AIS-Walinfrastructuur, VOS, IDoS en VCM in beeld
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De juiste informatie
betekent vlot, veilig en
efficiënt werken
Op 1 april 2013 startte de ‘nieuwe’ Rijkswaterstaat; een belangrijk
moment voor iedereen binnen onze organisatie. Voor de collega’s
binnen het operationeel verkeersmanagement betekent het ook
dat de organisatie stapsgewijs wordt aangepast om de dienstverlening aan de scheepvaart niet alleen lokaal te leveren, maar ook
over grotere afstanden: het corridormanagement.

Doelstellingen Rijkswaterstaat Verkeer- en
Watermanagement (VWM)
Scheepvaartverkeersmanagement streeft ernaar dat partijen
in de logistieke keten het vaarwegnetwerk optimaal kunnen
benutten: het scheepvaartverkeer, ook het recreatieve, moet
veilig en vlot plaatsvinden.
VWM doet dat door op effectieve en efficiënte wijze het
scheepvaartverkeer op (internationale) corridors optimaal
te faciliteren, door middel van verkeersbegeleiding,
bediening van sluizen, stuwen en bruggen en goede
berichtgeving. Om schippers en verladers in staat te stellen
keuzes te maken, wordt actuele en betrouwbare informatie
over vaarwegen, objecten en stremmingen verstrekt. VWM
zet zich actief in om wachttijden voor sluizen en bruggen te
verminderen.

Dit zijn de projecten
AIS (Automatic Identification System) en
AIS-Walinfrastructuur
Verkeersmanagement Ondersteuning voor de
Scheepvaart (VOS)

In de nieuwe organisatiestructuur van VWM Scheepvaart
vinden we de basis voor corridormanagement terug. In deze
brochure geven we de stand van zaken van een viertal
projecten die aan deze ontwikkeling een belangrijke
bijdrage leveren.

Samenhang projecten
De projecten hangen nauw met elkaar samen. Om te
beginnen hebben ze allemaal met verkeersmanagement op
het water te maken. En ze zijn ook onderling afhankelijk:
VOS vervangt IVS90 en vormt een robuuste basis met een
koppeling naar IDoS en VCM. VOS gebruikt gegevens uit AIS.
De AIS-Walinfrastructuur realiseert voor heel Nederland,
voor alle vaarwegen, een dekkend monitoringsysteem.
VOS wordt de nieuwe landelijke standaard voor verkeersmanagementondersteuning op de verkeers- en bedienposten.
De combinatie van VOS en AIS maakt dat je straks als
verkeersleider, sluismeester of brugwachter over veel meer
informatie beschikt. Met IDoS brengen we actuele verkeersen vervoersinformatie aan boord van de vaartuigen van
Rijkswaterstaat. Zo draagt het bij aan vermindering van de
handhavingsdruk voor de vaarweggebruiker, verstrekking
van de meest actuele informatie, optimale ondersteuning
bij incidenten en beter voorspelbare reistijden voor de
scheepvaart.

InformatieDiensten op Schepen (IDoS)
VerkeersmanagementCentrale van Morgen (VCM)
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VCM richt zich op het optimaal benutten van het totale
vaarwegennetwerk, met een optimale ondersteuning aan de
schippers in het veilig, vlot en betrouwbaar afleggen van

hun traject. VCM stelt een concept op om de werkplekken
van de operators in de toekomst overzichtelijker en
doelmatiger te kunnen inrichten.
Kortom: Het resultaat van deze vier projecten helpt ons bij
de uitvoering van ons werk bij steeds drukker wordende
vaarwegen. We krijgen meer en betere informatie en kunnen
een uitgebreidere dienstverlening leveren aan de
scheepvaart.

Samen met jullie
Bij het ontwikkelen en realiseren van deze projecten hebben
wij de kennis en ervaring van collega’s binnen
Rijkswaterstaat nodig. Om deze kennis ‘op te halen’
organiseren wij klankbordgroepen, gebruikersgroepen en
luisteren we graag naar jullie tijdens bijeenkomsten in het
land.
Deze brochure is de aangepaste versie van ‘Verkeersmanagement op het water: de basis op orde’ van augustus
2012. Na 1 april zijn de namen van de diensten veranderd. We
noemen hier de naam van het organisatieonderdeel eenmaal
voluit, daarna gebruiken wij de naam zoals algemeen
bekend. Bijvoorbeeld: Rijkswaterstaat Verkeer- en
Watermanagement wordt VWM.
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AIS-Walinfrastructuur

AIS-Walinfrastructuur draagt bij aan een vollediger verkeersbeeld en een efficiëntere en veiliger afwikkeling van het
scheepvaartverkeer.

Inland Automatic Identification System (AIS)
Walinfrastructuur
Het systeem AIS draagt bij aan vlot, veilig en betrouwbaar
scheepvaartverkeer op het hoofdvaarwegennet. Het
vermeldt de positie, identiteit en afmeting van de schepen
op de vaarweg en maakt zo een gerichter en sneller
optreden bij calamiteiten op de vaarweg mogelijk.
Daarnaast biedt het een actueel beeld van het scheepvaartverkeer op de vaarweg en rond sluizen en bruggen, en
ondersteunt het de operators op de verkeers- en bedienposten bij de verkeersbegeleiding en -bediening.

Proces
Om het AIS-systeem goed te laten werken, moeten de
schepen zijn uitgerust met een AIS-transponder. 95% van de
“Ik gebruik al een tijdje AIS op mijn
meetvaartuig de Orion. Ik ben inmiddels
geheel overtuigd geraakt van de voordelen van
AIS als hulpmiddel voor mijzelf en voor het
verkeersmanagement op het water. Zeker als
binnenkort AIS-Walinfrastructuur ook
helemaal functioneert. AIS draagt mijns inziens
ook bij aan de veiligheid op het water. Ik zou
AIS niet meer willen missen.”
foto: Peter van Eden, Royal Print

Wytze van der Velde
Schipper op de ORION

schepen van 20 meter lang of meer heeft zo’n transponder.
Dit is mede te danken aan een rijkssubsidie die tot eind 2012
liep. En het blijkt dat vaak ook kleine beroepsvaartuigen en
grotere recreatievaartuigen over een transponder
beschikken.
De signalen die de schepen met de transponder uitzenden,
kunnen worden opgevangen door andere schepen
(schip-schipcommunicatie) en door ontvangstinstallaties
langs de vaarwegen (schip-walcommunicatie). AISWalinfrastructuur is zo’n ontvangstinstallatie aan de wal
waar de signalen worden opgevangen en vervolgens worden
bewerkt tot gegevens waar de verkeersleiders en bedienaars
werkelijk iets aan hebben: een actueel verkeersbeeld over
een groter gebied. Hiervoor worden in totaal 45 zogenoemde basestations gebouwd langs alle rijksvaarwegen en de
vaarwegen van klasse IV en hoger.
Rijkswaterstaat werkt in dit project samen met het
Havenbedrijf Rotterdam, de Schelde-Radar-Keten (SRK) en
de Kustwacht. Met deze drie vaarwegbeheerders is afgesproken dat zij de door hen ontvangen AIS-informatie met
ons delen. Dit levert een dekkend monitoringnet over heel
Nederland op.
De AIS-informatie verschijnt als verkeersbeeld in de
verkeers- en bedienposten dankzij het slim combineren van
Lees verder op pagina 8
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AIS-Walinfrastructuur

Via de AIS-transponder zenden
schepen informatie uit over
hun positie en identiteit.

Basisstation ontvangt via AIS de
actuele positiegegevens en
identiteit van schepen.

Beter overzicht en actueel beeld
van de scheepvaart binnen
werkveld verkeers- en
bedienpost. AIS-gegevens
geïntegreerd in het radarbeeld
of via een web-based applicatie.

Bij calamiteiten heeft de
verkeers- en bedienpost een
beter overzicht van de
verkeerssituatie en kan deze
adequater optreden.

Met actuele verkeersinformatie wordt brug- en
sluisplanning verbeterd.
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AIS-data en radarbeelden. Dit heet RAF (Radar AIS Fusie).
Een andere mogelijkheid om naar de verkeersbeelden te
kijken, is de webapplicatie NARCIS (Netherlands AIS
Realtime Consolidated Information System). Deze website
van Rijkswaterstaat geeft realtime AIS-scheepsposities en
verkeersbeelden en wordt ingezet op posten waar RAF niet
mogelijk is. Ook daar krijgen de operators zo snel een
vollediger beeld van het scheepvaartverkeer op kanalen,
rivieren, bij splitsingen in vaarwegen, bij sluizen en
bruggen. Bovendien krijgen zij ook meer zicht over een
groter gebied of een groter deel van de vaarweg of corridor.

Voordelen
Dit levert grote voordelen op: operators op bruggen en
sluizen kunnen het scheepvaartverkeer efficiënter en beter
begeleiden. En als sluismeesters eerder weten wanneer
welke schepen bij de sluis aankomen, kunnen zij hun
kolkindeling daarop afstemmen voor een beter gebruik van
de capaciteit van de sluis. Brugwachters kunnen de opening
van de brug beter plannen, en dat heeft voordelen voor de
scheepvaart en het wegverkeer. Kortom: De verkeersafwikkeling over de hele infrastructuur verbetert. Het oponthoud
neemt af en de capaciteit op de vaarwegen neemt toe.

Terug- en vooruitblik (medio 2013)
Langs de twee hoofdcorridors Rotterdam-Duitsland en
Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen zijn alle 18 basisstations
geplaatst. De posten Nijmegen, Tiel, Wijk bij Duurstede,
Dordrecht, Krammer en Kreekrak langs deze corridors
beschikken vanaf medio 2013 over het nieuwe AISMonitoringsyteem en RAF. Eind 2013 zijn ook de overige 27
basisstations geplaatst ten behoeve van de andere corridors
en zal de koppeling met Havenbedrijf Rotterdam, Kustwacht
en Schelde-Radar-Keten gerealiseerd zijn.
De eerste groep operators is opgeleid en geïnstrueerd door
middel van directe instructie en de E-learning module die
wij samen met het Corporate Learning Centre (CLC) hebben
ontwikkeld. Met de E-learning module op de computer
kunnen toekomstige gebruikers de instructie volgen op een
plaats en tijd die hen het beste uitkomt. Dat is een groot
voordeel, als je kijkt naar het inroosteren en de beschikbaarheid van operators.
Een aantal technische en functionele beheerders is intussen
ook met de nieuwe systemen vertrouwd gemaakt. Vanaf
begin juni is het eerste deel van het beheer van AISWalinfrastructuur, vooral het omgaan met storingen en
incidenten, overgedragen aan de lijnorganisatie. VWM
wordt verantwoordelijk voor het functioneel beheer en CIV
voor het technisch en applicatiebeheer. Eind 2013, als
AIS-Walinfrastructuur als project eindigt, zal de overdracht
aan de lijnorganisatie geheel zijn afgerond.
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In de tweede helft van dit jaar komt NARCIS beschikbaar
voor de diverse verkeersposten, sluizen en bruggen. Het
project AIS-Walinfrastructuur regelt hiervoor de accounts,
de regionale diensten organiseren de beschikbaarstelling op
de werkplekken. Daarnaast bekijken we of medeoverheden
(provincies en gemeenten) geïnteresseerd zijn in het
gebruik van NARCIS en of zij ervoor in aanmerking komen.

Betrokken partijen
RWS VWM
RWS CIV
RWS WVL
Regionale RWS-onderdelen
SaabTein
Volker Wessel Telecom
HITT
Signalis
Europese Commissie

Betrekken en meedenken
Wij betrekken graag verkeersleiders en/of bedienaars
bij de ontwikkeling van communicatie, presentaties
en andere zaken. Wil je daaraan meedoen, neem dan
contact op met de omgevingsmanager AISWalinfrastructuur: AIS-Walinfrastructuur@rws.nl

VerkeersmanagementOndersteuning
voor de Scheepvaart (VOS)

VOS is een informatie ondersteunend systeem voor
toekomstgericht verkeersmanagement.

VerkeersmanagementOndersteuning voor de Scheepvaart
(VOS) is het nieuwe informatie- en volgsysteem voor de
scheepvaart dat het technisch verouderde IVS90 vervangt. In
VOS worden reis- en ladinggegevens gecombineerd met de
uit AIS afkomstige, actuele positiegegevens van schepen. Dit
verbetert de kwaliteit van de gegevens. VOS legt de basis om
te kunnen toewerken naar nieuwe ontwikkelingen, zoals
corridormanagement en trajectplanning. Hierdoor zijn wij,
nu en in de toekomst, de vaarweggebruiker nog beter van
dienst.
De realisatie van VOS is opgedeeld in twee trajecten.
Sinds september 2012 werken we aan de bouw van VOS
Traject I. In dit eerste Traject vinden de meeste veranderingen ‘onder de motorkap’ plaats. VOS kent dan nagenoeg

dezelfde functies als IVS90 en de gebruikersschermen lijken
ook nog veel op IVS90. Dit heeft als groot voordeel dat VOS
sneller in productie kan worden genomen en dat er slechts
beperkt opleiding nodig is. Het gebruik van moderne
technieken zorgt ervoor dat VOS stabiel en toekomstvast is.
Een heel belangrijke functionele verandering is de koppeling met AIS-Walinfrastructuur. VOS-gebruikers krijgen
hiermee kwalitatief betere posities van schepen die zijn
uitgerust met een AIS-transponder. Hiermee kan een betere
planning worden gemaakt voor schepen, bij sluizen en
bruggen, en verkeersleiders et cetera hebben een beter
beeld van het verkeer. Informatiediensten op Schepen
(IDoS) en de VerkeersmanagementCentrale van Morgen
(VCM) maken gebruik van de informatie uit VOS.

Modulaire opbouw
“Scheepvaartbegeleiding en bediening zijn
dynamische processen. Daarom krijgt VOS een
flexibele opzet die stapsgewijs wordt uitgebreid
alnaargelang de vraag van de klant.
Door te blijven luisteren naar nieuwe behoeftes,
wordt VOS een systeem dat steeds beter alle
gebruikers gaat voorzien van de meest actuele
informatie.”
Ron van Oerle
Sluismeester op Sluizen- en
Stuwencomplex Heel, Linne, Roermond

Wij bouwen VOS modulair, in verschillende deelsystemen,
op. VOS wordt daardoor eenvoudiger uitbreidbaar,
aanpasbaar en koppelbaar met andere systemen. Een
wijziging betreft vaak maar één of enkele deelsystemen.

Tijdpad
Als VOS Traject I voldoet en is geaccepteerd, realiseren wij
het op alle circa 120 objecten waar nu IVS90 draait. IVS90 is
dan uit de lucht.
Rijkswaterstaat stelt het systeem ook beschikbaar aan
andere IVS90-gebruikers, zoals provincies, waterschappen
en havenbedrijven.
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VerkeersmanagementOndersteuning voor de Scheepvaart

Maakt gebruik van actuele AIS-positie.

Schermen zijn nagenoeg gelijk aan
IVS90-schermen.
Is robuuste basis voor verkeer- en
corridormanagement.
Toont informatie voor sluisplanning.

Centrale database zorgt voor datagegevens.
Toont informatie voor brugplanning.

Levert informatie bruikbaar voor begeleiding
en managen incidenten.
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Informatie bruikbaar voor planning,
begeleiding en managen van incidenten.

Toevoeging nieuwe functionaliteit in Traject II
In Traject II voegen wij een nieuwe functionaliteit aan VOS
toe. Overwogen worden: geautomatiseerd advies voor
brug- en sluisplanning, geactualiseerde verkeersbeelden of
betere gebruikersschermen. In 2013 bepalen wij met alle
betrokkenen de prioriteit van de gewenste functionaliteit
van Traject II. We verwachten dat het bestuur van
Rijkswaterstaat én de gebruikers de uitwerking van de
nieuwe functionaliteit in 2014 hebben goedgekeurd. Dan
kunnen wij in 2015 starten met de realisatie. VOS wordt dan
dé basis voor toekomstig verkeersmanagement.

Betrokken partijen
RWS CIV
RWS WVL
RWS VWM
Regionale RWS-onderdelen
Capgemini

Betrekken en meedenken
Voor zowel Traject I als Traject II van VOS is een specialistengroep
opgericht. Wij betrekken deze operationele medewerkers van binnen
en buiten Rijkswaterstaat bij het hele project. De resultaten van deze
specialistengroep leggen we voor aan een klankbordgroep, waarin we
ook VCM en AIS bespreken. Wil je meer hierover weten, neem dan
contact op met het omgevingsmanagementteam VOS: VOS@rws.nl.
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InformatieDiensten
op Schepen (IDoS)
Vermindering van de handhavingsdruk, maximale ondersteuning bij incidenten en beter voorspelbare reistijden
door actuele informatie aan boord en landelijke registratie.
Zonder continue afhankelijkheid van de mobiele
verbindingen.

Mobiele verkeersleiders op de patrouillevaartuigen managen
het scheepvaartverkeer vanaf het water, zowel op de
binnenwateren als in kustgebieden. Zij moeten daarvoor in
één oogopslag kunnen beschikken over alle actuele
verkeers- en vervoersinformatie. Informatiediensten op
Schepen (IDoS) brengt deze informatie aan boord samen en
presenteert die op een heldere en eenvoudige manier. IDoS
maakt daarnaast de registratie van relevante gegevens aan
boord vollediger, minder foutgevoelig en minder
arbeidsintensief.
De schepen zijn voor hun informatievoorziening sterk
afhankelijk van mobiele netwerken. IDoS maakt slim gebruik

“Verkeersbegeleiding, incidentmanagement en
handhaving in een nieuwe landelijke
organisatie vereisen landelijke kennis en
informatie. Ik ben ervan overtuigd dat IDoS de
mobiele verkeersleiders zal helpen met de
benodigde gebiedskennis en informatie over
schepen, sluizen en bruggen, zodat we landelijk
ingezet kunnen worden om ook in de toekomst
een goede, vlotte en veilige vaart te kunnen
waarborgen.”
Maurits Gort
Mobiel verkeersleider

van deze netwerken. Schepen krijgen alleen die gegevens van
de wal aangeleverd die voor hun specifieke werkgebied
relevant zijn. Dit voorkomt dat de verbinding dichtslibt met
overbodige informatie. Deze gegevens worden vervolgens
up-to-date gehouden met de wal door middel van synchronisatie. Als er even geen draadloze verbinding is, wordt de
uitwisseling van gegevens uitgesteld totdat de
verbinding weer is hersteld. Dat gebeurt helemaal automatisch, zodat de gebruiker daar geen omkijken naar heeft.
Aan boord wordt de informatie getoond op een elektronische
kaart. De gegevens uit de boordsensoren (GPS en inland AIStransponder) worden hieraan toegevoegd. IDoS maakt
daarbij onderscheid tussen de verschillende verkeersmanagementtaken: handhaving, verkeersordening, verkeersbegeleiding en incidentmanagement. Alleen de gegevens die
voor de betreffende taak toegestaan en nodig zijn, worden
gepresenteerd. De juiste en meest actuele informatie zorgt
voor vermindering van de handhavingsdruk voor de
vaarweggebruiker, verstrekking van de meest actuele
informatie, optimale ondersteuning bij incidenten en beter
voorspelbare reistijden voor de scheepvaart.
De getoonde informatie kan vervolgens, aan boord,
eenvoudig met eigen waarnemingen en activiteiten worden
aangevuld en geregistreerd. In IDoS gaat dat snel en
eenvoudig met enkele (muis)handelingen. Overtikken is
Lees verder op pagina 14
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InformatieDiensten op Schepen

Gegevens over varende en
vaste objecten, vergunningen
e.d. snel en overzichtelijk in
kaart. Minimale afhankelijkheid van de mobiele
verbinding.

RWS-vaartuigen en -posten
delen hetzelfde verkeersbeeld.
Registraties op de vaartuigen
worden landelijk beschikbaar
door synchronisatie met
Digitaal Journaal.

Actuele verkeers- en
vervoersinformatie aan boord
beschikbaar.

RWS-vaartuigen managen het
scheepvaartverkeer vanaf het
water.

Verkeersmanagement op het water: vlot, veilig en efficiënt | 13

daarmee verleden tijd, en dit voorkomt onnodig werk en
tikfouten. De geregistreerde gegevens worden vervolgens
weer met het centrale Digitaal Journaal gesynchroniseerd en
komen zo landelijk beschikbaar voor alle mobiele
verkeersleiders.

IDoS versie 2
Tijdens de uitrol van IDoS werken we ook al aan de tweede
versie. Deze ontsluit vooral nieuwere en meer gedetailleerde
informatie uit Verkeersmanagement Ondersteuning voor de
Scheepvaart (VOS), Generiek Vergunningen GIS, WAVE/
WVO-info en InspectieView Binnenvaart (IVB).

Planning en stand van zaken
Wij hebben de eerste versie van IDoS in een pilot getest en in
de zomer van 2013 uitgerold. In november van dit jaar is IDoS
versie 2 klaar om te testen. In augustus 2014 is IDoS-2
uitgerold op alle schepen van Rijkswaterstaat.
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Betrokken partijen
RWS CIV
RWS VWM
RWS ZD
Regionale RWS-onderdelen
Technolution
Sogeti
KPN

Betrekken en meedenken
Voor de invoering van IDoS hebben we regelmatig
contact met de mobiele verkeersleiders. De nieuwsbrief ICT op Schepen geeft regelmatig een stand van
zaken over de voortgang van IDoS. Neem voor meer
informatie contact op met het IDoS-projectteam via
IDoS@rws.nl.

VerkeersmanagementCentrale van Morgen (VCM)

Van een voornamelijk lokaal gerichte dienstverlening naar
een integrale aanpak op corridorniveau.

Met het project VerkeersmanagementCentrale van Morgen
(VCM) willen we komen tot een optimale benutting van
het totale vaarwegennetwerk en effectievere en efficiëntere
dienstverlening. Wij gaan hierbij van voornamelijk lokaal
gerichte dienstverlening naar een integrale aanpak op
corridorniveau. Dit doen we onder andere door het beter
uitwisselen van informatie tussen vaarweggebruikers en
beheerders en door het verkeersmanagementproces anders
te gaan organiseren. De IT-projecten AIS en VOS leveren
belangrijke bouwstenen om de hiervoor benodigde
informatiebehoefte op orde te krijgen.
Het project VCM richt zich op het verbeteren van het verkeersmanagementproces door aan te geven hoe je dit het
beste kunt organiseren en inrichten. Hiervoor maken we
een samenhangende uitwerking van dienstverlening, organisatie van verkeersmanagementprocessen, werkplekinrich“Het gedachtegoed dat is ontwikkeld voor VCM,
is richtinggevend geweest voor de inrichting van
de nieuwe procesbeschrijvingen en verbeterplannen Nautisch Verkeersmanagement.”
Jan Hendrik Beks
Afdelingshoofd
Afd. Midden: Vaarwegcorridor
Rotterdam–Duitsland
Rijkswaterstaat Verkeer- en
Watermanagement (VWM)

ting en de daarvoor benodigde (technische) voorzieningen.
Dit integrale gedachtegoed hebben we uitvoerig beschreven
in het zogenaamde ‘concept referentieontwerp’.

Referentieontwerp, stip aan de horizon
Het projectteam heeft, in samenwerking met experts
vanuit vele disciplines, het concept referentieontwerp
eind 2012 opgeleverd. Het ‘nieuwe’ organisatieonderdeel
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (VWM)
beschouwt dit concept referentieontwerp inmiddels als
toekomstbeeld en werkt er vanaf nu stapsgewijs naartoe.
VWM wil in de uitvoering van het scheepvaartverkeersmanagement een gestroomlijnde organisatie zijn, met een
uniforme en efficiënte dienstverlening. VWM verbetert
zijn werkprocessen, de werkplekomgeving en functionele
uitrusting op basis van het referentieontwerp van VCM.
Download het concept referentieontwerp via
www.rijkswaterstaat.nl/idvv.

Nieuwe rollen
Naast de bestaande rollen van bedienaar en verkeersleider
zijn er twee nieuwe rollen noodzakelijk: objectplanner en
operationeel netwerkmedewerker (ONM’er). De objectplanner is verantwoordelijk voor de planning van meerdere
objecten in zijn/haar werkgebied en neemt taken van bedienaren over, waardoor deze zich op hun kerntaak kunnen
blijven concentreren. De operationeel netwerkmedewerker
richt zich op het beter benutten van het totale vaarwegennetwerk, dit door het verstrekken van informatie aan de
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VerkeersmanagementCentrale van Morgen (VCM)

Eén getoetst, uniform,
samenhangend concept
verkeersmanagement, klaar voor
besluit tot landelijke uitrol.

Voorstel voor een gefaseerde
uitrol van 2014 – 2025.

Een helder inzicht in kosten en
baten:
• personeel
• investeringskosten
• beheerkosten
• technische middelen

Transitieplan

Bouwstenen voor een uniform
concept verkeersmanagement op
corridors en trajecten, getoetst in
een pilotomgeving.

Eén landelijke uniforme werkplek
voor verkeersmanagement met
een eigen set aan informatie- en
bedienmogelijkheden voor elke
rol.

Uniforme landelijke kaders en
specificaties van de
verkeersmanagementsystemen.

Uniforme werkprocessen.
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scheepvaart, het zo nodig instellen van verkeersmaatregelen en het coördineren en afhandelen van bijzondere
situaties. Deze ‘nieuwe’ ONM-rol is in de KR8-sessies van
VWM als zeer kansrijk naar voren gekomen. Daarom start
VWM in het najaar de ‘ONM-verbeteractie’ voor de corridor
Duitsland-Amsterdam. Deze ONM-verbeteractie wordt
praktisch ingestoken met de middelen die we grotendeels
voorhanden hebben. De resultaten van deze proef worden
geëvalueerd en door het project VCM meegenomen in de
diverse VCM-testen, waarin onder andere de vier rollen in
hun onderlinge samenhang worden getest.

Referentieontwerp, consultatie en voorbereiding
implementatie
Het referentieontwerp van VCM ‘raakt’ veel partijen, zowel
binnen als buiten Rijkswaterstaat. In het voorjaar van 2013
zijn we een consultatieronde gestart onder deze partijen.
Zo weten wij wat zij van het ontwerp vinden, en wat de
gevolgen zijn van de invoering van VCM op onze eigen RWSorganisatiedelen en de organisatie van onze partners, zoals
de havenbedrijven, de provincies en ketenpartners in de
binnenvaart. Tijdens de consultaties leren wij ook hoe we
gezamenlijk de dienstverlening aan de vaarweggebruikers
beter kunnen afstemmen. De bevindingen worden getoetst
aan het referentieontwerp, en waar nodig passen we het
ontwerp aan. Met deze consultatie hopen we het draagvlak
voor de door VCM voorgestelde ontwikkelingen verder te
versterken.

het implementatieplan aan welke stappen gezet moeten
worden en door wie, wat het kost en wat het oplevert. VCM
is gevraagd door het bestuur en IDVV om in samenwerking
met CIV, SIDR, VWM en WVL de aanpak van dit implementatieplan voor te bereiden. Het hierna te ontwikkelen
implementatieplan wordt aangeboden aan het bestuur van
Rijkswaterstaat, zodat we eind 2014 RWS-breed klaarstaan
voor de implementatie in Nederland.

Europese subsidie
De kennis en ervaring uit het project VCM is waardevol voor
Europese collega-vaarwegbeheerders. VCM is een
prominent voorbeeld voor het opzetten en inrichten van
(nautische) corridormanagementcentrales in Europa.
De Europese Commissie ondersteunt VCM met een
Ten-T-subsidie.

Betrokken partijen
RWS WVL
RWS VWM
RWS CIV
RWS PPO
Regionale RWS-onderdelen (SIDR)
Arcadis
VHP Ergonomie
PA Consulting
Europese Commissie

Referentieontwerp, operationele testfase
Om zeker te zijn dat het referentieontwerp VCM ook echt
werkt, hebben we diverse onderzoeksvragen opgesteld die
we met verschillende proeven en testen willen beantwoorden. Om de technische en operationele haalbaarheid van
VCM te onderzoeken, gaan we medio 2014 een pilot draaien
met een tijdelijke, verkeersmanagementcentrale bij de
Beatrixsluizen in Utrecht. De pilot richt zich op (delen van)
de corridor Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen en de
corridor Rotterdam-Duitsland. De voorbereidingen hiervoor
zijn in volle gang.
Om de mogelijkheden en effecten van een betere
informatieverstrekking naar de vaarweggebruiker te
beoordelen, gaan we een proef doen met trajectplanning,
waarbij we reisplanners aan boord van schepen direct gaan
koppelen aan systemen van Rijkswaterstaat. Het gaat om
zo’n 100 schepen die we in deze proef willen betrekken.
De aanbesteding is in volle gang. Het hele onderzoeks- en
testprogramma van VCM wordt op dit moment ingevuld en
zal ons medio 2015 de gevraagde antwoorden leveren.

Betrekken en meedenken
Wij hebben een klankbordgroep van operators die
met ons mee wil denken. Inmiddels heeft de
klankbordgroep aangegeven wat zij van het referentieontwerp vindt (www.rijkswaterstaat.nl/IDVV
onder projecten). En er is een toetsgroep van
managers en beleidsmakers waarmee we resultaten
en nieuwe inzichten delen. De VCM-update komt
eens per drie maanden uit en geeft een verslag van die
bijeenkomsten.
Neem voor meer informatie contact op met de
omgevingsmanager VCM via VCM-mailbox@rws.nl.

Transitieplan
Daar waar het VCM-referentieontwerp antwoord geeft op
de vraag hoe een geïntegreerd en uniform verkeersmanagementproces op corridorniveau eruit moet zien, zo geeft
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Planning

2013

2014

2015

VOS I

Deel services 9-12 +
Migratie eerste twee locaties

Beheer

Acceptatie

Acceptatie

VOS I

Beheer
Acceptatie

VOS I

Uitrol RWS locaties

Realisatie
Deelservices 1-8

Advies

Acceptatie

IDOS-2b

Bouw en Uitrol

VCM

Uitvoering
Pilot

VOS-II

Ontwikkelen en bouw

Acceptatie

Opdracht

Realisaties
technische deelsystemen

Acceptatie

IDOS-2a

Bouw en Uitrol

VCM

Opdracht

Opdracht

VCM

Voorbereiding
technische deelsystemen

2016 ...

Beheer

AIS

Beheer

Realisatie

2013

2014

Visie Verkeersmanagement 2020
Onderdelen van deze projecten zijn voor het eerst beschreven in de Visie Verkeersmanagement 2020. Het programma
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV)
geeft de extra financiële stimulans om de projecten versneld
uit te voeren.

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement
Vaarwegen
Wij voeren VOS, IDoS en VCM uit binnen het programma
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV).
Binnen het programma IDVV werken overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens
en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen. Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van dit programma.
Het programma richt zich op een aantrekkelijke binnenvaart (schoon, vlot en veilig), meer voorspelbare reistijden,
een betere samenwerking in de logistieke keten en het
optimaliseren van het delen van informatie.

Meer informatie
Meer informatie over IDVV krijg je op
www.rijkswaterstaat.nl/IDVV.
Volg IDVV op Twitter: @RWS_IDVV.
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2015

2016 ...

Colofon
Uitgave:
Rijkswaterstaat
Informatie: www.rijkswaterstaat.nl/IDVV
E-mail:
IDVV@rws.nl
Fotografie: Marco Reeuwijk
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