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1.  Introductie

Laag water beïnvloed de prestaties van binnenschepen
• Minder laadvermogen! 
• De weerstand van het schip neemt toe.
• Impact op de voortstuwing: schroef, straalbuis, roerpropeller,…
• Impact op manoeuvreerbaarheid.
• Dynamische inzinken en vertrimmen als het schip vaart: “squat”.

• Focus in deze presentatie: aspecten qua vormgeving en 
overwegingen voor schoef, straalbuis, roer configuratie. 



2.  Bij ondieper water neemt benodigd vermogen toe

Als waterdiepte (h) kleiner,
bij gelijke diepgang (T)
dan ook de verhouding h/T kleiner.

Bij kleinere h/T meer weerstand, 
dus meer vermogen nodig om een 
zelfde snelheid te varen.

Th

h/T decreasing,
power needed
increasing

Kielspeling = h-T



3.  Invloed ondiep water op omstroming achterschip

Zwart  : diep water

Oranje: waterdiepte  6.5m

Groen : waterdiepte 5.5m

Groen             : waterdiepte 5.5m 

Donkerblauw: waterdiepte 3.9m

Lichtblauw    : waterdiepte 3.1m

Voorbeeld: stroomlijnen bij achterschip voor verschillende waterdieptes. Diepgang 2.6m, snelheid 13.5 km/uur.
Als de kielspeling kleinere wordt, stroming van “bottom -> up” naar “van buiten naar binnen”

Scheepsromp van achter 
gezien



4.  Aandachtspunt varen op ondiep water: Squat

1. Squat: dynamisch inzinken en vertrimmen van een varend 
(binnen-) schip als gevolg van de stroming rondom en onder het 
schip.

2. In het algemeen: 
a. hogere snelheid: meer inzinking
b. minder kielspeling (zelfde snelheid): meer inzinking
c. bij kleinere kielspeling, zelfde vermogen, wordt de snelheid lager
d. twee (of meer) schepen naast elkaar: meer inzinking

(oplopen, ontmoeten)



5.  Ontwerp afwegingen

• Ontwerp van een schip: het bij elkaar brengen van een veelheid van 
eisen en wensen in een concreet ontwerp dat gebouwd kan worden.

• Vertrekpunt: de missie van het schip, het operationeel profiel.
• Energie transitie.

Het beste (onderwater-)schip?
• De “beste oplossing” is beter te realiseren als schip, lading en 

“vaarprofiel” meer specifiek zijn.
• In veel gevallen wordt bewust gekozen voor een oplossing die breder 

gebruikt kan worden, 
afweging specialisatie <-> flexibiliteit.



6.  Afwegingen voor het ontwerp van romp en schroef

• Boeg ontwerp: minimaliseren van golfmakende weerstand.
• Achterschip ontwerp: je wilt een “vloeiende aanstroming naar de 

schroef, de schroeven”.
• Zonder aanzuiging van lucht: tunnel, flex tunnel, cover plate,…..
• Ondiep water, kleinere diepgang è kleinere diameter.

aandacht integraal ontwerp achterschip schroef, straalbuis, roer 
kan zich terugbetalen in minder brandstofverbruik.

• “distributed propulsion”: meerdere kleinere schroeven toepassen.



7.  Voorbeeld 110 * 13.50 tanker (1)

Boven: voor optimalisatie
• Diepgang 3,50m
• Waterdiepte 6 m

Rechts: na optimalisatie



8.  Voorbeeld 110 * 13.50 tanker (2)

Voor optimalisatie:

• Diepgang 2,80m
• Waterdiepte 3,80m

Na optimalisatie:



9. “Distributed propulsion”: meerdere kleinere schroeven

“Theoretische verkenning”: veel meer kleinere schroeven, met in totaal meer oppervlak, 
wat doet dat met het vermogen?  (verwachting: afname).

Aantal schroeven configuratie schroef diameter
[m]

1 1.90

3 1.90

5 1.70

7 1.10

9 0.90

11 0.70



10. “Distributed propulsion”
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11. Koppelverband, variatie schroef&straalbuis diameter
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12. Vorm van de roeren beïnvloed vereist vermogen

Configuratie I – Asymmetrische visstaart roeren



13. roeren

Percentage benodigd vermogen aan de as t.o.v. configuratie I 

Roer configuratie

Snelheid I II III IV V

12 km/h 100% 106% 95% 90% 87%

14 km/h 100% 107% 95% 88% 85%

16 km/h 100% 105% 94% 86% 84%

Gemeten vermogens in procenten

met roertypes

I Twee assym. 
Visstaart

II Als I met klein 
middenroer

III Enkel visstaart

IV Dubbel NACA

V “de Waal”



14. Voorbeeld Quattro

Uit: Binnenvaartkrant, 27 mei 2016

Duwboot Quattro vaart voor Chemgas: 
• Lengte * Breedte = 29.90m * 11.20m 
• Diepgang 1,40m
• 4 schroeven, diameter 1.30m
• 4 diesel motoren

Accommodatie van aluminium

Zusterschip Otto opgeleverd in 2019



15. Voorbeeld binnenvaart tanker Oudcomb

Uit Schuttevaer, 11 juni
2018

Chemicalien tanker: 
110m*14m, 
laadvermogen 4.700 ton

Ontworpen voor 700 ton 
lading bij diepgang van  
1.45m

In de vaart sinds begin 
2020

Foto:  S. Oudakker



16. Voorbeeld CFD studie voortstuwing

Doel: vergelijking conventionele schroef – roer configuratie met een roerpropeller.

Voorbeeld van het resultaat van een CFD berekening voor de roerpropeller configuratie.



17. Concluderend

1. Ondiep  water beïnvloed vaareigenschappen van (binnen-) schepen:
• Meer vermogen nodig voor zelfde vaarsnelheid.
• Beinvloed manoeuvreergedrag.
• Toename Squat.

2. In het ontwerp kan je daar (deels) rekening mee houden.
3. De missie en het operationeel profiel van het schip zijn daarbij het 

vertrekpunt, specialisatie geeft in een aantal situaties meer opties 
voor optimalisatie.

4. Aandachtspunten die optimalisaties: 
Vormgeving achterschip in combinatie met de “appendages”,
aantal schroeven, positie straalbuis, vorm roeren, tunnel,…
voor verschillende condities (diepgang, waterdiepte) en in ondiep water.
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