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Agenda

1. Squat: wat is het
2. Welke orde van grootte, “hoe erg is het” (of niet)

a. Welke factoren van invloed
b. Rekenvoorbeelden
c. Voorbeeld uit meting op Amsterdam Rijn Kanaal

3. Verkeerssituaties: voorbeeld CFD berekening (animatie)
4. Analyse incident op de Waal
5. Vragen, opmerkingen, afronding

• Vraag om uitleg waar nodig, geeft signaal als ik te snel ga of …… ! 
Kan ook in de chat of het ”handje” in Teams of …
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1.0 Kielspeling

Th

Stilliggend schip (vooraanzicht) 

kielspeling = waterdiepte h – diepgang T

kielspeling
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1.1 Squat: dynamische inzinking en vertrimming

En meer schematisch getekend:

Bij volle schepen is de vertrimming door squat in de meeste gevallen voorover

Schip stil 
liggend

Varend 
Schip 

Gemiddelde inzinking:

trim voorover

Trim (hier enigzins voorover)

Vaarsnelheid

inzinking
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1.2 Squat

1. Squat “speelt” vooral op ondieper water.

2. Het ontstaat door de stroming van het water om het varende
schip, waardoor de drukverdeling in het water verandert.

3. Bij een varend schip wordt het water voor de boeg weggedrukt 
en stroomt naast en onder het schip door. Dit veroorzaakt een 
lagere druk in het water naast en onder het schip.

4. Dat vertaalt zich in waterspiegel-daling naast het schip en in het 
inzinking en vertrimmen van het varende schip.

5. Met als resultaat: minder marge tussen onderkant schip en 
bodem, minder kielspeling.
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1.3a Waterspiegeldaling opzij van 110m schip in ARK
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1.3b waterspiegeldaling aan weerszijden van de Somtrans
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1.4 schematisch effect waterdiepte op omstroming
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1.5 Stroming om het achterschip (geen squat in deze berekening)

Zwart:     diep water

Oranje: diepte 6.5m

Groen: diepte 5.5m

Groen: diepte 5.5m 

Donker blauw : diepte 3.9m   dus 1.3 m kielspeling

Ligt blauw: diepte 3.1m  dus 0.5m kielspeling

Voorbeeld: omstroming achterschip afhankelijk van waterdiepte, diepg 2.6m, snelheid 13.5 km/uur
Bij minder waterdiepte gaat de stroming van “bottom  up”   naar “van buiten naar binnen”
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2.0 Extra inzinking door squat

• Er zijn verschillende benaderings-formules voor de gemiddelde 
inzinking (vaak niet in “alle” situaties toepasbaar) 

• Met name het vertrimmen is hiermee niet goed in te schatten.

• Met computer berekeningen kunnen betere inschattingen 
gemaakt worden van de inzinking en de vertrimming
(numerieke “CFD” berekeningen – Computational Fluid Dynamics)
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2.1 Welke factoren bepalen de squat

De dynamische inzinking neemt toe

1. Bij een hogere vaarsnelheid

2. In ondieper vaarwater, bij minder water onder de kiel

3. Als het vaarwater smaller wordt

4. Naarmate in een kanaal/rivier meer uit het midden wordt 
gevaren

Daarnaast beïnvloeden schepen elkaar: bij het ontmoeten en bij het 
oplopen van een ander schip neemt de squat toe. 
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2.2 Squat en scheepsafmetingen

Ook de scheepsafmetingen en de scheepsvorm hebben invloed op 
de squat

- De scheepsvorm heeft invloed op de trim. 
Hele volle schepen trimmen meestal wat voorover als gevolg van 
squat (is dus meestal van toepassing bij binnenschepen).

Bij gelijke diepgang en gelijke snelheid geldt;

- Grotere lengte – de squat neemt wat af.

- Grotere breedte – de squat neemt toe.
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2.3 Ondiep water, invloed diepgang en kielspeling

waterdiepte h=3.40 m
diepgang T

Diepgang Schip 110m * 11,45m Kielspeling

(m) Snelheid (km/uur) Inzinking  (cm) Netto kielspeling midscheeps (cm)

2.50 14,5 ca 22 90 – ca 22 = ca 68 

2.80 14,5 ca 25 60 – ca 25 = ca 35 
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2.4 Ondiep water en in breedte beperkt

150 m

260 m

Gem. 30 mCa. 25m

30 m

Schematische
rivier doorsnede

OLR.2012

150m vaargeul 
diepte: h=3.40 m

30 m uit baken: Ca 
2,8m diep

30 m

Gem. 30 
m

Ca. 25m

30 m uit baken: Ca 
2,8m diep

Diepgang Schip 
110m * 11,45m

Inzinking midscheeps
(in cm)

Netto kielspeling midscheeps
(in cm)

(m) Snelheid (km/uur) Midden 
vaarweg

Ca 70m uit 
midden

Ca 70m uit het midden varend

2.50 12,8 ca 18 ca 26 90 – ca 26 = ca 64 

2.80 12,6 ca 20 ca 28 60 – ca 28 = ca 32 
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2.5 Tenslotte nog twee rekenvoorbeelden
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135 m schip, in het midden van de vaarweg
diepgang 2.5 m, waterdiepte = 3.5 m.

voorspelling volgens Römisch

Breedte 17.5m
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135 m schip, in het midden van de vaarweg
diepgang 2.5 m, waterdiepte = 3.5 m. 
voorspelling volgens Huuska/Guliev

Breedte 17.5m

Breedte 11.45m

Breedte 22.9m

De trends zijn gelijk: grotere “midschip squat” als het schip breder wordt en als de 
snelheid toeneemt. Voor het 22,5m brede schip geeft de methode Römisch een fors 
grotere voorspelling vergeleken met die van Huuska/Guliev, met name bij de twee 
hoogste snelheden. De “waarheid” zal er ergens tussen in liggen.
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2.6 Voorbeeld meting A’dam Rijn Kanaal 

Snelheid Inzinking

achterschip

Inzinking boeg

[km/h] [cm] [cm]

12.0 13 21

14.0 24 33

15.0 30 40

Meet apparatuur aan boord van 

110 m schip, 

breedte 11,45 m, diepgang 3,4 m

Waterdiepte ca 6 m 
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2.7    Verkeerssituaties, ontmoeting met Somtrans

Amsterdam Rijn Kanaal. 

110m schip ontmoet 135m schip

Somtrans: 

135 m * 17.6 m, diepgang ca 3.1 m, 
snelheid ca 13 km/uur

Waterdiepte ca 6 m

Toename squat van het 110m schip 
van ca 20 cm tot ca 40 cm
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3.  Voorbeeld CFD berekening oplopen twee 110m schepen

(ReFRESCO)
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4.1 Analyse incident op de Waal

In gesprekken in PZI over squat werd een incident genoemd met als 
mogelijke oorzaak squat. Er waren veel gegevens beschikbaar. Intern 
heeft MARIN in  een apart onderzoekje dit incident geanalyseerd.

Situatie: 

110m schip, stroomop varend loopt koppelverband op bij Erlecom. 
Ter plaatse van de “bodemkribben” ontstaat schade aan de boeg 
onder water, forse lekkage. 



Waarschijnlijke

locatie van 

gebeurtenis
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4.2 Analyse vervolg

• 110m schip, tanker, 10 tanks, om en om geladen

• Diepgang voor 2.32 m

• Diepgang achter 2.06 m weergave bodem ter plaatse

• Snelheid over de grond ca 12.6 km/u
stroming ca 3 km/u

• Waterstand Lobith 721 + NAP

• Waterstand ter plekke ca 6.39 m + NAP
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4.3 Analyse locatie

• Schematisering 
dwarsdoorsnede

• Minimale waterdiepte 
tussen 3.10 en 3.19 m

Rode pijl: locatie 
langsdoorsnede

Rechtsonder: langsdoorsnede 0

1

2

3

4

5

6

7

0 50 100 150 200 250 300

Dwarsdoorsnede stroomafwaarts
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4.4 Analyse vervolg

1. Kielspeling zonder squat in de range 0.78 – 0.87 m (boeg)
2. Berekeningen squat midscheeps, enkel schip in de vaarweg, range 

0.19 – 0.36 m
3. Berekeningen squat twee 110m schepen naast elkaar

(zie ook volgende pagina)
• Squat midscheeps ca 50cm
• Extra squat  bij de boeg ca 28 cm

4. NIET meegenomen: 
• dynamische verschijnselen tijdens oplopen,

o.a. bij aanvang vaart oplopende schip in “golfdal” van/voorbij hekgolf van op 
te lopen schip.

• Impact van de stroming
• …..
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4.5 Analyse vervolg

Berekend golf patroon twee 110m 
schepen naast elkaar in “waal 
doorsnede” 

• Geen stroom

• Diepgang 3.5 m

• Waterdiepte 4.2 m

• Beide schepen 
14 km/u

• Ca 2 scheepsbreedtes uit elkaar

In deze berekening raakt de boeg de 
bodem.

Geen “dynamica” van het oplopen 
mogelijk meer squat in de praktijk

Geen stroom. Bij stroomop varen  in 
de praktijk mogelijk wat minder 
squat.

Conclusie: in de situatie is het aannemelijk dat het binnenschip een bodemkrib 
heeft geraakt door de extra squat bij de boeg als gevolg van de oploopmanoeuvre.

(RAPID)
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4.6 analyse vervolg, belangrijkste bevindingen

Conclusie

• Squat van een enkel schip (110 m * 11.45 m en groter)  in een 
Waal doorsnede bedraagt orde grootte 20 – 40 cm.

• Snelheid en interactie tussen schepen vergroot de squat, die kan 
tijdelijk met enkele decimeters toenemen. 

• Houd hiermee rekening  bij ondiepere gedeeltes

BELANGRIJK: de getallen in deze presentie zijn voorbeelden, 

daar waar berekeningen worden gebruikt zijn niet alle factoren in de 
berekening meegenomen (is nog niet mogelijk). 
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5. Samenvattend

1. “Squat” – het inzinken en vertrimmen van een varend schip, betekent 
minder ruimte, minder kielspeling onder het schip

2. Binnenschepen trimmen hierdoor vaak wat extra voorover (los van 
een initiële trim) 

3. Squat neemt toe 
a. Bij hogere snelheid

b. Bij een kleinere kielspeling

c. Als het vaarwater smaller wordt (bij gelijke diepte) 

d. Als je uit het midden vaart

e. Tijdens oplopen en ontmoeten van andere schepen

4. Bij gelijke lengte en gelijke diepgang neemt de squat toe als de 
breedte van het schip groter wordt. 
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