijke onderzoek, het zgn.
Monitoring Waddenzee Program met een
peilfrequentie van twee a vier maal per jaar.
Deze frequentie sluit helaas in het geheel
niet aan op de voor een veilige scheepvaart
noodzakelijke hoge peilfrequentie, die een
beter beeld geeft van de plotselinge zand-
transporten na stormachtig weer en waar-
door drempels in de scheepvaartwegen ont-
staan of verdwijnen dan wel hoger of lager
worden.

Aan de Duitse zijde van het wad wordt hier-
mee terdege rekening gehouden. De peilfre-
quentie ligt veel hoger en in het algemeen
worden de instabiele delen van de scheep-
vaartwegen voortdurend bijgehouden.
Zodoende verschijnen er voor het Eemsge-
bied wekelijks controlepeilkaarten en wan-
neer een loods tijdens zijn loodsreis een
ongewone ervaring opdoet, meldt hij dit
meteen aan het Wasser- und Schiffahrtsamt,
waarop een peilvaartuig uitvaart dat ter
plekke waarnemingen verricht. Deze ver-
schuivingen van de vaargeulen maken een
voortdurend aanpassen van de bebakenïng
van het vaarwater noodzakelijk. Om de exac-
te kennis van deze gebeurtenissen bij te
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houden, moet men het vaarwater met de
regelmaat van de klok bevaren en daarnaast
over de meest recente peilgegevens
beschikken.

Registerloodsen
Koopvaardij-officieren die over de bevoegd-
heid beschikken om als kapitein op alle zee-
schepen te mogen varen, daarnaast een lan-
delijke - en aansluitend een regionale
opleiding hebben gevolgd, mogen zich
registerloods noemen.
Door het vaarwater met grote regelmaat te
bevaren en elkaar over reiservaringen in te
lichten bl i j f t de loods op de hoogte van elke
wetenswaardigheid die het beroep met zich
meebrengt. Daar waar nodig worden appli-
catiecursussen gevolgd op het gebied van
moderne elektronica, vaarsimulatie, etc. De
landelijke organisatie, de Nederlandse
Loodsen Corporatie, verzorgt de centrale
opleiding, waar de adspirant registerloods
zich na zijn selectie in enkele maanden
bekwaamt in de algemene facetten van het
loodsberoep. Hierna volgt de regionale
opleiding, bestaande uit een theoretische
en vooral een praktische training door het
maken van 200 vergezeireizen met ervaren
loodsen, af te sluiten met een aantal exa-
menTeizen. Vervolgens begint hij aan zijn
ervaringsopbouw die er na een aantal jaren
toe moet leiden dat hij na een proef van
bekwaamheid ook de grootste schepen vei-
lig en vlot kan beloodsen.
Tevens worden er nog 'peilreizen' gemaakt
om met name de lokale bekendheid voor die
gebieden, die niet regelmatig bevaren wor-
den, op peil te houden.

Veiligheid
Na zijn opleiding wordt de loods 'geadmit-
teerd' en krijgt daarmee de bevoegdheid om
zeeschepen door het waddengebied te lood-
sen. Als werknemer bij de overheid was zijn
taak gelimiteerd tot het adviseren van de
kapitein. Maar nu de loods geprivatiseerd
is, met een op hem toegesneden regelgeving
als zelfstandig beroepsbeoefenaar, treedt
hij op als verkeersdeelnemer en is daarmee
evenals de kapitein, verantwoordelijk voor

de navigatie van het schip. Deze ontwikke-
ling is van grote betekenis en tot op heden
vaak onderbelicht gebleven, maareen logi-
sche gang van zaken: immers de loods is de
deskundige aan boord die volledig op de
hoogte met lokale omstandigheden het
schip veilig en vlot naar zijn bestemming
kan brengen.

Als we dit afzetten tegen het uitvlaggen van
de West-Europese vloot uit concurrentie-
overwegingen en daardoor in veie gevallen
het verlies aan deskundigheid, dan heeft
een bekwame loods aan boord een belang-
rijke functie voor de veiligheid naar mede-
gebruikers van de scheepvaartwegen en de
eigen bemanning. Naast het uitvlaggen kent
de concurrentieslag eveneens het fenomeen
rompbemanning fhet terugbrengen van de
bemanning tot het absolute minimum) en

kernbemanning (enkele deskundigen tussen
nauwelijks opgeleide, en vaak slecht gemo-
tiveerde bemanningsleden).
Voor het waddengebied is het vooral van
groot belang dat met name het vervoer van
gevaarlijke stoffen en stoffen die gezien hun
aard en/of hoeveelheid schadelijk kunnen
zijn, voor dit gebied zorgvuldig geschiedt.
Op dit terrein is echter nog niet alles gere-
geld. Waar men de richtl i jnen van het trans-
port van gevaarlijke lading wel heeft vastge-
legd, is dit bij gevaarlijke stoffen niet het
geval. Het is zelfs zo dat wanneer men de
gevaarlijke lading in vaten of containers
verpakt de richtli jnen op dat moment niet
meer van toepassing zijn. Ook het vervoer in
binnenschepen van deze lading en stoffen is
niet geregeld.
Ad hoc loodsplicht opgelegd door de ver-
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antwoordelijke vaarwegbeheerder is een deur liggen, geven de onzekerheden van
vage benadering van het probleem. Het doet deze benadering al aan.

al gauw theoretisch aan. Er is in eerste
instantie al geen regelgeving waarnaar men
kan grijpen en de praktische uitvoering,
voora! bij schepen die van zee komen en
maar al te vaak onaangekondigd voor de

Loodsmansvaarwater
De scheepvaartwegen naar Den Helder, te
weten Schulpengat en Moiengat vallen
onder de ad hoc loodsplicht, waarover later
meer. Vanuit het Marsdiep loodsen 4 regis-

terloodsen uit Den Helder de schepen van
en naar deze haven en het achterland, rich-
ting Harlingen en Den Oever. Het bestem-
mïngsverkeer rede en haven Den Helder
vormt het leeuwedeel van het aantal
beloodsingen voor zover het de zeevaart
betreft, zijnde ongeveer 60% van de ca. 4000
scheepsbewegingen.

Het redegebied van Den Helder vormt een
goede schuilplaats bij slecht weer en hier-
van wordt dan ook veelvuldig gebruik
gemaakt. Naast dit zgn. schuilen is het een
parkeergebied voor de offshore. Platforms
en diepdrijvers vinden hier hun t i jdeli jke
ligplaats.

Deze zeescheepvaart uit de offshore ver-
voert naast boormateriaal, reparatiemate-
rialen en proviand ook grote hoeveelheden
iMO-klasse stoffen (- gevaarlijke lading}, in
het algemeen in hijsbare tanks en soms in
bulk. Binnenvaarttankers vervoeren veel
brandstoffen tussen Den Heider en Texel.
Naast de genoemde vaart wordt het gebied
veelvuldig gebruikt door vissersschepen en
in de zomerperiode intensief door de pie-
ziervaart.

Via de Texelstroom, het Scheurrak of Doove
Balg worden incidenteel ook zeeschepen
naar Harlingen geloodst. In strenge winters
wanneer het Ijsselmeer dichtgevroren is,
bevaren veel binnenvaartschepen deze
route.

Richting Harlingen iopen schepen via het
Stortemeik naar de Vlierede waar men een
loods aan boord neemt. Het eerste deel,
Stortemelk, is ad hoc loodsplichtig. Op de
Vlierede komt de loods aan boord of wordt
deze op de terugreis afgehaald. Na een
vaart door de Vliestroom, Blauwe Slenk en
langs de Pollendam bereikt men Harlingen.
Hier meren veel schepen af om in en uit te
klaren, te bunkeren en/of te provianderen.
Aansluitend vaart men vrijwel meteen door
en bereikt men na het ondiepe vaarwater de
Boontjes de sluis van Kornwerderzand waar
de loods ontscheept. Daarna vervolgt het
schip zijn reis in het achterland.
Over de afstand van 22 zeemiji van de ver-
kenningston Zuider Stortemeik tot aan Har-
lingen passeert men 5 drempels, waarvan de
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geringste diepte net 4,5 meter bij extra
laagwater meet. Deze diepten variëren en
moeten voortdurend gepeild worden, zoals
eerder uiteen gezet is. In dit gebied varen
10 registerloodsen gemiddeld 2500 loods-
reizen per jaar.

Verder naar het oosten komen we in het
Duits-Nederlandse verdragsgebied van de
Eemsmonding waaraan de havens Eemsha-
ven en Delfzijl liggen. Hier werken 26 regis-

binnen, in geval van oponthoud tijdens de
loodsreis is een aantal ankerplaatsen aan
het vaarwater gecreëerd. Lokale bekendheid
en deskundigheid is vereist om op de get i j -
denrivier tussen de banken op deze niet al
te ruime ankerplaatsen ten anker te gaan.

Ad hoc loodsplichtige scheepvaartwegen
Op deze scheepvaartwegen bepaalt de vaar-
wegbeheerder of er een loods aan boord moet
zijn; ook kan de kapitein van een schip hier-

terloodsen, die gemiddeld 3000 loodsreizen
per jaar maken. De afstand van zee naar de
Eemshaven bedraagt 25 zeemijlen en naar
Delfziji 36 zeemijlen. De Eemsmonding kent
drie aanlooproutes, te weten Huibertgat, de
Westereems (het hoofdvaarwater) en het
Rifgat- Verder gaat de reis tussen de wad-
deneilanden Borkum en Rottumeroog door
via het Ranselgat dat aan oostelijke kant
omzoomd wordt door het Nationalpark 'Nie-
dersachsisches Wattenmeer' en aan de
westzijde door de zandplaat Möwensteert.
Vervolgens komen we in het Doekegat waar-
aan de Eemshaven ligt en via het Oost Frie-
sche Gaatje en de Bocht van Watum berei-
ken we de oversteek van Paapsand Süd en
varen we het Zeehavenkanaal van Delfzijl

om verzoeken. Het vaarwater naar Lauwers-
oog is zo'n scheepvaartweg. Een aantal regis-
terloodsen uit Delfzijl is getraind in het
loodsen op deze scheepvaartweg. Tot op
heden heeft slechts een aantal schippers
van buitenlandse vissersschepen van de
geboden mogelijkheid gebruik gemaakt. De
loodsboot 'Wega' ligt nabij de Westereems-
boei om voor de aanlooproute naar Delfzijl,
Eemshaven of Lauwersoog, een loods aan
boord te zetten of af te halen.
Het vaarwater van de Zuider Stortemelk tot
aan de VÜesioot valt eveneens onder de ad
hoc loodsplicht. De reden waarom men hier-
toe is overgegaan, was een aantal rampen in
het verleden tijdens slechte weersomstan-
digheden, veroorzaakt door het ondeugde-

lijk materiaal waarmee men moest werken
en de uitzonderlijke verplichting om tijdens
zwaar weer buiten te blijven. Het huidige
loodsvaartuig 'Albatros' voldoet als tender
aan de eisen om hier te werken.

Rampenplan voor de wadden
Een dergelijk plan bestaat niet en zou er
één op papier zijn ontworpen, toepasbaar-
heid in de praktijk is een utopie. Een cala-
miteit voltrekt zich over het algemeen bij
ongunstige omstandigheden, b.v. een zware
noordwester storm. Het vervuilde waterop-
pervlak bereikt binnen enkele uren de zee-
gaten tussen de waddeneilanden. We kun-
nen met z'n allen toekijken en achteraf de
schade aan het ecologische front opnemen.
Evenzo zal bij een calamiteit op het wad
zelf, met zijn sterke getijdenstromen, het
gevolg desastreus zijn. Preventie is de enige
remedie.

Conclusie
Met een registerloods aan boord wordt opt i -
maal aan de gestelde eisen van de Scheep-
vaartverkeerswet artikel 3 voldaan, wanneer
het gaat om:

* het verzekeren van de veiligheid en het
vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;
* het instandhouden van scheepvaartwegen
en het waarborgen van de bruikbaarheid
daarvan;

* het voorkomen of beperken van schade
door het scheepvaartverkeer aan de water-
huishouding, oevers en waterkeringen, of
werken gelegen in of over scheepvaartwe-

Het zijn deze taken langs het noordelijk
kustgebied, waaraan permanent, zowel over-
dag als 's nachts uitvoering wordt gegeven
door loodsen en gemotiveerde bemannings-
leden van loodsboten.

De heer F.T.|. van Manen is voorzitter van
de Regionale Loodsencorporatie Noord, de
heer C. F. Reinders is registerloods.Nb
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