
LAAGWATER
… een belangrijk thema voor Contargo en zijn klanten. Hier vindt u belangrijke informatie.
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De zomer van 2015 en heel 2016 hebben in vele Duitse regio‘s records gebroken: langdurige hitte en weinig neerslag hebben  
geleid tot lage waterstanden in Duitse rivieren. Op de Elbe moest de scheepvaart op veel plaatsen worden stilgelegd. Een regel- 
matige dienstregeling was in augustus alleen nog maar tussen de zeemonding en de haven in Hamburg mogelijk. Ook de Rijn  
en de Donau konden uiteindelijk nog slechts bevaren worden door binnenschepen met een gereduceerde hoeveelheid vracht. 
Dit was het begin van wat binnen de branche als laagwaterperiode wordt aangeduid

LAAGWATER – EEN BELANGRIJK THEMA

DE ZOMER VAN DE EEUW
2015 is statistisch al de tweede zomer van de eeuw (na de zo-
mer van 2003). Het jaar 2016 was het warmste sinds het begin 
van de metingen. In totaal waren 14 van de 15 warmste jaren 
sinds het begin van weermetingen in 1880 in de 21e eeuw. 
Klimaatonderzoekers gaan ervan uit dat extreme droogte en 
hoge temperaturen in de zomer door de voortschrijdende 
opwarming van de aarde steeds vaker zullen voorkomen. Door 
het smelten van de gletsjers, zoals in Zwitserland wordt waar-
genomen, zullen de veranderingen in de Rijn in vergelijking 
met andere rivieren tot 2085 waarschijnlijk meevallen. 

UW BEGRIP, ONZE DANK
Ook Contargo moest zich de afgelopen maanden opnieuw met 
het onderwerp laagwater bezighouden. Wij willen u vanaf deze 
plek voor uw begrip en ondersteuning tijdens deze periode 
bedanken. Hierna hebben wij enkele wetenswaardigheden voor 
u op een rijtje gezet om de samenhang en definities omtrent 
het thema laagwater beter te begrijpen.

2017



DE WATERSTANDEN VAN DE RIJN TER VERGELIJKING
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Aandeel dagen per jaar (365 dagen = 100%) bij een waterstand van: <80 cm 80–150 cm >150cm

INFOGRAPHIC: © CONTARGO 2017

De waterstanden van de Rijn wisselen per jaargetijde nog al eens. Hierdoor wordt 
het scheepvaartverkeer slechts enkele dagen per jaar beperkt. Gemiddeld genomen 
over een aantal jaren liggen de waterstanden binnen een voor de binnenscheep-
vaart normaal bereik.

Gemiddelde ontwikkeling van de 
waterstanden bij de drie belangrijkste 

meetpunten in de Rijn: Kaub, Duisburg-
Ruhrort en Emmerich (2003 tot 2017)

Waterpeil Kaub  
Voor het waterpeil in Kaub was 
2016 een normaal jaar. Op 81 
dagen (22%) lag de waterstand 
onder de 150 cm en gold er 
laagwater. Op slechts 23 dagen 
(6%) was er met een waterpeil 
van minder dan 80 cm sprake 
van extreem laagwater. Het ge-
middelde waterpeil gedurende 
het jaar lag met 236 cm zelfs 
19 cm boven het gemiddelde 
van 217 cm (2003-2017). Ook 
in 2017 (t/m 26.05.2017) ligt 
het met tot nu toe 39 dagen 
(27%) onder de 150 cm gemid-
deld. In de recordjaren 2003 
en 2011 was er daarentegen 
op 190 dagen (52%) resp. 
180 dagen (48%) sprake van 
laagwater.  

KAUB

* t/m 26.05.2017



DUISBURG-RUHRORT

Waterpeil Duisburg-Ruhrort  
Bij het meetpunt in Duisburg-
Ruhrort werden er in 2016 
zeer goede waterstanden 
geregistreerd. Met 428 cm lag 
de over het jaar gemiddelde 
waterstand 17 cm boven het 
gemiddelde van 411 cm (2003 

tot 2017). Het aantal dagen 
met een waterpeil boven de 
270 cm is in vergelijking tot het 
jaar ervoor met 6% tot 78% 
(285 dagen) verbeterd (2015: 
264 dagen, 72%). In 2017 (t/m 
26.05.2017) was er weliswaar 
op 44 van de 146 dagen (30%) 

laagwater met een waterpeil 
onder de 270 cm, maar dit 
komt niet eens in de buurt van 
de records in 2003 (119 dagen) 
of 2011 (107 dagen). Extreem 
laagwater met waterstanden 
onder de 180 cm was er voor 
het laatst in 2003.

* t/m 26.05.2017
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Aandeel dagen per jaar (365 dagen = 100%) bij een waterstand van: <80 cm 80–150 cm >150cm

INFOGRAPHIC: © CONTARGO 2017



Om een optimale, maar ook veilige belading van schepen 
mogelijk te maken, moeten de actuele waterstanden 
langs de route al vóór het beladen van de schepen 
bekend zijn. Langs de Rijn en zijn zijrivieren zijn voor dit 
doeleinde meetstations geplaatst. Het nulpunt van de 
waterstand ligt echter niet op de bodem van de rivier. 

SCHEPEN VEILIG BELADEN

VOORBEELD:  
WATERPEIL KAUB
Met de waterstand bij Kaub 
als voorbeeld wordt de actuele 
vaargeuldiepte als volgt 
bepaald: minimale gewenste 
vaargeuldiepte, ofwel „diepte 
onder gelijkwaardige water-
stand“ („DoGlW“) (A=190 
cm) minus gelijkwaardige 
waterstand (GlW) (B=78 cm) 
plus dagwaterpeil (C= bijv. 
60 cm) = actuele vaargeul-
diepte (hier: D=172 cm).
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De dagelijkse waterstand geeft dus alleen maar een voor 
die plaats bindende referentiewaarde weer. De minimale 
gewenste vaargeuldiepte kan via de beide referentie-
punten van gelijkwaardige waterstanden (GlW) als ook 
voor de minimale gewenste vaargeuldiepte op het 
betreffende stuk van de Rijn bepaald worden.

FORMULE 
voor het berekenen 

van de actuele vaargeuldiepte (D):

A-B+C=D

WAAROM 
WATERPEIL KAUB?
In de buurt van Kaub is het 
waterpeil in vergelijking met 
andere waterstanden op 
de Boven- en Midden-Rijn 
relatief het laagst. 

Het waterpeil in Kaub 
wordt daarom als 
referentiewaarde voor 
de scheepvaart op de 
Boven- en Midden-Rijn 
gebruikt.

INFOGRAPHIC: © CONTARGO 2017

Foto: Rheinebene / Kaub



De draaglast van een binnenschip is enerzijds afhankelijk van het type en ander-
zijds van de laagste waterstand tijdens de reis. Containerbinnenschepen hebben 
onbeladen al een diepgang van ca. 90-130 cm (lege diepgang).

DRAAGLAST VAN HET SCHIP BEPALEN

Uit veiligheidsoverwegingen 
wordt er met een vrije ruimte 
onder de kiel van ca. 20 cm 
gerekend. Bij een actuele 
vaargeuldiepte van bijv. 212 
cm blijft er voor de belading 
van het schip (beladingsdiepte) 
nog slechts 192 cm over. 

Een groot motorschip van 135 m
lengte en met een maximale 
capaciteit van 500 TEU kan 
bij normale waterstanden tot 
5.200 ton dragen. Bij een 
waterpeil in Kaub van 60 cm 
(komt overeen met een 
vaargeuldiepte van 172 cm) 
is de maximale belading 
beperkt tot slechts 900 ton.

INVLOED 
VAN LAAGWATER
Door de lage waterstanden 
en de hiermee gepaard 
gaande versmalling van 
de vaargeul kunnen er 
beperkingen tijdens de vaart 
optreden (bijv. reductie van 
de vaarsnelheid). 

De overheid legt echter geen 
blokkade van de Rijnvaart 
op bij laagwater. Zolang de 
kapitein het nautisch kan 
verantwoorden, is er scheep-
vaart mogelijk.
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KIELRUIMTE, ETC.: WAAR MOET OP GELET WORDEN?



AANTAL SCHEPEN VOOR 
HET TRANSPORTEREN 
VAN HET GELIJKE 
TONNAGE

HOE VEEL SCHEPEN ZIJN ER NODIG?
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Tot een waterpeil in Kaub 
van ca. 250 cm tot 260 cm 
kunnen de containerschepen 
tot hun maximale belasting 
beladen worden. De maxi-
male lading wordt daarna 
met elke daling van de 
waterstand kleiner. 

Bij een waterstand van 135 
cm in Kaub kan een groot 
motorschip van 135 m lengte 
en een capaciteit van 500 TEU 
dan nog maar voor de helft 
worden beladen. Dit betekent 
dat er voor het transport van 
het gelijke tonnage in plaats 
van één schip nu twee schepen 
moeten worden ingezet.

Bij een waterpeil van 75 
cm in Kaub zijn dat al vier 
schepen. Als het waterpeil nu 
nog 20 cm verder daalt, dan 
zijn er minstens zes schepen 
nodig die moeten worden 
beladen.

INFOGRAPHIC: © CONTARGO 2017



Door de verminderde belading van de schepen moet er 
extra scheepsruimte op de markt worden gecharterd. 
De kosten stijgen hierdoor bij een dalend waterpeil 
buitenproportioneel. 

KOSTENSTIJGING TEN GEVOLGE VAN LAAGWATER
Bij langer durende laagwaterperiodes ontstaat er 
schaarste op de markt wat betreft vrije capaciteit 
van scheepruimte, wat opnieuw tot extra kosten-
stijgingen leidt.

WATERPEIL KAUB (in cm)

*S
ch

ee
ps

ko
st

en
 o

m
 h

et
ze

lfd
e 

to
nn

ag
e 

  b
ij 

ve
rs

ch
ill

en
de

 w
at

er
st

an
de

n 
te

 v
er

vo
er

en

   
   

   
   

  K
O

ST
EN

* 
(in

 €
)

LAAGWATER     08INFOGRAPHIC: © CONTARGO 2017

RISICOGRENS
– bij een waterstand 
(Kaub) lager dan 40 cm 
is een zinvolle binnen-
scheepvaart nauwelijks 
nog mogelijk.

UITZONDERING
– sommige schepen 
kunnen afhankelijk van 
hun bouwwijze nog tot 
35 cm varen.

Voorbeeld: meetpunt Kaub



DE 3 BELANGRIJKE MEETPUNTEN
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Uitgangspunt voor het waterpeil is de waterstand om 05.00 uur (CET) conform 
ELWIS (Elektronisch Waterwegen Informatiesysteem: www.elwis.de), die wij 
dagelijks op onze website (www.contargo.net) publiceren.

Maatgevend is de daadwerkelijke vertrekdag van het schip. Stroomafwaarts: 
afvaart bij de binnenlandse terminal / stroomopwaarts: afvaart in de zeehaven. 

INFOGRAFIK: © CONTARGO 2017

ALS MAATGEVENDE WATERSTAND GELDT:

 MEETPUNT KAUB: 
 Voor terminals die ten zuiden van Koblenz liggen

 MEETPUNT DUISBURG-RUHRORT:
 Voor terminals die ten noorden van Koblenz liggen,  
 inclusief Koblenz

 Meetpunt Emmerich: 
 Voor alle terminals die ten noordwesten van Emmelsum  
 liggen, inclusief Emmelsum.  



LAAGWATERTOESLAG
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Bij het bereiken van de in de grafieken genoemde waterstanden wordt ter compen-
satie van de buitenproportionele kostenstijging een toeslag (laagwatertoeslag) als 
hieronder weergegeven in rekening gebracht. 

MEETPUNT KAUB MEETPUNT DUISBURG-RUHRORT MEETPUNT EMMERICH

* Voor waterstanden lager dan 80 cm in Kaub, 180 cm in Duisburg-Ruhrort en 30 cm in Emmerich houdt voor ons de vervoersverplichting op.
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Contargo GmbH & Co. KG
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info@contargo.net
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JURIDISCHE DISCLAIMER
Het copyright op alle inhoud van dit document ligt bij de uitgever. 
Voor het gebruik, ook gedeeltelijk, is de uitdrukkelijke toestemming 
van de uitgever nodig. De inhoud van dit document is met de grootste 
zorgvuldigheid samengesteld. Er wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard voor de volledigheid, fouten, weglatingen en juistheid 
van de inhoud.
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