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Informatievoorziening aan de 
vaarweggebruiker

Verbeteringen n.a.v. onderzoeken en klankborden
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Inleiding: Waarom verbetertraject IV scheepvaart?

• GTO’s 2014-2017 geven aanleiding tot verbetering algehele 
tevredenheid vaarweggebruikers;

• Verdiepingsonderzoek uitgevoerd naar reisvoorbereiding en het 
gebruik van reisinformatie: 
“Informatievoorziening Binnenvaart en Recreatievaart”; 
– Dit verdiepingsonderzoek wordt in de praktijk gekoppeld aan het 

bestuur RWS speerpunt: Verhogen tevredenheid 
vaarweggebruiker;

• Resultaten verwerkt in de aanpak voor verbeteren van de 
vaarweginformatie. Realisatie in gang!

• Er wordt bewust een slimme combinatie gemaakt met een aantal 
trajecten IV verbetering op het gebied van 
Scheepvaartverkeersmanagement.
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Inleiding: Conclusies onderzoek

• Verbetering IV leidt niet direct tot algehele tevredenheid van de 
eindgebruiker; Vooral wachttijden en ligplaatsen zijn het probleem;

• Markt en eindgebruiker hebben geen idee wat er aan data en 
informatie te halen is; 

• Geen zicht op eigenaarschap van de informatie; RWS is voor alles
aanspreekpunt;

• Spiegelmomenten en contact met de gebruiker wederom gewenst;
• Bereikbaar en zichtbaarheid —> Campagnes en voorlichting op 

gebied van reisplanning en verkeersinformatie zijn gewenst!; 
• Diverse doelgroepen hebben specifieke benadering nodig: verhuur 

recreatievaart andere wensen dan reguliere beroepsvaart.
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En nu? Actie! Kennis en kunde omgezet in actie!

• Diverse onderdelen RWS en partners werken samen aan verbetering 
op het gebied van reisvoorbereiding en vindplaats van de 
benodigde informatie. 

• Functioneel beter presenteren van informatie door:
– Uitvoering van samenwerkingsverband RiverGuide;
– Uitvoering van samenwerkingsverband Varen doe je Samen!;
– Participatie in WOW dagen en klankbordgroepen;
– Functionele verbeteringen www.vaarweginformatie.nl
– RWS: Project Nautische Basis Administratie (basisdata op orde)
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Wat gaan we opleveren? Concrete producten voor 2018

• RiverGuide App (functioneel en handig presenteren 
vaarweginformatie in vorm van routeplanner en actuele 
verkeersinformatie);

• Vernieuwde en verbeterde ENC kaarten (vaarwegkaarten);
• Vernieuwde en verbeterde functies www.vaarweginformatie.nl (lees: 

nieuwe website op basis van onderzoek en klankbordgroepen);
• Extra focus op voorlichtingscampagne o.a. reisvoorbereiding ism

Varen doe je Samen!;
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RiverGuide - Doel

• Doel van de applicatie is het 
bevorderen van de veiligheid, 
verkeersregulering, vlotheid en 
duurzaamheid op de landelijke 
vaarwegen.

• Diverse partijen…diverse 
belangen…diverse wensen…

• In korte tijd 1100 beroeps 
gebruikers en nu tijd voor…..
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RiverGuide – Recreatievaart

• Lancering RiverGuide recreant 
februari 2018!

• Op basis van GPS positie 
• Kunnen varen van punt naar punt 

(brug/sluis/haven)
• Toekomstige integratie van 

Koerswijzer (wat gebeurt er om mij heen?)
• Routeplanning
• Berichtgeving aan de scheepvaart
• Kaartlagen getij & stroming
• Relevant vaarwegmeubilair
• Varen doe je Samen “kaartlagen”

• Beschikbare ligplaatsen (beroepsvaart)
• Terugkoppeling op AIS signaal  (beroepsvaart)
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Nieuwe website vaarweginformatie.nl

• Nieuw responsive ontwerp voor 
eindgebruiker

• Recreatievaart interface (keuzemenu)
• Huidige content inhoudelijk op orde, 

nu goed functioneel presenteren!
• Integratie gegevens Blauwe Golf 

Verbindend
• Nauwe band met waterinfo.rws.nl
• Realisatie mei 2018 (voor seizoen)
• Klankbordsessies met eindgebruikers 

BLN en recreatieve branche


