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Introductie
De kruising Hollandsch Diep // Dordtsche Kil wordt door recreatieschippers, binnenvaartschippers, RWS en
de bestuurlijke omgeving Moerdijk als onveilig ervaren. Recentelijk is er een besluit genomen om een
maatregelenpakket te implementeren om de vaarwegen bij Moerdijk veiliger te maken. Dit pilotproject is
onderdeel van dit maatregelenpakket.
In het pilotproject Dynamische Apps Recreatievaart wordt proefondervindelijk getest of de veiligheid op
deze kruising wordt verhoogd door het gebruik van een dynamische app voor recreatieschippers. Deze app,
wordt nadrukkelijk met een groep recreatieschippers vorm gegeven. Doelstelling van de app is real-time
inzicht te geven over de vaarweg en medevaarweggebruikers en zo een bijdrage te leveren aan het
verhogen van de veiligheid.

De workshops
Doel van de eerste fase van het pilot project is het verkrijgen van inzicht in oplossingen die bijdragen aan
veiligheid en het creëren van draagvlak en betrokkenheid bij de recreatieschippers en andere stakeholders
(RWS, Varen Doe je Samen, BLN-Schuttevaar). Er zijn een tweetal twee creatieve workshops georganiseerd.
In beide workshops waren zo’n 22 deelnemers aanwezig, waaronder een tiental recreatievaarders met
kennis van het gebied. In de eerste workshop is behoefte van de recreatievaart en de diverse stakeholders
besproken en zijn op basis hiervan de wensen en eisen van de oplossingen in kaart gebracht

De 1e workshop – verbeelden van de situatie
In de eerste workshop lag de focus op het verkrijgen van beter inzicht in kruising Hollandsch Diep /
Dordtsche Kil en de in de risico’s ter plaatse. In een interactieve setting was de kruising Hollandsch Diep /
Dordtsche Kil op een tafel
vormgegeven. Op basis van de
kaart en samen met de
deelnemers is het gebied
tastbaar
en
zichtbaar
gemaakt. Op deze manier zijn
de ervaringen en mogelijke
risicovolle scenario’s goed
zichtbaar te maken in de
discussie.
De discussie resulteerde in
een overzicht van situaties en
beschrijvingen waaraan de
app mogelijk een bijdrage kan
leveren. Als inspiratie zijn ook
een aantal door Teqplay ontwikkelde voorbeelden van apps gepresenteerd die een bijdrage kunnen leveren
aan de veiligheid. Hierna zijn de wensen en eisen geformuleerd en samengevat ten aanzien van de te
ontwikkelen app.
De resultaten uit de workshop waren de basis voor de concepten die door Teqplay zijn uitgewerkt. Ook
hebben diverse deelnemers nog aanvullende concepten aangeleverd die meegenomen zijn voor de tweede
workshop.
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De 2e workshop – concepten voor oplossingen
In de tweede workshop zijn een zevental concepten gepresenteerd aan de deelnemers. De concepten zijn
kort toegelicht en hierna werd de discussie gestart. De eerste directe feedback werd vastgeld; voor en
nadelen zijn geïdentificeerd en mogelijke uitbreidingen besproken. Ook werd gekeken of de combinatie
met een ander concept voordelen zou opleveren.
Aan het einde van de avond is door middel van een multi-vote system in kaart gebracht welke concepten
door welke partij als meest kansrijk gezien worden. De resultaten hiervan zijn verder in dit document
uitgewerkt.

Zeven concepten voor de recreatievaart
Op basis van zowel de problemen als de ideeën die opgehaald zijn tijdens de eerste workshop, heeft Teqplay
zeven concepten verder uitgewerkt. Hierbij is specifiek gefocust op het onderscheidend en klein maken van
ieder van de concepten om ze zo ook in te kunnen zetten als prioriteringsmiddel. Het uitgangspunt hierbij
is dat elk concept gecombineerd zou kunnen worden met een of meerdere andere concepten. De
combinatie van concepten wordt de app die vervolgens wordt ontwikkeld en gebruik in de pilot.
Bij de zeven concepten is ook niet strikt rekening gehouden met het kader van een app. Er is in de breedte
gezocht naar oplossingen die de verzamelde problemen zouden kunnen adresseren. Tijdens de eerste
sessie werd ook aangegeven dat mogelijk niet alle recreatieschippers een smartphone hebben. Daarom zijn
sommige concepten meer georiënteerd op website die van tevoren gebruikt zouden kunnen worden. Of
bieden ze naast de optie voor gebruik op een smartphone ook de optie om op een dumb phone gebruikt te
kunnen worden via SMS en telefoon verbinding.

Concept 1: Inzicht in de omgeving
Het eerste concept dat een bijdrage zou kunnen leveren aan de veiligheid voor de recreatievaart in het
Moerdijk gebied, richt zich op het inzichtelijk maken van de informatie om de recreant heen. Dit inzicht
bestaat uit verschillende elementen:



Statische data zoals positie van de boeien, vaarwegen en snelheidszones zoals die te vinden zijn op
de ANWB Waterkaarten
Dynamische data bestaand uit:
o Hydro-meteo informatie zoals golfhoogte, richting en interval, wind richting, snelheid en
windstoten
o Huidig geldige VHF kanaal
o Informatie over welke (AIS uitgeruste) scheper er zich om mij hen bevinden
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Deze informatie wordt weergegeven in de boven getoonde wireframes. Alle dynamische informatie staat
in de kaartweergave tab, en om niet teveel informatie tegelijk weer te geven wordt alle dynamische
informatie op de kaart getoond in de ‘AIS Kaart’ tab. Om het contact leggen via de marifoon van een
recreant naar een binnenvaart schipper te vergemakkelijken kan van elk schip de naam, snelheid en lengte
opgevraagd worden.
Deze app richt zich dus nadrukkelijk op het verschaffen van inzicht tijdens de vaart als een hulpmiddel, maar
de statische kaart informatie zou ook goed gebruikt kunnen worden tijdens de reisvoorbereidingen.

Feedback uit de workshop:








Gebruik de bestemming uit de AIS (de intentie) en toon dit in pijlen op in de kaart (een optie die
kan worden aangezet) NB: zowel de waarde als het risico wordt gezien (correcte invulling AIS of
vaart plotseling een andere route dan verwacht)
Laat het Call-sign van AIS vervallen; dit wordt in de praktijk niet gebruikt
Laat gebruiker kiezen hoe de pijlen van windrichting worden weergegeven (noord en t.o.v. de
richting die je vaart)
Zelf kijken is de basis voor de veiligheid; de app is aanvullend. De gebruiker dient dit te beseffen
anders levert de app schijnveiligheid op.
Snelheid aangeven in km / h
Stroming is relevant; zichtbaar maken op de kaart (een optionele laag)

Concept 2: Advies app voor het plannen van uw vaart
In dit concept wordt er informatie verschaft tijdens de reis voorbereiding, en wordt er advies gegeven over
hoe de recreant het beste kan varen op de route die hij wil afleggen.
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De gebruiker vult in waar vandaan hij zal vertrekken, en wat zijn bestemming is. De app toont vervolgens
de
relevante
kruispunten
en
kunstwerken die de gebruiker zal
tegenkomen, met daarbij de tekst
zoals die in de Wateralmanak staat. De
gebruiker kan ook wisselen naar de
kaart view, waarbij dan de kaart
gebonden informatie wordt getoond
zoals varen doe je samen deze ontsluit
in haar knooppunten boekjes.
Via dit concept kan de schipper (die
bijna altijd een smartphone of tablet
bij zich heeft) zijn reisvoorbereidingen
doen, en zich bekend maken met
welke nautische situaties hij zal
tegenkomen. Ondanks dat dit concept
ook op rustig water nog gebruikt kan
worden
voor
een
naderende
spannende kruising, is de bedoeling
nadrukkelijk om de app tijdens de
voorbereiding te gebruiken.

Feedback uit de workshop:








Groot voordeel van deze app: dit doe voorafgaand aan de reis
Presentatie van beeld: baseren op tijdstip van de planning van de reis en/of het actuele beeld.
Kijk goed naar de routes en stem deze af met de lokale community; er zijn inhoudelijke
opmerkingen over de getoonde Varen Doe Je Samen routes.
Dieptes en doorvaarthoogte zijn verschillend bij doorgangen brug => deze info staat in de
wateralmanak. Maak dit zichtbaar in de route.
App koppelen aan de knooppunten en voor het betreffende knooppunt een categorie voor
toekennen voor de moeilijkheid (rood, oranje, groen)
Toon geplande duur van een reis / oversteek
Neem getij en stroming mee in de prognose van een route; heeft veel invloed op vaartijd

Concept 3: Advies app tijdens de vaart
Advies kan ook worden gegeven tijdens de vaart. Een veel gehoorde wens tijdens de workshops met de
recreatievaarders was is om meer inzicht te krijgen in waar een andere schipper naar toe gaat, hoe hard hij
vaart en wanneer beide schepen elkaar zullen kruisen, en hoeveel afstand er dan tussen beiden schepen
zal zijn. Met name de weidsheid van het water bij Moerdijk geeft hier als snel een vertekenend beeld, met
name voor minder ervaren schippers.
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Concept 3 adresseert precies dat advies dat tijdens de vaart aan de schipper gegeven kan worden. In het
eerste scherm krijgt de schipper overzicht over welke schippers er voor en achter hem zijn en welke schepen
hij wanneer tegenkomt. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen schepen die een tegengestelde
richting varen en die zich voor je bevinden, en de schepen die dezelfde richting varen en je dus van achteren
zullen oplopen. Schepen die hier
genoemd worden zijn beperkt tot de
schepen die uitgerust zijn met AIS,
met name de binnenvaart en
zeevaart dus.
In het tweede scherm wordt een
kaart getoond, met het eigen schip
en de ontmoetingen die voorspeld
kunnen worden op basis van de
huidige snelheid en richting van
zowel eigen schip als potentieel
kruisende schepen. Voor dergelijke
schepen wordt het punt uitgerekend
wanneer beide schepen het dichtst
bij elkaar zullen zijn (de Closest Point
of Approach (CPA)) en hoeveel
afstand er dan tussen beide schepen
zal zijn. Dergelijke technieken
worden gebruikt in de zeevaart om
potentieel gevaar te identificeren.
De verwachting is dat ook een recreatieschipper hiermee een betere inschatting kan maken over of er voor
of achter een kruisend schip overgestoken moet worden, en of er mogelijk snelheid geminderd moet
worden om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Feedback uit de workshop:







De binnenvaart ziet de waarde van deze app en overweegt deze ook te gebruiken
Zorg dat je het schip kunt kiezen op de kaart waar de vectoren van getoond worden.
Op het getoonde punt zijn vaak meer schepen dan in nu in het voorbeeld getoond worden. Dit leidt
mogelijk tot een onoverzichtelijke kaart; zoek naar alternatieve weergave.
Een opmerking: werkt dit op de mobiel; hoeveel informatie past op de kaart; gaat zeker wel op een
tablet
Het getoonde bord op de kaart is te groot.
Voor minder geoefende schippers zou het helpen om een basale kleurcodering te hanteren (groen,
oranje, rood) die aangeeft of het veilig is om huidige snelheid en koers aan te houden in de huidige
omstandigheden.

Concept 4: Notificaties in context
Tijdens de eerste workshop werd meermalen naar voren gebracht dat het handig zou zijn om in
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specifieke situaties een notificatie te krijgen op de telefoon, over een
situatie die de aandacht vergt. De specifieke situaties die voorzien zijn:






Ruim op tijd, bijvoorbeeld 30 minuten voordat het kruispunt
Hollands diep / Dordtse Kil benaderd wordt om een schipper
alert te maken over de naderende spannende situatie. Hij kan
op dat moment nog zorgen dat hij het kruispunt mijdt, zijn
sanitaire stop inplant en met volledige aandacht het kruispunt
naders
Bij veranderende weersomstandigheden, bijvoorbeeld
opkomende wind, hoge golfslag of sterke stroming, en bericht
die de schipper hierop tijdig alert maakt zodat een veilig
heenkomen gezocht kan worden
Bij het naderen met hoge snelheid van een binnenvaart- of
zeeschip, om te zorgen dat de recreatievaarder voldoende tijd
heeft om voorrang te verlenen en zo een eventuele aanvaring
te voorkomen.

Berichten zouden zowel per SMS, als per push notificatie gestuurd
kunnen worden naar de schipper, zodat ook bij het (tijdelijk) ontbreken
van een Internet verbinding er waarschuwingen onder de aandacht
gebracht kunnen worden bij de recreatie schipper.

Feedback uit de workshop:








Stuur geen notificaties afgeven bij acuut gevaar; alle aandacht moet naar de gevaarlijke situatie
Notificaties bij goed weer zijn belangrijker dan bij slecht weer; schippers zijn minder alert.
Doorgeven van het VHF kanaal / wisseling VHF kanaal per notificatie
Stuur een notificatie als er geen meer dekking is / internet bij de Kil is slecht
Combineren met planning: wel een waarschuwing geven x minuten voor het naderen van een
kruispunt
Combinatie met advies: stuur een link in de notificatie met de informatie over het punt;
bijvoorbeeld de wateralmanak.
Externe GPS op schip gebruiken (worden ook vraagtekens bij gezet, zit al op de telefoon)

Concept 5: reisfilm en animatie ter voorbereiding
Alles wordt makkelijker als je het voor de tweede keer doet. Dat is de gedachte achter concept 5, een
concept dat zich met name richt op de voorbereiding van de reis. Tijdens de workshop werd het al snel
duidelijk dat het aantal routes dat veel gebruikt wordt om het kruispunt te passeren beperkt is tot een stuk
of 5. Voor deze routes bestaat er een routekaartje van varen doe je samen, waarin schematisch wordt
weergegeven hoe het kruispunt genomen dient te worden voor de voorgenomen bestemming
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Het concept is om een
dergelijk kaartje als basis te
nemen, en beschikbaar te
maken in een app en/of
online.
Wanneer
een
recreatieschipper aangeeft
welke route hij zal nemen om
het kruispunt te nemen dan
zal hij in een video worden
meegenomen
in
de
voorbereiding. De video
beschrijft met animaties de
gevaarlijke situaties, en laat
zien hoe in dergelijke situaties
de recreatieschipper het
veiligst het kruispunt kan
nemen. Daarna wordt het kruispunt doorgenomen vanuit een recreatie vaartuig om de gebruiker een
eerste persoons beleving te geven, en de platte kaart te vertalen in markante herkenningspunten. Dit wordt
gedaan voor alle gevaarlijke punten en beslissingsmomenten die genomen moeten worden tijdens de
route.

Hierdoor is de verwachting dat de recreatieschipper tijdens de daadwerkelijke reis zich meer herinnert van
de herkenningspunten op de wal, waardoor minder tijd besteed hoeft te worden voor het vinden van de
juiste route op de kaart, en dus meer tijd over blijft voor het identificeren en acteren op gevaarlijke situaties.

Feedback uit de workshop:







De waarde van deze filmpjes wordt direct gezien. De scope is wel geheel anders dan een
dynamische app. Adviseer VDJS om dit op te pakken.
Gebruik dashboard-cam op binnenvaartschepen om een idee te krijgen van de situatie; gebruik
voor verzamelen footage.
Geef ook voorbeelden hoe het niet moet; en wat de mogelijke consequenties zijn
Laat ook de invloed van het weer in de filmpjes zien; wind en golfslag
Maak ook opnames voor in de nacht.
Integreer het filmpje in de dynamische app
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Concept 6: Meeluisteren met marifoon via de smartphone
Als je meeluistert op de marifoon dan kun je volgen wie er wat gaat doen op het water. Dat is ook waarom
er de uitluisterplicht geldt voor marifoon bezitters, waaronder veel recreatievaarders. Echter, de marifoon
is niet verplicht. Concept 6 richt zich erop om de niet-marifoon bezitters
ook toegang te geven tot de kennis die over de marifoon gedeeld wordt.
Met de app wordt de locatie bepaald, en op basis daarvan zal contact
gezocht worden met een marifoon-over-ip oplossing die ter plekke bij
Moerdijk geïnstalleerd wordt.
Zo kan de recreatie schipper meeluisteren met de marifoon op zijn
telefoon. Op het kaartje onderaan op het scherm wordt de kaart ter
plekke weergegeven met de meest genoemde bruggen, waters etc
benoemd. Hierdoor zal ook een schipper die onbekend is in het gebied
de terminologie die gebruikt wordt meteen kunnen plaatsen en
associëren met de locaties op de kaart.
In dit concept is het niet direct mogelijk mee te praten op de marifoon.
Hiervoor is een marifoon certificaat verplicht. Het concept zou wel
uitgebreid kunnen worden met de mogelijkheid om in contact met de
VTS operator te kunnen komen (via telefoon) waar dit van toepassing
is. Ook zou een VTS operator of binnenvaart schipper een kaart
gepresenteerd kunnen krijgen waarop zichtbaar is welke recreanten er
momenteel meeluisteren op de marifoon, zodat deze ook specifieke
geadresseerd kunnen worden in de communicatie.

Feedback uit de workshop:






Koppelen met AIS; laat de schepen met labels op de kaart zien (anders is de info niet te begrijpen
en dus weinig zinvol)
Neem de “taal” van de marifoon op als referentie
Het luisteren van de marifoon is het belangrijkste; daarom zeer nuttig idee
Schakel marifoon automatisch aan op basis van GPS-locatie
Risico: nieuw of relatief onbekend met de locatie; marifoon van beperkte waarde (wordt overigens
ook tegengesproken)

Concept 7: Informatie ontsluiten via QR-code reader
Een andere manier van informatiedelen die al veel gebruikt wordt is via QR codes. Een smartphone kan een
dergelijke code scannen om snel toegang te krijgen tot de informatie die specifiek in een bepaalde situatie
geldt. Men kan hier denken aan een QR code op een bord wanneer men de haven verlaat. De QR code zal
dan leiden naar een website die beschrijft hoe de haven het beste verlaten kan worden. Natuurlijk kunnen
de QR codes ook afgedrukt worden op een overzichtskaart die de huurder van een pleziervaartuig krijgt,
zodat er per gevaarlijke locatie veel informatie gedeeld kan worden, maar niet allemaal hoeft afgedrukt te
worden.
De informatie die ontsloten zou kunnen worden kan bestaan uit de regels uit de wateralmanak, de kaartjes
van varen doe je samen, videootjes zoals in concept 4 beschreven, dynamische websites met huidige
verkeerssituatie etc. Uiteraard kunnen deze QR codes ook opgenomen worden in de water kampioen of
andere recreatieschipper gerelateerde tijdschriften
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Voordeel van deze oplossing is dat er geen aparte app nodig is om dit concept neer te zetten, en de
gemiddelde waterrecreant zijn bestaande QR reader kan gebruiken om de informatie tot zich te nemen.
Hierbij hoeven ook geen lange URLs ingetikt te worden op een vaak kleine smartphone.

Feedback uit de workshop:




QR-code gebruiken in de bladen; bij de verhuurders en routes
QR code vooral van belang bij voorbereiding; niet tijdens het varen
Augmented reality is een potentiële optie

Prioritering van de Concepten
Na de bespreking van beide
concepten, en de mogelijkheid
hier feedback per concept te
leveren, is aan de deelnemers
van de tweede workshop de
mogelijkheid geboden om via
een multi-vote systeem de
prioriteiten vanuit de specifieke
achtergrond
(recreatievaart,
Binnenvaart,
Rijkswaterstaat)
kenbaar te maken.
Iedere deelnemers heeft 6
stemmen gekregen om vrijelijk
te verdelen over alle concepten,
met de mogelijkheid om alle 6 de
stemmen uit te brengen op 1 concept of ze te verspreiden naar wens.
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De volgende aantallen deelnemers waren aanwezig en hebben hun stemmen uitgebracht:




Recreatievaart: 7 deelnemers
Binnenvaart: 2 deelnemers
Rijkswaterstaat: 6 deelnemers

Het resultaat van de stemming is weergegeven in de tabel hieronder, en voorzien van percentages.
1: inzicht in omgeving tijdens de
vaart
2: Advies tijdens plannen vaart
3: Advies tijdens de vaart
4: Notificaties in context
5: Voorbereiding met reisfilm en
animatie
6: Marifoon op de smartphone
7: Informatie via QR codes
Totaal

Recreatie
21% (9)

Binnenvaart
33% (4)

19% (8)
21% (9)
03% (1)
12% (5)

08% (1)
42% (5)
-

19% (8)
05% (2)
100% (42)

17% (2)
100% (12)

RWS
20%

(7)

Totaal
22% (20)

25%
22%
06%
11%

(9)
(8)
(2)
(4)

20% (18)
25% (22)
03% (3)
10% (9)

08% (3)
08% (3)
100% (36)

14% (13)
06% (5)
100% (90)

Tabel 1: Resultaten multi-vote ter prioritering

Op basis van dit resultaat zal Rijkswaterstaat in samenwerking met Teqplay kijken welke mogelijkheden er
technisch zijn om een en ander te realiseren en welke kosten daar aan verbonden zijn om gevolg te geven
aan het gezamenlijk tot stand gekomen voorstel hoe de veiligheid het best geadresseerd zou kunnen
worden binnen het Moerdijk gebied.
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Appendix 1: Foto’s feedback eerste workshop
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