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‘JE LEERT IEDERE REIS WEER WAT’ 

Peter Boonen loodst schepen in veilige haven 

 

 

 

„Slow ahead, zero eight zero". De kapitein en roerganger van de 9477 ton metende 

Family Ivory herhalen: „slow ahead, zero eight zero." Het is het eerste commando 

van loods Peter Boonen (34) nadat hij de wal heeft laten weten dat we ongeveer 

vijf mijl uit de kust aan boord van de Griekse vrachtboot zijn gestapt. 

 

Twaalf dagen geleden is de uit Piraeus afkomstige Family Ivory met een lading 

cacaobonen van de Ivoorkust naar Amsterdam vertrokken. Met een gemiddelde 

snelheid van 13 mijl (= 24 km) per uur liggen een kleine 7.000 km achter de schroef. 

De laatste loodjes liggen voorde boeg. De zee is glad maar het zicht wordt met de 



minuut minder. Voor Peter Boonen wordt het stukje naar de Noordersluis allerminst 

een routineklusje.Op sommige ogenblikken is het zicht nauwelijks meer dan 

honderd meter. 

Om 11.15 uur is de in Krommenie wonende loods langs het bekende touwladdertje 

aan boord van de Family Ivory gestapt. Omstreeks 8.30 uur is hij vanuit IJmuiden 

gewaarschuwd dat hij de Griek binnen moet brengen. Tegen 10 uur is Peter Boonen 

in het onderkomen van de loodsen dat de naam „Recht doorzee" draagt. De 

computer daar vertelt alles over het schip, de weersomstandigheden en de mogelijke 

obstakels op weg naar de Hornhaven in Amsterdam. Het schip blijkt 150 meter 

lang en 21 meter breed, de golven gaan niet hoger dan een halve meter en er zijn 

geen obstakels in de sluis en het Noordzeekanaal die extra aandacht verdienen. Tegen 

elven stappen we aan boord van de Wulp, één van de gele tenders waarmee de 

loodsen aan boord worden gebracht van de schepen die buitengaats liggen te wach-

ten. Pilot staat er in grote letters op de zijkant. Bij dit weer is het overstapje op de 

Griek zelfs voor land rotten een peuleschilletje. 

 

Andere koers 

In overleg met de wal besluit Peter Boonen, die vijf jaar loods is en schepen tot 

15.000 ton mag loodsen, met binnen lopen te wachten tot twee schepen op weg naar 

zee in de sluis liggen. De schepen moeten dan nog geschut worden. We hebben dus 

geen haast. 

Hij heeft inmiddels vastgesteld dat de radar niet helemaal werkt zoals zou moeten.  

„De radar heeft een bepaalde heading lijn. Die headinglijn moet goed zijn. Is hij niet 

in overeenstemming met het kompas van het schip dan stuur je in wezen 

voortdurend een andere koers dan je denkt te sturen. Dan kom je vanuit IJmuiden 

gezien dus steeds of te noordelijk óf te zuidelijk uit. Dat kan niet." 

 
 



 

 

 

Bij het binnen lopen heeft de loods behalve met de snelheid van het schip ook 

rekening met de stroom te houden. De stroom is afhankelijk van het getij en verder 

van de weerssituatie. „Hoe harder je vaart hoe minder invloed de stroom heeft. Is de 

stroom sterker dan je ingeschat hebt dan kun je twee dingen doen: meer opsturen of 

sneller gaan varen." Peter Boonen is zeer geconcentreerd bezig. Lichte blosjes op 

zijn wangen verraden een stukje spanning. Van tijd tot tijd krijgt hij op zijn ver-

zoek informatie van de wal omtrent alle scheepsbewegingen. „Ik wil natuurlijk 

weten waar die schepen zijn die uit de sluis komen. Eén van de hoofdprincipes is 

het aanhouden van de lichtenlijn. Die is met name heel belangrijk voor het binnen 

lopen van de sluis." 

 

Storm 
De meeste loodsen vinden mist erger dan storm. Bij windkracht 7 of 8 worden de 

loodsdiensten wel vaak gestaakt maar dat komt omdat het dan niet meer mogelijk is 

de loods op een schip over te zetten. Is de loods al aan boord dan komt hij in negen 

van de tien gevallen ook de haven binnen. Als de gezagvoerder van een schip een 

storm ziet aankomen dan kan hij besluiten de loods in een eerdere haven aan boord 

te nemen. De loods wordt vaak dagen tevoren besteld maar vier uur voor 

binnenkomst of vertrek is het minimum. Er is een maatschappij of gezagvoerder 

vaak heel erg veel aan gelegen op tijd binnen te komen want de concurrentie in 

de scheepvaart is moordend. Omdat de kosten zo hoog zijn moet het laden of lossen 

bij voorkeur overdag gebeuren. Daarom ook heeft 70 procent van de 

scheepsbewegingen 's nachts plaats. De loods werkt vijf dagen achtereen en heeft 

dan vier vrije dagen. Maar het komt maar al te vaak voor dat de loods tijdens die 

vijf werkdagen aan niet meer slaap toekomt dan twee of drie uur per nacht. Moet hij 

een tweede schip begeleiden binnen 7-1/2 uur nadat hij voor het eerste schip 

opgeroepen is dan kan hij al gauw op een werkdag van 12 uur uitkomen. Ondanks 

de spanning waarmee het werk gepaard kan gaan vindt Peter Boonen dat hij een mooi 

vak heeft. „Je leert iedere reis weer wat." 

 

 

 

 

Massa staal 
We blijken ons inmiddels tussen de pieren te bevinden maar die gaan helemaal in 

mist op. Van de lichten op de rede die bij normaal weer al mijlen ver in zee te 

zien zijn valt niets te bespeuren. Plotseling duikt uit de mist een grijze massa 

staal op, die op nog geen honderd meter afstand passeert. Korte tijd is de Russische 

tegenligger in volle glorie te zien, enkele ogenblikken later is er niet meer dan 

een half schip van over. Dan lost ook de rest in de mist op. 



De sleepboten melden zich. De loods heeft er twee besteld voor het binnenlopen van 

de sluis. Om schade aan de sluis te voorkomen is een sleepboot achter het schip 

verplicht. Peter Boonen: „Je kunt niet het risico lopen dat het schip zegt doe het 

zelf maar als de machine op achteruit gezet wordt. 

Op een gegeven moment zeg ik tegen die sleepboot achter: zet er maar tien ton op. 

Wat is het voordeel voor mij? Als je de machine stopt dan stuurt het schip 

slechter want je haalt de vaart er uit. Maar je hebt druk op het roer nodig om het 

schip goed te kunnen sturen. Maar met de tegendruk van de sleepboot kan ik de 

machine laten draaien zonder dat ik meer vaart krijg." Plotseling doemt 

verrassend het groen van de wal op. Enkele minuten later liggen we in de sluis. 

Daar komen via de agent van het schip de gegevens aan boord waar het schip in 

Amsterdam moet worden afgemeerd. Dat blijkt de Hornhaven te zijn. Omstreeks 

15.45 uur geeft Peter Boonen voor de laatste maal het commando: „stop engine". 

Het karwei is geklaard. 

 

 


