
 

Waterverplaatsing 
------------------------------------------------ 
 

Rompsnelheid, waterverplaatsing, zuiging en retourstroom wordt veroorzaakt 
door de hoeveelheid water die weggeduwd wordt door het onderwaterschip. Elk 
schip heeft een bepaalde rompsnelheid. Vaart u sneller dan de rompsnelheid, 
zal niet alleen de waterverplaatsing, maar ook het brandstofverbruik fors 
toenemen. Zonder noemenswaardige versnelling. Dit heeft te maken met de 
vorm en de afmeting van het onderwaterschip, en wordt veroorzaakt door de 
boeg- en hekgolf bij een varend schip.  

Deze golven versterken elkaar wanneer u de rompsnelheid overschrijdt.De 
snelheid van de retourstroom is afhankelijk van de diepte van de vaargeul, de 
breedte van uw schip en ook van de ruimte naast uw schip. Zo is op ruim water 
de snelheid van de retourstroom lager dan in een nauw vaarwater.  

Vaart een diepliggend schip niet in het midden van een vaarwater maar zoveel 
mogelijks stuurboord,dan is de retourstroom aan de stuurboordzijde groter dan 
aan de bakboordzijde. Met als gevolg dat het waterniveau zakt aan de smalle 
kant waardoor het schip nog meer naar de oever gedrukt wordt.  

Stuurt u het schip nu van de kant af dan zal het achterschip nog meer naar de 
kant toe getrokken worden, zodat de kop uitbreekt naar bakboord. De oplossing 
is simpel, onmiddellijk vaart minderen! 

 

 

 

 



 

Zuiging door schepen 
---------------------------------------------------------- 

Zuiging is een fenomeen dat met name grote schepen veroorzaken en ook de 
effecten van ondervinden.  

Wat is zuiging nu precies? Zuiging is een stroming die optreedt rond schepen met 
een grote waterverplaatsing en die zowel naar het grote schip toe als daar vandaan 
kan staan. Zuiging wordt veroorzaakt doordat schepen veel water wegduwen met 
hun boeg en met hun schroef. 

Aan de voorkant van een schip wordt het water in een golf, de boeggolf, opgestuwd. 
Het water in deze ophoging vloeit in voorwaartse, zijwaartse en achterwaartse 
richting weg. Het effect is dat er rond de boeg van een groot schip stromingen in alle 
richtingen van de boeg weg lopen. 

Aan de achterkant van het schip treedt eenzelfde effect op omdat de schroef water 
van voren aanzuigt en in achterwaartse richting wegstuwt. Hier vind je de hekgolf, 
die ook in alle richtingen bij het grote schip vandaan stroomt.In het midden van het 
schip vindt een verlaging van het waterniveau plaats, waardoor daar water heen 
stroomt.Het effect van zuiging van schepen is groter naarmate zij een grotere 
waterverplaatsing hebben en wanneer zij harder varen.  

Bij een schip dat een ander schip voorbijloopt is het effect van zuiging nòg sterker en 
daarom moeten zij altijd veel zijwaartse afstand houden. Als twee grote schepen 
elkaar op tegengestelde koersen naderen zal het effect van de zuiging er juist voor 
zorgen dat zij bij elkaar weg worden gezet. 

 

 

 



 

 

  Scheepsgolven en Stroming 

------------------------------------------------------------------------------- 

Een boeggolf is een golf die ontstaat door de beweging van een schip en het 
contact van de boeg met het omliggende water.Naarmate de boeggolf uitdijt, bepaalt 
deze de uiterste grenzen van het kielzog. Een grote boeggolf creëert een weerstand 
en vertraagt het schip. Een boeggolf kan ook een gevaar betekenen voor kleinere 
schepen en boten, en kan schade aanrichten aan aangemeerde schepen, oevers en 
dergelijke. De scheepsromp wordt om deze redenen geoptimaliseerd voor de 
vorming van zo klein mogelijke boeggolven, onder meer met het gebruik van een 
bulbsteven bij grotere schepen. Een bulbsteven veroorzaakt een golfdal dat het 
effect van de boeggolf deels compenseert. 

Een hekgolf is een golf die achter een boot ontstaat door zijn beweging.De term hek 
is een andere aanduiding voor de achtersteven van een schip. 

In tegenstelling tot een boeggolf is een hekgolf in eerste instantie een golfdal, dat 
begint in de waterspiegelverlaging die achter een varend schip ontstaat (kielzog). De 
diepte van dit dal neemt toe met de snelheid, maar is ook afhankelijk van de vorm 
van de achtersteven: een stompe of zelfs rechte achtersteven geeft een dieper dal 
dan een spitse en/of geleidelijk uit het water oprijzende achtersteven. Een schip met 
een ideale stroomlijn geeft bij het varen een lage hekgolf. 

De horizontale hoek die een hekgolf (en ook de boeggolf) maakt met de 
bewegingsrichting van een schip is scherper bij hogere snelheid van het schip en 
stomper bij hogere voortplantingssnelheid van de golf over het water. De 
voortplantingssnelheid van de golf hangt weer af van de waterdiepte ter plaatse. 

 



 

 

Het kielzog (ook wel kielwater genoemd) is het turbulente gebied in het water achter 
een schip. Een zich voorwaarts bewegende scheepsromp drukt water opzij, dat 
achter de romp weer samen komt. Bij gebruik van een schroef wordt er extra 
turbulentie aan toegevoegd. In het kielzog gaat energie verloren, die opgebracht is 
door het voortstuwingssysteem van het schip. Een wild kielzog is een indicatie voor 
relatief veel energieverlies. Het rendement van scheepsromp en voortstuwing krijgt 
de laatste decennia meer aandacht door de stijgende energieprijzen en de aandacht 
voor het milieu.Bij een varend schip ontstaat door huidwrijving en scheepsvorm een 
volgstroom die voorwaartse snelheid krijgt. In het vlak van de schroef ontstaat 
daardoor een lagere snelheid dan de vaart van het schip. 

Volgstroom is de grenslaag die ontstaat bij een varend schip doordat het water door 
huidwrijving en scheepsvorm een voorwaartse snelheid krijgt. In het vlak van de 
schroef ontstaat daardoor een lagere snelheid dan de vaart van het schip. Daarnaast 
wordt er door het varen een golf opgewekt waarvan de golftop een voorwaartse 
snelheid heeft en een golfdal een achterwaartse snelheid. Bij langzame schepen 
bevindt zich bij het achterschip een golftop, bij snelle schepen een golfdal. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepsromp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepsschroef
https://nl.wikipedia.org/wiki/Energie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volgstroom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grenslaag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schip_(transportmiddel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wrijving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepsschroef


 

 

 


