
‘Varen doe je Samen!’

PG overleg 13 februari 2018



1. Opening en mededelingen, Provincies: Friesland

2. Notulen 21 november en betreffende acties

3. Terugkoppeling Werkgroepen

4. Terugkoppeling Resultaten 2017

5. ‘Varen doe je Samen!’ Jaarplan 2018

6. Handhaving: Nut en Noodzaak

Agenda



1. Opening en mededelingen

Afmelding: 

Stijn Boode

Mededelingen:

Te gast in Leeuwarden: Boot Holland





3. Acties vanuit de Werkgroepen



3. Terugkoppeling Werkgroepen

Groter bereik:

Nav discussie bijeenkomst 10 jaar VDJS

Verkenning onder welke voorwaarden we “sponsering” kunnen 
inzetten.

Bijvoorbeeld: 

• Veilig Verkeer Nederland

• Verbond van Verzekeraars



Bezoekstatistieken website
Overzicht

• Jaar 2017

• Ruim 385k paginaweergaves

• Zwaartepunt tijdens zomermaanden

Persbericht antifouling helpdesk 6 februari 2017



Bezoekstatistieken website
Vergelijking 2016 - 2017

• Vergelijking 2016-2017

• Flinke groei:

2017

2016



Bezoekstatistieken website
Welke content is populair?

• Meest bezochte pagina’s:

Home VDJS

Duitstalige info



Bezoekstatistieken website
Hoe komen ze op de site?

• Verwijzende websites: (top 10)



5. Jaarplanning 2018

Conform Plan van Aanpak 2015-2020

Extra :
• Digitalisering knooppunten (GIS) o.a. in ENC’s
• Communicatie/ambassadeurs
• Input n.a.v. input 14 november
• Input vanuit Werkgroepen
• Na 2019 (vervolg ‘Varen doe je Samen!’)



5. Uitkomsten vragen vooraf 10 jr vdjs

Meer aandacht voor:

• Symposium voor havenmeesters op beurs

• Communicatietraining VHF voor BV en RV

• Kruisen hoofdvaarwater

• Jachthavens en havenmeesters meer betrekken

• Roeiers op de vaarwegen

• Connectie met beroepsvaart

• Voorlichting boothuurders

• Elektronische navigatie



5. Activiteiten 2018

Input en brainstormen waar accenten moeten komen/jaarthema?

• vooruitblik 2018 Hiswa Rai (Veiligheidseiland)

• Knooppunten proces van updaten

• Werkgroepen

• Regionale film

• Brochures: onderwerpen?

• …



5. Acties 2018

• Brochures: brandveilig, blauw bord, veilig traileren

• Quiz/test: Hoe veilig vaar jij?

• Praktijkdagen Waddenzee en Grachten Amsterdam/open 
dagen/planning/agenda

• Communicatie Schoonwatercampagne (o.a antifouling)

• Samenwerking nieuwe partners



5. Informatievoorziening
op het water

Ontwikkelingen bij partners op gebied van 
innovatie/ontwikkelingen, kennisuitwisseling: 

Vaarweginformatie, Koerswijzer, River Guide, KNRM app, Blauwe 
Golf verbindend

Veiligheid is…

… goede informatievoorziening



Webinar

“Rijkswaterstaat gaat de website www.vaarweginformatie.nl vernieuwen. De 
nieuwe versie zal een nieuwe styling en een andere pagina-indeling hebben. 
De website wordt ook geschikt voor tablet en smartphone. Om de wensen 
van gebruikers in de ontwikkeling van de website mee te nemen, organiseert 
Rijkswaterstaat samen met de ontwikkelaar van de website een webinar. Een 
webinar is een online live seminar die op een PC of tablet kan worden 
gevolgd. Er kan worden gereageerd via een chat-functie. De webinar wordt 
op 22 februari 2018 's avonds om 19:30 uur georganiseerd en hieraan kunnen 
meerdere schippers deelnemen, die gebruik maken van de huidige website. U 
kunt zich voor de webinar aanmelden 
via https://app.livestorm.co/technolution/webinar-vaarweginformatienl “

http://www.vaarweginformatie.nl/
https://app.livestorm.co/technolution/webinar-vaarweginformatienl


Rijkswaterstaat

17 IV ScheepvaartMARKING

Over 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…..



Rijkswaterstaat

18 IV ScheepvaartMARKING

Over 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)



Rijkswaterstaat

19 IV ScheepvaartMARKING

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



Partners format invullen 2018

%

Jaarlijks Extra 2018

Aandachtgebieden

Preventie/bewustwording

Reisvoorbereiding

Veiligheid óp het water

Reflectie/Lessons learn

Communicatie soorten:
(Digitaal) magazine:oplage
Facebook:volgers
twitter:volgers
Linkend In:volgers
Youtube
Nieuwsbrief leden/intern
Bijeenkomsten/ lezingen x pj
website
open dagen
1 overige communicatie middelen



CONCEPT Vergaderdata 2018

SG PG

13 feb

15 mrt 15 mei

juni 9 oktober

6 november 11 december



Rondvraag (wvttk)



Handhaving: Nut en Noodzaak

• Wat is het effect van handhaving?

• Hoe kunnen ‘Varen doe je Samen!’ en handhaving elkaar 
versterken?

• Hoe ziet de handhaving er dit jaar uit?



Handhavingsactie recreatievaart 2018

• Wie zijn wij?

• Wie zijn de samenwerkende partners? 

• Overleggremia

• Wat hebben we de vorige jaren gedaan?

• Waarom deze actie?

• Wat zijn de aandachtspunten?

• Wat zijn de locaties?

• Hoe wordt gecommuniceerd?

• Hebt u nog ideeën?

• Vragen?



Wie zijn wij?

• Openbaar Ministerie

– Michelle Kats (CVOM Utrecht, Landelijk parket i.o. nautische zaken)

• Politie

– Bouke Jansma (Landelijke Eenheid, dienst Infrastructuur)



Wie zijn de samenwerkende partners?

• Partners waarbij opsporing en toezicht (boeven en boefjes vangen) centraal staat:
– Openbaar Ministerie
– Nationale Politie
– Douane
– Koninklijke Marechaussee

• Partners die primair andere taken hebben:
– Arbeidsinspectie (arbeidstijden en arbeidsomstandigheden)
– ILT (Inspectie leefmilieu en toezicht; alleen beroepsvaart)
– Varen doe je Samen!
– Rijkswaterstaat (mobiliteit op water en watermanagement landelijk)
– Provinciale Staten (mobiliteit op water en watermanagement regionaal)
– Havenbedrijven (met name Rotterdam en Amsterdam)
– Andere locale partners (wetterskip Fryslan, recreatieschap Biesbosch etc.)
In rood: partners die aan deze specifieke actie deelnemen



Overleggremia

• Directeurenoverleg
– Verantwoordelijke personen van een organisatie

• Tactisch Overleg
– Personen die tactisch verantwoordelijk zijn voor de uitvoering

• Werkgroep Effectmeting recreatievaart
– Voorbereiding van concrete actieplannen

Algemene doelstellingen: veiligheid op het water verhogen in de breedste zin van het woord, 
samenwerken, communiceren, zaken en controles op elkaar afstemmen.



Wat hebben we de vorige jaren gedaan?

• Vergelijkbare actie
• In drie verschillende perioden (drie keer twee weken)
• Alleen op (delen) Geldersche IJssel en Maas
• Positief:

– Lokale voorlichting en enquetes
– Goede samenwerking

• Leerpunten
– Omdat de periode lang is moeilijk alles te registreren
– Alleen locale invloeden en resultaten
– Naar verhouding weinig resultaten en dus weinig landelijk effect



Waarom deze actie?

• Zie vorige dia om de aandachtspunten te verbeteren:

– Aandacht schenken aan thema veiligheid recreatievaart

– Veiligheidsitems uit eerdere onderzoeken VDJS

– Korte periode, waardoor telling en communicatie beter gaat

• Controleactie in slechts één sprecifiek weekend

• Met één uitwijkweekend (bij slecht weer)

– Landelijk, waardoor alle risicogebieden meegepakt kunnen worden



Wat zijn de aandachtspunten?

• Er zijn vijf aandachtspunten, waartegen elke partner bevoegd
is op te treden:
– Snelheid en gevaarlijk vaargedrag

– Uitzicht rondom

– Plaats op het vaarwater / vaarweg

– Aanwezigheid en dragen reddingsvesten

– (klein) Vaarbewijs

• Alleen voor de Politie en OM
– Controle alcohol



Wat zijn de locaties?

• De locaties zijn (gevaarlijke) locaties die lokaal door de plaatselijke
samenwerkende partners worden vastgesteld. Vooral locaties waar
beroeps- en recreatievaart elkaar ontmoeten. Hieronder slechts
enkele voorbeelden:
– Het IJ ter hoogte van Amsterdam Centraal 

– Kruispunten (drukke) vaarwateren rondom Dordrecht

– De Waal ter hoogte van Nijmegen

– Het Prinses Margrietkanaal in Friesland

– Etc

– Etc





Hoe wordt gecommuniceerd?

• Communicatie vooraf vooral via VDJS
– Regionaal (Boot Holland)

– Landelijk (ANWB, Waterkampioen etc)

– Alles wordt gecommuniceerd behalve de exacte data

• Communicatie tijdens de actie
– Misschien pers tijdens een actie meenemen

• Communicatie acteraf
– Door de samenwerkende partners (resultaten)

– Door VDJS algemene communicatie



Hebt u nog ideeën?
Vragen?

• Hebt u zelf nog interessante

– Ideeën?

– Aanbevelingen?

– Opmerkingen?

• Hebt u nog algemene vragen?

Opmerking: de eerder genoemde 6 controle items zijn centraal vast gesteld en liggen dus “in beton verankerd”. 


