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Wat is binnenvaart?

• Nederland heeft een vloot van 5000 binnenvaartschepen

• Schepen die een kapitaal vertegenwoordigen van 1 tot 17 miljoen;

• Vervoerd op jaarbasis zo’n 370 miljoen ton goederen. 

• Innovatieve bedrijfstak met, in Nederland de grootste en modernste vloot van Europa;

• Veiligheid aan boord en voor omgeving bovenaan (“varen doen we samen”)
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Maatregelen  die de bedrijfstak binnenvaart neemt:

• Een nog betere reisvoorbereiding: verschil particuliere schipper en rederijschip   

• Elektronische kaart: er zijn verschillen in leverancier en dus presentatie wijze

• Vragen die ik moet stellen: 

Wat kom ik onderweg tegen, waar dien ik rekening mee te houden

Worden de bruggen die tegenkom op afstand of ter plaatse bediend

Welke marifoonkanalen worden er ter plaatse gebruikt

Is mijn elektronische kaart up-to-date voor dit vaargebied (als ik er zelden kom)

Veiligheid HLD – wat doet/kan de bedrijfstak zelf doen!



Maatregelen  die de bedrijfstak binnenvaart neemt:

• Platform Zero Incidents

• Een door de bedrijfstak opgericht platform met als insteek “leren van en met elkaar”;

• Incident dat plaatsvindt, documenteren, evalueren en van leren;

• Organiseren van safety dagen op specifieke actuele onderwerpen: recent 28 september 2022 in Kalkar: 

Bridge W heelhous e collisions : how to prevent this

• Onderzoeken zijn gedaan door CCR over inrichting stuurhuis en mens-omgeving interactie
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Vanuit Platform PZI volgende aandachtspunten:

Roerganger-schipper: 

Uitgaan van het feit dat mensen fouten blijven maken>>> techniek moet hen ondersteunen

Eenheid van presentative op Europees niveau, te veel maatwerk

Navigatie kaarten– scholing- eenheid van onderwijs en lesstof (EU wetgeving jan 2022) 
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Infrastructuur in Nederland incl. HLD:

Veelvoud van vormen van verlichting, markeringen van bruggen enz

Geen Europese richtlijn (hoogteschalen bestaan officieel niet)

In Nederland bijna altijd aanwezig: onderhoud-schoonmaken-zichtbaar nacht en 

nacht?

Accuraat: precies of afhankelijk waterstand (informatie aanleveren), zit er een marge 

in of  moet de schipper die zelf nemen

Zelf berekenen of aanleveren: discussie met overheid

Nautische informatie (Ecdis kaart) wel altijd correct??

Hoogte schalen
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Schip:

Standaardisatie inrichting en indeling stuurhuis:

• Wisselende bemanning bij rederij schepen

• Wisselende indeling oudere- jongere schepen

• Hoogte meters aan boord is dat nuttig of nodig (discussie in Binnenvaart)

• Moet het schip uitgerust zijn of de infrastructure: lasers op de weg, vaarweg niet?
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Acties

Branche verenigingen aandacht geven op 
jaarvergaderingen en middels presentaties zoals PZI: Safety 
dagen en safety flashes

Beroepsonderwijs Binnenvaart zoals op STC’s en MBO’s in 
Nederland

Aansporen overheden op verbeteren, waar problemen 
gesignaleerd wordt (overleggen ledengroep met partners) 

Https://www.platformzeroincidents.nl

SF21-64-Wachtplaatsen-NL.pdf 

(platformzeroincidents.nl)
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