
Digitalisation of Inland Waterways (DIWA)

Een onderzoek naar wat we als vaarwegautoriteiten 
de komende 10 jaar kunnen verwachten en kunnen 

doen op het gebied van digitalisering
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Waarom doen we dit DIWA project?

• Digitalisering is onontkoombaar!
• Geeft inzicht wat er speelt en op ons afkomt en hoe we ons daarop 

kunnen voorbereiden
• Weten wat de andere EU partners willen en kunnen
• Wat kunnen wij als vaarwegautoriteit betekenen 
• Nadruk op navigatie, transport en verkeersmanagement (veilig & vlot,  

geen handhaving)
• Zorgen dat de binnenvaart profiteert
• Looptijd project 2020-2023
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Wat is het eindresultaat
• Studie project, circa 20 inhoudelijke rapporten
• Veel gezamenlijke kennis over verschillende en belangrijke 

onderwerpen te gebruiken in vervolgprojecten
• Roadmap/voorstellen voor maatregelen met wat in welke 

volgorde we zouden kunnen oppakken
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Deelnemende landen



Wat valt mij op in 
digitaliseringsland
• Thema digitalisering in (bijna) alle EU beleidsstukken 
• Hoge ambitie (zie Green deal rechts)
• Veel EU ontwikkelingen (bouwblokken, dataspaces)

• Veel Europese digitalisering initiatieven (Novimove, Platina III, 
Dionysus, Digital Twin, CoVaDem, AI, Rhombus, FENIX, FEDERATED, 
GaiaX, Novimar,etc.)
• Meerdere samenwerkingsoverleggen (IWT platform, General 

Waterborne Technology platform, IALA, ALICE, DTLF, DINA, CCNR, 
CESNI, UNECE, PIANC, etc.)
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Business ontwikkelingen

Smart shipping
Wat voor data moeten
we delen met slimme

schepen?

Synchro 
modalititeit
Transport slim verdelen
over de modaliteiten

Port & Terminal 
informatie service

Hoe werken we samen met de 
havens/terminals

RIS corridor 
management
Geharmoniseerde dataservices
ontwikkelen

ITS, ERTMS, E-navigation
Wat gebeurt er bij

weg, spoor en maritiem

Rapporten zijn gereed en gepubliceerd op www.masterplandiwa.eu



Smart Shipping

• Track pilot
• Op afstand bestuurbare schepen
• Autonoom varende schepen
• Wet en regelgeving
• Connectiviteit 
• Schipper, leverancier, 

vaarwegbeheerder
• Belang van betrouwbare data en 

meta data



Synchromodaliteit

Wat is synchromodaliteità

• Ga uit van (EuRIS) dataservices
• Zet in op delen data met andere

modaliteiten
• Voer een benchmark/nulmeting uit



Haven & terminal 
informatie services

Steeds meer volgen van de hele reis:
• 1 keer aanmelden
• 1 keer lading document invullen
• Delen ETA 
Dus delen van data: de vraag is wie, hoe 
en welk inhoud van de data dan, mag je 
data delen



RIS Corridormanagement

• Veel over gezegd vandaag…

• We blijven Europees samenwerken aan verbetering & gebruik van de RIS 
services



ITS/ ERTMS en E-navigation

• Onderzoek naar Wegtransport, spoor, en 
zeevaart 

• Binnenvaart heeft vergelijkbare ambitie en 
uitgangspunten als de andere modaliteiten

• Hebben 7 dataservices geïdentificeerd die 
interessant kunnen zijn 
(interactie/feedback) en interessante 
organisatievormen

• Iedereen werkt aan portals en API
• Real time data is hot



Technologische ontwikkelingen 

Nieuwe technologien
Internet of Things, Big Data, Artificial 

Intelligence

IWT connectivity platform
Datadelen in de keten

Smart sensoring & PNT
Sensor technologie en plaats en 

tijdbepaling en navigatie

Informatie model & data 
registers
Geharmoniseerde informatie
modellen en 
Referentie datasets 

Technologische
ontwikkelingen bij spoor, 

weg en maritiem
Wat zijn de ontwikkelingen

Planning Technological developments Q4 2021-Q4 2022



Randvoorwaarden (facilitators)

Standaardisatie
Standaardisatie van data, uitwisseling, 

systemen

Wet en regelgeving
Wet en regelgeving, aansprakelijkheid, 
aandachtspunten

Cybersecurity & privacy

Maatregelen om systemen te 
beveiligen en veilig data en 

persoonsgegevens uit te wisselen 

Data kwaliteit
Borgen en verbeteren van data 
kwaliteit

Planning Facilitators Q4 2021-Q1 2023



Cybersecurity & Privacy

• Belangrijk element voor veilige 
digitalisering (denk ook aan Smart 
Shipping)

• Gaat over dataservices, 
communicatie, verbindingen en 
identiteiten beheer

• Is niet enkel techniek maar ook 
bewustwording

• Voorstellen voor maatregelen voor 
verschillende doelgroepen 



Data Kwaliteit

• Niet kennen van de data kwaliteit kan 
leiden tot risico’s

• We voorzien dat datakwaliteit 
belangrijker wordt omdat er meer 
geavanceerde toepassingen zijn

• Maak gebruik van nieuwe technieken (AI, 
process mining)

• Verken of een EU-breed datakwaliteit 
team meerwaarde heeft (controle 
implementatie standaarden, verbeteren 
data, harmoniseren van de verschillen)



Kortom, trends waar wij 
op in willen zetten
• Betere en centralisering informatieverstrekking
• Via bestaande systemen automatiseren en integreren
• Blijven optrekken met maritiem, spoor en weg
• Verbinding met weg en spoor loopt via de terminal/haven 
• We zien veel EU ontwikkelingen rondom digitalisering, transport, 

datadelen, nog geen winnaar, maar standaardisatie gewenst
• Toename van sensoren en hulpmiddelen 
• Aandacht voor cybersecurity
• Versterken Europese samenwerking
• EuRIS uitbreiden en versterken



Aanzet roadmap DIWA 10 jaar En verder

Data

Techniek

Proces en 
organisatie

Data uitwisseling 
tussen partijen

Ketenoptimalisatie 
met andere 
modaliteiten

Digital by default

• Ondersteuning communicatie
• Betrouwbare verbindingen
• Adopteren nieuwe sensoren• Centraliseren 

(dataservices)
• Uitbreiden en 

doorontwikkelen
• Uitventen

dataservices

• verhogen 
data 
kwaliteit

• Feedback 
organiseren

• Bijdrage harmoniseren 
van synchromodale
transportketens

• Leren van maritiem en 
spoor

EU brede organisatie 
(door)ontwikkelen
• Beheer EuRIS
• Referentiedata
• Datakwaliteit binnenvaart
• Intermodale standaardisatie

Verkennen of EURIS kan 
dienen als 
• Connectivity platform
• EU data space
• Uitwisseling data met Port 

Community 
systemen/terminals

Digital Twin

cybersecurity is en 
blijft belangrijk!



Contact Masterplan DIWA project

www.masterplandiwa.eu

Martijn.van.Hengstum@rws.nl
Therry.van.der.Burgt@rws.nl
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3.1 Nieuwe technologieën 
Relevance for . . .

Technology Logistics
Inland 

Shipping

Fairway 
Authoriti

es
5G 3/4 2/4 1/4
Distributed 
Ledger

3/4 2/4 1/4

Internet of 
Things

4/4 4/4 4/4

Cloud 
Computing

4/4 4/4 4/4

Artificial 
Intelligence

4/4 3/4 3/4 

Big Data 4/4 4/4 4/4
Virtual 
Reality

1/4 1/4 1/4

Augmented 
Reality

3/4 2/4 1/4 

Drones 1/4 1/4 2/4 
Digital Twin 2/4 1/4 2/4 

• Connectiviteit en beveiligde verbindingen worden 
belangrijker

• Toename van het gebruik van IoT, drones, Big Data 

• We zien een stapsgewijze ontwikkeling richting de 
Digital Twin (Data uitwisselingsplatform (EuRIS)à
Smart Infrastructure à Infostructuurà planning en 
voorspelling)



3.2 Uitwisseling van data via platformen
en 3.4 Informatiemodel en referentie datasets

à Maritime Connectivity Platform

Federatief datadelen

à eFTI

Verkennen
1) EuRIS  als centraal dataknooppunt (connectivity

platform)
2) EURIS verkennen als kandidaat voor een mobility

data space
3) Koppelen met andere systemen (via standaarden)
4) Een goede beheerorganisatie

• Kunnen we (delen van) EuRIS hergebruiken als 
referentie dataset 

• Gecoördineerde aanpak is EU breed/intermodaal 
nodig



3.3 Sensoren, plaats- en tijdbepaling
à Sensoren aan boord

• Voor autonoom varen zijn 
nauwkeuriger en aanvullende 
sensoren nodig

• Datakwaliteit wordt belangrijker
• Cybersecurity verdient meer 

aandacht, zowel aan de schip als 
aan de walkant

• Denk goed na over back up 
oplossingen



3.5 Technologieën en aanpak
in andere domeinen

• Werk aan  een 
overkoepelende 
architectuur voor 
binnenvaart en neem  en 
sluit aan op architecturen 
uit andere domeinen
(NDLC, ISIA, Inland-
SSSA, Inland-CSSA, IRA)

• Er ontbreekt een 
organisatie om dit 
faciliteren



4.1 Standaardisatie

• Beheer, synchronisatie 
(procedures) van referentiedata 
dienen verbeterd te worden

• Geavanceerder representatie nodig 
van vaarwegen (RIS-Net initiatief 
i.c.m. TENtec, ERDMS) 

• Zet in op datadelen op 
transportknooppunten en digitale 
koppelvlakken

• Zet in op controle van de 
implementatie van standaarden

RIS-NET



4.2 Wet en regelgeving

• Algemeen overzicht (RIS, GDPR)

• Inzoomen op Smart Shipping:
• Bemanning
• Aansprakelijkheid
• Kansen
• Rol van de vaarwegautoriteit 


