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In het vervolg op de GTO (Gebruikerstevredenheidsonderzoeken) Binnenvaart 2015 en
GTO recreatievaart 2016 is er een verdiepingsonderzoek uitgevoerd onder de binnenvaart
en recreatievaart naar reisvoorbereiding en het gebruik van reisinformatie. Dit onderzoek
is door Kantar (voorheen TNS NIPO) in opdracht van VWM en LPTM uitgevoerd april
2017. Rapport: “Informatievoorziening Binnenvaart en Recreatievaart”
Dit verdiepingsonderzoek wordt in de praktijk gekoppeld aan het RWS bestuurs
speerpunt: Verhogen tevredenheid Binnenvaart.
De resultaten van het verdiepingsonderzoek zijn verwerkt in de aanpak voor verbeteren
van de vaarweginformatie. Realisatie is momenteel in gang in diverse projecten en
trajecten, met als doelstelling verbetering voor de start van het vaarseizoen 1 mei 2018.
Er wordt bewust een slimme combinatie gemaakt met een aantal trajecten IV verbetering
op het gebied van Scheepvaartverkeersmanagement.
Rijkswaterstaat levert momenteel (mede namens alle vaarwegbeheerders in Nederland)
actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg. Bijvoorbeeld over
wijzigingen in bedieningstijden van bruggen en sluizen, geplande en ongeplande hinder
en werkzaamheden. Daarnaast is “statische” informatie beschikbaar, zoals reguliere
bedientijden van Nederlandse bruggen en sluizen en ENC’s (Electronical Navigational
Charts). Daarnaast verstrekt Rijkswaterstaat informatie over waterstanden, ijsgang en
zwemwater. Deze informatie wordt gebruikt door verladers, vervoerders, logistieke
dienstverleners, vaarweggebruikers en overige beheerders (data voor data).
Momenteel wordt er dus vanuit diverse trajecten IV scheepvaart gewerkt aan verbetering
en acties ten behoeve van de gebruikers tevredenheid. Uit eerder genoemde
verdiepingsonderzoek blijkt dat de eindgebruiker vooral meer voorlichting benodigd op
het gebied van reisvoorbereiding en vindplaats van de benodigde informatie. Tevens is de
functionaliteit van presentatie volgens het onderzoek ondermaats. Hier wordt nu
invulling aan gegeven door uitwerking en invulling van o.a.:
•

Uitvoering van o.a. project ENC, ontwikkelplatform RiverGuide, Blauwe Golf Verbindend
en Taskforce Data Op Orde.

p. 1 van 4

•
•
•

Participatie in WOW dagen en klankbordgroepen – informatievoorziening aan de
recreatievaart i.s.m. o.a. Waterrecreatie Nederland, HISWA, ANWB, BLN SChuttevaer etc
Functionele verbeteringen webportaal www.vaarweginformatie.nl realisatie maart 2018
(zie screenshots hieronder)
Project Nautische Basis Administratie (basisdata op orde voor vaarwegbeheerders)

Bovenstaande uitvoering gebeurt in afstemming met collega beheerders,
brancheorganisaties en op basis van onze landelijke klankbordgroepen
vaarweggebruikers.
Concrete producten die opgeleverd gaan worden voor vaarseizoen 2018:
•
•
•
•

RiverGuide Recreant (functioneel presenteren vaarweginformatie in vorm van
routeplanner en actuele verkeersinformatie in app vorm. Dit is een intensief
samenwerkingsverband met alle vaarwegbeheerders van Nederland)
Vernieuwde en verbeterde ENC (vaarwegkaarten)
Voorlichtingscampagne reisvoorbereiding vaarweginformatie.nl (Ism VDJS)
Nieuwe webportaal vaarweginformatie.nl op basis van VisuRIS en DoRIS portals

Screenshots mockup vaarweginformatie.nl (fictief)
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