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BINNENVAART- 
INFORMATIE

Dit nieuwe platform is nu beschikbaar! 
Kijk op www.eurisportal.eu om toegang 
te krijgen tot alle diensten! 

From:

To:



Voor schippers en verladers is actuele informatie onmisbaar voor

een betrouwbare reisplanning. Toegang tot statische en 

dynamische informatie die 24/7 actueel inzicht geeft in de 

situatie op de vaarwegen is van groot belang. Daarom heeft 

een samenwerkingsverband van 13 Europese landen een geheel 

nieuwe online omgeving opgezet: EuRIS – European River 

Information Services.

Het platform op www.eurisportal.eu helpt vaarweggebruikers bij
het plannen van hun reis- en aankomsttijden door heel Europa.

Voorheen moesten schippers talloze websites en informatiebronnen
raadplegen om alle relevante informatie te verzamelen, vooral voor
grensoverschrijdende reizen. EuRIS biedt nu one-stop-shopping voor
alle vaarweg- en verkeersgerelateerde informatie door de gegevens
van 13 landen op één plek te combineren. Gebruikers kunnen op elk
moment real-time de actuele verkeerssituatie bekijken en informatie
verzamelen over ernstige blokkades op hun vaarroute. EuRIS levert
informatie op maat zodat een schipper weet wat hij op zijn route 
tegenkomt.

Aan het samenwerkingsverband nemen de volgende landen deel:
Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk,
Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Roemenië, Servië
en Slowakije. De samenwerking heeft geresulteerd in dit unieke

systeem dat grensoverschrijdende informatie levert aan de
binnenvaart.



Welke informatie biedt EuRIS?
•  Dynamische en statische vaarweg- en infrastructuurinformatie, 

waarmee vaarweggebruikers, logistieke partners en vaarweg- 
autoriteiten het gebruik van vaarwegen kunnen optimaliseren 

•  Verkeersinformatie, die betrouwbare reisplanning en 
verkeersmanagement mogelijk maakt

•  Informatie die transportmanagement door logistieke partners 
ondersteunt 

Welke voordelen biedt EuRIS ?
In EuRIS kunnen schippers en verladers alle informatie vinden die ze
nodig hebben om hun reis te plannen. Vlot en veilig varen vraagt
om informatie over infrastructuur zoals stremmingen en 
beperkingen, diepte, hoogtebeperkingen op de vaarweg, sluizen en 
bruggen, maar ook over de verkeerssituatie en de passagetijd bij 
infrastructuur. De hoeveelheid informatie en de optie om deze 
te personaliseren, helpen schippers en verladers bij het goed 
voorbereiden van een vlotte en veilige reis. 

KIJK OP WWW.EURISPORTAL.EU:
JOUW TOEGANG TOT EUROPESE BINNENVAARTINFORMATIE

Op elke corridor krijgen schippers inzicht in wachttijden, incidenten,
verstoringen of blokkades die de reistijd beïnvloeden. Iedereen
kan gratis gebruikmaken van EuRIS. De privacy van alle gebruikers
is gegarandeerd. 



Zelf informatie delen
Vaarweggebruikers kunnen zelf een grote bijdrage leveren aan het
succes van EuRIS en zo nog meer profiteren van het platform.
Naast de openbare informatie die door de 13 vaarwegbeheerders
wordt gedeeld, kiezen schippers en verladers zelf welke partijen toegang
mogen hebben tot hun gegevens. Een schipper kan bijvoorbeeld
zijn ETA of scheepspositie delen met zijn klant of terminal, of zelfs zijn
hele reis laten volgen. In de afgeschermde EuRIS-omgeving blijft de 
eigenaar van de informatie altijd verantwoordelijk voor het verlenen van
toegang tot deze informatie, aan wie en voor hoe lang.

Het platform biedt informatie over de belangrijkste onderling verbonden 
binnenvaartnetwerken in Europa, met de 7 hoofdcorridors (Rijn, Donau, Elbe, 
Moezel, Duinkerken – Schelde, Amsterdam - Antwerpen – Luik, Amsterdam - 
Antwerpen – Brussel) en nog veel meer.


