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1 INLEIDING  
 
Onderdeel van een zorgvuldige calamiteitenorganisatie is een risico-inventarisatie: wat 
kan ons overkomen? En een risicoanalyse: wat is de impact van de gebeurtenis? 
 
Voor de Waddenzee en de Eems-Dollard is het cruciaal te weten hoe het staat met de 
ontwikkelingen op het gebied van scheepvaart en scheepvaartveiligheid. In 2007 zijn 
hiervoor enkele onderzoeken uitgevoerd, die inmiddels aan actualisatie toe zijn.  
 
MARIN heeft in 2007 een tweetal studies uitgevoerd: 

- RWS-werkdocument ‘Risicoanalyse Waddenzee; literatuurverkenning 
scheepvaart’, J. de Jong. December 2007, RWS-Waterdienst Haren. 

- MARIN-rapportage ‘Risicoanalyse Waddenzee; analyse verkeersstromen’,  
C. van der Tak et al. Maart 2008 [1]. 

 
Rijkswaterstaat, Dienst Noord-Nederland, heeft aangegeven dat het na acht jaar 
behoefte heeft aan een herziening van de risicoanalyse [1] op basis van recentere 
verkeersgegevens. 
 
Dit rapport beschrijft de werkzaamheden en de resultaten van de herziening van de 
risicoanalyse op basis van beschikbare gegevens voor het jaar 2015. 
 
 
Leeswijzer 
 
Bij de opbouw van het rapport is er voor gekozen de doelstelling, samenvatting van de 
resultaten en de conclusie voor in het rapport weer te geven, hoofdstuk 2 en 3. Voor een 
algemeen idee van de resultaten en conclusies is het voldoende deze hoofdstukken te 
lezen. Voor meer achtergrond over de werkwijze en de detail resultaten kunnen ook de 
hoofdstukken 4 tot en met 7 gelezen worden. 
 
De werkwijze wordt kort toegelicht in Hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk worden ook enkele 
basisbegrippen, zoals de verkeersdatabase en de gevaarlijke stoffen, uitgelegd.  
Vervolgens worden in de hoofdstukken 5 en 6 de detail resultaten voor respectievelijk 
de Waddenzee en de Eems-Dollard separaat gegeven. Deze hoofdstukken bevatten 
een beschrijving van de analyse van de verschillende databronnen beschikbaar voor de 
verschillende gebieden. Ten slotte is in hoofdstuk 7 een beschrijving gegeven van de 
analyse van de ongevallen in het gebied tussen 2009 en 2015. 
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2 DOELSTELLING VAN DE STUDIE 
 
De doelstelling van de studie is het inzichtelijk maken waar de grootste risico’s zijn voor 
de Waddenzee en het Eems-Dollard gebied ten aanzien van nautische veiligheid. Wat 
en waar zijn op basis van de gebruikte gegevens (o.a. AIS, IVS en radar) de 
belangrijkste risico’s en in het bijzonder ten aanzien van de waterkwaliteit door uitstroom 
van lading (olie en chemicaliën) en bunkerolie. 
 
Het resultaat van de studie zal een herziening zijn van de studie over 2005 die is 
uitgevoerd in 2007-2008 [1] op basis van de recente verkeersgegevens (2015). 
 
 
 
 
  



 Rapport Nr. 29010.600-1-MSCN-rev.3 11 
 
 
 
 

 

3 SAMENVATTING RESULTATEN EN CONCLUSIES 
 
Dit hoofdstuk bevat een samenvatting en de belangrijkste conclusies van het onderzoek. 
De resultaten richten zich op het gehele studie gebied, dus de Waddenzee en de Eems-
Dollard samen.  
 
In paragraaf 3.1 wordt de werkwijze van de studie kort toegelicht. Vervolgens worden in 
paragraaf 3.2 de verkeersstromen toegelicht en in paragraaf 3.3 de vervoersstromen 
van de gevaarlijke stoffen. In paragraaf 3.4 wordt kort ingegaan op de resultaten van 
een analyse van de ongevallen in het gebied. Door de verkeers- en vervoersstromen te 
combineren met de locatie van de ongevallen kan op een kwalitatieve manier iets over 
het risico op de Waddenzee gezegd worden, dit staat beschreven in paragraaf 3.5 
 
 
3.1 Werkwijze  
 
Binnen de studie is gebruik gemaakt van verschillende data bronnen: 

- AIS-data beschikbaar gesteld door de Kustwacht aan MARIN voor het gebruik 
binnen onderzoek. 

- Data van walradar stations, de verkeersdata van de Kustwacht bevat naast AIS-
data ook de radardata van enkele walradarsystemen in het gebied. 

- Gegevens over sluispassages uit het IVS-systeem van de sluizen: 
o Stevinsluis 
o Lorentzsluizen 
o Robbengatsluis 
o Zeesluis Farmsum 
o Sluis in Den Helder 
o Tsjerk-Hiddessluis 

- IVS-gegevens van de drie verkeersposten relevant voor de Waddenzee: 
o Den Helder 
o Terschelling 
o Schiermonnikoog. 

- Verkeersgegevens van de verkeerscentrale Knock 
- SOS-ongevallen database. 

 
In de studie uitgevoerd in 2008 [1] over het jaar 2015 is, vooral gebruik gemaakt van de 
gegevens beschikbaar in het WATIS-systeem (Waddenzee Traffic Information System). 
Dit systeem is niet meer beschikbaar na 2005. Dit betekent dat voor het in kaart 
brengen van de verkeers- en vervoersstromen in 2015 geen gebruik gemaakt kon 
worden van dit systeem.  
 
In de studie uitgevoerd in 2008 (over de periode 2005) is slechts in beperkte mate 
gebruik gemaakt van de beschikbare AIS-data. Dit omdat slechts een deel van de 
schepen een AIS-transponder aan boord had, in 2005 gold dit alleen voor de zeevaart 
boven de 300GT. In 2015 hebben veel meer schepen een AIS-transponder aan boord, 
niet alleen de zeevaart maar ook in grote mate de binnenvaart en visserij. Enkele 
grotere recreatievaartuigen hebben ook een AIS aan boord. Daarnaast is de dataset 
beschikbaar gesteld door de Kustwacht aangevuld met data van de walradar systemen 
in het gebied. Dit zorgt ervoor dat de AIS-data in de huidige studie een belangrijke bron 
is. AIS-data is vooral waardevol omdat het de posities van de schepen bevat en dus 
inzicht geeft in waar de verschillende schepen gevaren hebben. De IVS-data van de 
sluizen en de verkeersposten bevatte alleen informatie over het aantal passages. 
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Echter, AIS-data bevat geen informatie over de lading die vervoerd is. Daarom is er 
binnen de studie voor gekozen de AIS-data te gebruiken voor het bepalen van de 
verkeersstromen en de data beschikbaar in de IVS voor de vervoersstromen van 
gevaarlijke lading. 
 
 
3.2 Verkeersstromen totale studie gebied 
 
Op basis van AIS-data (gecombineerd met walradardata) is een overzicht gecreëerd 
van de verkeersstromen op de Waddenzee en in het Eems-Dollard gebied. In Figuur 3-1 
is ter illustratie een dichtheidskaart weergegeven van het studie gebied. Hierin is de 
dichtheid gebaseerd op alle AIS-data van 2015 (niet de walradar). De verschillende 
verkeersstromen zijn hierin duidelijk zichtbaar. 
 
Met behulp van verschillende analyse methodes is de AIS/radardata omgezet naar een 
verkeersdatabase die bestaat uit links (route structuur) met daarop het aantal schepen, 
per type en grootte, in 2015. In Figuur 3-2 de resultaten van de analyse weergegeven. 
In Figuur 3-3 zijn de 5 hoofdroutes nogmaals in meer detail weergegeven met een 
nautische kaart als achtergrond. 
 
Er zijn vijf hoofdroutes aan te wijzen in het studie gebied: 
 

- De route in het Eems-Dollard gebied; totaal orde 17000 bewegingen per jaar op 
het deel tussen Eemshaven en Delfzijl in beide richtingen; 
 

- De route tussen de Stevinsluis en Den Helder; totaal orde 7750 bewegingen per 
jaar in beide richtingen; 

 
- De route tussen Harlingen en Terschelling/Vlieland; totaal orde 18000 

bewegingen per jaar in beide richtingen, waarvan 8000 bewegingen door 
veerboten/passagiersschepen en 4300 bewegingen door vissersschepen; 

 
- Route tussen Holwerd en Ameland; totaal orde 7800 bewegingen per jaar in 

beide richtingen, waarvan 6000 bewegingen door 
veerboten/passagiersschepen; 

 
- Route tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog; totaal orde 13000 bewegingen 

per jaar in beide richtingen, waarvan 4500 bewegingen door 
veerboten/passagiersschepen en 5000 bewegingen door vissersschepen. 
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Figuur 3-1 Verkeersdichtheid op de Waddenzee en de Eems-Dollard, gebaseerd op AIS-

berichten in de periode 1 jan tot en met 31 dec. 2015. 
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Figuur 3-2 Overzicht van de verkeersstromen, inclusief totaal aantal per jaar in beide 

richtingen over de Waddenzee en de Eems-Dollard, gebaseerd op AIS/Radar 
data van 2015.  

  

86
3
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Figuur 3-3 Overzicht van de verkeersstromen op de hoofdroutes, inclusief aantallen per 

jaar in beide richtingen, gebaseerd op AIS/Radar data van 2015. 
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3.3 Vervoersstromen gevaarlijke lading totale studie gebied 
 
Binnen de studie wordt aangenomen dat een schip een gevaarlijke lading vervoert, 
wanneer het schip een UN-nummer van de stof op geeft bij de melding. Elke stof 
gevaarlijk voor milieu of personen heeft een uniek UN-nummer. Een UN-nummer heeft 
uiteraard een omschrijving van de stof, maar naast de omschrijving zijn de stoffen ook in 
te delen in verschillende klassen. Deze hoofdklassen zijn gebruikt in de verdere 
verwerking. 
 
In Tabel 3-1 is de totale hoeveelheid vervoerde gevaarlijke lading op de Waddenzee en 
in het Eems-Dollard gebied weergegeven. Voor de Waddenzee is de hoeveelheid 
gegeven per traject binnen de drie verkeersposten (W01: Den Helder, W02: 
Terschelling, W03: Schiermonnikoog). Voor het Eems-Dollard gebied zijn alle trajecten 
samengenomen. Voor de Waddenzee is nog een extra tabel opgenomen met de 
vervoerde hoeveelheid [ton] per richting en UN-nummer voor de 4 trajecten met het 
hoogste volume (Tabel 3-2) 
 
Vervoersstromen gevaarlijke stoffen Waddenzee 

• De meest vervoerde gevaarlijk stof op de Waddenzee is van de klasse: 
“Flammable liquids”. Het gaat hier dan met name om de stoffen met het UN-
nummer: 

o 1202 (Gas oil or diesel fuel or heating oil, light); 
o 1203 (Gasoline or petrol or motor spirit) en  
o 1268 (Petroleum distillates, n.o.s. or petroleum products, n.o.s. ook wel 

aardgasconcentraat genoemd). 
 

• In 2015 is de meeste gevaarlijk lading vervoerd op het traject tussen de 
Stevinsluis en Den Helder, ruim 315 Kton. De andere belangrijke route is tussen 
Harlingen en de Lorentzsluis, over dit traject is 111 Kton vervoerd.  
 

• Op het traject tussen Den Helder en de Stevinsluis is in totaal is er 164 Kton 
vervoerd in oostelijke richting (van Den Helder naar Stevinsluis), waarvan ruim 
152 Kton met UN-nummer 1268 (aardgas concentraat). In westelijke richting 
(van de Stevinsluis naar Den Helder) is ruim 148 Kton vervoerd, waarvan het 
merendeel (een kleine 145 Kton) met UN-nummer 1202 (Gas oil or diesel 
fuel or heating oil, light). 
  

• Het andere belangrijke traject op de Waddenzee is de route tussen de 
Lorentzsluis en Harlingen. Op deze route is in totaal 111 Kton gevaarlijke lading 
vervoerd voornamelijk in oostelijke richting. In totaal is in 2015 bijna 100 Kton 
met UN-nummer 1202 vervoerd van de Lorentzsluis naar Harlingen. 
 

• De laatste route op de Waddenzee is de “Texelstroom” (route tussen Harlingen 
en Texel). Op deze route is in totaal 15 Kton gevaarlijke lading vervoerd 
voornamelijk in noordelijke richting (van Harlingen in de richting van Texel/Den 
Helder). Het ging hier alleen om UN-nummer 1202 (Gas oil or diesel 
fuel or heating oil, light). 
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Vervoersstromen gevaarlijke stoffen Eems 
• In totaal vonden in het Eems-Dollard gebied 1092 transporten plaats van 

gevaarlijke lading; lading met een UN-nummer. In totaal is er 974 Kton stof 
vervoerd.  
 

• Ruim 84% van de hoeveelheid vervoerde gevaarlijke lading is van de categorie 
“Flammable liquids” (821 Kton). In deze categorie was UN-nummer 1202 (Gas 
oil or diesel fuel or heating oil, light) de meest vervoerde stof (584 Kton). Naast 
1202 werd ook 124 Kton aardgasconcentraat vervoerd (UN-nummer 1268) en 
42 Kton Methanol (UN-nummer 1230). 

 
• In het gebied Eems-Dollard gebied wordt ook nog relatief veel stof vervoerd in 

de klasse: “Poison”, hierbij gaat het om de stof met UN-nummer 3219 (Medicine, 
solid, toxic), 93 Kton van de 114 Kton in deze klasse (6.1). 

 
• Het meeste transport van gevaarlijke lading vindt plaats tussen Delfzijl en 

Duitsland (Emden en verder) en Delfzijl en Eemshaven. Het vervoer van deze 
gevaarlijke lading vindt hoofdzakelijk plaats door binnenvaartschepen. 

 
 
Tabel 3-1 Totale hoeveelheid vervoerde gevaarlijke stof per traject in 2015 (in ton 

gebaseerd op UN-nummer) 

Trajectcode Trajectomschrijving 

Vervoerde ton per hoofdtype 
(gebaseerd op UN-nummer) 

2: Gases 3: Flammable 
liquids 6.1: Poison 

8: 
Corrosive 

substances 
9: Miscellaneous 

W01NZ Noordzee (W01)   2 000      
W01TS Texelstroom (W01)   15 279      
W01WZ Waddenzee (W01) 18 313 046 140    
W02BS Blauwe Slenk   5 828      
W02SL Slenk   2 603      
W02TS Texelstroom (W02)   15 474      
W02VH Harlingen voorhaven   99 416    1 450 
W02VR Vlierede   3 225      
W02WZ Waddenzee (W02)   105 080    1 450 

W03GS Gat van 
Schiermonikoog   80      

W03NZ Noordzee (W03NZ) 32        
W03RG Reegeul Ameland          

W03VL Lauwersoog 
Voorhaven   80      

W03WA Waddenzee - 
Ameland 14        

W03WZ Waddenzee (W03) 14 80      
W03ZL Zoutkamperlaag 32 80      
 

     
Eems-Dollard gebied (VCK) 0 821 644 114 189 8651 29 207 
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Tabel 3-2 Totale hoeveelheid vervoerde gevaarlijke lading [ton] op de vier belangrijkste 
trajecten op de Waddenzee per UN-nummer en richting. 

UN UN Omschrijving Ri 

Traject (code + omschrijving) 

W01TS 
Texelstroom ; 
Verkeerspost 
Den Helder 

W01WZ 
Waddenzee; 
Stevin-Den 

Helder 

W02TS 
Texelstroom; 
Verkeerspost 
Terschelling 

W02WZ 
Waddenzee; 

Lorenzt - 
Harlingen 

1202  Gas oil or diesel 
fuel or heating oil, 
light 

N 14779   13274   
O   11970   99803 
W   144784   3510 
Z 500   2200   

1203 
  
  

Gasoline or petrol or 
motor spirit 

N 0   0   
O   0   567 
W   2430   0 

1223 Kerosene W       0 
1250 Methyltrichlorosilane W       0 
1268 Petroleum distillates, 

n.o.s. or petroleum 
products, n.o.s. 

O   152453     
W   1400     

1863 Fuel, aviation, 
turbine engine 

O       1200 

1866 Resin solution, 
flammable 

O   9     

 
 
Vervoerskaarten 
In Figuur 3-4 en Figuur 3-5 zijn de vervoersstromen weergegeven in een kaart. In Figuur 
3-4 staat het aantal gemelde reizen met gevaarlijke lading (maximale aantal in een 
richting) en in Figuur 3-5 staat de hoeveelheid vervoerde Kton (maximale aantal in een 
richting). Duidelijk zichtbaar is dat de meeste lading vervoerd wordt op de routes tussen 
de Eemshaven, Delfzijl en het Duitse achterland (richting Emden). Op de Waddenzee 
liggen de belangrijkste routes tussen de Stevinsluis en Den Helder en tussen de 
Lorentzsluis en Harlingen. 
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Figuur 3-4 Aantal schepen met gevaarlijke lading aan boord (totaal beide richtingen) 

gebaseerd op de IVS data van de verkeersposten en de data van VCK in 2015 

 

 
Figuur 3-5 Totale vervoerde Kton gevaarlijke lading (totaal beide richtingen) gebaseerd op 

de IVS data van de verkeersposten en de data van VCK in 2015 
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Gemiddelde vervoerde hoeveelheid 
Voor de gevolgschade is het ook belangrijk te kijken naar de gemiddelde (en maximale) 
hoeveelheid vervoerde gevaarlijke stof per schip. In Tabel 3-3 is voor de Waddenzee en 
het Eems-Dollard gebied per klasse gevaarlijke stof de gemiddelde en maximale 
vervoerde hoeveelheid weergegeven (in ton). Hieruit volgt dat een schip met gevaarlijke 
lading op de Waddenzee gemiddeld 779 ton aan boord heeft, voor olie (Flammable 
liquids) is dit 806 ton. Dus in geval van een ongeval is dit de gemiddelde maximale 
hoeveelheid dat in het water kan komen. Er zijn ook schepen geweest die meer 
vervoerd hebben, tot maximaal 3150 ton.  
Voor het Eems-Dollard gebied ligt dit gemiddelde iets hoger, totaal 890 ton en voor olie 
(Flammable liquids) 840 ton. 
 
Tabel 3-3 Gemiddelde hoeveelheid gemelde gevaarlijke lading op de Waddenzee (op 

basis van IVS-data van de verkeersposten in 2015) 

UN Class UN Omschrijving 

Waddenzee Gemiddelde 
hoeveelheid aan 

boord Eems-
Dollard 

Gemiddelde 
hoeveelheid 
aan boord 

[ton] 

Maximale 
hoeveelheid 

gemeld 
[ton] 

2 Gases 11 18 -- 
3 Flammable liquids 806 3150 840 
6.1 Poison 20 22 1480 
8 Corrosive substances 0 1 1730 
9 Miscellaneous 1450 1450 1040 
Totaal 779 3150 890 
 
 
Vergelijking vervoerde gevaarlijke stoffen Waddenzee 2005 en 2015. 
In Figuur 3-6 is een kaart weergegeven uit de studie uitgevoerd in 2005, waarop de 
totale hoeveelheid vervoerde gevaarlijke lading is weergegeven (in ton en getal geeft de 
maximale waarde in 1 richting). Omdat de informatie in WATIS meer details bevatte 
over de routes konden binnen deze studie meer kleinere routes weergegeven worden. 
 
Om de resultaten te kunnen vergelijken is in Figuur 3-7 nogmaals de totale hoeveelheid 
vervoerde stof in 2005 en 2015 samen in een figuur weergeven (in Kton en totaal van 
beide richtingen). Het getal tussen haakjes is het getal uit de studie over 2005 [1]. 
 
Op de Waddenzee lijkt de totale hoeveelheid vervoerde stof in 2015 iets afgenomen ten 
opzichte van de resultaten over 2005. Er zijn geen grote verschuivingen in trajecten 
zichtbaar. De routes waarover in 2005 gevaarlijke lading vervoerd werd zijn gelijk aan 
de routes in 2015. 
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Figuur 3-6 Vervoerde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in ton per jaar in 2005 [1] (getal 

geeft het maximum vervoerd van beide richtingen) 

 

 
Figuur 3-7 Vervoerde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in Kton per jaar in beide richtingen 

in 2005 [1] en 2015 (getal tussen haakjes resultaat 2005[1]) 
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Vergelijking vervoerde gevaarlijke stoffen Eems 2005 en 2015. 
 
In 2007 [1] is op basis van de VCK gegevens over 2005 ook een analyse uitgevoerd 
naar de hoeveelheid vervoerde gevaarlijke lading in het Eems-Dollard gebied. In totaal 
zijn er toen 667 reizen uitgevoerd met een gevaarlijke lading aan boord (meer dan 0 
Kton). In Tabel 6-9 zijn per stof categorie het aantal transporten, hoeveelheid en 
gemiddelde lading in 2005 en 2015 naast elkaar gezet.  
 
Opvallend is dat het totaal aantal transporten in het Eems-Dollard gebied met 
gevaarlijke lading fors is toegenomen in 2015 ten opzichte van 2005. De toename is het 
grootst in de klasse “Flammable liquids”. Een duidelijke daling is zichtbaar bij de 
categorie “Corrosive substances”. De gemiddelde vervoerde hoeveelheid gevaarlijke 
lading is vrijwel gelijk gebleven. 
 
Tabel 3-4 Overzicht van het aantal transporten in 2005 en 2015 van gevaarlijke lading in 

het Eems-Dollard gebied. 

Stof-
klasse Stofklasse omschrijving 

Aantal 
transporten met 
hoeveelheid >0 

Hoeveelheid in 
Kton 

Gemiddelde 
lading in 

Kton 
2005 2015 2005 2015 2005 2015 

3 Flammable liquids 438 980 552 819 1.26 0.84 
6.1 Poison 52 79 78 117 1.50 1.48 

8 Corrosive substances 59 5 68 9 1.15 1.73 

9 Miscellaneous 2 28 2 29 1.00 1.04 
-- -- 116  159  1.37  

  667 1092 859 974 1.29 0.89 

 
 
3.4 Resultaten ongevalanalyse 
 
Om inzicht te krijgen van de aard van de ongevallen in het Waddenzee gebied en de 
Eems-Dollard is een analyse van de SOS-ongevallen database uitgevoerd over de 
periode 2009-2015. Hierbij is gekeken naar de algemene trends, de type ongevallen, de 
gevolgschade, de betrokken vaart en de locatie van de ongevallen. 
 
De ongevallen worden onderverdeeld verschillende type ongevallen, met als 
hoofdcategorieën  eenzijdige ongevallen en verkeersongevallen. Waar eenzijdige 
ongevallen, ongevallen zijn die betrekking hebben op één schip, zoals brand, lek raken 
etc. Verkeersongevallen zijn ongevallen die gebeuren tijdens het deelnemen aan het 
verkeer, zoals aanvaringen met een vast object of aanvaringen tussen schepen 
onderling. Naast een onderverdeling in type ongeval wordt ook onderscheidt gemaakt 
tussen significantie en niet-significante ongevallen. Een ongeval wordt gekwalificeerd 
als significant wanneer er aan verschillende voorwaarden wordt gedaan met betrekking 
tot de gevolgen van het ongeval (“ongevallen met grote (im)materiële of milieuschade”).  
 
In totaal zijn er 565 ongevallen gemeld in het gebied op en rond de Waddenzee en het 
Eems-Dollard gebied in de periode 2009-2015, 491 hiervan waren verkeersongevallen 
en 65 eenzijdige ongevallen. Gemiddeld betekent dit 81 ongevallen per jaar, waarvan 
het merendeel (70) verkeersongevallen. Hierbij gaat het voornamelijk om strandingen 
(gemiddeld 61 per jaar). 
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In Tabel 7-2 zijn het totaal aantal gemelde ongevallen weergegeven over de gehele 
periode. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in ongevaltype en significatie. De laatste 
twee kolommen geven het percentage significante ongevallen voor een bepaald 
ongevaltype weer.  
 
Tabel 3-5 Totaal aantal gemelde ongevallen in het Waddenzee en Eems-Dollard gebied in 

de periode 2009 - 2015 per ongevalstype en significantie. 

Type ongeval 

Totaal aantal ongevallen 
2009 - 2015 

Verdeling 
significant en 

niet-significant 
Niet 

Significant Significant Totaal NS S 

Eenzijdig – Brand 8 9 17 47% 53% 
Eenzijdig - 
Breken/kapseizen/lekraken/zinken 21 7 28 75% 25% 

Eenzijdig - Hinderlijke waterbeweging 3  3 100% 0% 
Eenzijdig - Object in schroef 15 2 17 88% 12% 
Onbekend 8 1 9 89% 11% 
Verkeersongeval - Aanvaring object 44 7 51 86% 14% 
Verkeersongeval - Schip-schip 
aanvaring 13 2 15 87% 13% 

Verkeersongeval – Stranden 404 21 425 95% 5% 

Totaal 516 49 565 91% 9% 
 
 
In totaal is 9% van het totaal aantal gemelde ongevallen in de periode een ongeval met 
significante gevolgschade (49 ongevallen). Dit percentage ligt met name hoger voor het 
ongevalstype brand, hiervoor geldt dat (op basis van de 17 gemelde ongevallen) 53% 
van de gemelde ongevallen significante gevolg schade had. Opvallend is dat er in de 
gehele periode geen ongeval geweest is met significante milieu of lading schade en 
slechts in 2 gevallen was er significante “schade” aan personen (slachtoffers). De 
meeste ongevallen die als significant geclassificeerd zijn, zijn dit door significante 
schade aan het schip. 
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Figuur 3-8 Totaal aantal gemelde ongevallen per jaar op de Waddenzee en het 

Nederlandse deel van de Eems-Dollard voor de periode 2009 en 2015. 

 
Uit de gegevens volgt verder dat 69% van de schepen betrokken bij een ongeval een 
recreatievaartuig is. Het gaat hierbij dan voornamelijk over strandingen. Naast 
recreatievaartuigen is de andere grote groep schepen betrokken bij de ongevallen de 
binnenvaartschepen (18%). 53% van de schepen betrokken bij een aanvaring met een 
ander schip betrof een binnenvaart schip. 
 
In de periode 2009-2015 is een dalende trend zichtbaar in het aantal gemelde 
ongevallen in het gebied. Alleen in 2014 is een duidelijke afwijking van de dalende trend 
zichtbaar, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal gemelde 
strandingen.  
 
Locatie 
De meeste ongevallen vinden plaats op de drukkere vaarroutes. Wanneer de 
ongevallen weergegeven worden op een dichtheidskaart valt op dat, ook al is de 
verkeersdichtheid op de Eems-Dollard relatief hoog er weinig ongevallen gemeld zijn op 
de Eems-Dollard. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat daar relatief vaak zeevaart 
vaart in tegenstelling tot de Waddenzee waar relatief veel binnenvaart en recreatievaart 
is. Daarnaast is de kans op stranden op de “diepere” Eems-Dollard klein ten opzichte 
van de ondiepe en soms droogvallende Waddenzee. 
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Figuur 3-9 Overzicht van alle verkeersongevallen waar beroepsvaart bij betrokken is, in 

de periode 2009-2015, op de achtergrond de verkeersdichtheid gebaseerd op 
schepen met AIS. 

 
Uit een kaart met alleen de significante ongevallen volgt dat in het Eems-Dollard gebied 
vier significante ongevallen gemeld zijn in de periode 2009-2015. Van de significante 
ongevallen waren er drie van het type stranden en een keer brand. Ongevallen waren 
significant door de scheepsschade, er is geen persoonlijke of milieuschade gemeld. De 
oorzaak van de strandingen was een navigatie en/of inschattingsfout (bedieningsfout).  
 
De meeste aanvaringen tussen schepen onderling hebben plaats gevonden op de route 
tussen Harlingen en Terschelling/Vlieland. Opvallend is dat op de overige drukkere 
routes op de Waddenzee, bijvoorbeeld tussen de Stevinsluis en Den Helder (waarover 
ook relatief veel gevaarlijke stoffen vervoerd wordt) slechts één aanvaring heeft plaats 
gevonden waarbij alleen binnenvaart betrokken was. Ook op de andere relatief drukkere 
route tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog heeft in de periode 2009-2015 maar één 
aanvaring plaats gevonden tussen twee vissersschepen. 
 
 
3.5 Identificeren risico gebieden 
 
De centrale vraag van de studie is: “Waar zitten de grootste nautische risico’s op de 
Waddenzee en de Eems-Dollard?”. Om deze vraag te beantwoorden zijn de resultaten 
van de verkeersanalyse, de analyse van de vervoersstromen en de ongevalanalyse 
gecombineerd. Hierdoor ontstaat een goed overzicht van de verkeerssituatie in het 
gebied en de mogelijke risico’s op basis van feiten uit het verleden. Binnen deze studie 
is geen uitgebreide berekening van het mogelijk aantal ongevallen of olie uitstroom 
uitgevoerd. Dit omdat de benodigde kengetallen (ongevalfrequenties etc.) voor de type 
schepen binnen het studie gebied niet direct beschikbaar zijn. 
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In Figuur 3-11 zijn de verkeersstromen in het studie gebied nogmaals weergegeven, 
daarbij zijn ook de locaties van de significantie ongevallen in de periode 2009-2015 
weergegeven. Figuur 3-12 laat de vervoersstromen van gevaarlijke lading zien met 
daarbij de locaties van verkeersongevallen zijn weergegeven waar beroepsvaart bij 
betrokken was in de periode 2009-2015. In de figuur zijn dus alleen de schip-schip en 
schip-object aanvaringen en strandingen weergegeven, waarbij de strandingen door 
recreatievaart zijn weggelaten.  
 
Er zijn vijf hoofdroutes aan te wijzen in het studie gebied, met betrekking tot het aantal 
schepen per route (zie ook paragraaf 3.2): 

- De route in het Eems-Dollard gebied; 
- De route tussen de Stevinsluis en Den Helder;  
- De route tussen Harlingen en Terschelling/Vlieland; 
- Route tussen Holwerd en Ameland;  
- Route tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog. 

 
Duidelijk zichtbaar zijn de drie belangrijkste vervoersstromen voor gevaarlijke lading in 
het gebied: 

- Route op de Eems, vooral het stuk tussen Eemshaven – Delfzijl – Duitse 
achterland (Emden); 

- Route tussen de Stevinsluis en Den Helder; 
- Route tussen de Lorentzsluis en Harlingen. 

 
De meeste aanvaringen tussen schepen hebben plaats gevonden op de route tussen 
Harlingen en Terschelling/Vlieland. Dit is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat op 
dit traject ook de meeste schepen varen op de Waddenzee. Daarnaast is er op dit 
traject sprake van knooppunten waar meerdere vaarwegen samenkomen (voor de 
haven van Harlingen) en een obstructie (Pollendam) die zich afhankelijk van het getij 
soms onder water bevindt. 
  
Opvallend is dat op de route op de Eems relatief weinig ongevallen plaats vinden in 
relatie tot het aantal scheepsbewegingen. Waarschijnlijk is het feit dat daar relatief meer 
beroepsvaart aanwezig is in tegenstelling tot de Waddenzee waar het verkeerbeeld 
meer divers is, een van de oorzaken. Daarnaast is er op de Eems sprake van een 
hoofdgeul met ruim water in tegenstelling tot de smallere geulen op de Waddenzee. Ook 
is er op de Eems actieve verkeersbegeleiding. 
 
Wanneer gekeken wordt naar de kans op milieuschade als gevolg van een ongeval is 
het belangrijk te kijken naar het aantal verkeersongevallen; aanvaringen tussen 
schepen, aanvaringen met objecten en stranden. Dit type ongevallen kan leiden tot 
milieu schade, waarbij de kans op uitstroom van lading als gevolg van een aanvaring 
relatief het grootst is. Ook bij stranden is er een kleine kans op olie uitstroom, deze kans 
is echter klein omdat het hier een zandbodem betreft. Wel is er een kans dat het schip 
breekt als gevolg van stranden, maar in verhouding tot de kans op olie uitstroom als 
gevolg van een aanvaring is dit een kleine kans.  
  
Op de routes op de Waddenzee waar relatief veel gevaarlijke lading vervoerd wordt 
hebben, relatief gezien, weinig tot geen aanvaringen plaats gevonden. Dit betekent dat 
de kans op een aanvaring relatief klein is op deze routes. Echter de kans dat een schip 
geladen is met een milieugevaarlijke stof is groot, hierdoor is de kans op olie uitstroom 
als gevolg van een aanvaring op deze routes groter.  
Daarom moeten deze routes (met veel vervoerde lading) als risicovoller beschouwd 
worden omdat op deze routes de kans op milieuschade als gevolg van een ongeval veel 
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groter is dan op de routes met minder vervoerde lading, ook al lijkt de kans op een 
ongeval kleiner. 
Op Figuur 3-10 zijn de hotspots die kwalitatief zijn bepaald weergegeven. Hierbij is 
onderscheid gemaakt in een “hotspot” als gevolg van de hoge verkeersintensiteit en een 
“hotspot” als gevolg van de hoeveelheid vervoerde gevaarlijke lading. 
 
 

 
Figuur 3-10 Overzicht van de verkeersstromen, verkeersongevallen en de kwalitatief 

bepaalde mogelijke hotspots op de Waddenzee en het Eems-Dollard gebied. 

 
 

“Hotspots” kwalitatief vastgesteld
Hoge verkeersintensteit

Vervoerde gevaarlijke lading

863
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Figuur 3-11 Overzicht van de verkeersstromen, inclusief aantallen per jaar (2015) in beide 

richtingen over de Waddenzee en de Eems-Dollard en de locatie van de 
significante ongevallen in het gebied in de periode 2009-2015. 
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Figuur 3-12 Overzicht van de vervoersstromen gevaarlijke lading (Kton), inclusief aantallen 

per jaar in beide richtingen over de Waddenzee en de Eems-Dollard en de 
locatie van de verkeersongevallen waarbij beroepsvaart berokken was in het 
gebied in de periode 2009-2015. 
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3.6 Risico op milieu schade vanuit de Noordzee 
 
Naast het risico op milieuschade door schepen op de Waddenzee zelf is het ook 
belangrijk te kijken naar de risico’s die komen van buiten de Waddenzee. De 
verkeerroutes boven de Waddeneilanden zijn druk bevaren routes op de Noordzee. In 
2014 is in het kader van Netwerkevaluatie Noordzee een studie uitgevoerd over de 
periode 1 aug. 2013 tot en met 31 juli 2014 [2]. Uit deze studie volgt dat in de route 
boven de Waddeneilanden per jaar 31275 schepen passeren. Hiervan zijn 383 
olietankers.  
 
In 2011 is door MARIN een studie uitgevoerd naar de kans op olie uitstroom op de 
Noordzee, op basis van het verkeer van 2008. In Figuur 3-13 is een van de figuren uit 
het rapport overgenomen, hierin staat de verwachte uitstroomfrequentie en het 
gemiddelde verwacht uitstroomvolume voor lading olie voor 2015. De frequentie voor 
het gebied boven de Waddenzee is eens in de 1226 jaar een olie uitstroom met een 
gemiddeld volume van 4010m3. 
Naast het bepalen van de uitstroomfrequenties is binnen de studie [3] ook gekeken naar 
de kans op een maatgevend incident in de verschillende gebieden. Voor de 
Waddenkust is dit een incident met 2500m3 uitstroom van olie, de kans hierop is eens in 
de 2542 jaar (voor het jaar 2015). 
 

 
Figuur 3-13 Uitstroomfrequenties en gemiddelde verwachte uitstroom volume per gebied 

(ladingolie), resultaat van studie uitgevoerd in 2011 [3] 
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4 WERKWIJZE  
 
De werkzaamheden bestonden uit de volgende stappen: 

1. Identificeren en verzamelen van de beschikbare bronbestanden 
2. Analyseren van de bronbestanden: 

- AIS-data aangevuld met data van walradar stations 
- IVS-gegevens van de sluizen 
- IVS-gegevens van de verkeersposten Den Helder, Terschelling en 

Schiermonnikoog 
- Verkeersgegevens van de verkeerscentrale Knock 

3. Samenvoegen van de resultaten van de analyses van de verschillende 
bronbestanden tot een compleet verkeersbeeld. 

4. Analyseren van de beschikbare ongevalgegevens uit de SOS-database 
5. Kwalitatieve eerste risicoanalyse op basis van de verkeers- en vervoersstromen 

op de Waddenzee en de locatie van de historische ongevallen. 
 
In de paragrafen 4.1 tot en met 4.5 worden de verschillende stappen kort toegelicht. In 
paragraaf 4.6 wordt een toelichting gegeven op het begrip “verkeersdatabase” en in 
paragraaf 4.7 wordt kort ingegaan op de aannames rond de gevaarlijke stoffen. 
 
 
4.1 Identificeren en verzamelen bronbestanden 
 
In overleg met RWS zijn de volgende bronbestanden geïdentificeerd: 

- AIS-data aangevuld met data van walradarstations (zee-/binnenvaart) 
- IVS-gegevens van verschillende sluizen: 

o Stevinsluis 
o Lorentzsluizen 
o Robbengatsluis 
o Zeesluis Farmsum 
o Sluis in Den Helder 
o Tsjerk-Hiddessluis 

- IVS-gegevens van de drie verkeersposten relevant voor de Waddenzee; Den 
Helder, Terschelling en Schiermonnikoog. 

- Verkeersgegevens van de verkeerscentrale Knock 
- SOS-ongevallen database. 

 
In de eerste fase zijn de gegevens verzameld en is een eerste controle uitgevoerd op de 
bruikbaarheid en compleetheid van de data. 
 
Uiteindelijk is voor het bepalen van het aantal scheepsbewegingen de AIS en radardata 
gebruikt, omdat deze data meer informatie bevat waar de schepen daadwerkelijk 
gevaren hebben. De gegevens voor de sluizen en van de verkeersposten bevatte 
gegevens over de vervoerde lading, dus deze gegevens zijn gebruikt om de 
vervoersstromen van gevaarlijke stoffen te bepalen.  
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Ook zijn de IVS gegevens gebruikt om de resultaten van de AIS-analyse te controleren. 
Hierbij is gekeken of de orde van groten over de verschillende trajecten in lijn liggen. Het 
resultaat van deze analyse was dat in het algemeen de resultaten in lijn liggen. Voor de 
vergelijking voor het gebied Eems-Dollard waren de conclusies: 

- Grotere zeevaart goed, dat wil zeggen AIS en VCK in lijn  
- Meer binnenvaart (kleinere vrachtschepen) in AIS dan VCK 
- Meer visserij in AIS dan in VCK 
- Meer werkvaart in AIS dan in VCK 

 
In de studie uitgevoerd in 2008 [1] is, met name gebruik gemaakt van de gegevens 
beschikbaar in het WATIS-systeem (Waddenzee Traffic Information System). Dit 
systeem is niet meer beschikbaar na 2005. Dit betekent dat voor het in kaart brengen 
van de verkeers- en vervoersstromen in 2015 geen gebruik gemaakt kon worden van dit 
systeem.  
 
In 2008 is slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van de beschikbare AIS-data. Dit 
omdat slechts een deel van de schepen een AIS-transponder aan boord had, in 2005 
gold dit alleen voor de zeevaart boven de 300GT. In 2015 hebben veel meer schepen 
een AIS-transponder aanboord, niet alleen de zeevaart maar ook in grote mate de 
binnenvaart en visserij. Enkele grotere recreatievaartuigen hebben ook een AIS 
aanboord. Daarnaast is de data set beschikbaar gesteld door de Kustwacht aangevuld 
met data van de walradar systemen in het gebied. Dit zorgt ervoor dat de AIS-data in de 
huidige studie een belangrijke bron is. AIS-data is vooral waardevol omdat het de 
posities van de schepen bevat en dus inzicht geeft in waar de verschillende schepen 
gevaren hebben. De IVS-data van de sluizen en de verkeersposten bevatte alleen 
informatie over aantal passages. 
 
 
4.2 Analyse gegevens 
 
Nadat de data verzameld is, is deze in eerste instantie separaat verwerkt. In een tweede 
fase is ook gekeken of de gegevens, met name de AIS-data en de IVS-data gekoppeld 
konden worden (zie 4.3). De uitgevoerde analyses zijn, indien mogelijk, vergelijkbaar 
uitgevoerd met de analyses binnen de studie uitgevoerd in 2007 [1]. Echter, binnen de 
huidige studie kon geen gebruik meer gemaakt worden van WATIS, omdat dit systeem 
niet meer bestaat. Daarnaast is er meer AIS-data beschikbaar, dus zal dit een van de 
belangrijkste databronnen zijn in de totstandkoming van de aangepaste 
verkeersdatabase.  
 
 
4.3 Combineren resultaten tot een verkeersdatabase 
 
Nadat alle losse databronnen geanalyseerd zijn, is gekeken of de verschillende bronnen 
aan elkaar gekoppeld konden worden om zo een compleet beeld van het verkeer en de 
vervoersstromen op de Waddenzee te krijgen. Tijdens deze fase zijn ook kaarten 
aangemaakt waarin de verschillende verkeers- en vervoersstromen zichtbaar worden.  
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4.4 Analyseren van de ongevallen op de Waddenzee 
 
RWS heeft de SOS-ongevallen database van 2009-2015 voor het gebied ter 
beschikking gesteld voor de studie. De ongevallen zijn geografisch weergegeven op 
verschillende kaarten. Door de verschillende type ongevallen te koppelen aan de 
verschillende verkeers- en vervoersstromen geeft dit extra informatie die gebruikt is 
binnen de kwalitatieve risicoanalyse voor de Waddenzee. De resultaten van deze 
analyse is beschreven in hoofdstuk 7.  
 
 
4.5 Analyseren van de verkeersdatabase en vaststellen van risicovolle locaties 
 
Voor een eerste risicoanalyse zijn de verkregen verkeers- en vervoersstromen met de 
analyse van de ongevallen op de Waddenzee gecombineerd. Hierbij is antwoord 
gegeven op de volgende vragen: 

- Wat is de scheepvaartintensiteit op de routes op de Waddenzee per 
scheepstype en scheepsgrootte? 

- Welke milieugevaarlijke stoffen (olie en chemicaliën) worden waar vervoerd in 
het Waddengebied en met welk type schip? 

- Wat is de omvang van de vervoersstromen milieugevaarlijke stoffen per 
stoftype, zo mogelijk ook relatief ten opzichte van de omvang van het transport 
van andere stoffen? 

- Wat en waar zijn op basis van de onderliggende gegevens de belangrijkste 
risico’s? 

- Wat zijn de belangrijke verschuivingen ten opzichte van 2007? 
 
 
4.6 Omschrijving begrip: verkeersdatabase 
 
Een van de uiteindelijke doelen van de studie is het creëren van een verkeersdatabase. 
Een verkeersdatabase bestaat uit zogenaamde waypoints en links. Deze waypoints en 
de verbindingen ertussen (de links) zijn handmatig gekozen op basis van de resultaten 
van de vorige studie [1], de verkeersstromen zichtbaar op basis van de AIS-data en de 
gegevens beschikbaar in de ENC (Electronic Navigational Chart) van de Waddenzee. 
 
Zodra de waypoints en links, ook wel de routestructuur genoemd, bepaald zijn, kan op 
basis van gegevens over de herkomst en bestemming van schepen de route bepaald 
worden met behulp van beschikbare routeringmodules. Op basis van de verschillende 
beschikbare bronnen zijn verschillende zogenaamde herkomst-bestemmingstabellen 
gemaakt. Hierin staat het aantal schepen dat van een bepaalde herkomst, bijvoorbeeld 
Harlingen, naar een bepaalde bestemming, bijvoorbeeld Terschelling, gevaren heeft. Als 
vervolgens de routeringmodule gerund wordt, wordt het aantal schepen per 
tussenliggende link bepaald. Zo ontstaat een meer gedetailleerd, geografisch 
verkeersbeeld op de Waddenzee.  
 
 
4.7 Omschrijving begrip: gevaarlijke lading 
 
Naast het bepalen van het aantal schepen op de verschillende routes is ook gekeken 
naar het aantal schepen met (mogelijk) gevaarlijke lading aan boord. Hiervoor is 
gebruikgemaakt van de gegevens vanuit IVS en verkeerscentrale Knock, aangezien er 
in de AIS-data geen gegevens over de lading zit. 
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Binnen de studie wordt aangenomen dat het om gevaarlijke lading gaat wanneer een 
UN-nummer is opgenomen in de gegevens. Elke stof gevaarlijk voor milieu of personen 
heeft een uniek UN-nummer. Een UN-nummer heeft uiteraard een omschrijving van de 
stof, maar naast de omschrijving zijn de stoffen ook in te delen in verschillende klassen. 
In Tabel 4-1 staat de onderverdeling in de verschillende klassen. In de rapportage zullen 
de aantallen en hoeveelheden per hoofdklasse worden weergegeven. In enkele 
gevallen zal een uitsplitsing gemaakt worden naar de werkelijke onderliggende UN-
nummers. 
 
Tabel 4-1 Overzicht van de verschillende stofklassen voor gevaarlijke lading 

Stofklasse Omschrijving 
1 Explosives 
1.1 Explosives with a mass explosion hazard (nitroglycerin/dynamite) 
1.2 Explosives with a blast/projection hazard 
1.3 Explosives with a minor blast hazard (rocket propellant, display fireworks) 
1.4 Explosives with a major fire hazard (consumer fireworks, ammunition) 
1.5 Blasting agents 
1.6 Extremely insensitive explosives 
2 Gases 

2.1 Flammable Gas 
2.2 Non-Flammable Gases 
2.3 Poisonous Gases 
3 Flammable liquids 
4 Flammable Solids 
4.1 Flammable Solids 
4.2 Spontaneously Combustible Solids 
4.3  Dangerous when Wet 
5 Oxidizing Agents and Organic Peroxides 
5.1  Oxidizing Agent 
5.2 Organic Peroxide Oxidizing Agent 
6 Toxic and Infectious Substances 
6.1 Poison 
6.2 Biohazard 
7 Radioactive substances 
8 Corrosive substances 
9 Miscellaneous 
 
 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Fireworks
https://en.wikipedia.org/wiki/HAZMAT_Class_2_Gases
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5 RESULTATEN VERKEERSANALYSE WADDENZEE 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de studie voor de Waddenzee gegeven. Hierin 
zijn niet de resultaten van de analyse van de data van verkeerscentrale Knock voor de 
Eems-Dollard meegenomen, deze worden apart toegelicht in Hoofdstuk 6.  
In paragraaf 5.1 worden de resultaten van de analyse van de AIS-data weergegeven, 
zoals de dichtheidskaarten en enkele kaarten waarop de tracks van schepen zichtbaar 
zijn. Daarnaast zijn ook de resultaten van de analyse van enkele zogenaamde crossing 
lines opgenomen. Deze gegevens zijn verwerkt tot een verkeersdatabase op basis van 
AIS. De resultaten van de analyse van de gegevens van de verkeersposten zijn 
weergegeven in paragraaf 5.2. Hierin is ook een trend over de laatste 6 jaar opgenomen 
omdat deze gegevens beschikbaar waren voor de jaren 2010-2015. De resultaten van 
de analyse van de sluisgegevens zijn opgenomen in paragraaf 5.2.4.  
 
 
5.1 AIS-data aangevuld met walradardata 
 
De AIS-data die gebruikt is voor de studie is beschikbaar gesteld aan MARIN door de 
Kustwacht om te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. De data bevat naast alle 
ontvangen AIS-berichten in het gebied ook data van de verschillende walradarposten 
langs de Waddenzee. De ontvangen radarreflecties en AIS-berichten worden in het 
systeem van de Kustwacht ontdubbeld. Dit betekent dat de signalen die als radarsignaal 
in de data zitten, locaties zijn van schepen (objecten) die geen AIS-bericht hebben 
uitgezonden. Er kan aangenomen worden dat het hierbij veelal om kleinere 
(recreatie)vaartuigen gaat.  
 
De AIS/radardata is geanalyseerd op drie manieren: 

1. Dichtheidkaarten; op basis van de ontvangen berichten kan de dichtheid per 
gridcel worden bepaald, zodat een mooi beeld van het totale gebied ontstaat. 

2. Tracks; hierbij worden alle ontvangen posities (met een interval van 10 minuten) 
in het gebied weergegeven binnen een bepaalde periode. Ook hierdoor ontstaat 
een mooi beeld waar schepen geografisch gevaren hebben. 

3. Crossinglines; voor een aantal gedefinieerde lijnen is het aantal 
passages/doorkruisingen bepaald voor heel 2015. Op basis hiervan kunnen de 
intensiteiten op de verschillende trajecten bepaald worden. 

 
Met name de eerste twee analyses zijn bedoeld om een goed overzicht te krijgen van 
het totale gebied en om de routestructuur in het gebied vast te stellen. De derde 
analyse, de analyse van de crossinglines, is bedoeld om de intensiteiten op het netwerk 
te bepalen. 
 
5.1.1 Dichtheidskaarten 
Op basis van alle beschikbare AIS-data (en walradardata) over 2015 zijn verschillende 
dichtheidskaarten gemaakt van de Waddenzee. De waarde van de cellen geeft het 
gemiddeld aantal aanwezige schepen aanwezig. Dit betekent dat als het gemiddeld 
aantal aanwezige schepen 0.01 is, dat wanneer er 100 luchtfoto’s van het gebied binnen 
de cel gemaakt worden op willekeurige tijdstippen, er gemiddeld op 1 foto een schip te 
zien zal zijn. 
 
Er zijn drie dichtheidkaarten (Figuur 5-1 tot en met Figuur 5-3) aangemaakt, waarbij 
alleen schepen die op basis van AIS konden worden waargenomen zijn meegenomen; 
één kaart waarbij alle schepen geteld zijn, één kaart waarbij alleen de schepen met een 
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snelheid groter dan of gelijk aan 1 knoop zijn geteld en één kaart waarbij alleen de 
schepen met een snelheid lager dan 1 knoop zijn meegenomen.  
 
De kaarten laten goed de verschillende routes op de Waddenzee zien. Met name de 
kaart waarbij alleen de schepen met snelheid hoger dan 1 knoop zijn meegenomen laat 
duidelijk de verkeersstromen zien. Opvallend is dat er ook schepen waargenomen zijn 
buiten de vaargeulen, wel is zichtbaar dat dit veelal schepen zijn die met lagere snelheid 
varen. Het betrof hier voornamelijk visserij, werkvaart en recreatievaartuigen. 
 
Voor de analyse is een beperkt gebied meegenomen. Hierdoor is de dichtheid in het 
noorden (boven de eilanden) niet zichtbaar, dit valt buiten de studie. In de Bijlage C  zijn 
ook nog vergelijkbare kaarten opgenomen, waarbij meer is ingezoomd op het westelijk 
en oostelijk deel van het gebied. 
 

 
Figuur 5-1 Gemiddeld aantal aanwezige schepen per gridcel van 400x400m in 2015, alleen 

gebaseerd op schepen waargenomen op basis van een uitgezonden AIS-bericht, 
voor alle snelheden 
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Figuur 5-2 Gemiddeld aantal aanwezige schepen per gridcel van 400x400m in 2015, alleen 

gebaseerd op schepen waargenomen op basis van een uitgezonden AIS-bericht, 
voor snelheiden lager dan 1 knoop 

 

 
Figuur 5-3 Gemiddeld aantal aanwezige schepen per gridcel van 400x400m in 2015, alleen 

gebaseerd op schepen waargenomen op basis van een uitgezonden AIS-bericht, 
voor snelheiden hoger of gelijk aan dan 1 knoop 
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De resultaten van de dichtheidsanalyse kunnen ook worden weergegeven op een ENC 
(Electronic Navigational Chart). Figuur 5-4 laat de dichtheid op de Waddenzee zien van 
de objecten die enkel waargenomen zijn door de walradar. Aangenomen wordt dat dit 
veelal de kleinere (recreatie)vaartuigen betreft. De resultaten zijn weergegeven voor het 
tweede kwartaal in 2015 (april, mei, juni) en geven dus een goed beeld van de drukte 
door kleinere recreanten in deze periode. Figuur 5-5 laat voor dezelfde periode de 
dichtheid zien gebaseerd op alleen de schepen waargenomen op basis van een AIS-
bericht. 
 

 
Figuur 5-4 Gemiddeld aantal aanwezige schepen per gridcel in het tweede kwartaal van 2015, 

alleen gebaseerd op schepen (objecten) waargenomen door walradarposten (geen 
AIS), voor het totale studie gebied 

 
Figuur 5-5 Gemiddeld aantal aanwezige schepen per gridcel in 2015, alleen gebaseerd op 

schepen waargenomen op basis van een uitgezonden AIS-bericht, voor het totale 
studie gebied 
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Ook op basis van deze kaarten zijn duidelijk de verschillende routes zichtbaar. 
Daarnaast laten de kaarten gebaseerd op radarobjecten duidelijk zien dat deze groep 
schepen zich meer verspreid beweegt over het gebied en niet noodzakelijk alleen op de 
aangegeven routes. Met name tussen de eilanden lijkt de dichtheid van deze groep 
schepen groter. 
 
5.1.2 Tracks 
Naast de dichtheid kan ook gekeken worden naar de tracks van de verschillende 
schepen op de Waddenzee. Elke 10 minuten is de positie van een schip (of object) 
weergegeven, waarbij de kleur een indicatie is van de snelheid en/of de heading van het 
schip. De rode stippen zijn locaties waar de snelheid van de schepen minder dan 0.01 
knoop is. Wanneer een schip in oostelijke richting vaart wordt zijn positie met een 
zwarte stip weergegeven en in westelijke richting met een bruine stip.  
Omdat het om veel posities (en dus veel data) gaat, zijn in de weergegeven figuren 
alleen de posities weergegeven voor de maand januari (Figuur 5-6) en juni (Figuur 5-7) 
Hierin zijn weer duidelijk de routes te onderscheiden. Ook is duidelijke het verschil 
tussen het winter en zomer seizoen zichtbaar. In de winter zijn duidelijk minder schepen 
aanwezig in het gebied dan in de zomer. 
In Figuur 5-8 en Figuur 5-9 zijn alle posities weergegeven van schepen (objecten) die 
alleen waargenomen zijn op basis van walradar. Duidelijk zichtbaar zijn de rode vlekken 
bij Terschelling en Texel. Dit betekent veel berichten van schepen (objecten) met een 
snelheid lager dan 0.1 knoop. Na verdere analyse bleken dit reflecties te zijn van 
mosselpalen die bij laag tij boven water komen (Figuur 5-9). Omdat op basis van het 
(radar)bericht geen onderscheid gemaakt kan worden of het om een schip gaat en zo ja 
om welk schip, kunnen de radargegevens niet zondermeer gebruikt worden om 
bijvoorbeeld de dichtheid voor de recreatievaartuigen te bepalen. 
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Figuur 5-6 Posities van alle schepen in de maand januari 2015, waargenomen op basis van 

een uitgezonden AIS-bericht  

 

 
Figuur 5-7 Posities van alle schepen in de maand juni 2015, waargenomen op basis van een 

uitgezonden AIS-bericht 
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Figuur 5-8 Posities van alle schepen (objecten) in augustus 2015, waargenomen door een 

walradar 

 

 
Figuur 5-9 Posities van alle schepen (objecten) in augustus 2015, alleen waargenomen door 

een walradar, inclusief de zichtbare mosselpalen  
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5.1.3 Crossing lines 
Naast het bepalen van de dichtheid en tracks van de scheepvaart in het gebied is de 
AIS-data ook gebruikt om de intensiteiten op de verschillende routes te bepalen. 
Hiervoor zijn verschillende zogenaamde crossing lines gebruikt. Deze lijnen voor de 
Waddenzee zijn in Figuur 5-10 weergegeven. Voor iedere lijn is het aantal passages 
(AIS-berichten en radarsignalen) per scheepstype en scheepsgrootte bepaald voor heel 
2015. 
 

 
Figuur 5-10 Overzicht van de gebruikte crossing lines (zwart) op de Waddenzee 

 
Op basis van de kruisingen van de verschillende lijnen kunnen ook globale routes 
worden vastgesteld op de Waddenzee door de schepen te volgen op hun reis. Hiervoor 
zijn alle resultaten van de AIS-analyse van het aantal doorkruisingen onder elkaar gezet 
en gesorteerd op scheepsidentificatie (MMSI) en tijd. Hierdoor kan een specifiek schip 
gevolgd worden door middel van zijn doorkruisingen van de verschillende lijnen.  
Een schip dat bijvoorbeeld van Harlingen naar Den Helder vaart zal een aantal lijnen 
passeren wat zijn reis geografisch kan definiëren. 
Voor elk gedeelte van de reis (routestuk tussen twee crossing lines) is het aantal 
passages geteld. Hierbij is aangenomen dat de tijd tussen de passages van twee 
opeenvolgende lijnen niet langer dan 3 uur kan zijn.  
 
Aan iedere crossing line is een waypoint van de routestructuur gekoppeld (zie voor meer 
uitleg 4.6), vervolgens is een herkomst-bestemmingstabel, inclusief aantal reizen per 
scheeptype en grootte, gemaakt van alle verbindingen tussen de crossinglines (beide 
richtingen). Hierbij is weer de aanname gebruikt dat er niet meer dan 3 uur tussen de 
doorkruising van twee opvolgende lijnen mag zitten. Ook zijn de verbindingen met 
minder dan vijf schepen per jaar niet meegenomen. Wanneer deze herkomst-
bestemmingstabel gebruikt wordt in combinatie met de routestructuur en de 
routeringmodule wordt het aantal passages per jaar per deel van de route bepaald. Het 
resultaat hiervan is weergegeven in Figuur 5-11 en Figuur 5-12. Hierin is duidelijk 
zichtbaar dat de werkelijke gevaren route meegenomen wordt in de weergave. De 
totalen weergegeven bij de verschillende links zijn de totalen in één richting. Meer detail 
figuren zijn weergegeven in Bijlage D . 
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Figuur 5-11 Verkeersroutes op de Waddenzee, gebaseerd op de crossing line analyse op basis 

van AIS en radardata (ENC-achtergrond)  

 

 
Figuur 5-12 Verkeersroutes op de Waddenzee, gebaseerd op de crossing line analyse op basis 

van AIS en radardata  

 
 

863
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5.2 IVS: gegevens verkeersposten 
 
Binnen het gebied van de Waddenzee zijn drie verkeersposten actief: 

• Post Den Helder (W01) 
• Post Terschelling (W02) 
• Post Schiermonnikoog (W03) 

 
Voor alle drie de posten zijn verkeersgegevens ontvangen voor de jaren 2010 tot en met 
2015. Een reis op de Waddenzee voor schepen die zich melden bij de verschillende 
verkeersposten bestaat uit een serie trajecten. Per traject is dus het aantal passerende 
schepen beschikbaar. In Figuur 5-13 zijn de verschillende trajecten schematisch 
weergegeven. In Bijlage E  zijn enkele detail kaarten weergegeven voor de 
verschillende posten. In de data waren niet alle zichtbare trajecten opgenomen. De 
trajectcodes en de bijbehorende omschrijvingen zijn weergegeven in Tabel 5-1. 
 

 
Figuur 5-13 Overzicht van de verschillende trajecten op de Waddenzee gebruikt door de 

verkeersposten op de Waddenzee 
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Tabel 5-1 Overzicht van de verschillende trajectcodes 

Trajectcode Post Omschrijving 

W01NZ W01 Den Helder Noordzee (W01) 
W01TS W01 Den Helder Texelstroom (W01) 
W01WZ W01 Den Helder Waddenzee (W01) 
W02BS W02 Terschelling Blauwe Slenk 
W02NZ W02 Terschelling Noordzee (W02) 
W02OO W02 Terschelling Oosterom 
W02SL W02 Terschelling Slenk 
W02TS W02 Terschelling Texelstroom (W02) 
W02VH W02 Terschelling Harlingen voorhaven 
W02VR W02 Terschelling Vlierede 
W02WG W02 Terschelling Ameland Westgat 
W02WZ W02 Terschelling Waddenzee (W02) 
W03EE W03 Schiermonnikoog Westereems 
W03GS W03 Schiermonnikoog Gat van Schiermonikoog 
W03NZ W03 Schiermonnikoog Noordzee (W03NZ) 
W03RG W03 Schiermonnikoog Reegeul Ameland 
W03VA W03 Schiermonnikoog Ameland Veerbootroute 
W03VL W03 Schiermonnikoog Lauwersoog Voorhaven 
W03WA W03 Schiermonnikoog Waddenzee - Ameland 
W03WZ W03 Schiermonnikoog Waddenzee (W03) 
W03ZL W03 Schiermonnikoog Zoutkamperlaag 
 
De gegevens bevatten naast de scheeptypen, ook gegevens over de vervoerde lading, 
met name de gevaarlijke lading. Binnen deze studie is dat lading waarvoor een UN-
nummer is opgenomen in de data, voor een uitgebreidere uitleg zie 4.7. 
 
5.2.1 Trends in scheepsaantallen 2010-2015 
De gegevens van de verkeersposten bevatten informatie voor de jaren 2010 tot en met 
2015. Deze data is daarom gebruikt om trends op de Waddenzee weer te geven. Hierbij 
moet opgemerkt worden dat de schepen door de verkeersleiders geregistreerd moeten 
worden. Het kan dus zijn dat door wisseling van verkeersleiders of verbeterde registratie 
er verschillen zichtbaar kunnen zijn tussen de verschillende jaren, op basis van 
bijvoorbeeld een duidelijke piek kan niet direct een duidelijke trend geconcludeerd 
worden. Bijvoorbeeld de schommeling in de binnenvaart en zeevaart voor de 
verkeerspost Schiermonnikoog. Wel kunnen algemene trends bepaald worden uit de 
data. 
 
In Tabel 5-2 is het aantal passages per richting, per traject en per jaar weergegeven 
voor verkeerspost Den Helder. Duidelijk zichtbaar is een afname van het totale aantal 
waargenomen schepen op de verschillende trajecten. Hierbij was de afname het 
sterkste voor de route Texelstroom. Hier daalde het aantal passages van 7168 in 2010 
naar 4098 in 2015, ofwel een afname van 42%. Behalve voor het traject op de 
Noordzee, hierbij nam het aantal passages toe van 11 naar 99 in 2015. 
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Tabel 5-2 Totaal aantal passages per traject per richting voor de jaren 2010 - 2015 voor 
verkeerspost Den Helder 

Trajectcode Trajectomschrijving Richting 
Jaar 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
W01NZ Noordzee (W01) N 2 1 39 88 82 55 
  Z 9 12 8 5 4 44 
  Totaal 11 13 47 93 86 99 
W01TS Texelstroom (W01) N 3497 3897 3956 3114 2781 2707 
  Z 3671 3990 4037 2991 1411 1391 
  Totaal 7168 7887 7993 6105 4192 4098 
W01WZ Waddenzee (W01) O 15706 15270 16165 13984 15182 15436 
  W 16214 15836 16826 14544 16083 16372 
  Totaal 31920 31106 32991 28528 31265 31808 

 
 
In Tabel 5-3 zijn de aantallen voor verkeerspost Terschelling weergegeven per jaar, 
richting en traject. Voor deze post is juist een sterke toename zichtbaar, in totaal 24%. 
Er is met name een sterke groei zichtbaar op de trajecten Texelstroom (108%) en 
Vlierede (90%). Er is ook een sterke toename zichtbaar voor één richting voor het traject 
Noordzee (W02) en Oosterom (beide in westelijke richting). Dit is echter een dergelijk 
sterke stijging dat niet uitgesloten kan worden dat het komt door andere registratie. 
Het verschil tussen de twee richtingen op één traject kan te maken hebben met het feit 
dat schepen zich melden bij het binnen lopen van het VTS gebied. Dus schepen die 
vanaf Terschelling naar Ameland varen worden wel geregistreerd, maar schepen die 
vanaf Ameland vertrekken en bijvoorbeeld onderlangs naar Harlingen varen wordt niet 
geregistreerd.  
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Tabel 5-3 Totaal aantal passages per traject per richting voor de jaren 2010 - 2015 voor 
verkeerspost Terschelling 

Trajectcode Trajectomschrijving Richting 
Jaar 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

W02BS Blauwe Slenk N 10334 10065 9712 10537 10257 11601 

  
Z 9339 9042 8933 8968 9309 10435 

  
Totaal 19673 19107 18645 19505 19566 22036 

W02NZ Noordzee (W02) O 54 53 77 121 130 152 

  
W 43 36 38 33 130 1995 

  
Totaal 97 89 115 154 260 2147 

W02OO Oosterom O 250 265 292 295 289 791 

  
W 6 9 12 8 10 586 

  
Totaal 256 274 304 303 299 1377 

W02SL Slenk O 5498 5022 4777 4511 4231 5137 

  
W 5246 4961 4862 4709 4640 5944 

  
Totaal 10744 9983 9639 9220 8871 11081 

W02TS Texelstroom (W02) N 995 993 876 875 2423 2575 

  
Z 520 482 539 489 555 588 

  
Totaal 1515 1475 1415 1364 2978 3163 

W02VH Harlingen  N 6669 5110 4844 5794 6862 8652 

 
voorhaven Z 8238 7887 7419 7172 7425 8850 

  
Totaal 14907 12997 12263 12966 14287 17502 

W02VR Vlierede O 1933 1728 2071 1682 2536 2962 

  
W 1923 1741 2164 1680 3714 4384 

  
Totaal 3856 3469 4235 3362 6250 7346 

W02WG Ameland Westgat N 3 
 

2 5 7 12 

  
Z 314 351 456 375 406 362 

  
Totaal 317 351 458 380 413 374 

W02WZ Waddenzee (W02) O 4792 4978 5394 4966 4884 5219 

  
W 2157 2257 2173 1929 2261 2199 

  
Totaal 6949 7235 7567 6895 7145 7418 

 
 
  



 Rapport Nr. 29010.600-1-MSCN-rev.3 48 
 
 
 
 

 

Ten slotte is in Tabel 5-4 de trend voor de verkeerspost Schiermonnikoog weergegeven. 
Voor deze verkeerspost is voor vrijwel alle trajecten het aantal passages meer dan 
verdubbeld in 2015 ten opzichte van 2010. 
 
Tabel 5-4 Totaal aantal passages per traject per richting voor de jaren 2010 - 2015 voor 

verkeerspost Schiermonnikoog 

Trajectcode Trajectomschrijving Richting 
Jaar 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

W03EE Westereems N 17 12 9 9 9 10 

  
Z 11 6 2 5 10 2 

   
28 18 11 14 19 12 

W03GS Gat van  O 1896 2618 3483 2874 3156 3455 

 
Schiermonikoog W 1349 2058 2954 3071 3342 3496 

   
3245 4676 6437 5945 6498 6951 

W03NZ Noordzee (W03NZ) O 31 29 30 35 33 28 

  
W 9 13 13 4 2 10 

   
40 42 43 39 35 38 

W03RG Reegeul Ameland N 491 484 695 693 714 1167 

  
Z 93 96 219 269 250 296 

   
584 580 914 962 964 1463 

W03VA Ameland  N 7 33 50 137 215 638 

 
Veerbootroute Z 36 30 35 29 37 78 

   
43 63 85 166 252 716 

W03VL Lauwersoog  N 4014 5978 8545 8304 8815 8656 

 
Voorhaven Z 2962 4474 6760 6151 6863 7629 

   
6976 10452 15305 14455 15678 16285 

W03WA Waddenzee -  O 473 561 1410 1339 1296 1652 

 
Ameland W 341 733 1293 1327 1352 1894 

   
814 1294 2703 2666 2648 3546 

W03WZ Waddenzee (W03) O 3152 4715 7197 6729 7376 8097 

  
W 4011 6129 8842 8535 9103 8997 

   
7163 10844 16039 15264 16479 17094 

W03ZL Zoutkamperlaag N 3683 5506 7785 7261 7806 7680 

  
Z 2925 4435 6657 6312 7056 7325 

   
6608 9941 14442 13573 14862 15005 
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Om de verschillende toenames en afname beter te kunnen duiden is ook gekeken naar 
de toe-/afname voor de verschillende scheepstypen. In Figuur 5-14 tot en met Figuur 
5-17 is voor verkeerspost Schiermonnikoog per traject en per jaar het aantal schepen 
weergegeven voor verschillende scheepstypen respectievelijk. 
 
Uit de figuren volgt onder andere dat de toename met name plaats vond in de eerste 3 
jaar vanaf 2010, daarna lijkt het aantal (voor post Schiermonnikoog) “stabieler”. 
Daarnaast is duidelijk zichtbaar dat er een toename in het aantal recreatievaartuigen en 
passagiersschepen is. Voor de post Schiermonnikoog is dit een forse stijging, waarbij 
weer de vraag gesteld kan worden of dit wellicht aan de registratie ligt. 
De gemiddelde afmetingen van de recreatie schepen is tussen de 20 en 40 meter. 
 

 
Figuur 5-14 Aantal passages per traject en per jaar voor verkeerspost Schiermonnikoog, voor 

alle scheeptypen 
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Figuur 5-15 Aantal passages per traject en per jaar voor verkeerspost Schiermonnikoog, voor 

alleen binnenvaart 

 

 
Figuur 5-16 Aantal passages per traject en per jaar voor verkeerspost Schiermonnikoog, voor 

alleen zeevaart 
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Figuur 5-17 Aantal passages per traject en per jaar voor verkeerspost Schiermonnikoog, voor 

alleen recreatievaart 

 

 
Figuur 5-18 Aantal passages per traject en per jaar voor verkeerspost Terschelling, voor alle 

scheeptypen 
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Figuur 5-19 Aantal passages per traject en per jaar voor verkeerspost Terschelling, voor alleen 

binnenvaart 

 

 
Figuur 5-20 Aantal passages per traject en per jaar voor verkeerspost Terschelling, voor alleen 

zeevaart 
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Figuur 5-21 Aantal passages per traject en per jaar voor verkeerspost Terschelling, voor alleen 

recreatievaart 
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5.2.2 Resultaten vervoerde gevaarlijke stoffen in 2015 
Naast de trends over 2010-2015 zijn de gegevens van de verkeersposten ook gebruikt 
om het vervoer van gevaarlijke stoffen in kaart te brengen. In Tabel 5-5 is per traject de 
totale hoeveelheid vervoerde stof weergegeven in 2015 per stofklasse. Uit de tabel komt 
duidelijk naar voren dat op de routes tussen Den Helder, de beide sluizen in de 
Afsluitdijk en Harlingen de meeste gevaarlijk lading vervoerd wordt. De grootse 
hoeveelheid vervoerde gevaarlijke lading op de Waddenzee is van de categorie 
“Flammable liquids”. In Tabel 5-6 is daarom nogmaals per traject de hoeveelheid 
vervoerde gevaarlijke stof van deze categorie weergegeven, maar nu uitgesplitst naar 
individueel UN-nummer. Uit deze analyse blijkt dat de meest vervoerde stof UN-nummer 
1202 (gas-/dieselolie), heeft en de tweede stof heeft UN-nummer 1268 (Petroleum 
producten). Hierbij wordt de laatste categorie alleen vervoerd op het traject 
“Waddenzee” binnen de verkeerspost Den Helder. 
 
Tabel 5-5 Totale hoeveelheid vervoerde gevaarlijke stof per traject in 2015 (in ton gebaseerd 

op UN-nummer) 

Trajectcode Trajectomschrijving 

Vervoerde ton per hoofdtype 
(gebaseerd op UN-nummer) 

2: Gases 
3: 

Flammable 
liquids 

6.1: 
Poison 

9: 
Miscellaneous 

W01NZ Noordzee (W01)   2 000     
W01TS Texelstroom (W01)   15 279     
W01WZ Waddenzee (W01) 18 313 046 140   
W02BS Blauwe Slenk   5 828     
W02SL Slenk   2 603     
W02TS Texelstroom (W02)   15 474     
W02VH Harlingen voorhaven   99 416   1 450 
W02VR Vlierede   3 225     
W02WZ Waddenzee (W02)   105 080   1 450 

W03GS Gat van 
Schiermonikoog   80     

W03NZ Noordzee (W03NZ) 32       
W03RG Reegeul Ameland         

W03VL Lauwersoog 
Voorhaven   80     

W03WA Waddenzee - Ameland 14       
W03WZ Waddenzee (W03) 14 80     
W03ZL Zoutkamperlaag 32 80     

Totaal  110 562 270 140 2900 
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Tabel 5-6 Totaal aantal vervoerde ton gevaarlijke lading in 2015 per traject (beide 
richtingen), voor alleen stoffen in de categorie 3: Flammable liquids 

Traject 
code 

Traject-
omschrijving 

Vervoerde ton per hoofdtype 
(gebaseerd op UN-nummer) 

1202 1203 1268 1863 1866 

Totaal 
Gas oil 

or diesel 
fuel 

or heating 
oil, light 

Gasoline 
or petrol 
or motor 

spirit 

Petroleum 
distillates, 
n.o.s. or 

petroleum 
products, 

n.o.s. 

Fuel, 
aviation, 
turbine 
engine 

Resin 
solution, 

flammable 

W01NZ Noordzee (W01) 2 000 
 

 
  

2000 
W01TS Texelstroom (W01) 15279 0  

  
15279 

W01WZ Waddenzee (W01) 156 754 2 430 153 853 
 

9 313046 
W02BS Blauwe Slenk 2 084 594  3 150 

 
5828 

W02SL Slenk 2 032 571  
  

2603 
W02TS Texelstroom (W02) 15 474 0  

  
15474 

W02VH Harlingen voorhaven 98 189 27  1 200 
 

99416 
W02VR Vlierede 52 23  3 150 

 
3225 

W02WZ Waddenzee (W02) 103 313 567  1 200 
 

105080 

W03GS 
Gat van 
Schiermonikoog 80 

 
 

  
80 

W03VL 
Lauwersoog 
Voorhaven 80 

 
 

  
80 

W03WZ Waddenzee (W03) 80 
 

 
  

80 
W03ZL Zoutkamperlaag 80 

 
 

  
80 

Totaal Flammable liquids 395 496 4 212 153 853 8 700 9 562270 
% 70.3% 0.7% 27.4% 1.5% 0.0% 

  
In Tabel 5-7 is het totale aantal passages (alle trajecten samen) per scheepstype 
weergegeven met en zonder gevaarlijke lading (gebaseerd op de aanwezigheid van een 
stof met UN-nummer). In de laatste kolom is het percentage van de passages 
weergegeven waarvoor de verschillende scheepstypen een gevaarlijke lading aan boord 
hadden. Hieruit volgt dat ruim 61% van de passages door “Vracht-Binnenvaart-
Chem/producttanker” geladen was met een gevaarlijke lading. Uiteraard zal dit 
percentage per traject anders zijn. In totaal zijn er 670 reizen geregistreerd met 
gevaarlijke stoffen aan boord.  
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Tabel 5-7 Aantal passages met en zonder gevaarlijke lading in 2015 

Scheeps 
type Omschrijving 

Totaal 
aantal 

passages 

Totaal 
aantal 

passages 
met 

gevaarlijke 
lading 

% schepen 
vervoerd 

gevaarlijke 
lading (UN) 

1 Vracht-Zeevaart-General Cargo 1915 0 0.0% 
2 Vracht-Zeevaart-Bulkcarrier 11 0 0.0% 
3 Vracht-Zeevaart-Container 22 0 0.0% 
5 Vracht-Zeevaart-Gastanker 10 0 0.0% 

6 Vracht-Zeevaart-
Chem/producttanker 5 0 0.0% 

7 Vracht-Zeevaart-Roro 10256 0 0.0% 

8 Vracht-Binnenvaart-Bulk/general 
cargo 16569 34 0.2% 

9 Vracht-Binnenvaart-Container 66 2 3.0% 

10 Vracht-Binnenvaart-
Chem/producttanker 1016 626 61.6% 

11 Vracht-Binnenvaart-Gastanker 4 0 0.0% 

12 Vracht-Binnenvaart-Samenstel 
tanker 58 4 6.9% 

13 Vracht-Binnenvaart-Samenstel 
general cargo/bulk 718 0 0.0% 

15 Passagiers-Zeevaart-
Passagierschip 2893 0 0.0% 

16 Passagiers-Binnenvaart-
Passagiersschip 26022 1 0.0% 

18 Overig-Visserij-Vissersschip 50064 0 0.0% 
19 Overig-Werkvaart-Werkschip 30346 3 0.0% 
20 Recreatie - type onbekend 41 0 0.0% 
21 Overig-Recreatie-Motorjacht 122 0 0.0% 
22 Overig-Recreatie-Zeiljacht 39 0 0.0% 
23 Overig-Recreatie-Sportvissers 686 0 0.0% 
24 Overig-Recreatie-groot >20m 28696 0 0.0% 
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Figuur 5-22 Aantal reizen (totaal beide richtingen) met gevaarlijke lading in 2015, 

gebaseerd op de data van de verkeersposten 

 

 
Figuur 5-23 Hoeveelheid vervoerde gevaarlijke lading in Kton in 2015 (totaal beide 

richtingen), gebaseerd op de data van de verkeersposten 
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5.2.3 Trend hoeveelheid vervoerde lading 2010-2015 IVS verkeersposten 
In Figuur 5-24 is de totale hoeveelheid (in ton) vervoerde gevaarlijke lading op de 4 
belangrijkste trajecten op de Waddenzee weergegeven voor de jaren 2010 tot en met 
2015. Voor deze vier trajecten is de hoeveelheid vervoerde lading vrijwel constant 
geweest vanaf 2010. Alleen voor het traject Waddenzee, binnen de verkeerspost 
Terschelling (route tussen Den Helder en de Stevinsluis) is een lichte afname zichtbaar 
vanaf 2011, maar dit nadat een forse toename zichtbaar was tussen 2010 en 2011. 
 

 
Figuur 5-24 Totale hoeveelheid vervoerde Ton gevaarlijke stoffen op de 4 trajecten met het 

hoogste volume op de Waddenzee voor de jaren 2010 tot en met 2015. 
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5.2.4 IVS-gegevens sluizen 
Naast de gegevens van de verschillende verkeersposten zijn ook de gegevens over de 
sluispassages binnen het IVS-systeem geanalyseerd. Van elke passage door een sluis 
wordt een melding gedaan in het systeem. Voor de analyse voor de Waddenzee is 
gebruikgemaakt van de gegevens van zes sluizen: 

• Koopvaardersschutsluis in Den Helder 
• Lorentzsluis in de Afsluitdijk 
• Stevin in de Afsluitdijk 
• Tsjerk-Hiddessluis bij Harlingen 
• Robbengatsluis bij Lauwersoog 
• Zeesluis Farmsum bij Delfzijl 

 
In Tabel 5-8 is het totaal aantal passages per scheeptype, richting en sluis voor 2015 
weergegeven. In Tabel 5-9 is per sluis en richting de verdeling over de verschillende 
scheepstypen weergegeven. Een uitgebreidere uitsplitsing naar scheepstype per sluis 
en per maand is opgenomen in Bijlage F . Voor zowel de Lorentzsluis, de Stevinsluis en 
de Robbengatsluis bestaat het aantal passages voor 85-87% uit recreatievaartuigen. 
Terwijl voor de sluizen Koopvaarderschutsluis en de Tsjerk-Hiddessluis bij Harlingen de 
recreatievaart rond de 65% van het aantal passages is en ruim 20% 
binnenvaartschepen. Voor de Zeesluis Farmsum bestaat het aantal passages voor ruim 
58% uit binnenvaart en “slechts” 34% uit recreatievaart.  
 
Tabel 5-8 Totale aantal passages per sluis per richting in 2015 

Sluis Richting Aantal 
schepen 

Aantal per 
dag 

Koopvaarderschutsluis noord 5514 15 

 
zuid 5445 15 

Lorentzsluis noord 17656 48 

 
zuid 18931 52 

Robbengatsluis noord 6979 19 

 
zuid 7097 19 

 
noord 10519 29 

 
zuid 10106 28 

Tsjerk-Hiddessluis oost 9499 26 

 
west 9937 27 

Zeesluis Farmsum noord 9169 25 

 
zuid 8749 24 
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Tabel 5-9 Verdeling van het aantal passages over de verschillende scheepstypen per sluis 
en richting in 2015 

Sluis Vaar- 
richting 

Hoofdtype 
Totaal Binnen- 

vaart Passagiers Recreatie Visserij Werkvaart Zeevaart 

Koopvaarderschut- 
sluis 

noord 23.8% 0.9% 65.0% 3.0% 7.2% 0.1% 100.0% 

 zuid 23.9% 0.8% 65.0% 3.1% 7.2% 0.0% 100.0% 
 Totaal 23.9% 0.8% 65.0% 3.1% 7.2% 0.0% 100.0% 
Lorentzsluis Noord 6.4% 0.9% 87.0% 4.0% 1.5% 0.2% 100.0% 
 Zuid 6.4% 0.9% 87.1% 3.9% 1.4% 0.2% 100.0% 
 Totaal 6.4% 0.9% 87.1% 4.0% 1.4% 0.2% 100.0% 
Robbengatsluis Noord 2.6% 3.6% 85.6% 4.1% 4.1% 0.0% 100.0% 
 Zuid 2.5% 3.7% 85.9% 4.2% 3.7% 0.0% 100.0% 
 Totaal 2.5% 3.7% 85.8% 4.1% 3.9% 0.0% 100.0% 
Stevinsluis Noord 5.0% 0.5% 87.9% 2.8% 3.7% 0.0% 100.0% 
 Zuid 5.1% 0.8% 87.2% 3.2% 3.6% 0.0% 100.0% 
 Totaal 5.0% 0.7% 87.6% 3.0% 3.7% 0.0% 100.0% 
Tsjerk-Hiddessluis Oost 20.3% 0.5% 67.8% 7.3% 4.0% 0.0% 100.0% 
 West 20.6% 0.8% 67.7% 7.1% 3.8% 0.0% 100.0% 
 Totaal 20.5% 0.7% 67.7% 7.2% 3.9% 0.0% 100.0% 
Zeesluis Farmsum Noord 58.6% 0.3% 34.1% 0.3% 5.4% 1.3% 100.0% 
 Zuid 58.2% 0.3% 34.2% 0.3% 5.6% 1.4% 100.0% 
 Totaal 58.4% 0.3% 34.2% 0.3% 5.5% 1.3% 100.0% 

 
 
Vergelijkbaar met de verkeersposten kan ook op basis van de sluispassage-data iets 
over de lading van de schepen gezegd worden. In Tabel 5-10 is per sluis en richting de 
hoeveelheid vervoerde gevaarlijke stof weergegeven. Ook uit deze gegevens blijkt dat 
de meest vervoerde stof op de Waddenzee van categorie 3 “Flammable liquids” is.  
In Tabel 5-11 is voor deze categorie de totale hoeveelheid vervoerde stof per UN-
nummer weergegeven. Vergelijkbaar met de gegevens van de verkeersposten zijn ook 
hier 1202 en 1268 de meest vervoerde stoffen.  
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Tabel 5-10 Totale hoeveelheid vervoerde gevaarlijke stof per sluis en richting in 2015, gebaseerd op UN-nummer [ton] 

Sluis Richting 3: Flammable 
liquids 

4.1: 
Flammable 

Solids 
4.2: Spontan. 
Comb. Solids 

4.3: 
Danger

ous 
when 
Wet 

5.1: 
Oxidizing 

Agent 
6.1: Poison 

8: 
Corrosive 

substances 
9: Miscellaneous Totaal 

Koopvaardersschut- noord 327 620   230     327850 
sluis zuid 133 899        133899 
 Totaal 461 519   230     461749 
Lorentzsluis noord 100 975      1 1450 102426 
 zuid 4 122      0  4122 
 Totaal 105 097      1 1450 106548 
Robbengatsluis noord 4 108        4108 
 zuid 949        949 
 Totaal 5 057        5057 
Stevinsluis noord 145 204        145204 
 zuid 156 922        156922 
 Totaal 302 126        302126 
Tsjerk-Hiddessluis oost 15 081        15081 
 west 2 120        2120 
 Totaal 17 201        17201 

Zeesluis Farmsum noord 507 519 1408 6141 1910  700 32919 14 924 565521 

 
zuid 363 399   799 0 22 0 14 525 378745 

 
Totaal 870 918 1408 6141 2709 0 722 32919 29 449 944266 
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Tabel 5-11 Totale aantal vervoerde hoeveelheid gevaarlijke lading per sluis in 2015 in ton, 
gebaseerd op UN-nummer, totalen alleen voor UN-klasse 3: “Flammable liquids” 

UN UN-omschrijving Koopv. 
Schutsluis 

Lorentz-
sluis 

Robbengat- 
sluis 

Stevin- 
sluis 

Tsjerk-
Hiddessluis 

Zeesluis 
Farmsum 

1114 Benzene      21965 

1160 Dimethylamine solution      1200 

1170 
Ethanol (Ethyl alcohol) or 
Ethanol solution (Ethyl 
alcohol solution)      26326 

1202 Gas oil or diesel 
fuel or heating oil, light 299377 101870 5057 147019 15451 488339 

1203 Gasoline or petrol or 
motor spirit 4965 567 0 2430  1100 

1216 Isooctenes      2100 

1220 Isopropyl acetate 230      
1223 Kerosene  0   0 0 

1230 Methanol      98485 

1268 
Petroleum distillates, 
n.o.s. or petroleum 
products, n.o.s. 

156876 1460  152677  223925 

1292 Tetraethyl silicate 70      

1303 Vinylidene chloride, 
inhibited     550  

1307 Xylenes      5715 

1863 Fuel, aviation, turbine 
engine  1200   1200 0 

1993 Flammable liquids, n.o.s.      763 

2398 Methyl tert-butyl ether      1000 
3271 Ethers, n.o.s.      0 

3295 Hydrocarbons, liquid, 
n.o.s.      0 

Total  461519 105097 5057 302126 17201 870918 
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In de passeergegevens van de sluizen is ook opgenomen wat de herkomst en de 
bestemming van de schepen is. Dit is echter de herkomst en bestemming van de gehele 
reis, dit hoeft dus niet noodzakelijk de laatste of volgende bestemming voor of na het 
passeren van de sluis te zijn. Toch zijn deze gegevens gebruikt om een mogelijk traject 
van de reis te bepalen. In Tabel 5-12 is de totale hoeveelheid vervoerde stof (in ton) 
weergegeven op de verschillende traject voor de “reizen” op de Waddenzee met als 
eindbestemming een van de sluizen (de reizen van schepen die de Waddenzee 
verlaten). Zo is er bijvoorbeeld 156 922 ton gevaarlijke stof van categorie 3 vervoerd 
vanuit Den Helder naar de Stevinsluis. 
 
In Tabel 5-13 is de totale hoeveelheid gevaarlijke lading van categorie 3 weergegeven 
op een reis over de Waddenzee die start bij een van de sluizen. Zo is er bijvoorbeeld 
53859 ton vervoerd vanuit Zeesluis Farmsum naar Eemshaven. 
 
Tabel 5-12 Totale hoeveelheid vervoerde gevaarlijke stof van categorie 3 over de Waddenzee 

richting een van de sluizen 

“Herkomst” 
“Bestemming” 

Koopv. sluis Lorentz- 
sluis 

Robbengat-
sluis 

Stevin 
sluis 

Tsjerk-
Hiddessluis 

Zeesluis 
Famsum 

Amsterdam 6047      
BE 2852      
Binnenland 71373     96702 

Delfzijl      230074 

Den Helder 30296 1460  156922   
Den Oever 6924      
DU      19710 

Eemshaven      16913 

Harlingen 2376 2662   12894  
Ijsselmeer 1510      
Lauwersoog   949    
Rotterdam e.o. 9693    2187  
Texel 877      
US 1100      
Vlieland 850      
Totaal 133899 4122 949 156922 15081 363399 
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Tabel 5-13 Totale hoeveelheid vervoerde gevaarlijke stof van categorie 3 over de Waddenzee 
vanuit een van de sluizen 

“Bestemming” 
“Herkomst” 
Koopv. 
sluis 

Lorentz-
sluis 

Robbengatsluis Stevin 
sluis 

Tsjerk-
Hiddessluis 

Zeesluis 
Farmsum 

BE 121219      
Binnenland      80401 

Delfzijl 1624     107384 

Den Helder 167892 1700  127332   
Den Oever 28134      
DU    6273  262945 

Eemshaven      53859 

Friesland  1200     
Groningen e.o.      800 

Harlingen 940 95476   2120  
Hengelo 1563      
Lauwersoog   4108    
Nordenham      1100 

Rotterdam e.o. 4848     1030 

Terschelling  2599     
Texel    11599   
US 1400      
Totaal 327620 100975 4108 145204 2120 507519 
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5.3 Vergelijking IVS en AIS/walradar-data 
 
Voor een aantal gebieden is de IVS en AIS/walradar-data met elkaar vergeleken. 
Hiervoor zijn de aantallen bepaald door de analyse van de crossinglines naast de 
aantallen uit de IVS data gelegd. Hierbij zijn alleen de aantallen passages naast elkaar 
gelegd, er is geen directe koppeling gemaakt tussen een passage in IVS en in AIS op 
datum en tijd bijvoorbeeld. 
 
 
5.3.1 Verkeerspost Schiermonnikoog 
 
In Figuur 5-25 zijn de gebruikte crossinglines weergegeven in het gebied tussen 
Schiermonnikoog en Lauwersoog waarvoor het aantal passages in 2015 is geteld.  
Figuur 5-26 geeft een overzicht van de verschillende trajecten binnen de verkeerspost 
Schiermonnikoog.  
 
 

 
Figuur 5-25 Overzicht van de crossinglines in het gebied tussen Lauwersoog en 

Schiermonnikoog, gebruikt voor de analyse van de AIS-data 
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Figuur 5-26 Overzicht van de trajecten binnen de verkeerspost Schiermonnikoog (basis voor 

de IVS-data) 

 
In Tabel 5-14 zijn het aantal passages in 2015 weergegeven voor het traject “Gat van 
Schiermonnikoog” (GS) en “Voorhaven Lauwersoog (VL), gebaseerd op IVS. Daarnaast 
is in de tabel ook het passages weergegeven gebaseerd op AIS voor twee 
representatieve lijnen. Het totaal aantal passages voor de beide  trajecten is 
vergelijkbaar, wanneer alleen gekeken wordt naar de passages van schepen met AIS. 
Wel in de onderverdeling in scheepstypen verschillend. Met name de werkvaart is 
“hoger” op basis van AIS-data, maar het aantal binnenvaart schepen ligt weer hoger 
voor de IVS-data. 
 
 
Tabel 5-14 Aantal passages IVS en AIS voor het Gat Schiermonnikoog en Lauwersoog. 

 Scheepstype 
IVS (GS) 

Gat 
Schiermonnikoog 

AIS(HV38) 
Haven 

Schiermonnikoog 

IVS (VL) 
Voorhaven 

Lauwersoog 

AIS(HV69) 
Haven 

Lauwersoog 

Zeevaart 0 6 2 193 

Binnenvaart 266 27 752 25 

Passagiers 5110 4645 5506 4678 

Visserij 149 429 6521 5385 

Werkvaart 846 1518 2601 4673 

Recreatie 580 386 903 724 
Onbekend 
(walradar) 0 3918 0 4697 

 Totaal 6951 10929 16285 20375 
 Totaal (excl 
onbekend/radar) 6951 7011 16285 15678 
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Ook voor het traject “Waddenzee” (WD) binnen de verkeerspost Schiermonnikoog zijn 
de aantallen vergeleken (Tabel 5-15). De aantallen liggen het meest in lijn met het 
aantal passages over de lijn “TS25”. Ook hier lijkt het aantal binnenvaart schepen in de 
AIS lager te liggen dan het aantal in de IVS data. 
 
Tabel 5-15 Aantal passages in 2015 voor het trajct "Waddenzee" binnen de verkeerspost 

Schiermonnikoog en de bijbehorende crossinglines (AIS). 

 Scheepstype IVS(WZ) 
Waddenzee 

AIS(TS26) 
Oostelijk 

Laurersoog 

AIS(TS25) 
Westelijk 

Laurersoog 

AIS(TS24) 
Westelijke 

lijn 

Zeevaart 5 0 181 2 

Binnenvaart 831 0 22 4 

Passagiers 5638 214 4529 239 

Visserij 6606 736 5780 813 

Werkvaart 2845 293 2852 211 

Recreatie 1169 125 934 191 

Onbekend (walradar) 0 1071 6731 1418 

 Totaal 17094 2439 21029 2878 

 Totaal (excl onbekend/radar) 17094 1368 14298 1460 

 
5.3.2 Verkeerspost Den Helder 
Ook voor de verkeerspost Den Helder zijn de aantallen naast elkaar gelegd. In Figuur 
5-27 zijn de verschillende crossinglines weergegeven in het gebied en Figuur 5-28 laat 
het overzicht van de trajecten binnen de verkeerspost zien. 
 

 
Figuur 5-27 Overzicht van de crossinglines in het gebied rond Den Helder, gebruikt voor de 

analyse van de AIS-data 
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Figuur 5-28 Overzicht van de trajecten binnen de verkeerspost Den Helder (basis voor de IVS-

data) 

 
Het totaal aantal passages voor de trajecten “Texelstroom” (TS) en “Waddenzee” (WD) 
zijn weergegeven in Tabel 5-16. Ook zijn het aantal passages op basis van AIS van 
twee representatieve crossinglines in de tabel weergegeven. Bij deze vergelijking zijn 
duidelijk meer verschillen zichtbaar, dit er ook op kunnen wijzen dat de locatie van de 
trajecten in IVS niet één-op-één te koppelen zijn aan één crossing line 
 
Tabel 5-16 Aantal passages in 2015 voor het traject "Waddenzee" en “Texelstroom” binnen 

de verkeerspost Den Helder en de bijbehorende crossinglines (AIS). 

 Scheepstypen IVS (TS) 
Texelstroom AIS(TS63) IVS (WZ) 

Waddenzee AIS(TS66) 

Zeevaart 318 73 616 90 

Binnenvaart 1167 203 1002 600 

Passagiers 296 2624 4491 540 

Visserij 1266 2581 3810 5552 

Werkvaart 877 1390 18687 1848 

Recreatie 174 1879 3202 1549 
Onbekend 
(walradar) 0 9268 0 13253 

 Totaal 4098 18018 31808 23432 
 Totaal (excl 
onbekend/radar) 4098 8750 31808 10179 
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 Tabel 5-17 zijn het aantal passages op basis van AIS/walradar weergegeven voor de 
overige crossinglines in het gebied  
 
 
Tabel 5-17 Aantal passages in 2015 voor de overige crossinglines in het gebied rond Den 

Helder  (AIS). 

 Scheepstypen AIS(HV67) 
Den Helder 

AIS(HV80) 
Texel 

AIS(WDS62) 
Grens Noordzee 

Zeevaart 247 4 233 

Binnenvaart 1880 24 25 

Passagiers 16988 17068 465 

Visserij 7632 124 8459 

Werkvaart 25661 2213 9564 

Recreatie 5304 10 2219 

Onbekend (walradar) 23631 12430 13833 

 Totaal 81343 31873 34798 

 Totaal (excl onbekend/radar) 57712 19443 20965 
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6 RESULTATEN VERKEERSANALYSE EEMS-DOLLARD 
 
6.1 Overzicht Eems-Dollard 
 
In Figuur 6-1 is een overzicht gegeven van het studie gebied op de Eems-Dollard, met 
daarin aangegeven enkele belangrijke locaties op de Eems-Dollard. De beschouwde 
route start bij de Westereemston aan de zeekant en eindigt bij de haven Emden. Op de 
Eems-Dollard loopt één belangrijke route die volledig betond is. Daarnaast is er ook nog 
een binnenvaartroute die dichter langs de westelijke walkant loopt, tussen Eemshaven 
en Delfzijl. 
 

 
Figuur 6-1 Overzicht van het studie gebied en de verschillende locaties op de Eems-Dollard 
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6.2 AIS-data  
 
6.2.1 Dichtheidskaarten 
Op basis van alle beschikbare AIS-data over 2015 zijn verschillende dichtheidskaarten 
gemaakt van het gebied rond de Eems-Dollard. De waarde van de cellen geeft het 
gemiddeld aantal aanwezige schepen aanwezig. Dit betekent dat als het gemiddeld 
aantal aanwezige schepen 0.01 is, dat wanneer er 100 luchtfoto’s van het gebied binnen 
de cel gemaakt worden op willekeurige tijdstippen, er gemiddeld op 1 foto een schip te 
zien zal zijn. 
 
Er zijn drie dichtheidkaarten (Figuur 6-2 tot en met Figuur 6-4) aangemaakt, waarbij 
alleen schepen die op basis van AIS-berichten konden worden waargenomen zijn 
meegenomen; één kaart waarbij alle schepen geteld zijn, één kaart waarbij alleen de 
schepen met een snelheid groter of gelijk dan 1 knoop zijn meegenomen en één kaart 
waarbij alleen de schepen met een snelheid lager dan 1 knoop zijn meegenomen. Voor 
de analyse is een beperkt gebied meegenomen, hierdoor is de dichtheid in het 
noordoosten niet zichtbaar, dit valt buiten het studie gebied en in dit gebied is de 
dekking in de AIS-database die bij MARIN beschikbaar is slecht. 
In Figuur 6-5 is nogmaals de dichtheid zichtbaar voor 2015 op basis van alleen AIS-
data, maar dan op een ENC-achtergrond weergegeven. 
 
Op de kaarten zijn duidelijk de hoofdvaarroutes zichtbaar op de Eems-Dollard. Het 
betreft voornamelijk routes vanuit zee in de richting van Emden, Delfzijl, Eemshaven en 
Borkum en vice verse. Op basis van deze dichtheidskaarten, de vaarwegmarkering 
(Figuur 6-1) en de routes gebruikt in [1], zijn de hoofdroutes op de Eems-Dollard 
bepaald. 
 

 
Figuur 6-2 Gemiddeld aantal aanwezige schepen per gridcel  van 400x400m in 2015, 

gebaseerd op schepen waargenomen op basis van een uitgezonden AIS-bericht 
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Figuur 6-3 Gemiddeld aantal aanwezige schepen per gridcel van 400x400m in 2015, 

gebaseerd op schepen waargenomen op basis van een uitgezonden AIS-bericht, 
met een snelheid groter dan 1 knoop 

 

 
Figuur 6-4 Gemiddeld aantal aanwezige schepen per gridcel van 400x400m in 2015, 

gebaseerd op schepen waargenomen op basis van een uitgezonden AIS-bericht, 
met een snelheid lager dan 1 knoop 
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Figuur 6-5 Dichtheid op basis van AIS-data voor 2015 voor het Eems-Dollard gebied. 

 
6.2.2 Crossing lines 
Naast het bepalen van de dichtheid van de scheepvaart in het gebied is de AIS-data ook 
gebruikt om de intensiteiten op de verschillende routes te bepalen. Hiervoor zijn 
verschillende zogenaamde crossing lines gebruikt. De lijnen voor de Eems-Dollard zijn 
in Figuur 6-6 weergegeven. Voor iedere lijn is het aantal passages per scheepstype en 
scheepsgrootte bepaald voor heel 2015. 
 

 
Figuur 6-6 Overzicht crossing lines (zwart) op de Eems-Dollard 
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Tabel 6-1 Totale aantal passages (in beide richtingen) in 2015 voor de verschillende 

crossing lines op de Eems-Dollard 

Nr. Scheepstype-
omschrijving 

Totale aantal passages (in beide richtingen) in 2015 

Zee- 
Borkum 

Eems 
ter 

hoogte 
van 

Eems 
haven 

Eems 
Midden 
(hoofd 

vaarroute) 

Eems 
(neven 
geul) 

Eems-
Oost 

Eems 
haven Delfzijl Sluis 

Farmsum 

EM74 EM76 EM79 EM78 EM83 HV77 HV82 SU91 
1 Vracht-Zeevaart-

General Cargo 2421 2802 1927  1172 951 814 269 

2 Vracht-Zeevaart-
Bulkcarrier 329 335 192  53 198 171 47 

3 Vracht-Zeevaart-
Container 25 27 23  9 4 14 2 

4 Vracht-Zeevaart-
Olietanker 107 126 119  107 9 13 38 

5 Vracht-Zeevaart-
Gastanker 16 15 9   2 9 1 

6 Vracht-Zeevaart-
Chem/producttanker 516 560 550  335 32 250 48 

7 Vracht-Zeevaart-Roro 1828 4618 2732  2707 1923 4  
8 Vracht-Binnenvaart-

Bulk/general cargo 45 45 1240  3267 1170 4414 5105 

10 Vracht-Binnenvaart-
Chem/producttanker 3 6 577  1533 553 2103 2876 

14 Passagiers-Zeevaart-
Ferry 336 3483 2761  3342 944 454 84 

15 Passagiers-Zeevaart-
Passagierschip 10 259 251  180 10 153 6 

16 Passagiers-
Binnenvaart-
Passagiersschip   2  2     

20 Recreatie - type 
onbekend 43 457 802 4 264 21 952 784 

18 Overig-Visserij-
Vissersschip 1767 3249 932 56 620 1857 147 53 

19 Overig-Werkvaart-
Werkschip 6646 20305 8565 68 6162 16854 11988 3158 

 Onbekend / RADAR 
(kleinere vaart) 5606 4067 320  653 1132 290 351 

 Totaal (Inclusief onbekend) 19698 40354 21002 128 20406 25660 21776 12822 

Totaal (Exclusief onbekend) 14092 36287 20682 128 19753 24528 21486 12471 
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Hoofdscheepstype 

Totale aantal passages (in beide richtingen) in 2015 

Zee- 
Borkum 

Eems 
ter 

hoogte 
van 

Eems 
haven 

Eems 
Midden 
(hoofd 

vaarroute) 

Eems 
(neven 
geul) 

Eems-
Oost 

Eems 
haven Delfzijl Sluis 

Farnsum 

EM74 EM76 EM79 EM78 EM83 HV77 HV82 SU91 

Binnenvaart 48 51 1817 0 4800 1723 6517 7981 

Zeevaart 5242 8483 5552 0 4383 3119 1275 405 

Passagiers 346 3742 3014 0 3524 954 607 90 

Visserij 1767 3249 932 56 620 1857 147 53 

Werkvaart 6646 20305 8565 68 6162 16854 11988 3158 

Recreatie 43 457 802 4 264 21 952 784 

Onbekend 5606 4067 320 0 653 1132 290 351 

Totaal (incl onbekend/radar) 19698 40354 21002 128 20406 25660 21776 12822 

Totaal (excl onbekend/radar) 14092 36287 20682 128 19753 24528 21486 12471 

 
 
Op basis van de kruisingen van de verschillende lijnen kunnen ook globale routes 
worden vastgesteld op de Eems-Dollard door de schepen te volgen op hun reis. 
Hiervoor zijn alle resultaten van de AIS-analyse van het aantal doorkruisingen onder 
elkaar gezet en gesorteerd op scheepsidentificatie (MMSI) en tijd. Hierdoor kan een 
specifiek schip gevolgd worden door middel van zijn doorkruisingen van de 
verschillende lijnen.  
Een schip dat vanuit zee komt en richting Delfzijl vaart zal dus de lijnen EM74, EM76, 
EM79 en HV82 doorkruist hebben, zie Figuur 6-6. 
 
Voor elk gedeelte van de reis (routestuk tussen twee crossing lines) is het aantal 
passages geteld. Hierbij is aangenomen dat de tijd tussen de passages van twee 
opeenvolgende lijnen niet langer dan 3 uur kan zijn.  
 
Aan iedere crossing line is een waypoint van de routestructuur gekoppeld, vervolgens is 
een herkomst-bestemmingstabel, inclusief intensiteiten gemaakt van alle verbindingen 
tussen de crossing lines. Hierbij is weer de aanname gebruikt dat er niet meer dan 3 uur 
tussen de doorkruising van twee opvolgende lijnen mag zitten. Ook zijn de verbindingen 
met minder dan 5 schepen per jaar niet meegenomen. Wanneer deze herkomst-
bestemmingstabel gebruikt wordt in combinatie met de routestructuur en de 
routeringmodule wordt het aantal passages per jaar per deel van de route bepaald. Het 
resultaat hiervan is weergegeven in Figuur 6-7 en Figuur 6-8. Hierin is duidelijk 
zichtbaar dat de werkelijke gevaren route meegenomen wordt in de weergave. De 
totalen weergegeven bij de verschillende links zijn de totalen in één richting. 
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Figuur 6-7  Verkeersroutes op de Eems-Dollard, gebaseerd op de crossing line analyse van de 

AIS en radar-data (ENC-achtergrond), totaal voor beide richtingen 

 

 
Figuur 6-8  Verkeersroutes op de Eems-Dollard, gebaseerd op de crossing line analyse van de 

AIS en radar data 
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6.3 Verkeerscentrale Knock 
 
De verkeerscentrale Knock (VCK) heeft data beschikbaar gesteld. Deze data bevatte 
alle gegevens over de reizen op de Eems-Dollard in 2015. Een uitgebreide beschrijving 
van het bestand staat in Bijlage G . 
In Tabel 6-2 is het aantal reizen op de Eems-Dollard weergegeven op basis van de 
gegevens van verkeerscentrale Knock. In Tabel 6-3 is de verdeling over de 
scheepstypen voor twee van de reizen weergegeven. Hieruit volgt dat het verkeer 
tussen “Zee” en Duitsland (Emden en verder) voornamelijk bestaat uit zeeschepen 
(cargo, roro, chem tankers). En dat het verkeer tussen Duitsland (Emden en verder) en 
Delfzijl voornamelijk bestaat uit binnenvaartschepen (bulk, general cargo). 
 
Tabel 6-2  Totale aantal reizen (herkomst/bestemming) op de Eems-Dollard in 2015, 

gebaseerd op de gegevens van verkeerscentrale Knock 

Herkomst Bestemming 
Borkum Delfzijl Duitsland Eemshaven Zee Totaal 

Borkum 27 55 1612 986 49 2729 
Delfzijl 47 34 3479 926 671 5157 
Duitsland 1595 3229 1874 215 2166 9079 
Eemshaven 1012 868 242 41 1747 3910 
Zee 71 636 2104 1730 72 4613 
Totaal 2752 4822 9311 3898 4705 25488 
 
 
Tabel 6-3  Verdeling over de verschillende scheepstypen voor twee typen reizen/routes over 

de Eems-Dollard in 2015 

Nr. Scheepstype 
van: Zee van: Duitsland 
naar: Duitsland naar: Delfzijl 

0 Onbekend 4 4 
1 Vracht-Zeevaart-General Cargo 546 17 
2 Vracht-Zeevaart-Bulkcarrier 28 3 
3 Vracht-Zeevaart-Container 4 0 
4 Vracht-Zeevaart-Olietanker 1 0 
6 Vracht-Zeevaart-Chem/producttanker 201 0 
7 Vracht-Zeevaart-Roro 869 0 
8 Vracht-Binnenvaart-Bulk/general cargo 13 2172 
10 Vracht-Binnenvaart-Chem/producttanker 0 853 
14 Passagiers-Zeevaart-Ferry 55 68 
23 Overig-Visserij-Vissersschip 1 0 
24 Overig-Werkvaart-Sleper/supplier 279 102 
27 Overig-Werkvaart-Werkschip 82 9 
28 Overig-Werkvaart-Marine vaartuig 21 1 
Totaal 2104 3229 
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De resultaten van de analyse van de verkeersdata Knock en de analyse van de AIS-
data zijn op enkele locaties met elkaar vergeleken. Hierbij is een vergelijking gemaakt 
op basis van scheepsgrootte en scheepstype.  
De conclusies van de vergelijking zijn: 
- Zeevaart vanaf grootte klasse 2 en groter goed, dat wil zeggen AIS en VCK in lijn  
- Meer binnenvaart (kleinere vrachtschepen) in AIS dan VCK 
- Meer visserij in AIS in AIS dan in VCK 
- Meer werkvaart in AIS dan in VCK 
 
 
6.4 Gevaarlijke lading 
 
In de gegevens van verkeerscentrale Knock is informatie over de lading opgenomen. Op 
basis van deze gegevens is bepaald welke gevaarlijke lading er in 2015 vervoerd is op 
de Eems-Dollard. Hierbij is aangenomen dat er alleen sprake is van gevaarlijke lading 
wanneer een UN-nummer is ingevuld. Voor een verdere beschrijving van de verwerking 
van de gevaarlijk lading zie Hoofdstuk 4.7. 
 
In Tabel 6-4 is een overzicht gegeven van het aantal transporten van gevaaarlijke lading 
in het gebied Eems-Dollard in 2015 op basis van de VCK-data. In de tabel is het totaal 
aantal transporten weergegeven per type stof. In de derde kolom staat het totaal aantal 
reizen met gemelde gevaarlijke lading, in de vierde kolom staan alleen het aantal reizen 
waarbij de gemelde hoeveelheid meer dan 0 ton was. De vijfde kolom bevat de totale 
vervoerde hoeveelheid en in de laatste kolom staat de gemiddelde hoeveelheid 
vervoerde stof (in Kton). De meeste transporten in het gebied betrof transporten met 
“Flammable liquids”, in totaal 980 reizen met een gemiddelde lading van 0.84 Kton. In 
Bijlage G is een vergelijkbare tabel weergegeven, alleen zijn hier het aantal transporten 
per UN-nummer weergegeven.  
 
In Tabel 6-5 is het aantal transporten per klasse stof en per traject weergegeven. Tabel 
6-6 bevat de hoeveelheid vervoerde stof per traject en per stof klasse. De tabellen laten 
zien dat de meeste transporten met gevaarlijke lading in het gebied Eems-Dollard 
plaatsvinden tussen Delfzijl richting Duitsland en Delfzijl richting Eemshaven. Ook op de 
routes naar Delfzijl vind veel transport van gevaarlijke lading plaats. 
 
In Tabel 6-7 is de verdeling over de verschillende scheepstypen weergegeven. Hieruit 
volgt dat het grootst gedeelte van de vervoerde gevaarlijke lading getransporteerd wordt 
door binnenvaartschepen. 
 
De algemene conclusie is dat in het gebied van de Eems-Dollard het meeste transport 
van gevaarlijke lading plaats vindt tussen Delfzijl en Duitsland (Emden en verder) en 
Delfzijl en Eemshaven. Ruim 84% van de hoeveelheid vervoerde gevaarlijke lading is 
van de categorie “Flammable liquids”. Het vervoer van deze gevaarlijke lading vindt 
hoofdzakelijk plaats door binnenvaart schepen. 
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Tabel 6-4 Overzicht aantal reizen met gevaarlijke lading in het gebied Eems-Dollard op basis 
van VCK-data. 

Stof-
klasse 

Stofklasse-
omschrijving 

Totale 
aantal 

transporten 
met 

gevaarlijke 
lading 

Totale 
aantal 

transporten 
met 

gevaarlijke 
lading met 
gemelde 

hoeveelheid 
>0 

Hoeveelheid 
in Kton van 

gemelde 
transporten 
gevaarlijke 
lading met 

hoeveelheid 
>0 

Gemiddelde 
hoeveelheid 
vervoerde 

stof (in 
Kton) 

3 Flammable liquids 1042 980 819 0.84 
6.1 Poison 79 79 117 1.48 
8 Corrosive substances 5 5 9 1.73 
9 Miscellaneous 28 28 29 1.04 
Totaal 1154 1092 974 0.89 
 
 
Tabel 6-5  Totale aantal reizen met een gevaarlijke stof aan boord op de Eems-Dollard in 2015 

Herkomst Bestemming 

Stofklasse 

Totaal 3 6.1 8 9 
Flammable 

liquids Poison Corrosive 
substances Miscel. 

Delfzijl Delfzijl 2    2 
 Duitsland 324 11  5 340 
 Eemshaven 178    178 
 Zee 8 2 3  13 
Duitsland Delfzijl 179 25  13 217 
 Duitsland 38 12  3 53 
 Eemshaven 9    9 
 Zee 31 1  1 33 
Eemshaven Delfzijl 124 18  1 143 
 Duitsland 14    14 
 Zee 5 1   6 
Zee Delfzijl 3 5 1 1 10 
 Duitsland 57 3 1 3 64 
 Eemshaven 8   1 9 
 Zee 1    1 
Totaal 981 78 5 28 1092 
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Tabel 6-6  Totale hoeveelheid vervoerde stof per traject in 2015 (ton), gebaseerd op de 
gegevens van verkeerscentrale Knock 

Herkomst Bestemming 

Stof klasse 

Totaal 3 6.1 8 9 
Flammable 

liquids Poison Corrosive 
substances Miscel 

Delfzijl Delfzijl 1 027    1 027 
 Duitsland 364 703 12 003  5769 382 475 
 Eemshaven 106 649    106 649 
 Zee 44 578 2 700 1600  48 878 
Duitsland Delfzijl 141 366 40 141  14709 196 216 
 Duitsland 8 382 12 001  3181 23 564 
 Eemshaven 5 579    5 579 
 Zee 24 482 270  700 25 452 
Eemshaven Delfzijl 42 957 23 704  410 67 071 
 Duitsland 7 371    7 371 
 Zee 4 582 8 000   12 582 
Zee Delfzijl 9 344 12 095 4290 2090 27 819 
 Duitsland 50 044 3 275 2761 1728 57 808 
 Eemshaven 10 080   620 10 700 
 Zee 500     500 
Totaal 821 644 114 189 8651 29207 973 691 

 
 
Tabel 6-7  Totale hoeveelheid vervoerde gevaarlijke stof op de Eems in ton per scheepstype, 

gebaseerd op de gegevens van verkeerscentrale Knock in 2015 

nr Scheepstype 

Stof klasse 

Totaal 3 6.1 8 9 
Flammable 

liquids Poison Corrosive 
substances Miscel. 

0 onbekend 1934 3131   5065 
1 Vracht-Zeevaart-General Cargo 3601    3601 
4 Vracht-Zeevaart-Olietanker 44769 3200  717 48686 
6 Vracht-Zeevaart-Chem/producttanker 92252 15140 8651 4421 120464 
8 Vracht-Binnenvaart-Bulk/general 

cargo 
679086 92718  24069 795873 

27 Overig-Werkvaart-Werkschip 2    2 
Totaal 821644 114189 8651 29207 973691 

 
 
Tabel 6-8  Hoeveelheid vervoerde gevaarlijke stof van categorie 3 door binnenvaartschepen 

op de verschillende trajecten (herkomst en bestemming) 

Herkomst Bestemming Totaal 
Delfzijl Duitsland Eemshaven Zee 

Delfzijl 1 027 363 303 106 649 5 107 476 086 
Duitsland 141 366 7 848 4 079 1 088 154 381 
Eemshaven 42 957 4 951   47 908 
Zee   711  711 
Totaal 185 350 376 102 111 439 6195 679 086 
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Figuur 6-9  Totaal aantal reizen (beide richting) door schepen met gevaarlijke lading in het 

Eems-Dollard gebied. 

 
Figuur 6-10  Totale hoeveelheid vervoerde hoeveelheid gevaarlijke lading in het Eems-

Dollard gebied in Kton (aantallen beide richting) 
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6.5 Vergelijking resultaten analyse VCK 2005 
 
In 2007 [1] is op basis van de VCK gegevens over 2005 ook een analyse uitgevoerd 
naar de hoeveelheid vervoerde gevaarlijke lading in het Eems-Dollard gebied. In totaal 
zijn er toen 667 reizen uitgevoerd met een gevaarlijke lading aan boord (meer dan 0 
Kton). In Tabel 6-9 zijn per stof categorie het aantal transporten, hoeveelheid en 
gemiddelde lading in 2005 en 2015 naast elkaar gezet.  
 
Opvallend is dat het totaal aantal transporten met gevaarlijke lading fors is toegenomen 
in 2015 ten opzichte van 2005. De toename is het grootst in de klasse “Flammable 
liquids”. De gemiddelde vervoerde hoeveelheid gevaarlijke lading is vrijwel gelijk 
gebleven. 
 
Tabel 6-9 Overzicht van het aantal transporten in 2005 en 2015 van gevaarlijke lading in 

het Eems-Dollard gebied. 

Stof-
klasse Stofklasse-omschrijving 

Aantal 
transporten met 
hoeveelheid >0 

Hoeveelheid in 
Kton 

Gemiddelde 
lading in 

Kton 
2005 2015 2005 2015 2005 2015 

3 Flammable liquids 438 980 552 819 1.26 0.84 

6.1 Poison 52 79 78 117 1.50 1.48 

8 Corrosive substances 59 5 68 9 1.15 1.73 
9 Miscellaneous 2 28 2 29 1.00 1.04 
-- -- 116  159  1.37  
Totaal 667 1092 859 974 1.29 0.89 
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7 RESULTATEN ONGEVALS ANALYSE EN RISICO ANALYSE  
 
Om een uitspraak te kunnen doen van de mogelijke hotspots op de Waddenzee en de 
Eems-Dollard is ook gekeken naar het aantal ongevallen dat er in dit gebied plaats 
vinden. Dit is gedaan op basis van de gegevens beschikbaar in de SOS-database van 
RWS. Hiervoor is gekeken naar de jaren 2009 tot en met 2015. 
 
Eerst is gekeken naar de aantallen per type en per jaar om eventuele trend zichtbaar te 
maken. Hierbij is ook gekeken naar eventuele gevolg schade van de ongevallen  
Daarnaast is gekeken naar de locatie van de verschillende type ongevallen. Wanneer 
deze locaties gecombineerd worden met de locaties van de verschillende verkeers- en 
vervoersstromen op de Waddenzee en de Eems-Dollard kan een kwalitatieve uitspraak 
gedaan worden over eventuele hotspots. 
 
In de database van de ongevallen is de scheiding tussen zout en zout water niet 
helemaal scherp, hierdoor is de scheiding in de analyse ook niet helemaal scherp. Voor 
de analyse is geprobeerd alleen de ongevallen buiten de havens etc mee te nemen. 
Voor de risicoanalyse zijn niet alle ongevallen even relevant, hierbij zal alleen gekeken 
worden naar verkeersongevallen en ongevallen die tot dusdanige schade kunnen leiden 
dat dit eventuele milieuschade tot gevolg kan hebben.  
 
 
7.1 Ongevallen analyse aantallen 
 
De ongevallen worden onderverdeeld verschillende type ongevallen, met als 
hoofdcategorieën  eenzijdige ongevallen en verkeersongevallen. Waar eenzijdige 
ongevallen, ongevallen zijn die betrekking hebben op één schip, zoals brand, lek raken 
etc. Verkeersongevallen zijn ongevallen die gebeuren tijdens het deelnemen aan het 
verkeer, zoals aanvaringen met een vast object of aanvaringen tussen schepen 
onderling. Naast een onderverdeling in type ongeval wordt ook onderscheidt gemaakt 
tussen significantie en niet-significante ongevallen. Een ongeval wordt gekwalificeerd 
als significant wanneer er aan verschillende voorwaarden wordt gedaan met betrekking 
tot de gevolgen van het ongeval (“ongevallen met grote (im)materiële of milieuschade”).  
 
In Tabel 7-1 wordt het totaal aantal gemelde ongevallen in het gebied weergegeven per 
jaar en per ongevaltype. In de laatste kolom is het gemiddeld aantal ongevallen per jaar 
weergegeven over de periode 2009 en 2015.Om een totaal beeld te geven zijn in de 
tabel alle ongevallen uit de gegevens opgenomen, voor het bepalen van de risico 
gebieden op de Waddenzee zijn niet alle ongevallen even relevant. Uiteindelijk zullen bij 
het bepalen van de risicogebieden de verkeersongevallen (aanvaringen tussen 
schepen) de belangrijkste categorie zijn.  
 
In totaal zijn er 565 ongevallen gemeld in het gebied op en rond de Waddenzee en het 
Eems-Dollard gebied in de hele periode, 491 hiervan waren verkeersongevallen en 65 
eenzijdige ongevallen. Gemiddeld betekent dit bijna 81 ongevallen per jaar, waarvan het 
merendeel (70) verkeersongevallen. Hierbij gaat het voornamelijk om strandingen 
(gemiddeld 61 per jaar). 
In Figuur 7-1 is het totaal aantal gemelde ongevallen nogmaals weergegeven. Uit de 
figuur volgt duidelijk een dalende trend in het aantal gemelde ongevallen. Alleen in 2014 
is een stijging zichtbaar. Uit de tabel volgt dat dit komt door een tijdelijke stijging in met 
name het aantal strandingen.  
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Tabel 7-1 Aantal gemelde ongevallen per type en per jaar binnen het Waddenzee gebied 

en de Eems-Dollard. 

Type ongeval 
Totaal aantal ongevallen per jaar  

(significant en niet significant) Totaal 
aantal Gem. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Eenzijdig – Brand 3 4 5 1 1 3  17 2.4 
Eenzijdig - 
Breken/kapseizen/ 
lekraken/zinken 

5 4 1 5 3 7 3 28 4.0 

Eenzijdig - Hinderlijke 
waterbeweging 1    1 1  3 0.4 

Eenzijdig - Object in 
schroef 1 2  1 4 3 6 17 2.4 

Subtotal Eenzijdige 
ongevallen 10 10 6 7 9 14 9 65 9.3 

Verkeersongeval - 
Aanvaring object 3 11 8 7 7 8 7 51 7.3 

Verkeersongeval - 
Schip-schip aanvaring 3 2 4 1 3  2 15 2.1 

Verkeersongeval – 
Stranden 84 67 65 51 52 69 37 425 60.7 

Subtotaal 
Verkeersongevallen 90 80 77 59 62 77 46 491 70.1 

Onbekend 1 3 1 1 2 1  9 1.3 

Totaal 101 93 84 67 73 92 55 565 80.7 
 

 
Figuur 7-1 Totaal aantal gemelde ongevallen per jaar op de Waddenzee en het 

Nederlandse deel van de Eems-Dollard voor de periode 2009 en 2015. 
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In Tabel 7-2 zijn nogmaals het totaal aantal gemelde ongevallen weergegeven over de 
gehele periode. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in ongevaltype en significatie. De 
laatste twee kolommen geven het percentage significante ongevallen voor een bepaald 
ongevaltype weer. Uit deze gegevens volgt dat ook al is stranden het meest 
voorkomende ongevaltype in het gebied, deze ongevallen leiden slechts in 5% van de 
gevallen tot significante gevolg schade. Terwijl 53% van de ongevallen van het type 
brand leidt tot significante schade. 
 
Tabel 7-2 Totaal aantal gemelde ongevallen in het Waddenzee en Eems-Dollard gebied in 

de periode 2009 - 2015 per ongevalstype en significantie. 

Type ongeval 

Totaal aantal ongevallen 
2009 - 2015 

Verdeling 
significant en 

niet-significant 
Niet 

Significant Significant Totaal NS S 

Eenzijdig – Brand 8 9 17 47% 53% 
Eenzijdig - 
Breken/kapseizen/lekraken/zinken 21 7 28 75% 25% 

Eenzijdig - Hinderlijke waterbeweging 3  3 100% 0% 
Eenzijdig - Object in schroef 15 2 17 88% 12% 
Onbekend 8 1 9 89% 11% 
Verkeersongeval - Aanvaring object 44 7 51 86% 14% 
Verkeersongeval - Schip-schip 
aanvaring 13 2 15 87% 13% 

Verkeersongeval – Stranden 404 21 425 95% 5% 

Totaal 516 49 565 91% 9% 
 
 
Voor de significante ongevallen is ook in de SOS-database aangegeven waarom een 
bepaald ongeval als significant geclassificeerd wordt. In Tabel 7-3 wordt per 
ongevaltype aangegeven wat de rede was waarom een ongeval als significant 
geclassificeerd is. Het totaal is meer dan het totaal aantal gemelde significante 
ongevallen omdat er per ongeval meerdere categorieën opgegeven kunnen worden. 
Opvallend is dat er in de periode 2009 – 2015 geen enkel ongeval heeft plaats 
gevonden met significante milieu of lading schade. Slechts in 2 gevallen was er sprake 
van ernstige gevolgen voor personen (slachtoffers) . De meeste ongevallen worden als 
significant geclassificeerd op basis van ernstige schade aan het schip.  
 
 
 
  



 Rapport Nr. 29010.600-1-MSCN-rev.3 86 
 
 
 
 

 

Tabel 7-3 Aangegeven categorie gevolg schade voor alle significante gemelde 
ongevallen in de periode 2009-2015 in het Waddenzee gebied en de Eems-
Dollard 

Ongevals type Slacht-
offers 

Vaarweg 
schade 

Milieu-
schade Stremming Lading 

schade 
Scheeps 
schade Totaal 

Eenzijdig - Brand 0 0 0 0 0 9 9 
Eenzijdig - 
Breken/kapseizen/lekraken/zinken 1 0 0 0 0 7 7 

Eenzijdig - Object in schroef 0 0 0 0 0 2 2 

Onbekend 0 0 0 0 0 1 1 

Verkeersongeval - Aanvaring object 0 2 0 0 0 6 7 

Verkeersongeval - Schip-schip aanvaring 0 0 0 0 0 2 2 

Verkeersongeval - Stranden 1 0 0 0 0 21 21 

Totaal 2 2 0 0 0 48 49 
 
 
Binnen de analyse is ook nog gekeken naar het type schepen dat betrokken is bij de 
gemelde ongevallen op in het gebied in de periode 2009-2015. In Tabel 7-4 is alleen 
voor de verkeersongevallen het aantal betrokken schepen weergegeven per 
ongevalstype en scheepstype. Het totaal in de tabel wijkt af van het aantal genoemd in 
Tabel 7-1, omdat in Tabel 7-4 het aantal betrokken schepen is weergegeven en in Tabel 
7-1 het aantal ongevallen. Ingeval van een aanvaring zal er meer dan een schip 
betrokken zijn. 
 
Uit de tabel volgt dat in ruim 69% van de ongevallen een recreatievaartuig betrokken is, 
het gaat hierbij wederom met name om het ongevaltype stranden. In totaal is de helft 
van het aantal schepen betrokken bij een aanvaring met een ander schip een 
binnenvaart schip. In Tabel 7-4 is de verdeling over de betrokken vaart weergegeven 
voor alleen de aanvaringen met andere schepen. Hieruit volgt dat voor de meeste 
aanvaring het twee binnenvaart schepen of een binnenvaart schip met een 
recreatievaartuig betrof. Ook de beide significante schip-schip aanvaringen betrof dit 
type. 
 
Tabel 7-4 Aantal betrokken schepen per scheepstype voor alle verkeersongevallen in het 

gebied in de periode 2009-2015. 

Scheepstype 
ongevalstype (verkeersongevallen) % 

Aanvaring 
object 

Schip-schip 
aanvaring Stranden Totaal  

Binnenvaart  17 16 57 90 18% 
Overige vaart 4 1 2 7 1% 
Recreatievaart 17 5 327 349 69% 
Visserij 9 4 27 40 8% 
Werk-en dienstvaart 3 2 9 14 3% 
Zeevaart 1 2 3 6 1% 

Totaal 51 30 425 506 100% 
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Tabel 7-5 Aantal aanvaringen in de periode 2009-2015 in het Waddenzee en Eems-
Dollard gebied 

Betrokken 
Significante 

Totaal 
Niet-Significant Significant 

Alleen Binnenvaart 3 1 4 
Alleen Werk- en dienstvaart 1  1 
Binnenvaart - Overige vaart 1  1 
Binnenvaart - Recreatievaart 3 1 4 
Binnenvaart - Visserijvaart 2  2 
Binnenvaart - Zeevaart 1  1 
Recreatievaart - Visserijvaart 1  1 
Visserijvaart - Zeevaart 1  1 
Totaal 13 2 15 
 
 

 
Figuur 7-2 Totaal aantal gemelde ongevallen per seizoen in de periode 2009-2015 in het 

gebied op en rond de Waddenzee en het Eems-Dollard gebied. 

 
 
 
  

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

winter lente zomer herfst

Aa
nt

al
 g

em
el

de
 o

ng
ev

al
le

n

Seizoen

Totaal aantal gemelde ongevallen per seizoen in de periode 2009-2015 in het 
gebied op en rond de Waddenzee en het Eems-Dollard gebied.

Eenzijdig

Onbekend

Verkeersongeval



 Rapport Nr. 29010.600-1-MSCN-rev.3 88 
 
 
 
 

 

7.2 Ongevallen analyse op basis van de locatie 
 
Op basis van de locatie van de ongevallen beschikbaar in de database zijn enkele 
kaarten aangemaakt. In Figuur 7-3 zijn de locaties van alle gemelde ongevallen in het 
gebied weergegeven. Duidelijk zichtbaar zijn de routes vanuit Harlingen naar 
Terschelling en Vlieland en de route tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog. Ook is de 
route vanuit de Stevingsluis naar Den Helder is zichtbaar. Om de ongevallen aan de 
routes te koppelen is in Figuur 7-4 nogmaals het totaal aantal gemelde ongevallen 
weergegeven met op de achtergrond de verkeersdichtheid gebaseerd op alleen de 
schepen met AIS. Opvallend is dat, ook al is de verkeersdichtheid op de Eems-Dollard 
relatief hoog er weinig ongevallen gemeld zijn op de Eems-Dollard. Dit komt 
waarschijnlijk door het feit dat daar relatief veel zeevaart vaart in tegenstelling tot de 
Waddenzee waar relatief veel binnenvaart en recreanten varen. Er zijn meer factoren 
van invloed op de veiligheid op de Eems die niet direct zijn af te leiden uit de 
statistieken. Zo wordt op de Eems bijvoorbeeld VTM toegepast en vindt de 
verkeersbegeleiding en registratie plaats vanuit Knock. 
Nader onderzoek naar de effecten van VTM op de veiligheid en de wijze waarop 
incidenten op de Eems geregistreerd worden, zou meer inzicht kunnen bieden maar valt 
buiten de scope van dit onderzoek. 
 
In Figuur 7-5 zijn alleen de locaties van de significante ongevallen weergegeven. Hieruit 
volgt dat In het Eems-Dollard-gebied vier significante ongevallen gemeld zijn in de 
periode 2009-2015. Van de significante ongevallen waren er drie van het type stranden 
en een keer brand. Ongevallen waren significant door de scheepsschade, er is geen 
persoonlijke of milieuschade gemeld. De oorzaak van de strandingen was een navigatie 
en/of inschattingsfout (bedieningsfout).  
 
Tenslotte zijn in Figuur 7-6 alleen de verkeersongevallen weergegeven waarbij 
beroepsvaart betrokken was (significant en niet-significant) met de dichtheid van het 
verkeer op de achtergrond. Hieruit volgt dat de meeste aanvaringen plaats hebben 
gevonden op de route tussen Harlingen en Terschelling/Vlieland. Opvallend is dat op de 
overige drukkere routes op de Waddenzee, bijvoorbeeld tussen de Stevinsluis en Den 
Helder (waarover ook relatief veel gevaarlijke stoffen vervoerd wordt) slechts 1 
aanvaring heeft plaats gevonden waarbij alleen binnenvaart betrokken was. Ook op de 
andere relatief drukkere route tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog ook heeft in de 
periode 2009-2015 ook maar een aanvaring plaats gevonden tussen visserij. 
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Figuur 7-3 Overzicht van alle gemelde ongevallen in het gebied in de periode 2009-2015 

 

 
Figuur 7-4 Overzicht van alle gemelde ongevallen in het gebied in de periode 2009-2015, 

op de achtergrond de verkeersdichtheid (alleen schepen met AIS) 
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Figuur 7-5 Overzicht van alle significante ongevallen in het gebied in de periode 2009-

2015 

 

 
Figuur 7-6 Overzicht van alle verkeersongevallen waarbij beroepsvaart betrokken was in 

de periode 2009-2015, op de achtergrond de verkeersdichtheid gebaseerd op 
schepen met AIS. 

 
  



 Rapport Nr. 29010.600-1-MSCN-rev.3 91 
 
 
 
 

 

7.3 Samenvatting en conclusies ongevallen analyse 
 
Om inzicht te krijgen van de aard van de ongevallen in het Waddenzee gebied en de 
Eems-Dollard is een analyse van de SOS-ongevallen database uitgevoerd over de 
periode 2009-2015. Hierbij is gekeken naar de algemene trends, de type ongevallen, de 
gevolg schade, de betrokken vaart en de locatie van de ongevallen. 
 
Algemene trend 
In totaal zijn er 565 ongevallen gemeld in het gebied op en rond de Waddenzee en het 
Eems-Dollard gebied in de periode 2009-2015, 491 hiervan waren verkeersongevallen 
en 65 eenzijdige ongevallen. Gemiddeld betekent dit 81 ongevallen per jaar, waarvan 
het merendeel (70) verkeersongevallen. Hierbij gaat het voornamelijk om strandingen 
(gemiddeld 61 per jaar). 
 
In totaal is 9% van het totaal aantal gemelde ongevallen in de periode een ongeval met 
significante gevolg schade (49 ongevallen). Dit percentage ligt met name hoger voor het 
ongevalstype brand, hiervoor geld dat 53% van de gemelde ongevallen significante 
gevolg schade had. Opvallend is dat er in de gehele periode geen ongeval geweest is 
met significante milieu of lading schade en slechts in 2 gevallen was er significante 
“schade” aan personen (slachtoffers). De meeste ongevallen die als significant 
geclassificeerd zijn, zijn dit door significante schade aan het schip. 
 
Uit de gegevens volgt verder dat 69% van de schepen betrokken bij een ongeval een 
recreatievaartuig is. Het gaat hierbij dan voornamelijk over standen. Naast 
recreatievaartuigen is de andere grote groep schepen betrokken bij de ongevallen de 
binnenvaartschepen (18%). 53% van de schepen betrokken bij een aanvaring met een 
anders schip betrof een binnenvaart schip. 
 
In de periode 2009-2015 is een dalende trend zichtbaar in het aantal gemelde 
ongevallen in het gebied. Alleen in 2014 is een duidelijke afwijking van de dalende trend 
zichtbaar, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal gemelde 
strandingen.  
 
Locatie 
De meeste ongevallen vinden plaats op de drukkere vaarroutes. Wanneer de 
ongevallen weeggegeven worden op een dichtheidskaart valt op dat, ook al is de 
verkeersdichtheid op de Eems-Dollard relatief hoog, er weinig ongevallen gemeld zijn op 
de Eems-Dollard. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat daar relatief veel zeevaart 
vaart in tegenstelling tot de Waddenzee waar relatief veel binnenvaart en recreanten 
varen. Daarnaast is de kans op stranden op de “diepere” Eems-Dollard klein ten 
opzichte van de ondiepe en soms droogvallende Waddenzee. 
 
Uit een kaart met alleen de significante ongevallen volgt dat in het Eems-Dollard-gebied 
vier significante ongevallen gemeld zijn in de periode 2009-2015. Van de significante 
ongevallen waren er drie van het type stranden en een keer brand. Ongevallen waren 
significant door de scheepsschade, er is geen persoonlijke of milieuschade gemeld. De 
oorzaak van de strandingen was een navigatie en/of inschattingsfout (bedieningsfout).  
 
De meeste aanvaringen tussen schepen onderling hebben plaats gevonden op de route 
tussen Harlingen en Terschelling/Vlieland. Opvallend is dat op de overige drukkere 
routes op de Waddenzee, bijvoorbeeld tussen de Stevinsluis en Den Helder (waarover 
ook relatief veel gevaarlijke stoffen vervoerd wordt) slechts één aanvaring heeft plaats 
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gevonden waarbij alleen binnenvaart betrokken was. Ook op de andere relatief drukkere 
route tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog heeft in de periode 2009-2015 maar één 
aanvaring plaats gevonden tussen twee visserschepen. 
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A  AFKORTINGEN 
 
 
 
Gebruikte afkortingen in de rapportage  
 
AIS : Automatic Identification System 
MARIN : Maritime Research Institute Netherlands 
MMSI : Maritime Mobile Service Identity 
SAMSON : Safety Assessment Model for Shipping and Offshore on the North Sea 
IVS :  Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart 
  SOS-Database: 
VTM : Vessel Traffic Management 
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B  OVERZICHT UN-NUMMERS 
 
 
Tabel B-1  Overzicht UN-nummers 

UN-
nummer 

Stof 
klasse nr 

Omschrijving stof 
klasse 

Omschrijving stof 

1002 2 Gases Air, compressed 

1043 2 Gases Fertilizer ammoniating solution with free 
ammonia 

1046 2 Gases Helium, compressed 

1066 2 Gases Nitrogen, compressed 

1104 3 Flammable liquids Amyl acetates 

1105 3 Flammable liquids Pentanols 

1114 3 Flammable liquids Benzene 

1134 3 Flammable liquids Chlorobenzene 

1143 6.1 Poison Crotonaldehyde, stabilized 

1160 3 Flammable liquids Dimethylamine solution 

1170 3 Flammable liquids Ethanol (Ethyl alcohol) or Ethanol solution 
(Ethyl alcohol solution) 

1184 3 Flammable liquids Ethylene dichloride 

1202 3 Flammable liquids Gas oil or diesel fuel or heating oil, light 

1203 3 Flammable liquids Gasoline or petrol or motor spirit 

1216 3 Flammable liquids Isooctenes 

1219 3 Flammable liquids Isopropanol or isopropyl alcohol 

1220 3 Flammable liquids Isopropyl acetate 

1223 3 Flammable liquids Kerosene 

1230 3 Flammable liquids Methanol 

1243 3 Flammable liquids Methyl formate 

1250 3 Flammable liquids Methyltrichlorosilane 

1263 3 Flammable liquids Paint-related materials including paint 

1265 3 Flammable liquids Pentanes 

1267 3 Flammable liquids Petroleum crude oil 

1268 3 Flammable liquids Petroleum distillates, n.o.s. or petroleum 
products, n.o.s. 

1289 3 Flammable liquids Sodium methylate solutions in alcohol 

1292 3 Flammable liquids Tetraethyl silicate 

1294 3 Flammable liquids Toluene 

1302 3 Flammable liquids Vinyl ethyl ether, inhibited 

1303 3 Flammable liquids Vinylidene chloride, inhibited 

1307 3 Flammable liquids Xylenes 

1310 4.1 Flammable Solids Ammonium picrate 

1376 4.2 Spontaneously 
Combustible Solids 

Iron oxide 

1384 4.2 Spontaneously 
Combustible Solids 

Sodium dithionite or Sodium hydrosulfite 

1393 4.3  Dangerous when Wet Alkaline earth metal alloys, n.o.s. 

1401 4.3  Dangerous when Wet Calcium 

1408 4.3  Dangerous when Wet Ferrosilicon 
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UN-
nummer 

Stof 
klasse nr 

Omschrijving stof 
klasse 

Omschrijving stof 

1486 5.1  Oxidizing Agent Potassium nitrate 

1498 5.1  Oxidizing Agent Sodium nitrate 

1593 6.1 Poison Dichloromethane 

1604 8 Corrosive substances Ethylenediamine 

1715 8 Corrosive substances Acetic anhydride 

1726 8 Corrosive substances Aluminum chloride, anhydrous 

1779 8 Corrosive substances Formic acid 

1824 8 Corrosive substances Sodium hydroxide solution 

1830 8 Corrosive substances Sulfuric acid with more than 51 percent 
acid 

1832 8 Corrosive substances Sulfuric acid, spent 

1840 8 Corrosive substances Zinc chloride, solution 

1855 2 Gases Calcium, pyrophoric or Calcium alloys, 
pyrophoric 

1858 2 Gases Hexafluoropropylene 

1863 3 Flammable liquids Fuel, aviation, turbine engine 

1866 3 Flammable liquids Resin solution, flammable 

1897 6.1 Poison Tetrachloroethylene 

1915 3 Flammable liquids Cyclohexanone 

1919 3 Flammable liquids Methyl acrylate, inhibited 

1950 2 Gases Aerosols 

1965 2 Gases Hydrocarbon gas mixtures, liquefied, n.o.s. 

1993 3 Flammable liquids Flammable liquids, n.o.s. 

2000 4.1 Flammable Solids Celluloid 

2002 4.2 Spontaneously 
Combustible Solids 

Celluloid, scrape 

2009 4.2 Spontaneously 
Combustible Solids 

Zirconium, dry, finished sheets, strip or 
coiled wire 

2012 4.3  Dangerous when Wet Potassium phosphide 

2018 6.1 Poison Chloroanilines, solid 

2056 3 Flammable liquids Tetrahydrofuran 

2058 3 Flammable liquids Valeraldehyde 

2076 6.1 Poison Cresols 

2078 6.1 Poison Toluene diisocyanate 

2187 2 Gases Carbon dioxide, refrigerated liquid 

2206 6.1 Poison Isocyanates 

2209 8 Corrosive substances Formaldehyde, solutions, with not less than 
25 percent formaldehyde 

2218 8 Corrosive substances Acrylic acid, inhibited 

2245 3 Flammable liquids Cyclopentanone 

2250 6.1 Poison Dichlorophenyl isocyanates 

2257 4.3  Dangerous when Wet Potassium 

2259 8 Corrosive substances Triethylenetetramine 

2264 8 Corrosive substances Dimethylcyclohexylamine 

2276 3 Flammable liquids 2-Ethylhexylamine 

2289 8 Corrosive substances Isophoronediamine 
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UN-
nummer 

Stof 
klasse nr 

Omschrijving stof 
klasse 

Omschrijving stof 

2291 6.1 Poison Lead compounds, soluble, n.o.s. 

2312 6.1 Poison Phenol, molten 

2320 8 Corrosive substances Tetraethylenepentamine 

2332 3 Flammable liquids Acetaldehyde oxime 

2389 3 Flammable liquids Furan 

2397 3 Flammable liquids 3-Methylbutan-2-one 

2398 3 Flammable liquids Methyl tert-butyl ether 

2429 5.1  Oxidizing Agent Calcium chlorate aqueous solution 

2485 6.1 Poison n-Butyl isocyanate 

2489 6.1 Poison Diphenylmethane-4,4-diisocyanate 

2609 6.1 Poison Triallyl borate 

2628 6.1 Poison Potassium fluoroacetate 

2659 6.1 Poison Sodium chloroacetate 

2734 8 Corrosive substances Amines, liquid, corrosive, n.o.s. or 
Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s. 

2735 8 Corrosive substances Amines, liquid, corrosive, n.o.s. or 
Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s. 

2772 3 Flammable liquids Thiocarbamate pesticide, liquid, flammable, 
toxic, flashpoint less than 23 °C 

2789 8 Corrosive substances Acetic acid, 

2793 4.2 Spontaneously 
Combustible Solids 

Ferrous metal 

2794 8 Corrosive substances Batteries, wet, filled with acid, electric 
storage 

2801 8 Corrosive substances Dyes, liquid, corrosive, n.o.s. or Dye 
intermediates, liquid, corrosive, n.o.s. 

2810 6.1 Poison Toxic liquids 

2865 8 Corrosive substances Hydroxylamine sulfate 

2902 6.1 Poison Pesticides, liquid, toxic, n.o.s. 

2915 7 Radioactive 
substances 

Radioactive material 

2966 6.1 Poison Thioglycol 

2992 6.1 Poison Carbamate pesticides, liquid, toxic 

3057 2 Gases Trifluoroacetyl chloride 

3077 9 Miscellaneous Environmentally hazardous substance, 
solid, n.o.s. (not including waste) 

3082 9 Miscellaneous Environmentally hazardous substance, 
liquid, n.o.s. 

3143 6.1 Poison Dye, solid, toxic, n.o.s. or Dye 
intermediate, solid, toxic, n.o.s. 

3164 2.2 Non-Flammable 
Gases 

Articles, pressurized 
pneumatic or Hydraulic 

3166 9 Miscellaneous Engines 

3241 4.1 Flammable Solids 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol 

3249 6.1 Poison Medicine, solid, toxic, n.o.s. 

3250 6.1 Poison Chloroacetic acid, molten 

3257 9 Miscellaneous Elevated temperature liquid 

3263 8 Corrosive substances Corrosive solid, basic, organic, n.o.s. 

3264 8 Corrosive substances Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. 
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UN-
nummer 

Stof 
klasse nr 

Omschrijving stof 
klasse 

Omschrijving stof 

3265 8 Corrosive substances Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. 

3267 8 Corrosive substances Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. 

3271 3 Flammable liquids Ethers, n.o.s. 

3295 3 Flammable liquids Hydrocarbons, liquid, n.o.s. 

3384 6.1 Poison Toxic by inhalation liquid 

3463 8 Corrosive substances Propionic acid with not less than 90% acid 
by mass 
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C  DICHTHEIDSKAARTEN WADDENZEE 
 

 
Figuur C-1  Gemiddeld aantal aanwezige schepen per gridcel in 2015, alleen gebaseerd op 

schepen waargenomen AIS, voor het westelijke deel van het studie gebied 

 

 
Figuur C-2  Gemiddeld aantal aanwezige schepen per gridcel in 2015, alleen gebaseerd op 

schepen waargenomen AIS, voor het oostelijk deel van het studie gebied 
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Figuur C-3 Gemiddeld aantal aanwezige schepen per gridcel in 2015, alleen gebaseerd op 

schepen waargenomen AIS, voor het westelijke deel van het studie gebied (ENC-
achtergrond) 

 
Figuur C-4  Gemiddeld aantal aanwezige schepen per gridcel in 2015, alleen gebaseerd op 

schepen waargenomen AIS, voor het oostelijk deel van het studie gebied (ENC-
achtergrond). 
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D  REIZEN OP BASIS VAN AIS; WADDENZEE EN EEMS-DOLLARD  
 
 

 
Figuur D-1 Verkeersroutes op het westelijk deel van de Waddenzee, gebaseerd op de 

crossing line analyse van de AIS/radar-data (ENC-achtergrond), aantallen twee 
richtingen 

 
Figuur D-2  Verkeersroutes op het midden van de Waddenzee, gebaseerd op de crossing line 

analyse van de AIS-data (ENC-achtergrond), totaal in 2 richtingen 
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Figuur D-3  Verkeersroutes op het oostelijke deel van de Waddenzee, gebaseerd op de 

crossing line analyse van de AIS-data (ENC-achtergrond), totalen in twee 
richtingen. 
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E  TRAJECTEN DATA VERKEERSPOSTEN 
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F  TOTALEN PER SLUIS 
 

 
Figuur F-1  Totale aantal passages (beide richtingen) per maand en scheepstype, 

Koopvaardersschutsluis 

 
 

 
Figuur F-2  Totale aantal passages (beide richtingen) per maand en scheepstype, Lorentzsluis 
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Figuur F-3  Totale aantal passages (beide richtingen) per maand en scheepstype, 

Robbengatsluis 

 
 

 
Figuur F-4  Totale aantal passages (beide richtingen) per maand en scheepstype, Stevinsluis 
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Figuur F-5 Totale aantal passages (beide richtingen) per maand en scheepstype, Tsjerk-

Hiddessluis 

 

 
Figuur F-6 Totaal aantal passages (beide richtingen) per maand en scheepstype, Zeesluis 

Farmsum 
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Tabel F-1  Totale aantal passages per scheepstype en richting in 2015, 

Koopvaartdersschutsluis 

Scheeps- 
type 

Omschrijving Noord Zuid Totaal 

1 Vracht-Zeevaart-General Cargo 3 1 4 
8 Vracht-Binnenvaart-Bulk/general cargo 456 461 917 

10 Vracht-Binnenvaart-Chem/producttanker 813 803 1616 
12 Vracht-Binnenvaart-Samenstel tanker 3 3 6 
13 Vracht-Binnenvaart-Samenstel general 

cargo/bulk 
42 35 77 

15 Passagiers-Zeevaart-Passagierschip 1  1 
16 Passagiers-Binnenvaart-Passagiersschip 49 43 92 
18 Overig-Visserij-Vissersschip 166 169 335 
19 Overig-Werkvaart-Werkschip 395 391 786 
20 Recreatie - type onbekend 1502 1595 3097 
21 Overig-Recreatie-Motorjacht 814 716 1530 
22 Overig-Recreatie-Zeiljacht 1054 1036 2090 
23 Overig-Recreatie-Sportvissers 115 92 207 
24 Overig-Recreatie-groot >20m 101 100 201 

Totaal  5514 5445 10959 
 
 
Tabel F-2  Totale aantal passages per scheepstype en richting in 2015, Lorentzsluis 

Nr. Scheepstype Noord Zuid Totaal 
1 Vracht-Zeevaart-General Cargo 41 40 81 
8 Vracht-Binnenvaart-Bulk/general cargo 808 951 1759 
9 Vracht-Binnenvaart-Container 31 3 34 

10 Vracht-Binnenvaart-Chem/producttanker 138 128 266 
11 Vracht-Binnenvaart-Gastanker  1 1 
12 Vracht-Binnenvaart-Samenstel tanker 2 4 6 
13 Vracht-Binnenvaart-Samenstel general 

cargo/bulk 
143 131 274 

15 Passagiers-Zeevaart-Passagierschip 1  1 
16 Passagiers-Binnenvaart-Passagiersschip 162 170 332 
18 Overig-Visserij-Vissersschip 708 742 1450 
19 Overig-Werkvaart-Werkschip 257 266 523 
20 Recreatie - type onbekend 237 305 542 
21 Overig-Recreatie-Motorjacht 1189 1312 2501 
22 Overig-Recreatie-Zeiljacht 11672 12459 24131 
23 Overig-Recreatie-Sportvissers 1  1 
24 Overig-Recreatie-groot >20m 2266 2419 4685 

Totaal  17656 18931 36587 
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Tabel F-3  Totale aantal passages per scheepstype en richting in 2015, Robbengatsluis 

Nr. Scheepstype noord zuid Totaal 
8 Vracht-Binnenvaart-Bulk/general cargo 135 133 268 

10 Vracht-Binnenvaart-Chem/producttanker 40 41 81 
12 Vracht-Binnenvaart-Samenstel tanker  1 1 
13 Vracht-Binnenvaart-Samenstel general 

cargo/bulk  
6 1 7 

16 Passagiers-Binnenvaart-Passagiersschip 252 264 516 
18 Overig-Visserij-Vissersschip 287 297 584 
19 Overig-Werkvaart-Werkschip 283 264 547 
20 Recreatie - type onbekend 258 215 473 
21 Overig-Recreatie-Motorjacht 1004 978 1982 
22 Overig-Recreatie-Zeiljacht 4166 4355 8521 
23 Overig-Recreatie-Sportvissers 26 24 50 
24 Overig-Recreatie-groot >20m 522 524 1046 

Totaal  6979 7097 14076 
 
Tabel F-4  Totale aantal passages per scheepstype en richting in 2015, Stevinsluis 

Nr. Scheepstype noord zuid Totaal 
2 Vracht-Zeevaart-Bulkcarrier  1 1 
6 Vracht-Zeevaart-Chem/producttanker  1 1 
8 Vracht-Binnenvaart-Bulk/general cargo 296 298 594 

10 Vracht-Binnenvaart-Chem/producttanker 140 155 295 
13 Vracht-Binnenvaart-Samenstel general 

cargo/bulk 
86 66 152 

15 Passagiers-Zeevaart-Passagierschip  1 1 
16 Passagiers-Binnenvaart-Passagiersschip 56 81 137 
18 Overig-Visserij-Vissersschip 299 328 627 
19 Overig-Werkvaart-Werkschip 393 360 753 
20 Recreatie - type onbekend 269 306 575 
21 Overig-Recreatie-Motorjacht 565 571 1136 
22 Overig-Recreatie-Zeiljacht 7564 7145 14709 
23 Overig-Recreatie-Sportvissers  1 1 
24 Overig-Recreatie-groot >20m 851 792 1643 

Totaal  10519 10106 20625 
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Tabel F-5  Totale aantal passages per scheepstype en richting in 2015, Tsjerk-Hiddessluis 

Nr. Scheepstype oost west Totaal 
1 Vracht-Zeevaart-General Cargo 2 1 3 
8 Vracht-Binnenvaart-Bulk/general cargo 1424 1578 3002 
9 Vracht-Binnenvaart-Container 31 3 34 

10 Vracht-Binnenvaart-Chem/producttanker 212 215 427 
12 Vracht-Binnenvaart-Samenstel tanker 2 5 7 
13 Vracht-Binnenvaart-Samenstel general 

cargo/bulk 
261 250 511 

15 Passagiers-Zeevaart-Passagierschip 7 3 10 
16 Passagiers-Binnenvaart-Passagiersschip 45 76 121 
18 Overig-Visserij-Vissersschip 694 703 1397 
19 Overig-Werkvaart-Werkschip 383 376 759 
20 Recreatie - type onbekend 383 365 748 
21 Overig-Recreatie-Motorjacht 1544 1626 3170 
22 Overig-Recreatie-Zeiljacht 3841 4028 7869 
23 Overig-Recreatie-Sportvissers 1  1 
24 Overig-Recreatie-groot >20m 669 708 1377 

Totaal  9499 9937 19436 
 
Tabel F-6  Totale aantal passages per scheepstype en richting in 2015, Zeesluis Farmsum 

Nr. Scheepstype noord zuid Totaal 
1 Vracht-Zeevaart-General Cargo 111 109 220 
2 Vracht-Zeevaart-Bulkcarrier 2 1 3 
3 Vracht-Zeevaart-Container 1 2 3 
5 Vracht-Zeevaart-Gastanker 1  1 
6 Vracht-Zeevaart-Chem/producttanker 6 6 12 
7 Vracht-Zeevaart-Roro  1 1 
8 Vracht-Binnenvaart-Bulk/general cargo 3325 3102 6427 

10 Vracht-Binnenvaart-Chem/producttanker 1633 1567 3200 
12 Vracht-Binnenvaart-Samenstel tanker 12 10 22 
13 Vracht-Binnenvaart-Samenstel general 

cargo/bulk 
406 417 823 

15 Passagiers-Zeevaart-Passagierschip  1 1 
16 Passagiers-Binnenvaart-Passagiersschip 25 28 53 
18 Overig-Visserij-Vissersschip 23 22 45 
19 Overig-Werkvaart-Werkschip 494 488 982 
20 Recreatie - type onbekend 143 163 306 
21 Overig-Recreatie-Motorjacht 1582 1431 3013 
22 Overig-Recreatie-Zeiljacht 1248 1268 2516 
24 Overig-Recreatie-groot >20m 157 133 290 

Totaal  9169 8749 17918 
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G  LADINGGEGEVENS VERKEERSCENTRALE KNOCK 

 
Stof- 
klasse 

Stofklasse 
omschrijving 

UN-Nr. Omschrijving stof Totale aantal 
transporten met 

gevaarlijke lading 

Totale aantal 
transporten met 

gevaarlijke lading 
met gemelde 

hoeveelheid >0 

Hoeveelheid in 
Kton van gemelde 

transporten 
gevaarlijke lading 
met hoeveelheid 

>0 

Gemiddelde 
hoeveelheid 

vervoerde stof (in 
Kton) 

3 Flammable 
liquids 

1114 Benzene 20 20 19.97 1.00 

  1134 Chlorobenzene 1 1 1.38 1.38 
  1170 Ethanol (Ethyl alcohol) or 

Ethanol solution (Ethyl 
alcohol solution) 

30       

  1184 Ethylene dichloride 1 28 29.47 1.05 
  1202 Gas oil or diesel 

fuel or heating oil, light 
855 1 5.07 5.07 

  1203 Gasoline or petrol or 
motor spirit 

4 797 583.82 0.73 

  1223 Kerosene 1 4 5.87 1.47 
  1230 Methanol 7 1 0.00 0.00 
  1267 Petroleum crude oil 9 7 42.34 6.05 
  1268 Petroleum distillates, 

n.o.s. or petroleum 
products, n.o.s. 

109 9 3.70 0.41 

  1307 Xylenes 4 108 123.62 1.14 
   1919 Methyl acrylate, inhibited 1 4 3.92 0.98 

6.1 Poison 1143 Crotonaldehyde, 
stabilized 

1 1 2.50 2.50 

  1897 Tetrachloroethylene 2 2 2.70 1.35 
  2206 Isocyanates 2 2 9.00 4.50 
  2312 Phenol, molten 1 1 2.00 2.00 
  2489 Diphenylmethane-4,4-

diisocyanate 
3 3 3.10 1.03 

  3249 Medicine, solid, toxic, 65 65 93.53 1.44 
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Stof- 
klasse 

Stofklasse 
omschrijving 

UN-Nr. Omschrijving stof Totale aantal 
transporten met 

gevaarlijke lading 

Totale aantal 
transporten met 

gevaarlijke lading 
met gemelde 

hoeveelheid >0 

Hoeveelheid in 
Kton van gemelde 

transporten 
gevaarlijke lading 
met hoeveelheid 

>0 

Gemiddelde 
hoeveelheid 

vervoerde stof (in 
Kton) 

n.o.s. 
   3250 Chloroacetic acid, molten 5 5 3.87 0.77 

8 Corrosive 
substances 

1715 Acetic anhydride 2 2 7.05 3.53 

   2209 Formaldehyde, solutions, 
with not less than 25 
percent formaldehyde 

3 3 1.60 0.53 

9 Miscellaneous 3082 Environmentally 
hazardous substance, 
liquid, n.o.s. 

27 27 27.12 1.00 

   3257 Elevated temperature 
liquid 

1 1 2.09 2.09 

    1154 1092 973.7 0.9 
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