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Inhoud

• Digitalisering van informatie 

• Blauwe Golf Verbindend

• EU project ‘Masterplan Digitalisering Vaarwegen’
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Samen werken aan een veilig, leefbaar en 
bereikbaar Nederland

Betrouwbare (vlot), veilige en duurzame reis        
van A naar B
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Missie Rijkswaterstaat



3000
v.Chr

100
n.Chr

Soemerisch spijkerschrift op 
kleitablet
Capaciteit: ongeveer 10 Kilobyte per 
tablet

Door U0045269 - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45547645

Papier
Capaciteit van 1 pagina: ongeveer 3570 
bytes

Informatie vastleggen & verwerken
Data van Nul tot Nu

Nul
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1804

1956

Ponskaart
Capaciteit: 0- 100 Byte,

Hard disk
Capaciteit: 5 Megabyte – 4 Terabyte,

1960
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1967

1969
Floppy disk
Capaciteit: 80 Kilobyte – 2,88 
Megabyte,

Compact disk
Capaciteit: 650 Megabyte – 100 
Gigabyte,

1982
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1984

2016

Nu

USB stick
Capaciteit: 8 Megabyte - 3 Terabyte,

5D glass disc
Capaciteit: 360 Terabyte

Bron: 
https://www.theverge.com/2016/2/16/
11018018/5d-data-storage-glass,

1996
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3000 
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2018100 1800

Omvang opslag- en verwerkingsmedium

Verwerkingscapaciteit Opslagcapaciteit
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Digitalisering vaarweginformatie 
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Accurater, actueler en completer 



‘Beperkte’ 
data 

Mooi data 
project

‘Beperkt’ 
resultaat
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Garbage in  = garbage out

Bron: https://images.app.goo.gl/zXS8efTBgWtKcEW9A



Bron: Provincie Zuid-Holland 



Blauwe Golf Verbindend, wat is het?

• Een samenwerkingsverband

• Een portaal voor het beschikbaar stellen van data 
en services 

• Een kennisplatform om innovaties te delen



Multimodaal verkeersmanagement



De huidige partners van BGV

• Havenbedrijf Rotterdam

• Havenbedrijf Amsterdam 

• Provincie Zuid Holland

• Rijkswaterstaat

• Metropool Regio Amsterdam/  

Provincie Noord Holland

• Nationale Databank 

Wegverkeersgegevens

• Provincie Overijssel  (voorzitter BGV 

overleg)

• Kampen, Deventer

• Zeeland

• Provincie Groningen, Friesland

En daarnaast nog diverse overheden en 

havens die data leveren

Partijen die betrokken zijn bij BGV



Blauwe Golf Verbindend
De vaarweggebruiker én de 
weggebruiker centraal: minder hinder 
en ergernis voor iedereen:

- Voor scheepvaart: veilige en vlotte 
brugpassages en snel, eenvoudig en 
gericht vinden van een ligplaats. 
Minder CO2 uitstoot

- Weggebruikers staan minder lang 
voor openstaande bruggen, dus 
minder tijdverlies en luchtvervuiling. 



Aanpak

Betere informatie uitwisseling 
tussen weg- en vaarwegbeheerders 
en weg- en vaarweggebruikers

Data scheepvaart: 

• Brug- en sluisopeningen. Real-
time en waar mogelijk gepland

• Ligplaatsbezettingsinformatie



Waterwegen en 
objecten

13 december 2019





BGV open data-service tot nu toe
• Van 1254 openbare ligplaatsen is real time de bezetting 

bekend + historie

• Van 338 bruggen is de real-time brugstatus bekend. 

• Van 80 bruggen is de voorspelde opening bekend

• De eerste sluizen zijn aangesloten op het BGV portaal (19 
kolken)

• In 2020 wordt het BGV portaal geïntegreerd in 
www.vaarweginformatie.nl

Beschikbaar op www.blauwegolfverbindend.nl en als dataservice

http://www.vaarweginformatie.nl/
http://www.blauwegolfverbindend.nl/


Real time brugopeningen



Brugdata via sensoren (IOT)



Geplande brugopeningen
Een Blauwe Golf creëren:

• Inzicht in de 
verkeersstromen

• De laatste brugopening

• Operator en/of op advies  
van systeem



Sluizen

Sinds 2019 is voor enkele 
sluizen de real-time 
status beschikbaar



Ligplaatsen

Gebaseerd op:

• Ligplaatsgeometrie

• AIS signaal van het 
schip



Het aanbieden van dataservices/apps

• Concentratie van informatie 
en dataservices: 
www.vaarweginfomatie.nl & 
COMEX

• Via Riverguide

ROUTEPLANNING

BERICHTEN AAN DE 

SCHEEPVAART

KAARTLAAG GETIJ & 

STROMING

RELEVANT 

VAARWEGMEUBILAIR

BESCHIKBARE 

LIGPLAATSEN

TERUGKOPPELING OP AIS-

SIGNAAL
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Vele tientallen (commerciële) toepassingen met 
Blauwe Golf data 
Een enorme toename van apps

• Brug-open.nl

• Brugopen.nl

• Brugradar

• Isdebrugopen.nl

• Waterkaart.net

• Blauwe Golf Twentekanaal

• Flitsmeister

• Twitter

• Tresco

• Persikal

• Etc.



DIWA
Masterplan Digitalization of Inland Waterways
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Masterplan Digitalization of Inland 
Waterways (DIWA)

https://www.masterplandiwa.eu

• Integrale digitaliseringsstrategie

• Roadmap voor de digitale 
transformatie (ten gunste van de 
binnenvaart/schipper)

• Implementatie scenario’s inclusief 
business value, techniek, personeel, 
organisatie en financiële impact

Looptijd project 2019-2022
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Studie Digital Inland Waterway area, 2017
Digitalisering, de uitdagingen: 

1. Optimale ondersteuning 
verkeersmanagement/capaciteitsmanagement

2. Integratie met ander transport modaliteiten 
(multimodaal en optimaliseren logistiek)

3. Papierloos varen/administratieve lasten

 Het is essentieel voor de toekomstige 
concurrentiepositie van transport via de binnenvaart om 
de trends te volgen rondom digitalisering
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DIWA

Business
ontwikkelingen

Technologische
ontwikkelingen

Randvoorwaarden Masterplan



Business ontwikkelingen

Smart shipping
Hebben we voor slimme schepen

slimme infrastructuur en communicatie

nodig?

Synchromodaliteit
Informatie uitwisseling tussen de 

verschillende modaliteiten

Haven & Terminal 

informatie services
Interactie vereist goede digitale

interfaces

Op RIS gebasseerd

corridormanagement
1 Europees vaarweginformatie portaal

ITS, ERTMS, E-navigation
Wat zijn de ontwikkelingen qua 

digitalisering in de weg, spoor en

maritieme wereld

i
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Nieuwe technologien
Internet of Things, Big Data, Artificial 

Intelligence

IWT connectivity 

platform
Data uitwisselingsplatform tevens voor

multimodaal transport

Slimme sensoren en

plaatsbepaling
Sensor technologie en plaatsbepaling

ontwikkelingen

Informatie modellen & 

data registraties
Geharmoniseerde modellen

Technologie in andere

domeinen
Welke ontwikkelingen zijn herbruikbaar

voor de binnenvaart

Technologische ontwikkelingen/kansen
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Standaardisatie
Ophalen, verwerken, integratie 

uitwisseling, presentatie van data 

en systemen

Wet en regelgeving
Overzicht van verplichtingen en 

beperkingen en manieren hoe hiermee om 

te gaan

Cybersecurity & privacy
Maatregelen voor preventie, detectie 

en reactie op cyber aanvallen op de 

processen in de transport en logistieke 

sector

Data kwaliteit
Voorwaarden en eisen voor data 

kwaliteit en data kwaliteitsmanagement 

van data en systemen

Randvoorwaardelijke zaken
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• Volwassenheidsniveaus digitalisering

• Voorstel voor vervolgstappen

• Investeringsvoorstellen
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Masterplan



• Veel data beschikbaar

• Samen werken aan verbetering data 

• Samen een plek geven aan nieuwe ontwikkelingen 
binnen en buiten de sector
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Tot slot 



www.blauwgolfverbindend.nl

Martijn van Hengstum

Martijn.van.hengstum@rws.nl

Bedankt voor uw 
aandacht
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http://www.blauwgolfverbindend.nl/

