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Wat goed gaat en wat beter kan
Zo’n zeventig beroepsschippers, recreanten, belangen
groepen en vaarwegbeheerders kwamen op vrijdag 23
november 2012 bijeen op Kasteel Groeneveld in Baarn tijdens
de informatiebijeenkomst voor vaarweggebruikers. De middag
stond in het teken van Spiegelen, Sparren en Samen verder
en was bedoeld om de diversiteit en samenhang van de
vernieuwende producten die Rijkswaterstaat de laatste
jaren heeft ontwikkeld op het gebied van vaarweginformatie,
te ‘laten zien’ aan vaarweggebruikers en -beheerders en
hun mening daarover te horen.

De Spiegelmiddag leverde een aantal concrete vervolgstappen op.
Zo beloofde de beroepsvaart meer aandacht te schenken aan de
communicatie met de pleziervaart. Zij wil daartoe het project ‘Varen
doe je samen’ breder bekendmaken binnen de branche. De pleziervaart aan de andere kant wil haar achterban beter voorlichten over
het gebruik van AIS en de marifoon aan boord. Een andere behoefte
is de weergave van knelpunten en oversteekplaatsen op elektronische
kaarten. Een van de aanwezigen riep alle schippers op om dit bij hun
leveranciers aan te geven. Tot slot kreeg Rijkswaterstaat een groot aantal
tips om de informatievoorziening via de portal vaarweginformatie.nl
te verbeteren. De middag werd afgesloten met een netwerkborrel.

Spiegelen en sparren

Waarom spiegelen?

Na de opening en de officiële ‘lancering’ van de portal
www.vaarweginformatie.nl, zetten Arjen Doosje (afdelingshoofd
operationele ontwikkeling bij het ScheepvaartVerkeersCentrum), Leny
van Toorenburg (hoofd nautische zaken bij Koninklijke Schuttevaer)
en Hylke Steensma (projectleider ‘Varen doe je samen’ bij Stichting
Recreatietoervaart Nederland) de scheepstelegraaf symbolisch op
‘vol vooruit’. Vervolgens gingen de gebruikers en beheerders in hun
eigen groepen aan de slag. Op een scheepsbrief gaven zij aan waarom
zij trots zijn op ‘hun vloot’, oftewel: wat gaat goed op de Nederlandse
wateren? Ook vulden ze in waar zij kansen voor verbetering en
samenwerking zien (spiegelen). Dat leidde tot vier thema’s. Daarna

De Spiegeldagen in het verleden waren bedoeld om elkaar een
spiegel voor te houden en in alle openheid te praten over wat
goed gaat en wat beter kan. De laatste Spiegeldag vond plaats
in november 2009. “Een Spiegeldag is een goede gelegenheid
om met elkaar in gesprek te gaan”, vindt een van de aanwezigen.
“Het verbetert de onderlinge verstandhouding en vergroot de
mogelijkheden tot samenwerking.” Rijkswaterstaat benutte
deze informatiebijeenkomst daarom vooral als moment om
haar vernieuwende producten op het gebied van vaarweginformatie te spiegelen aan de mening van de gebruikers.

Informatiedokken op Scheepswerf
Op een speciaal ingerichte scheepswerf konden bezoekers bij verschillende
dokken informatie ‘laden en lossen’ over de producten van Rijkswaterstaat en
de samenhang tussen die producten en diensten. De dokhouders presenteerden
in het kort hun producten.

Vaarweginformatie.nl
Vaarweggebruikers gaven op eerdere Spiegeldagen herhaaldelijk te kennen dat zij behoefte
hebben aan één plek waarop alle vaarweginformatie gebundeld en toegankelijk wordt
aangeboden. Om aan die wens tegemoet te komen nam Ivo ten Broeke van Rijkswaterstaat
in 2006 het initiatief om in samenwerking met andere vaarwegbeheerders (provincies,

waterschappen, havenbedrijven) vaarweginformatie die voorheen op verschillende
plekken beschikbaar was, gebundeld onder
te brengen in één systeem. Op 4 juli 2012
ging www.vaarweginformatie.nl online.
Deze portal biedt actuele informatie over
de beschikbaarheid van de Nederlandse
vaarwegen. Bijvoorbeeld over wijzigingen in
bedieningstijden van bruggen en sluizen,
stremmingen en werkzaamheden. Daarnaast
is statische informatie beschikbaar, zoals
reguliere bedientijden van bruggen en
sluizen en Electronic Navigation Charts
(ENC’s). Ook vindt u informatie over
waterstanden, ijsgang en zwemwater.
Via een abonnement op ‘Mijn vaarweginfo’
kunnen gebruikers een eigen abonnement
samenstellen om informatie op maat te
ontvangen. De gegevens op deze site zijn
afkomstig van verschillende vaarwegbeheerders. De Waterkamer bij Rijkswaterstaat
verzamelt deze gegevens. Op de informatiedokken tijdens deze middag konden de
bezoekers informatie krijgen over de portal
en desgewenst een eigen gebruikersprofiel
aanmaken.

Verkeersmanagement
Ondersteuning voor de
Scheepvaart (VOS)
In 2014 vervangt Rijkswaterstaat het
verouderde Informatie- en Volgsysteem
voor de Scheepvaart (IVS90) door VOS.
De reis- en ladinggegevens die een schipper
meldt via de marifoon of elektronisch via
bijvoorbeeld BICS, blijven daarbij langs de
hele vaarroute beschikbaar. Dankzij de
verbinding tussen VOS en AIS kan
Rijkswaterstaat de scheepvaart beter volgen
en daardoor, op termijn, schuttingen en
brugopeningen langer van tevoren plannen.
Dit zorgt voor een vlotte doorstroming bij
sluizen, bruggen en verkeersposten. De
vervanging van IVS90 door VOS bestaat
uit twee trajecten. In het eerste traject
combineert Rijkswaterstaat de reis- en
ladinggegevens van schepen met actuele
positiegegevens uit het Automatic
Identification System (AIS). In traject twee
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Landelijke
Informatielijn
Rijkswaterstaat

voegt Rijkswaterstaat nieuwe functionaliteiten
toe, zoals een geautomatiseerde brug- en
sluisplanning en nieuwe gebruikersschermen.
Hiermee brengt VOS de resultaten van LIVRA in
de praktijk en legt het de basis voor dynamisch
verkeersmanagement in de toekomst.

Logistieke keten Informatie
Vaarwegen Rotterdam-Antwerpen
(LIVRA)
In 2009 startte Rijkswaterstaat in samenwerking met vijf containerbedrijven
(verenigd in de Stichting MIS-Cobiva) de
pilot Logistieke keten Informatie Vaarwegen
Rotterdam-Antwerpen (LIVRA). Door
informatie over de actuele en voorspelde
kolkbezetting en informatie over de reis met
elkaar te delen, kunnen beide partijen hun
bedrijfsprocessen optimaliseren. De pilot
is toegepast op de vaarroute RotterdamAntwerpen, voor de sluizen Volkerak,
Kreekrak, Krammer en Hansweert. De
ervaringen geven aanleiding om de praktijkproef voort te zetten en vormen de basis
voor de specificatie en de ontwikkeling van
VCM en VOS. Kijk voor meer informatie op
www.rws-livra.org.

De Landelijke
Informatielijn is bedoeld
voor alle publieksvragen
over de infrastructuur
over de weg en het water.
Deze gratis infolijn is
zeven dagen per week
van 06.00 tot 22.30 uur
te bereiken via telefoonnummer 0800-8002.
Vaarweggebruikers
kunnen hier terecht met
hun vragen en meldingen
over de vaarwegen.
Vaarwegbeheerders
maken gebruik van
andere rechtstreeks
kanalen. Rijkswaterstaat
maakt daarnaast ook
meer en meer actief gebruik van social
media, zoals Twitter, Facebook, YouTube en
LinkedIn. In de stand konden bezoekers
hun ervaringen en behoeften delen met
medewerkers van Rijkswaterstaat. Zo kon
Rijkswaterstaat de behoefte aan meldingen via
social media onder deze doelgroepen peilen.

Verkeersmanagement
Centrale van Morgen (VCM)

gecentraliseerde aanpak op corridorniveau.
Ze richt de dienstverlening op optimale
benutting van het totale vaarwegennetwerk,
met het doel schippers optimaal te
ondersteunen in het veilig en vlot afleggen
van hun gehele traject. De betrouwbaarheid
van reistijden neemt daarbij toe. Een
belangrijk ingrediënt voor deze verbeterde
dienstverlening is het genereren en
gebruiken van goede informatie over
de huidige en verwachte situatie op de
vaarweg. Deze informatie wil
Rijkswaterstaat ook delen met schippers,
zodat zij zelf beter in staat zijn om hun
eigen vaarreis te plannen. Op die manier
ondersteunt Rijkswaterstaat zelfsturing.

Automatic Identification System
(AIS)
AIS is een internationaal systeem gebaseerd
op transpondertechnologie waarmee
schippers met elkaar en met instanties aan
wal kunnen communiceren. De kern van
AIS is dat alle schepen met elkaar zeer
frequent, tot maximaal 1 keer per 2
seconden, de scheepsnaam en de positie
aan elkaar melden. Het gebruik van AIS
vergroot daardoor de veiligheid op
vaarwegen. Daarnaast kan Rijkswaterstaat
zorgen voor een betere dienstverlening en
informatievoorziening richting vaarweggebruikers.

Binnen het project de
Verkeersmanagement
Centrale van Morgen (VCM)
onderzoekt Rijkswaterstaat hoe
het verkeersmanagement van
morgen eruit kan gaan zien.
Eén ontwikkeling is duidelijk:
Rijkswaterstaat gaat anders
tegen haar dienstverlening
aankijken. Van voornamelijk
lokaal gerichte dienstverlening,
bestaande uit het lokaal
bedienen van sluizen en
bruggen en het lokaal
begeleiden van het scheepvaartverkeer, gaat Rijkswaterstaat
naar een geïntegreerde en
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Spiegelen, Sparren
en Samen verder
Vaarweggebruikers en -beheerders
gingen tijdens de bijeenkomst eerst
in eigen groepen aan de slag. In korte
sessies noemden zij punten waarover
zij tevreden zijn en een aantal
onderwerpen die beter zouden
kunnen. Uit de kansen voor
verdere samenwerking, die
de groepen in de terugkoppeling daarna benoemden,
kwamen onderstaande
hoofdthema’s naar voren.
De aanwezigen konden
aangeven over welk van
deze vier thema’s zij verder
wilden doorpraten en
gingen vervolgens in
themagroepen uiteen om
hierover te sparren. Aan
het einde van de middag
deelden de groepen plenair
hun concrete ideeën voor
samenwerking met elkaar.

1. Interactie beroeps- en
recreatievaart
Achtergrond: Het wordt steeds drukker
op de Nederlandse wateren. Beroepsvaart
en pleziervaart zitten soms letterlijk en
figuurlijk in elkaars vaarwater. Dit zorgt
voor irritatie en kan gevaarlijke situaties
opleveren.
Spiegelen: “De relatie tussen de watersport
en de beroepsvaart kan beter”, steekt een
watersporter van wal. “Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de communicatie
tussen beide partijen.” De beroepsvaart deelt
dezelfde mening. “Een veilige vaart is voor
ons het allerbelangrijkste. Het is daarom
belangrijk dat we goed van elkaars activiteiten
op de hoogte zijn en wederzijds begrip
kweken.” De aanwezigen stellen het op prijs
dat Rijkswaterstaat aandacht heeft voor de
relatie tussen de beroeps- en recreatievaart.
“Een Spiegelmiddag alleen is echter niet
voldoende. We zijn daarom blij met het
initiatief ‘Varen doe je samen’. Zowel de
beroeps- als recreatievaart heeft economische
belangen, maar de keuzes die gemaakt
worden, moeten goed op elkaar worden
afgestemd. We willen alle zeilen bijzetten
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om de samenwerking tussen de beroepsvaart en watersport te verbeteren.”
Sparren: De discussie over de relatie tussen
de beroeps- en pleziervaart laait steeds vaker
op. Het bevordert de veiligheid als de
pleziervaart op hoofdtransportassen en
groot open water zoals het IJsselmeer, de
Wadden- en de Noordzee is uitgerust met
marifoon en AIS. Op die manier zijn alle
vaarweggebruikers - zowel de pleziervaart

als de beroepsvaart - beter op de hoogte
wie er in het gebied varen, en kunnen zij
makkelijker contact met elkaar opnemen.
Volgens de aanwezigen zorgen huurders van
recreatievaartuigen soms voor problemen.
Zij zijn niet altijd even goed op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen op het gebied
van wet- en regelgeving en beschikken niet
altijd over een vaarbewijs. Voor de recreatievaart is een taak weggelegd om hen die
kennis zo goed mogelijk bij te brengen.
Daarnaast is het belangrijk dat de vaarweggebruikers wederzijds respect voor elkaar
hebben. Beide partijen zien dan ook heil in
het verder uitbouwen van het project ‘Varen
doe je samen’.
Samen verder: Belangenvereniging
Koninklijke Schuttevaer gaat het project
‘Varen doe je samen’ en de portal
vaarweginformatie.nl beter bekendmaken
onder haar leden. Stichting Recreatietoervaart
Nederland gaat haar achterban via ‘Varen
doe je samen’ voorlichting geven over het
gebruik van apparatuur aan boord, zoals AIS
en de marifoon en zoekt contact met de
HISWA Vereniging, het Watersportverbond
en andere watersportorganisaties.

2. Plannen van schutvolgorde
Achtergrond: Schepen varen een sluis op
volgorde van aankomst in. De beroepsvaart
heeft daarbij geen voorrang op de pleziervaart. Wel is het de bedoeling dat een schip
korter dan twintig meter voorrang verleent
aan een groot schip.
Spiegelen: De binnenvaartschippers vinden
dat het schutten in sluizen beter gepland en
ingedeeld kan worden. Veel schepen liggen
al tijdig klaar en moeten lang wachten. De
bedientijden van de sluizen moeten beter
worden afgestemd op de vaarroute en de
reisplanning.
Sparren: Wat heeft het plannen bij de sluis
nodig om tot samenwerking te komen?
Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Het is goed als alle betrokken
partijen inzicht hebben in elkaars belangen
en elkaar waar nodig opzoeken. De
binnenvaart, pleziervaart, beheerders en
havenmeesters zouden beter met elkaar
kunnen samenwerken en moeten achterhalen
wat hun gezamenlijke doel is. De huidige
regels voor de beroepsvaart moeten worden
aangepast. Volgens de beroepsschippers
moet er een goed managementsysteem
komen, waarmee sluizen eventueel op
afstand te bedienen zijn. Niet alle sluizen
lenen zich er echter voor om de schipper
maatwerk te leveren.
Samen verder: Rijkswaterstaat, belangenvereniging Koninklijke Schuttevaer en de
havenbedrijven gaan rond de tafel om
de mogelijkheden en invulling van een
managementsysteem voor havens en
sluizen te bespreken.

3. AIS versus veiligheid en privacy
Achtergrond: AIS is weliswaar (nog) niet
verplicht, toch maakt inmiddels ruim 90%
van de binnenvaart er gebruik van. Een deel
van de schippers heeft echter nog steeds
kritiek op het systeem. Dat heeft vooral te
maken met de privacy. Deze zou onvoldoende
beschermd zijn, omdat de informatie door
iedereen die beschikt over AIS te achterhalen is.
Spiegelen: Rijkswaterstaat garandeert dat
zij de gegevens uit AIS niet deelt met handhavende instanties, maar het wantrouwen
hierover blijft bestaan. “Iedereen doet wel
eens iets verkeerd. Dat is waar de angst
vandaan komt”, zegt een binnenvaartschipper. Daarnaast hebben niet alle schippers
hun AIS voortdurend aanstaan. Dat geldt

bijvoorbeeld voor de KLPD, maar ook voor vissers die hun exacte locatie
niet aan collega’s willen prijsgeven.
Sparren: Ondanks dat de gegevens in AIS steeds nauwkeuriger worden,
geeft een medewerker van Rijkswaterstaat aan dat het onmogelijk is om de
betrouwbaarheid van AIS voor 100% te garanderen. “Het systeem kan altijd
een keer kapot gaan, of verkeerd ingesteld zijn. Maar hoe meer schippers AIS
gebruiken, hoe veiliger de situatie op het water.” AIS blijft een hulpmiddel,
vindt een schipper. “Je moet er niet blindelings op vertrouwen, maar
gewoon je gezond verstand gebruiken.” Ook werd gesproken over het
opnemen van het blauwe bord in AIS. Schippers gebruiken het blauwe bord
om te communiceren met tegemoetvarende schepen. Volgens de huidige
regelgeving mag een schipper alleen een blauw bord voeren op het moment
dat hij zelf kan zien dat een ander schip hem tegemoet vaart. Wanneer het
blauwe bord in AIS zou worden opgenomen, bestaat het risico dat mensen
daarop gaan vertrouwen in plaats van zelf naar buiten te kijken om te zien
of een schip een blauw bord toont of niet.
Samen verder: De huidige privacyregels moeten gehandhaafd blijven.
Ook al maakt een groot deel van de schippers gebruik van AIS, het blijft een
hulpmiddel. Schippers moeten ook op andere manieren met elkaar blijven
communiceren. Rijkswaterstaat onderzoekt de voor- en nadelen van het
verbinden van het blauwe bord aan AIS.

4. Vaarweginformatie.nl
Achtergrond: Op dit moment werkt Rijkswaterstaat aan de verbetering en
uitbreiding van de functionaliteiten op de website vaarweginformatie.nl.
Spiegelen: Rijkswaterstaat is benieuwd hoe vaarweggebruikers de website
waarderen, hoe zij de website samen kunnen verbeteren en aan welke
informatie zij behoefte hebben. Om de portal zo goed mogelijk op de
behoefte van de vaarweggebruikers af te stemmen, zoekt Rijkswaterstaat
de samenwerking met andere vaarwegbeheerders en -gebruikers.
Sparren: Vaarwegbeheerders en -gebruikers hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de portal de juiste informatie
bevat. Het draagvlak is er. Nu is het tijd om concrete stappen te zetten.
Gebruikers hebben behoefte aan een centrale plek op de website waar
zij klachten, meldingen suggesties kunnen achterlaten. Een eerste stap
richting een goede samenwerking bestaat uit duidelijke richtlijnen over
het aanleveren van berichten.
Samen verder: Rijkswaterstaat gaat de collega-vaarwegbeheerders benaderen
om op korte termijn een eerste stap te zetten naar vergaring van meer
inhoudelijke informatie die de vaarweggebruiker tijdig, juiste en betrouwbare
informatie verschaft. Rijkswaterstaat stelt richtlijnen op voor gebruikers
over de manier waarop zij standaardinformatie kunnen aanleveren. Ook
de vaarweggebruikers worden intensiever betrokken bij de ontwikkelingen
en er wordt desgewenst een inventarisatie gemaakt van de wensen van de
vaarweggebruikers ter aanvulling en verbetering van de infoportal.

Digitaal Klantenpanel
Vindt u het leuk om mee te denken over het thema ‘Vaarwegen’ of
over een ander onderwerp? Meld u dan aan voor het Digitaal
Klantenpanel op www.rws.nl/klantenpanel. U ontvangt dan een
aantal keer per jaar een online vragenlijst.
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Afspraken
Hieronder volgt een overzicht van alle gemaakte
afspraken en besproken acties tijdens de bijeenkomst.
• Belangenvereniging Koninklijke Schuttevaer gaat het project
‘Varen doe je samen’ beter bekendmaken bij haar achterban
en zal een actievere rol innemen in de communicatie en 		
deelname van en naar de beroepsvaartbranche toe.
			 Actiehouder: Leny van Toorenburg
• Stichting Recreatietoervaart Nederland gaat haar achterban
voorlichten over het gebruik van apparatuur aan boord, 		
zoals AIS en de marifoon.
			Actiehouder: Hylke Steensma
• Vaarweggebruikers vragen leveranciers van elektronische
kaarten om knelpunten en oversteekplaatsen op te nemen in
de kaarten. Dit kan mogelijk via de communicatiekanalen
van ‘Varen doe je samen’.
			 Actiehouders: schippers- en recreatievaarders
• Rijkswaterstaat plant eind februari 2013 een vervolgoverleg
met diverse vaarwegbeheerders en brancheorganisaties 		
inzake de samenwerking en verdere ontwikkeling van
www.vaarweginformatie.nl.
			 Actiehouder: Paul van der Maat
• Rijkswaterstaat stelt samen met overige beheerders informatieve
richtlijnen op voor vaarwegbeheerders over de manier waarop
zij standaardinformatie kunnen aanleveren om de portal
www.vaarweginformatie.nl beter te kunnen gaan benutten.
			 Actiehouder: Paul van der Maat
• Alle deelnemende partijen aan deze spiegelmiddag gaan op
verzoek van de beroeps- en recreatiebranche rond de tafel
om de mogelijkheden en invulling van een management-		
systeem voor havens en sluizen te bespreken.
			 Actiehouder: Paul van der Maat
• Rijkswaterstaat onderzoekt de voor- en nadelen van het
verbinden van het blauwe bord aan AIS.
			 Actiehouder: Ivo ten Broeke
Voor vragen over de voortgang van deze acties:
bel de landelijke informatielijn 0800-8002
of stuur een e-mail naar 08008002@rws.nl.
Kijk op beeldbank.rws.nl voor foto’s van deze middag.
Zoekterm: Spiegelen Vaarweginformatie
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