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Per jaar hebben zo'n 68.000 zeeschepen de hulp nodig van een van de
220 loodsen om de haven van
Rotterdam in of uit te varen. Een reisje
in de schaduw van loods Eric van Dijk.
Tekst: Hans van Vessem Foto's: Loodswezen bv, AD

chijnbaar doelloos dobbert de Markab. Zonder hen is de doorvaart naar de
loodsboot Markab zo'n kilometer Europoort, de stad, ofzelfs Dordrecht en Goof tien buiten de kust van Hoek rinchem nauwelijks denkbaar. Alleen schevan Holland rond. In de omge- pen die kleiner zijn dan negentig meter moving varen enkele zeeschepen gen zonder loods het Rotterdamse havengerichting Rotterdamse haven. Aan . bied in, de rest moet zich op de bruglaten adhet dek van de Markab verschij- viseren. De Markab is zeven dagen per week
nen vier mannen. Ze nemen plaats in een (op enkele uren na om te bunkeren) buitengele jol, die er meteen de sokken inzet en af- gaats als tussenstation voor de loodsen.
Met een snelle 'tender' (pendelboot) zijn
koerst op een van de zeeschepen. Via een
touwladder klimt een van de mannen uit de loods Eric van Dijk en ik vanuit het hoofdjol naar het dek van het schip en verdwijnt kwartier in de Pistoolhaven in Europoort
naar de loodsboot gebracht. Een hartelijk
.dan rap naai de brug.
. Tienduizenden schepen stomen jaarlijks welkom aan boord - "Moetje met hem mee?
op naar Rotterdam en nagenoeg allemaal Benje goed verzekerd?" - gevolgd door een
krijgen ze te maken met de mensen van de korte rondleiding op de brug. Dan gaat het
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naar de wachtruimte. Op een van de deuren
prijkt de vraag of we met 'zachte voetjes' op
de trap willen lopen, want binnen 'slaapt iemand zoetjes'. Jawel, we bevinden ons op
een schip vol ruwe zeebonken.
In de wachtruimte zitten enkele loodsen.
Ze bezitten hun ziel in lijdzaamheid, kijken
tv, lezen een krant, eten soep of plukken
hun opdracht uit een computer. Als er verbinding met de wal is, want soms is de Markab net buiten bereik van het KPN-netwerk
van Hoek van Holland. Dan is het even
wachten tot de digitale vingers zich weer tot
de loodsboot hebben uitgestrekt.
Met enige regelmaat klinkt een oproep
aan een van de loodsen via een in de wand of

plafond verstopte speaker. Dan trekt de aangesprokene zijn jas aan, groet de achterblijvers die hem kort daarop in de gele jol voorbij zien scheren, op weg naar het te beloodsen schip.

'Wij zijn niet de schakel
waarop het proces in de
haven stopt. Wij gaan altijd
door. Dat mag je van ons
verwachten.'

Martijn Witte zit al sinds half zeven te
wachten op 'zijn' schip. Hij is sinds 1juli zelfstandig loods. Als 'beginneling' is hij nu bevoegd schepen tot honderd meter lengte de
haven in en uit te loodsen. "Dat wachten op
een schip is het grootste deefvan het spelletje," weet hij inmiddels, "maar gemiddeld
ben je hier toch met een uurtje wel weer
weg." Nauwelijks heeft hij dit gezegd of hij
kan dejol opzoeken.
In de verte komt een uit de kluiten gegroeide schoenendoos op ons af. Het blijkt
een schip vol auto's te zijn. Loods Hans
Leemborg mag dit gevaarte het CalandkanaaI in leiden en door de Calandbrug bij Rozenburg. "Je houdt dan maar een paar me-

ter over tussen de brug en het schip. Dat is
een leuke, spannende ervaring. Net zo leuk
trouwens als een bootje van honderd meter
met veel wind de Vulcaanhaven indraaien.
Dat geeft ook voldoening," zegt Leemborg. -,
Het is zover. Ook wij kunnen plaatsnemen in de jol. Wat een mazzel dat de Noordzee zich deze dag hult in een biljartlaken en
geen zuidwester heeft opgezet. Zonder dat
ik zeeziek word, maken we de overtocht in
de jol naar de Amer Choapa, waar we op de
brug worden verwacht.
"'
We mogen dit 152 meter lange koelschip,
dat vaart onder Cypriotische vlag, afleveren
bij de fruitterminal in de Merwehaven op
de grens van Rotterdam en Schiedam.
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Ik kijk de kunst af van mijn gastheer, die
lichtvoetig tegen de scheepswand op lijkt te
klauteren. Dat moet ik ook kunnen. Hoewel... Nooit geweten dat zeven meter zo
hoog zijn en zo'n wissel op je spieren kunnen trekken. Nog een geluk dat de Amer
Choapa als een rots zo stilligt. Je moet er
toch niet aan denken datje aan boord moet
klauteren als het schip ook nog eens als een
dronkenlap over het water zwalkt en je als
een lastig insect van zijn huid probeert te
verjagen.
Met loodzware armen hijs ik me aan dek.
Daarna nog in hoog tempo via een tiental
trappen naar de brug. Pas als de loods en de
kapitein allang en breed hebben besproken
hoe ze op hun bestemming zullen aankoersen, krijg ik weer een beetje controle over
mijn spieren en adem. Van Dijk: "Ik dring
er altijd op aan dat de loodsen aan hun conditie moeten werken. Nu was het niet zo
moeilijk om aan boord te komen, maar je
moet dit onder alle omstandigheden kunnendoen."
Daar sta je als stadsbewoner niet zo bij
til. De haven gaat door, 24 uur per dag, 365
dagen per jaar. En dus ook het werk van de
loodsen. "Wij zijn niet de schakel waarop
het proces in de haven stopt. Wij gaan altijd
door. Dat magje van ons verwachten."

En mocht de zeegang zo hoog zijn dat de
jol niet meer veilig vanaf de Markab te water kan worden gelaten, is er nog geen man
over boord: dan hebben de loodsen altijd
nog de helikopter achter de hand en laten
zij zich door de lucht op de schepen afzetten.
In het kielzog van de autoboot koersen we
aan op Hoek van Holland. Daar zwenkt
loods Leemborg rechtsaf het Calandkanaal
in naar de Europoort en houden wij de linkergeul aan: de Nieuwe Waterweg. Via de
verkeerspost in Hoek van Holland, waar
ook permanent een loods achter de radar zit
om vanaf de wal de scheepvaart in het Pilot
Maas gebied in goede banen te leiden,
wordt afgesproken dat het schip dat nu het
Calandkanaal uitkomt stuurboord-stuurboord (we sorteren beide links voor) wordt
gepasseerd, anders zouden we eerst om elkaar heen moeten varen voordat we onze
wegen kunnen vervolgen. Een belangrijke
taak van een loods is 'zijn' schip in te passen
in de drukke verkeersstromen in het havengebied. "Dat is het prettige van loodsen onderling: we kennen het gebied als onze
broekzak en weten van elkaar wat we denken en willen. Dat maakt de verkeersstromen voorspelbaarder, waardoor het een
stuk veiliger wordt in de drukke haven."

Uiteraard blijft de kapitein de ba{\S op het
schip, maar de roerganger houdt zich nu
zonder morren aan de door de loods uitgezette koers. En allang voordat zich eventuele problemen aandienen, heeft Van Dijk ze
al gesignaleerd. Vanuit de Botlek draait een
booreiland de Waterweg op, voortgetrokken door vier sleepboten. Via de portofoon
zoekt hij contact met het niet zo wendbare
transport en worden afspraken gemaakt
wie welk deel van de rivier zal bevaren.
'Steady as she goes" ('Rechtzo die gaat').
De loods blijft rustig en dat is wel zo prettig
voor de roerganger die hier niet zo bekend
is. 'Steady as she goes, sir', is zijn antwoord,
zoals hij alle aanwijzingen van de loods herhaalt ten teken dat hij ze heeft begrepen.
Tussendoor eet Van Dijk nog een paar
hapjes van de Indiase curry met daarbij een

'Dat is het prettige van
loodsen onderling: we
kennen het gebied en
weten van elkaar wat we
denken en willen.r

onduidelijke vissoort. "Soms eet je dubbelop, thuis en aan boord. Soms zeil je overal
tussendoor en soms laat je aan boord het
eten met liefde aan je voorbijgaan." De vis
blijft nagenoeg onaangeroerd. "Erg tranig."
Tussen al het gekrioel op de rivier om ons
heen naderen we ons doel. Twee sleepboten
van Kotug - de Hamburg en de Rotterdam liggen bij Schiedam al op ons te wachten,
want die moeten ons 'rondzwaaien' op de rivier en de Merwehaven inslepen. De loods
loopt op de brug van bakboord naar stuurboord, van binnen naar buiten en weer terug. En kapitein Siddhartha Sharma volgt
als een schaduw. De navigatie wordt een
drietrapsraket: de loods roept, de kapitein
herhaalt en de roerganger en/of stuurman
voeren uit.
Van Dijk heeft ook nog via de portofoon
contact met de slepers die hij ,aanwijzingen
geeft. "Rotterdam haal er nog maar een klapje af. Vloei 'm er maar in." Met gebruik van
de stroom wordt het schip midden op de ri-'
vier gekeerd en achteruit de haven ingesleept.
Daar ligt al een scheepje van de roeiers
klaar om de tros aan te pakken en naar de
kant te brengen. Ook dat verloopt vlekkeloos. De Amer Choapa ligt waar ze moet
zijn. De klus is geklaard.
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Vallieidsagers
tot zeeloodsen
1445

loodsenverenigingen, die elkaar
beconcurreren. Het rijk besluit tot
het oprichten van één Rijks-Loodswezen waar.in de loodsen samenkomen.

Voor het eerst iser
sprake van loodsen,
leidsagers zoals ze dan worden
genoemd. Ze
krijgen de
opdracht om
bij de schippers geld te
vragen voor
het vuurbaken
bij Oostvoorneen de
beloodsingtonnen in de Maasmonding.

1859

1601

1925

De ontdekkingsreiziger Olivier van Noort
keert terug van een wereldreis
waarbij hij Borneo en Java aandoet.
'Bij Dover komt er een loods aan
boord die zijn oorlogsschip Mercurius de Maas binnenbrengt.

1616

De Staten van Holland
stellen 33 regels op,
waaraan de loods - dan piloot
genoemd - zich te houden heeft.
De stadsbesturen van Rotterdam,
Schiedam, Brielle en Delft houden
daarop toezicht.

Na invoering van de
Loodsenwet van
1859 ressorteert het Loodswezen
onder het ministerie van Marine en
later ministerie van Defensie.
Zuinigheid en een gebrek aan
inzicht in het loodsenwerk is vele
decennia kenmerkend.
In 1925 wordt het
loodsmanteken
afgeschaft. Het unif~rm heeft zijn
entree gemaakt, waardoor de
behoefte aan een legitimatie in de
vorm van een insigne niet meer
nodig is. Als kleding wordt de
blauwe kleur gedragen in de vorm
v~n een jas met knopen, een vest,
een broek en een hoed of blauw
lakense muts. Later wordt dit een .
pet met petembleem. Vanaf 1966
is d.it een witte uniformpet die het
gehele jaar door wordt gedragen.

1958

De spanning over het
zuinige beleid leidt in
Rotterdam tot oprichting van de
Vereniging De Nederlandse Loods.
De VNL speelt een grote rol bij de
verzelfstandiging van het loodswezen.

1982

Er verschijnt een
rapport over de
positie van de loods. Eén van de
conclusies is dat de loodsen niet in
overheidsdienst, maar zelfstandig
moeten zijn.

1661

Den Briel zet de drie
toezichthouders
buitenspel. De Rotterdammers
pikken dat niet en brengen een
eigen schip in de vaart. Met veel
geweld proberen de Briellenaren
dat schip uit de Maasmonding te
weren. Deze episode staat bekend
als de Brielse Oorlog.

Het beste van twee werelden
Het leven van een loods biedt
een zeeman het beste van twee
werelden: hij vaart elke dag en
is ook elke dag thuis.
Wie loods wil worden, heeft er
gemiddeld al zeven jaar in de
zeevaart op zitten. "Het is handig als
je een aantal jaren een schip hebt
gevoeld. Datje hebt geleerd te
manoeuvreren. Dat je je kunt verplaatsen in de positie van de kapitein," zegt voorzitter Eric van Dijk
van de regio Rotterdam-Rijnmond
van het Nederlands Loodswezen.
De bevoegdheid master ofall ships of
chiefmate of all ships is een vereiste
om te worden toegelaten tot de een
jaar Glurende opleiding tot loods.
Wie daarvoor slaagt, wor.dt beëdigd
tot loods en treedt toe tot de maat-

loodswezen
schap. Hij (of een enkele zij)
wordt lid van de beroepsvereniging
de Nederlandse Loodsencorporatie
en aandeelhouder van Nederlands
Loodswezen bv, die de ondersteunende diensten verleent.
Het eerste jaar mag een loods
schepen tot honderd meter de
haven binnenbrengen. Elkjaar
daarop groeit die scheepslengte
met 25 meter. Na tien jaar mag hij
atle schepen de haven in- en uitgeleiden. Voor 'geutloodsen' die met
tankers en bulkcarriers de diepe
Maasgeul en de Eurogeul naar de

Europoort bevaren, is diepgang het
criterium. Een 'echte geuler' steekt
tot maximaal 22 meter diep, een
'semi-geuler' gaat van 14,30 tot
17,30 meter diep. Per jaar is regionaal behoefte aan tien tot twaalf
nieuwe loodsen, omdat zo'n zelfde
aantal ermee stopt. Het functioneel
leeftijdsontslag dat op 55 jaar lag is
onlangs afgeschaft en vervangen
door een·flexibele pensioen leeftijd.
Het Nederlands Loodswezen telt
440 loodsen, van wie de helft in de
Rotterdamse.haven vaart. Er wordt
intwee ploegen gewerkt, vijf dagen
op en vijf dagen af. "Elke dag staan
er 87 mensen op de lat. We werken
van bovenaf d€ lijst. Wie gevaren
heeft, krijgt negen uur rust en komt
weer onderaan de lijst te staan. "

1988

De verzelfstandiging
is een feit. Met het
Nederlands Loodswezen gaan de
registerloodsen een nieuwe eeuw
in. Gevolg: er is nu altijd een loods
beschikbaar en er zijn geen wachttijden meer.

1750

Den Briel telt 38
buiten loodsen, die de
beschikking hebben over vier
loodsboten. Op elk scheepje voert·
een commandant het bevel over de
acht loodsen die het schip vooruit
roeien. In Rotterdam zijn vijftien
binnenloodsen gestationeerd.

2006

1852

In de eerste helft van
de 19de eeuw zijn er
staatsloodsen en particuliere

Om de loodsen
onder de allermoeilijkste omstandigheden aan boord van een zeeschip te kunnen zetten, wordt de
Swath in de vaart gebracht. Een 26
meter lange boot met aan weerszijde twee drijflichamen, waardoor
de golven nauwelijks vat hebben
op het vaartuig. Van stampen en
slingereJ71 heeft de Swath nagenoeg
geen 1ast; de stabilisatievinnen zijn
computergestuurd.

