
www.motorboot.com 7170 November 2009

iN de praktijk

Varen op 
de rivier

Stromend water

Klaus voor ‘t HeKKe

Varen op een rivier is hetzelfde als spelen met 

stroom. Goed kunnen varen op een kanaal is één 

ding, maar het wordt wel even anders als er moet 

worden gevaren op een stromende rivier. 

Rivieren kenmerken zich door wisselende waterstanden en 

stroomsterkten. Bij elke waterstand ziet de omgeving er an-

ders uit en moet er rekening worden gehouden met obsta-

kels in het vaarwater, die dan wel en dan weer niet zichtbaar 

zijn. Ook de vele bochten en onderstroming vereisen meer 

van uw vaarkennis en -kunde dan het varen op stil water. 

Om veilig en relaxt te kunnen varen op stromend water, moe-

ten we een paar regels en begrippen kennen. Wat ik als eer-

ste even duidelijk wil stellen is: kijk naar de rivier, gebruik 

de bewegingen van het water in uw voordeel en onderschat 

nooit de kracht van stromend water.

StroomrichtinG

Er zijn bovenrivieren en benedenrivieren. Op een bovenrivier 

(zoals bijvoorbeeld de Rijn, de Waal en de Linge) stroomt 

het water altijd in één richting: van boven naar beneden, dus 

van de hoge plaatsen richting zee. Op een benedenrivier kan 

de stroming van zowel beneden (de zee) als boven (hogere 

plaatsen) komen. Welke kant het water uitstroomt, wordt 

bepaald door het getijde. Benedenrivieren in Nederland zijn 

bijvoorbeeld de Hollandse IJssel en de Lek. 

WaterStand

De waterstand in een rivier en daarmee ook de stroom-

sterkte, is afhankelijk van de neerslag in het stroomgebied. 

Langdurige regen in het stroomgebied van een rivier of veel 

smeltwater uit de Alpen zullen een rivier doen stijgen. En dat 

kan heel snel gaan. Een stijging van het waterpeil met meer 

dan 2 meter binnen 24 uur is niet ondenkbaar. In de lente 

zal vooral het smelten van de sneeuw in de Alpen het water 

01 Zelfs op een en hetzelfde stuk rivier is de stroming niet 

overal gelijk. 02 Op de rivier kan het soms behoorlijk druk 

zijn. Voor een veilige en relaxte vaart is het van belang dat 

u weet hoe de overige scheepvaart zich op het water zal 

gedragen.

Een diep liggend schip

Een diep liggend vaartuig zal door de
onderstroom uit de buitenbocht (hang) worden gezet
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doen stijgen; in de herfst is er vaak sprake van  langdurige 

regenval. Berucht is het adventshoogwater.

StroomSterkte

Hoe groot de stroomsterkte is op een rivier, wordt vooral 

bepaald door de hoeveelheid water en het verhang. Het ver-

hang van een rivier is het gemiddelde verval over een be-

paalde afstand. Met andere woorden: hoeveel kilometer moet 

een schip een rivier opvaren om 1 meter in hoogte tegen de 

berg op te komen? In Nederland zal dat circa 12 kilometer 

zijn. Maar er zijn ook plaatsen op de rivieren in Europa  waar 

dit 1 kilometer is. U begrijpt dat hier de stroming heel sterk 

moet zijn. Het schip vaart dan elke kilometer 1 meter om-

hoog, waarbij het achterschip van een schip van 100 meter 

lengte steeds 10 centimeter lager ligt dan het voorschip! 

hanG en oord

Zelfs op een en hetzelfde stuk rivier is de stroming niet 

overal gelijk. In bochten (figuur 1) loopt de meeste stroom 

in de buitenbocht (de ‘hang’) en de minste stroom in de bin-

nenbocht (de ‘oord’). Op rechte stukken is de stroom in het 

midden normaal gesproken het sterkst. 

Van deze verschillende stroomsterktes zal een ervaren 

schipper gebruik maken. Voor wie tegen de stroom in vaart 

geldt immers: hoe minder stroom, hoe minder weerstand, 

hoe meer snelheid en dus hoe zuiniger we kunnen varen. Het 

tegenovergestelde geldt juist voor wie de stroom mee heeft. 

In dat geval zal een schipper de stroom niet mijden, maar 

juist opzoeken. Dit spel van in de minste of meeste stroom 

varen zien we veelvuldig op onze grote rivieren. Het grootste 

gevaar voor onbegrip en dus aanvaringen ontstaat op die 

plaatsen waar van de ene naar de andere zijde van de rivier 

wordt overgestoken. Extra opletten dus, op deze plaatsen!

diepGanG

De diepgang van een tegen stroom varend schip bepaalt 

doorgaans de afstand die dit schip van de oord zal houden. 

Omdat het in de binnenbocht ondieper is, varen diep gela-

den opvarende schepen in bochten vaak ver over het mid-

den van de rivier, hoewel de tegenstroom daar sterker is. 

Ook stromingen die niet zichtbaar zijn (omdat deze zich 

onder de oppervlakte van het water bevinden), kunnen van 

invloed zijn op de koers van een schip. Deze zogenaamde 

onderstroom zal vooral merkbaar zijn als schepen langzaam 

varen of stilliggen in een vaarwater. En ook hier is

de diepgang van de schepen weer van invloed: hoe dieper 

het schip steekt, hoe groter de beïnvloeding door de onder-

stroom (figuur 3 en 4). 

In een bocht van een rivier stroomt het water door de mid-

delpuntvliedende kracht van de oord in de richting van de  

hang. De waterstand in de hang wordt daardoor hoger, wat 

door een onderstroom (van de hang in de richting van de 

oord) wordt gecompenseerd. Deze onderstroom maakt het 

voor diep geladen afvarende schepen mogelijk keurig een 

bocht te maken, terwijl schepen met weinig diepgang sterk 

moeten uitsturen om niet in de hang terecht te komen. 

Opvarende schepen kunnen door de onderstroom ongewild 

in het midden van de rivier terechtkomen, als zij in de hang 

moeten afremmen of stoppen. Dat kan leiden tot ruimtepro-

blemen met eventuele afvaart en daarom zal een opvarend 

schip dat op een afvarend schip moet wachten, liever ver 

beneden zo’n bocht al stil gaan liggen. Duwstellen die elkaar 

in de bocht bij Nijmegen op de Waal niet kunnen passeren, 

wachten daarom beneden de spoorbrug op elkaar. 

Een opvarend schip dat in de hang moet inhouden om een 

oploper te laten passeren, zal door de onderstroom zijde-

lings richting de oord worden verplaatst. Opvarende sche-

pen zullen daarom zoveel mogelijk evenwijdig van de wal 

varen. Iedere zijwaartse beweging leidt namelijk tot gieren 

en dat is niet goed voor de snelheid van het schip. Als het 

schip giert, wordt het raakvlak van het stromende water 

tegen de scheepshuid namelijk groter en daardoor zal het 

schip afremmen (figuur 5). Nergens anders is de regel dat 

men bij het sturen ‘lui’ moet meer van toepassing dan op 

een stromende rivier!

Maar waarom moet u dat als jachtschipper allemaal weten? 

Welnu: als u weet hoe een binnenvaartschip zich gedraagt 

op stromend water, zult u beter kunnen inschatten welke 

koers het op de rivier zal volgen. En dat stelt u in staat om 

hier zo goed mogelijk op in te spelen.

Ook op uw jacht heeft stroming overigens de nodige invloed. 

Probeer uw schip maar eens stil te houden op een snelstro-

mende rivier. U zult dan merken dat dat nog helemaal niet 

zo eenvoudig is. Integendeel: stilhouden op een stromende 

rivier is één van de moeilijkste manoeuvres. 

noodStop

Als u tegen de stroom in vaart, lijkt het maken van een nood-

stop vrij eenvoudig: de schroef in achteruit en een schip ligt 

binnen enkele seconden stil. U zult daarbij echter wel reke-

ning moeten houden met de indirecte schroefwerking (zie 

de vorige aflevering). Op stromend water zal de wielwerking 

zich extra doen voelen, omdat uw door het achteruit slaan 

van koers gebrachte schip door de stroming direct in zijn ge-

heel zijwaarts wordt verplaatst. 

opdraaien

Een noodstop maken met een voorstroom varend schip 

is moeilijker. Stoppen kost dan veel meer tijd (de stroom 

werkt immers tegen) en bovendien wordt het schip onbe-

stuurbaar, zodra uw snelheid gelijk is aan de stroomsnel-

heid! Een schip veilig voor stroom stil houden kan eigenlijk 

alleen als het is voorzien van een boegschroef, die op de 
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juiste wijze kan worden bediend. Een andere mogelijkheid 

(maar op een jacht doorgaans niet van toepassing) is dat er 

voor de schroef extra roeren zijn geplaatst: de zogenaamde 

flankingroeren. Duwboten zijn daar vaak mee uitgerust en 

kunnen hun duweenheid (zolang die evenwijdig van stroom-

richting ligt) er ook voorstroom per-

fect mee stil houden. Alle andere 

voorstroom varende schepen (ook 

jachten) zullen voor het maken van 

een noodstop moeten opdraaien: 

dus tegen de stroom in draaien, om 

tegen stroom stil te komen liggen. U 

begrijpt dat deze manoeuvre extra 

tijd en ruimte vergt.  

Voordat u gaat opdraaien moet u 

vaart minderen (maar wel genoeg 

snelheid houden om nog bestuur-

baar te blijven), omdat de draaicir-

kel dan kleiner wordt. En als u het 

achterschip daarbij in de meeste 

stroom houdt, helpt de stroom u het 

schip draaien (figuur 6).

kopVoor nemen

Het tegenovergestelde van op-

draaien is kopvoor nemen: van 

tegen stroom varend zo draaien, dat 

het schip met de stroom mee komt 

te liggen. Nu moet u het achterschip 

juist in de minste stroom houden 

om de stroom tijdens het rondgaan 

in uw voordeel te laten werken. 

Binnenschepen maken bij het op-

draaien of het kopvoor nemen vaak 

gebruik van de ruimte tussen twee 

kribben. Daar is minder stroming of 

soms zelfs een tegenstroming. En 

dat kan helpen om het draaieffect 

nog eens extra te versterken. Maar 

let wel op, want tussen de kribben staat vaak minder water!

VaStmaken

Veilig vast maken kan op een rivier alleen als het schip te-

genstroom wordt afgemeerd. Manoeuvres die tegenstroom 

worden uitgevoerd kunnen in rust worden genomen; u heeft 

dan tijd en daardoor meestal ook overzicht.

Tegenstroom de oever aanvaren is gemakkelijk: langzaam de 

wal naderen, stilliggen op circa 50 cm van de kant en dan 

heel rustig het roer richting wal leggen. U zult zien dat u uw 

schip, hoewel het stilligt ten opzichte van de wal, perfect te 

sturen is! 

Een lang en sterk touw van het schip vooruit naar de wal is 

cruciaal om het schip op zijn plaats te houden. De kracht 

van de waterstroming, passerende schepen en het eigen ge-

wicht van uw schip zullen behoorlijk aan dit touw trekken.  

Als uw voortros niet sterk genoeg is, kan die breken. Met de 

andere touwen nog vast zal uw afgemeerde schip dan ‘kop-

voor nemen’, met alle gevolgen van dien. 

Als de stroming iets minder sterk is en er dus wat minder 

aan de voortros wordt getrokken, vinden vandalen het soms 

leuk om uw touwen los te maken. Op stil water is dat al erg 

genoeg, maar op een rivier is het ronduit misdadig!  Dit los-

maken kunt u verhinderen door met de ruimte in de lus een 

extra slag om de bolder te maken, zodat de touwen aan de 

voorzijde van de bolder elkaar kruisen (figuur 7). Hierdoor 

wordt het een stuk moeilijker om het touw vanaf de wal over 

de bolder te laten glijden. 

Genieten

Varen op stromend water is een serieuze bezigheid. Als u de

spelregels kent en ze op de juiste manier weet toe te passen,

is varen op een rivier echter vooral ook genieten geblazen!

05 Als een schip giert, wordt het raakvlak van het stromende water tegen de 

scheepshuid groter en daardoor zal het schip afremmen. 06 Opdraaien in een 

bocht. 07 Met een extra slag om de bolder is een tros vanaf de wal minder gemak-

kelijk los te maken door vandalen. 
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Opdraaien in een bocht
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begrippeNlijst
Stroomgebied: al het land dat op de 

rivier afwatert.

Waterscheiding: de grens tussen twee 

stroomgebieden. 

Bedding: het gedeelte van het stroomdal 

dat door water is bedekt. De  bedding is 

bij hoogwater breder dan bij laagwater.

Stroomgeul: het gedeelte van de bedding 

met de grootste diepte (vaargeul).

Stroomdraad: de denkbeeldige lijn, in 

de lengterichting van het stroomgebied, 

waar het water het snelst stroomt.

Verval: het verschil in hoogte van de 

waterstand tussen twee punten.

Verhang: gemiddeld verval per kilometer 

tussen twee punten. 

Afvoer: de hoeveelheid water per tijds-

eenheid, uitgedrukt in m³ per seconde.

Regime: de schommelingen in de afvoer 

tussen het minimum en het maximum.

Was: de stijging van de waterhoogte 

t.o.v. de vorige dag.

Val: de verlaging van de waterhoogte 

t.o.v. de vorige dag.

Te berg/opvarend: in de richting van de 

oorsprong van de rivier varen, dus de 

berg omhoog.

Te daal/afvarend: in de richting van de 

zee varen, dus de berg af.
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