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Proces 1. Begeleiden

Bedienen Bruggen en Sluizen

1.
Begeleiden

1.1 Verkeerbegeleiding VTS
(in de sector)

1.2
Mobiele Verkeersregeling (ter
plaatse)

1. 1.1
Beoordelen Verkeerssituatie

1.2.1
Beoordelen verkeerssituatie
binnen radarbereik

1 1.2
Verstrekken van
Verkeersinformatie

1.2.2
Verstrekken van informatie

1.1.3
Geven van Verkeers
Aanwijzingen

1.2.3
Geven verkeers
aanwijzingen (indien nodig)

1.1.4
Actieve handelingen Incident
management

1.2.4
Actieve handelingen Incident
management
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Proces 1.1.1 Beoordelen verkeerssituatie

Bedienen Bruggen en Sluizen

1. 1.1
Beoordelen
Verkeerssituatie

1.1.1.1
Lokaliseren/
identificeren van
scheepvaart
Waarnemen posities,
identiteiten,
bestemmingen en
restricties van schepen
binnen sector

Waarnemen posities,
identiteiten,
bestemmingen en
restricties van schepen
richting sector
Waarnemen route en
snelheid van schepen
(oorsprong,
bestemming,
passagepunten, vertreken verwachte
aankomsttijden,
tussentijdse laad- en
loslocaties)

Beoordelen vervoerde
scheepslading
(implicaties van de
lading, te voeren kegels)

Ontvangen verplichte
aanmelding vaartuig in
begeleidingsgebied

1.1.1.2
Volgen van
scheepvaart

1.1.1.3
Observeren
vaarwegen en
omgeving

Observeren afwijkingen
t.o.v. gepland/verwacht
reisgedrag

Observeren status van
schuttingen en
brugopeningen

Observeren volgafstand
en tussenafstand

Observeren van
toestand vaarwegen
(dieptes, ondieptes) (incl
havens en terminals)

Observeren vaargedrag
(snelheid, koers, etc)

Observeren
stroomsnelheid,-richting
en -informatie en
waterstanden

Verkrijgen actueel beeld
van de (mogelijke)
stremmingen

Observeren operationele
staat boeien, bakens en
andere
navigatiehulpmiddelen

Verkrijgen actueel beeld
vaarwegmarkering
(betonning, verlichting
en boeien)

Observeren
meteorologische en
hydrologische
omstandigheden

Waarnemen van
behandelstatus van een
vaartuig

Bepalen nabijheid van
mogelijke
belemmeringen in de
vaarweg

Raadplegen
trajectprognose van
vaartuig

Waarnemen status van
opvolging van
verkeersaanwijzingen

Waarnemen vaarroute
schepen (voorgenomen
route, verwachte
aankomsttijd in de
sector, vertrektijd vanaf
aanlegplaats)

Uitluisteren van
navigatiecommunicatie
tussen schepen
onderling

Bijwerken vaarplan
gegevens (indien nodig)

Opvragen label van
vaartuig (indien nodig)

Adviseren van
Hoofdoperator over
samenvoegen of splitsen
van sectoren

Interpreteren
verkeersbeeld

Bepalen van mogelijke
risicovolle situaties

Waarnemen van de
gemelde beperking

Registreren van de
gemelde beperking
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Proces 1.1.2 Verstrekken informatie

Bedienen Bruggen en Sluizen

1 1.2
Verstrekken van Verkeersinformatie
(indien nodig)

1.1.2.1
Verstrekken informatie

1.1.2.2
Verstrekken informatie
bij beperkingen

Verstrekken actuele verkeersinformatie/ -adviezen

Actief verstrekken informatie getroffen
verkeersmaatregelen in de sector

Informeren over het verwachte verkeersbeeld in
de sector

Verstrekken actuele verkeersinformatie/ -adviezen
bij beperkingen

Informeren over de voorgenomen manoeuvres

Verstrekken informatie/adviezen in de sector over
alternatieve routes

Informeren over meteorologische en
hydrologische omstandigheden

Verstrekken informatie/adviezen in de sector over
reisinformatie alternatieve routes

Controleren opvolging/begrip schipper

Informeren in de sector over mogelijke bijzondere
omstandigheden (beperkingen van
beschikbaarheid)

Communiceren met mobiele verkeersregeling

Controleren opvolging/begrip schipper

1..1.2.3
Registreren informatie

Registreren afhandeling beperkingen
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Proces 1.1.3 Geven van Verkeersaanwijzingen
Proces 1.1.4 Actieve handelingen IM

1.1.3
Geven van Verkeers
Aanwijzingen

1.1.4
Actieve handelingen Incident
management

1.1.3.1
Geven en registreren van
verkeers
aanwijzingen

1.1.4.1
Actieve handelingen Incident
management

Geven verkeersaanwijzing

Geven Verkeersinformatie bij beperkingen
(incidenten)

Controleren opvolging/begrip schipper

Geven (indien nodig) Verkeersaanwijzingen
bij beperkingen (incidenten)

Registreren van gegeven
verkeersaanwijzingen

Bedienen Bruggen en Sluizen

Registreren van gegeven
verkeersaanwijzingen
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Proces 1.2 Mobiele verkeersregeling (ter plaatse)

Bedienen Bruggen en Sluizen

1.2.1
Beoordelen
verkeerssituatie binnen
radarbereik

1.2.1.1
Lokaliseren/
identificeren van
scheepvaart

Verzamelen informatie

Waarnemen posities,
identiteiten, bestemmingen en
restricties van schepen in gebied
rondom vaartuig

Waarnemen posities,
identiteiten, bestemmingen en
restricties van schepen richting
gebied rondom vaartuig

Waarnemen route en snelheid
van schepen (oorsprong,
bestemming, passagepunten,
vertrek- en verwachte
aankomsttijden, tussentijdse
laad- en loslocaties)

1.2.1.2
Volgen van scheepvaart

1.2.1.3
Observeren vaarwegen
en omgeving

Observeren afwijkingen t.o.v.
gepland/verwacht reisgedrag

Observeren status van schuttingen en
brugopeningen

Observeren volgafstand en
tussenafstand

Observeren van toestand vaarwegen
(dieptes, ondieptes) (incl havens en
terminals)

Observeren vaargedrag
(snelheid, etc)

Observeren van operationele staat
boeien, bakens en andere
navigatiehulpmiddelen

Verkrijgen actueel beeld van de
(mogelijke) stremmingen

Observeren van meteorologische en
hydrologische omstandigheden

Verkrijgen actueel beeld van de
vaarwegmarkering (waaronder
betonning, verlichting en
boeien)

Bepalen nabijheid van mogelijke
belemmeringen in de vaarweg

Waarnemen van behandelstatus
van een vaartuig

Waarnemen Status van
opvolging van
navigatieaanwijzingen
Uitluisteren van
navigatiecommunicatie tussen
schepen onderling

Interpreteren verkeersbeeld

Bepalen van mogelijke risicovolle
situaties

Waarnemen van de gemelde
beperking

Registreren van de gemelde
beperking
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Proces 1.2 Mobiele verkeersregeling (ter plaatse)

Bedienen Bruggen en Sluizen

1.2.2
Verstrekken van
verkeersinformatie

1.2.2.1
Verstrekken Informatie

1.2.2.2
Verstrekken informatie bij
beperkingen

Observeren status van
schuttingen en brugopeningen

Actief verstrekken informatie over
getroffen maatregelen

Observeren status van
schuttingen en brugopeningen

Waarschuwen/overleg
verkeersmanagement
centrale

1.2.2.3
Registreren informatie bij
beperkingen

Registreren afhandeling
beperkingen

Observeren status van
schuttingen en brugopeningen

Observeren status van
schuttingen en brugopeningen

Observeren status van
schuttingen en brugopeningen

Observeren status van
schuttingen en brugopeningen

Observeren status van
schuttingen en brugopeningen

Observeren status van
schuttingen en brugopeningen
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Proces I.2 Mobiele verkeersregeling (ter plaatse)

1.2.3
Geven verkeers
aanwijzingen (indien nodig)

1.2.3.1
Geven en registreren van verkeers
aanwijzingen

Bedienen Bruggen en Sluizen

1.2.4
Actieve handelingen Incident
management

1.2.4.1
Actieve handelingen Incident
management

Geven Verkeers
aanwijzingen

Geven Verkeersinformatie bij beperkingen (incidenten)

Registreren van gegeven verkeers
aanwijzingen

Geven (indien nodig) Verkeersaanwijzingen bij beperkingen
(incidenten)

Registreren van gegeven verkeeraanwijzing bij beperkingen
(incidenten))
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Proces 2. Bedienen

Bedienen Bruggen en Sluizen

2
Bedienen

2.1
Sluisbediening

2.2
Brugbediening

2.1.1
Beoordelen verkeerssituatie

2.2.1
Beoordelen verkeerssituatie

2.1.2
Realiseren Schutting

2.2.2
Realiseren brugopening

2.1.3
Verstrekken informatie in het
bedieningsgebied

2.2.3
Verstrekken informatie in het
bedieningsgebied

2.1.4
Geven van
verkeersaanwijzingen mbt
het bedienproces

2.2.4
Geven verkeers
aanwijzingen m.b.t. het
bedienproces
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Proces 2.1 Sluisbediening

Bedienen Bruggen en Sluizen

2.1
Sluisbediening

2.1.1
Beoordelen
verkeerssituatie

2.1.1.1
Lokaliseren/
identificeren van
scheepvaart

Activeren van een object
(naar zich toehalen van een
object uit de Taakmanager)

2.1.1.2
Observeren object,
vaarwegen en
omgeving

Vaststellen
beschikbaarheid sluis
(storingen, schade)

Observeren status van
schuttingen
Ontvangen aanmelding
vaartuig

Waarnemen posities,
identiteiten, intenties,
bestemmingen en restricties
van schepen binnen
bedieningsgebied sluis

Observeren van
stroomsnelheid,
stroomrichting en informatie en
waterstanden

Bepalen effecten (impact)
van beperkingen voor het
bedieningsgebied
Waarnemen posities,
identiteiten, intenties,
bestemmingen en restricties
van schepen richting
bedieningsgebied sluis

Bepalen verwachte tijdsraam
schip in het bedieningsgebied
sluis

Beoordelen
Scheepskarakteristieken:
manoeuvreerbaarheid,
defecten, afwijkingen

Beoordelen vervoerde
scheepslading (implicaties van
de lading, te voeren kegels)

Beoordelen van kwaliteit en
beschikbaarheid van
communicatie met
vaarweggebruiker

Beoordelen van de
geschiktheid van het schip tot
uitvoeren van gegeven
verkeersaanwijzingen

Bepalen van mogelijke
risicovolle situaties

Waarnemen van de
gemelde beperking

Registreren van de
gemelde beperking

Waarnemen toestand van
de signalering rond de
sluis

Observeren van
meteorologische en
hydrologische
omstandigheden

Bedienen
voorwaarschuwingsseinen
sluis
Waarnemen sensoren
hydro/meteo

Waarnemen vaarplan
schepen (voorgenomen route,
verwachte aankomsttijd in
het bedieningsgebied,
vertrektijd vanaf wachtplaats)

Bijwerken vaarplan gegevens
(indien nodig)

Beoordelen voorgestelde
schutting

Aanpassen voorgestelde
schutting (indien nodig)

Uitdelen definitieve toerbeurt
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Proces 2.1.2 Realiseren Schutting

Bedienen Bruggen en Sluizen

2.1
Sluisbediening

2.1.2
Realiseren Schutting

2.1.2.1
Sluisdeur openen
(voor en na nivelleren)

2.1.2.2
Invaren

2..1.2.3
Sluisdeur sluiten
(voor en na nivelleren)

2.1.2.4
Nivelleren

Schouwen sluisdeur en
directe omgeving

Schouwen vaarweg,
ingang kolk en kolk

Schouwen sluisdeur en
directe omgeving

Schouwen schepen in
kolk

Op groen zetten
invaarseinen

Bepalen moment van op
rood zetten van
invaarseinen

Op rood/groen zetten
invaarseinen

Openen sluisdeu r

Observeren opengaande
sluisdeur

Observeren invarende
schepen

Op rood/groen zetten
invaarseinen

Bedienen noodstop
(indien nodig)

Op rood zetten
invaarseinen (alleen na
bedienen (nood)stop

Op rood zetten
invaarseinen

Op groen zetten van
uitvaarseinen

Observeren uitvarende
schepen

Sluiten sluisdeur
Observeren
nivelleerproces

Bedienen Stop

Schouwen vaarweg,
uitgang kolk en kolk

2.1.2.6
Registreren informatie

Registreren op rood/
groen zetten in- en
uitvaarseinen

Registreren geschutte
beroepsvaartuigen

Openen nivelleerschuif
Op rood/groen zetten
invaarseinen

Bepalen richting van
nivelleren
Bepalen moment van op
rood zetten invaarseinen

2.1.2.5
Uitvaren

Observeren dichtgaande
sluisdeur

Bedienen Stop

Bedienen noodstop
(indien nodig)

Registreren geschutte
recreatievaartuigen

Bepalen moment van op
rood zetten
uitvaarseinen

Op rood zetten van
uitvaarseinen

Observeren
waterstanden tijdens
nivelleren (in de kolk)

Bepalen moment van op
rood/groen zetten
invaarseinen

Sluiten nivelleerschuif
Op rood/groen zetten
van invaarseinen

Bedienen Stop

Bedienen noodstop
(indien nodig)
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Proces 2.1.3 Verstrekken informatie

Bedienen Bruggen en Sluizen

2.1
Sluisbediening

2.1.3
Verstrekken informatie in
het bedieningsgebied

2.1.3.1
Verstrekken van
informatie
m.b.t. het bedienproces

Verstrekken actuele
verkeersinformatie/ adviezen

Informeren over de
voorgenomen manoeuvres
(benaderen van de sluis)

Informeren over
meteorologische en
hydrologische
omstandigheden

Toewijzen wachtplaats/
opstelplaats

2.1.3.2
Verstrekken van
informatie bij
beperkingen m.b.t. het
bedienproces

2.1.3.3
Geven van verkeers
aanwijzingen m.b.t. het
bedienproces

Actief verstrekken
informatie over getroffen
verkeersmaatregelen in het
bedieningsgebied

Geven van aanwijzingen
aan het verkeer (o.a. plaats
in de kolk, volgorde van inen doorvaren, wacht-/
aanlegplaats)

Verstrekken actuele
verkeersinformatie/ adviezen bij beperkingen

Controleren opvolging/
begrip schipper

Informeren in het
bedieningsgebied over
mogelijke bijzondere
omstandigheden
(beperkingen van
beschikbaarheid)

Communiceren met
schipper (o.a. marifoon)

Controleren opvolging/
begrip schipper

Registreren toewijzing
wachtplaats/opstelplaats
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Proces 2.2 Brugbediening (1)

Bedienen Bruggen en Sluizen

2.2
Brugbediening

Naar 2.2.2
Realiseren Brugopening

2.2.1
Beoordelen
verkeerssituatie

2.2.1.1
Lokaliseren/
identificeren van
scheepvaart

Activeren van een object (naar
zich toehalen van een object uit
de Taakmanager)

Ontvangen aanmelding vaartuig
Waarnemen posities,
identiteiten, intenties,
bestemmingen en restricties
van schepen binnen of richting
bedieningsgebied brug
Waarnemen posities,
identiteiten, intenties,
bestemmingen en restricties
van schepen richting
bedieningsgebied brug
Bepalen verwachte tijdsraam
schip in het bedieningsgebied
brug
Beoordelen
Scheepskarakteristieken:
manoeuvreerbaarheid,
defecten, afwijkingen

Beoordelen van kwaliteit en
beschikbaarheid van
communicatie met
vaarweggebruiker

Beoordelen van de geschiktheid
van het schip tot uitvoeren van
gegeven verkeersaanwijzingen

2.2.1.2
Observeren object,
vaarwegen en
omgeving

Vaststellen beschikbaarheid
brug (storingen, schade)

Observeren status van
brugopeningen

Waarnemen toestand van de
signalering rond de brug

Waarnemen toestand van de
bewegende delen van de brug
Observeren van
stroomsnelheid, stroomrichting
en -informatie en waterstanden
Observeren van
meteorologische en
hydrologische omstandigheden
Bepalen effecten (impact) van
beperkingen voor het
bedieningsgebied
Bepalen van mogelijke
risicovolle situaties

Waarnemen van de gemelde
beperking
Registreren van de gemelde
beperking

Waarnemen vaarplan schepen
(voorgenomen route,
verwachte aankomsttijd in het
bedieningsgebied, vertrektijd
vanaf wachtplaats)
Bijwerken vaarplan gegevens
(indien nodig)
Beoordelen voorgestelde
brugopening
Aanpassen voorgestelde
brugopening (indien nodig)

Programma iCentrale
Hoofdgroep II
Project. 2.03
Auteur: A.S. Smulders
Versie 2.0
d.d. 21-8-2017

Proces 2.2 Brugbediening (2)

Bedienen Bruggen en Sluizen

2.2
Brugbediening

Naar 2.2.1
Brugbediening

Naar 2.2.3
verstrekken informatie in het
bedieningsgebied

2.2.2
Realiseren brugopening

2.2.2.1
Landverkeer stoppen

Observeren landverkeer

2.2.2.2
Brug openen

Schouwen brugdek en
directe omgeving

2.2.2.3
Schepen doorlaten

2.2.2.4
Brug sluiten

Op rood/groen zetten van
scheepvaartseinen

Schouwen vaarweg onder
brug en directe omgeving

Op groen zetten van
scheepvaartseinen

Sluiten brug

Observeren passerende
schepen

Observeren dichtgaande
brug

2.2.2.5
Landverkeer vrijgeven

Observeren vrijgeven van
landverkeer

2.2.2.6
Registreren informatie

Registreren op rood/groen
zetten doorvaarseinen

Bepalen moment van landverkeer stoppen
Op rood/groen zetten van
scheepvaartseinen

Initiëren landverkeer stoppen

Observeren stoppen van landverkeer

Schouwen brugdek en
directe omgeving

Openen brug
Bedienen Stop

Op rood/groen zetten van
scheepvaartseinen

Bedienen Stop

Observeren opengaande
brug

Observeren
scheepvaartverkeer

Bedienen noodstop (nog ter discussie
binnen RWS)
Bedienen Stop

Initiëren op- of neergaan van afsluitboom
(alleen in geval (nood)stop is bediend en
proces Landverkeer stoppen wordt hervat)

Bedienen noodstop (indien
nodig)

Bepalen moment van op rood
zetten van scheepvaartseinen

Bedienen noodstop (indien
nodig)

Initiëren landverkeer
vrijgeven (alleen in geval
van handmatig vrijgeven, in
normale bedrijfsvoering
gebeurt dit automatisch)

Registreren gepasseerde
beroepsvaartuigen

Registreren gepasseerde
recreatievaartuigen

Op rood zetten van
scheepvaartseinen

Bedienen Stop

Bedienen noodstop (nog ter
discussie binnen RWS)

Initiëren op- of neergaan
afsluitbomen (alleen na
bedienen (nood)stop)
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Proces 2.2 Brugbediening (3)

2.2
Brugbediening

Naar 2.2.2
Realiseren
brugopening

2.2.3
Verstrekken
informatie in het
bedieningsgebied

2.2.3.1
Verstrekken van
informatie
m.b.t het
bedienproces

2.2.4
Geven van
verkeersaanwijzingen
m.b.t. het
bedienproces
2.2.3.2
Verstrekken van
informatie bij
beperkingen
m.b.t. het
bedienproces

Verstrekken actuele
verkeersinformatie/
-adviezen

Actief verstrekken
informatie over getroffen
verkeersmaatregelen in
het bedieningsgebied

Informeren over de
voorgenomen
manoeuvres
(benaderen van de
brug)

Verstrekken actuele
verkeersinformatie/ adviezen bij beperkingen

Informeren over
meteorologische en
hydrologische
omstandigheden

Bedienen Bruggen en Sluizen

2.2.4.1
Geven van
verkeersaanwijzingen
m.b.t. het
bedienproces

Geven van aanwijzingen aan
het verkeer (volgorde
doorvaren, juiste brugopening,
wacht-, aanlegplaats)
Controleren opvolging/begrip
schipper

Informeren in het
bedieningsgebied over
mogelijke bijzondere
omstandigheden
(beperkingen van
beschikbaarheid)

Toewijzen
wachtplaats/
opstelplaats

Communiceren met
schipper (o.a.
marifoon)

Controleren
opvolging/begrip
schipper

Registreren
toewijzing
wachtplaats/
opstelplaats
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Proces 3. Objectplanningen en ligplaatsregulering

Bedienen Bruggen en Sluizen

3.
Objectplanning en
Ligplaatsregulering

3.1 Sluisplanning

3.2 Brugplanning

3.3
Ligplaatsregulering
(reserveren)

3.4
Ligplaatsregulering
(registreren)
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Bedienen Bruggen en Sluizen

Proces 3.1 Sluisplanning
Proces 3.2 Bruglanning

3.1
Sluisplanning

Naar 3.3
Ligplaatsregulering
(reserveren)

3.2
Brugplanning

3.1.1
Plannen van
Schuttingen

3.1.2
Registreren
Informatie

3.2.1
Plannen van
Brugopeningen

3.2.2
Registreren van
Informatie

3.1.1.1
Plannen van
Schuttingen

3.1.1
Registreren van
Informatie

3.2.1.1
Plannen Van
Brugopeningen

3.2.2.1
Registreren van
Informatie

Ontvangen
vooraanmelding

Controleren juistheid en
volledigheid verstrekte
reis- en ladinggegevens

Registreren van gemelde
lading-, reis- en
bemanningsinformatie
(indien nodig)

Ontvangen
vooraanmelding

Registreren van gemelde
lading-, reis- en
bemanningsinformatie
(indien nodig)

Bijwerken vaarplan
gegevens (indien nodig)
Registreren van
behandelstatus van een
vaartuig (indien nodig)

Registreren van
behandelstatus van een
vaartuig (indien nodig)
Bepalen van brugopening

Aanpassen van reis- en
ladinggegevens (indien
nodig)

Registreren afhandeling
beperkingen in
bedieningsgebied

Aanmaken brugopening

Registreren afhandeling
beperkingen in
bedieningsgebied

Bijwerken vaarplan
gegevens (indien nodig)

Bepalen van de
aankomstvolgorde

Bepalen van de
doorvaartvolgorde

Afstemmen met
omgeving
(Verkeersmanagement
'Droog', Rail,
hulpdiensten, gemeentes,
etc)

Bepalen van de
voorlopige
doorvaarvolgorde

Opstellen van het
schutplan
Vrijgeven planning in
Taakmanager
Vaststellen kolkindeling

Afleiden en controleren
kolkindeling

Uitdelen voorlopige
toerbeurt

Informeren over
beschikbaarheid
vaarweg/objecten

Informeren over
beschikbaarheid
aanlegplaatsen/
wachtplaatsen

Vrijgeven planning in
Taakmanager

Informeren over
beschikbaarheid
vaarweg/objecten

Informeren over
beschikbaarheid
aanlegplaatsen/
wachtplaatsen
Actief verstrekken
informatie over
beschikbaarheid
vaarweg/objecten (igv
beperkingen)

Actief verstrekken
informatie over
beschikbaarheid
vaarweg/objecten (igv
beperkingen)

Actief verstrekken
informatie over
beschikbaarheid
aanlegplaatsen/
wachtplaatsen (igv
beperkingen)

Actief verstrekken informatie over
beschikbaarheid aanlegplaatsen/
wachtplaatsen (igv beperkingen)
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Proces 3.3 Ligplaatsregulering

Bedienen Bruggen en Sluizen

Naar 3.2
Brugplanning
3.3
Ligplaatsregulering
(reserveren)

3.4
Ligplaatsregulering
(registreren)

3.3.1
Reserveren ligplaats

3.3.2
Toewijzen ligplaats

3.3.3
Beëindiging
toewijzing ligplaats

3.4.1
Ontvangen en
registreren
ligplaatsgebruik

3.3.1.1
Reserveren ligplaats

3.3.2.1
Toewijzen ligplaats

3.3.3.1
Beëindiging
toewijzing ligplaats

3.4.1.1
Ontvangen en
registreren
ligplaatsgebruik

Ontvangen aanmelding
ligplaatsgebruik

Ontvangen aanmelding
ligplaatsreservering

Informeren over
beschikbaarheid
ligplaatsen

Toewijzen ligplaats

Beëindiging toewijzing
ligplaats

Registreren
ligplaatstoewijzing

Registreren beëindiging
toewijzing ligplaats

Ontvangen aanmelding
ligplaatsgebruik

Registreren ligplaatsgebruik

Registreren beëindiging
ligplaatsgebruik
Actief verstrekken
informatie over
beschikbaarheid
ligplaatsen (igv
beperkingen)

Informeren over gebruik
ligplaatsen

Reserveren ligplaats

Registreren
ligplaatsreservering
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Proces 4. Operationeel Netwerkmanagement

Bedienen Bruggen en Sluizen

4
Operationeel
netwerkmanagement

4.2
Operationeel netwerkmanagement
Bruggen en Sluizen (verkeer)
Operationeel netwerkmanagement

4.1
Operationeel netwerkmanagement
Bruggen en Sluizen (water)

4.1.1
Beoordelen
verkeerssituatie

4.1.2
Verstrekken van
Verkeersinformatie
(indien nodig)

4.1.3
Actieve handelingen
Incident Management

4.2.1
Plannen verkeersmaatregel
(ongeplande beperkingen)

4.2.2
Plannen verkeersmaatregel
(ongeplande beperkingen)

4.2.3
Instellen/opheffen
verkeersmaatregel
(geplande en ongeplande
beperkingen)
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Proces 4.1 Operationeel Netwerkmanagement-Water

Bedienen Bruggen en Sluizen

4.1.1
Beoordelen
Verkeerssituatie

4.1.1.1
Lokaliseren/
identificeren van
scheepvaart

Ontvangen verplichte
aanmelding vaartuig
binnen het netwerk
Bijwerken vaarplan
gegevens (indien nodig)

Aanpassen vaarroute
(indien nodig)

4.1.1.2
Volgen van
scheepvaart

Verkrijgen actueel beeld
van de (mogelijke)
stremmingen
Verkrijgen actueel beeld
van de vaarwegmarkering
(waaronder betonning,
verlichting en boeien)
Opvragen label van
vaartuig (indien nodig)
Interpreteren
verkeersbeeld binnen het
netwerk

4.1.1.3
Observeren netwerk

Observeren
Planningsgebied

Analyseren
verkeersaanbod
Vaststellen
beschikbaarheid
vaarweg/objecten

4.1.1.4
Registreren
informatie

Registreren van gemelde
lading-, reis- en
bemanningsinformatie
(indien nodig)

Registreren van
behandelstatus van een
vaartuig (indien nodig)

Prognosticeren
(verwachte) gebruik
sluizen
Prognosticeren
(verwachte) gebruik
bruggen
Prognosticeren
(verwachte) gebruik
ligplaatsen
Prognosticeren (verwachte)
verkeersbeeld binnen het netwerk
(drukte, gebruik, in de tijd,

Observeren status van
schuttingen en
brugopeningen
Observeren van toestand
vaarwegen (dieptes, ondieptes)
(incl havens en terminals)
Observeren van stroomsnelheid,
stroomrichting en -informatie en
waterstanden
Observeren van operationele
staat boeien, bakens en andere
navigatiehulpmiddelen
Observeren van meteorologische
en hydrologische
omstandigheden

Bepalen nabijheid van mogelijke
belemmeringen in de vaarweg

Bepalen van mogelijke
risicovolle situaties

Waarnemen van de
gemelde beperking

Registreren van de
gemelde beperking

Vaststellen
beschikbaarheid objecten
(storingen, schade)
Bepalen effecten (impact)
van beperkingen voor het
netwerk
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Bedienen Bruggen en Sluizen

Proces 4.1 Operationeel Netwerkmanagement-Water

4.1.2
Verstrekken van
Verkeersinformatie
(indien nodig)

4.1.3
Actieve Handelingen
Incidentmanagement

4.1.2.1
Verstrekken informatie

4.1.2.2
Verstrekken informatie
bij beperkingen

4.1.3.1
Actieve handelingen
incident management

Verstrekken actuele
verkeersinformatie/ -adviezen binnen
het netwerk

Actief verstrekken informatie over
getroffen verkeersmaatregelen binnen
het netwerk

Geven Verkeersinformatie bij beperkingen
(incidenten) binnen het netwerk

Informeren over het verwachte
verkeersbeeld binnen het netwerk

Verstrekken actuele
verkeersinformatie/ -adviezen bij
beperkingen

Informeren over meteorologische en
hydrologische omstandigheden

Verstrekken informatie/adviezen in de
sector over alternatieve routes

Informeren over beschikbaarheid
vaarweg/objecten

Verstrekken informatie/adviezen in de
sector over reisinformatie alternatieve
routes

Communiceren met mobiele
verkeersregeling

Waarschuwen/overleg andere
instanties en objecten

Coordinatie inzet middelen (o.a.
patrouillevaartuigen)
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Proces 4.2 Operationeel Netwerkmanagement-Verkeer

Bedienen Bruggen en Sluizen

4.2.1
Plannen verkeersmaatregel
(geplande beperkingen)

4.2.1.1
Bepalen impact (geplande
beperkingen)

Bijdragen aan planning / draaiboek

Ontvangen planning / draaiboek
geplande beperking

Controleren beschikbaarheid
vaarweg/objecten zoals vermeld in
draaiboek

Controleren beschikbaarheid
aanlegplaatsen/wachtplaatsen
zoals vermeld in draaiboek

Beoordelen van in draaiboek
voorgestelde verkeersmaatregelen

Vaststellen omvang en aard van de
geplande beperking

Bepalen impact van beperking op
verkeersaanbod

Prognosticeren (verwachte)
gebruik sluizen

Prognosticeren (verwachte)
gebruik bruggen

Prognosticeren (verwachte)
gebruik ligplaatsen

Prognosticeren (verwachte)
verkeersbeeld binnen het netwerk
(drukte, gebruik, in de tijd,

Beoordelen noodzaak aanvullende
verkeersmaatregelen
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Proces 4.2 Operationeel Netwerkmanagement-Verkeer

Bedienen Bruggen en Sluizen

4.2.2
Plannen verkeersmaatregel
(ongeplande beperkingen)

4.2.2.1
Bepalen impact (ongeplande
beperkingen)

4.2.2.2
Voorbereiden verkeersmaatregel
(ongeplande beperkingen)

Ontvangen Melding ongeplande
beperkingen (incident)

Bepalen verkeersmaatregelen (ahv
maatregelencatalogus)

Beoordelen noodzaak instellen
verkeersmaatregel

Beoordelen noodzaak aanvullende
verkeersmaatregelen

Beoordelen noodzaak escalatie naar
landelijk niveau

Afstemmen met lopend onderhoud aan
naburige vaarwegen en objecten

Vaststellen omvang en aard van de
beperking

Afstemmen met andere
vaarwegbeheerders en handhavende
diensten

Bepalen impact van beperking op
verkeersaanbod

Informeren / escaleren naar landelijk
niveau

Beoordelen van het effect van de
verkeersmaatregelen

Intern afstemmen met dienstleiding /
incidentenorganisatie

Prognosticeren (verwachte) gebruik sluizen

Communiceren met mobiele
verkeersregeling

Prognosticeren (verwachte) gebruik
bruggen

Prognosticeren (verwachte) gebruik
ligplaatsen

Prognosticeren (verwachte) verkeersbeeld
binnnen het netwerk (drukte, gebruik, in
de tijd,
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Bedienen Bruggen en Sluizen

Proces 4.2 Operationeel Netwerkmanagement-Verkeer

4.2.3
Instellen/opheffen verkeersmaatregel
(geplande en ongeplande beperkingen)

4.2.3.1
Ondernemen acties om
beperking te verhelpen en
verkeersmaatregel te
effectueren

Classificeren beperking (vaarincident)

Classificeren beperking (storing/schade)

4.2.3.2
Instellen verkeersmaatregel

4.2.3.3
Opheffen verkeersmaatregel

4.2.3.4
Registreren informatie

Instellen tijdelijke aanpassing
vaarwegmarkering

Opheffen eventuele tijdelijke aanpassing
vaarwegmarkering

Registreren beperking

Instellen tijdelijke aanpassing vaarregels
(snelheid, oploopverbod,
eenrichtingsverkeer, etc)

Opheffen eventueel tijdelijke aanpassing
vaarregels (snelheid, oploopverbod,
eenrichtingsverkeer, etc)

Registreren getroffen verkeersmaatregel

Alarmeren hulpdiensten
Instellen tijdelijke aanpassing
bedieningsregime (sluizen, bruggen)

Opheffen eventueel tijdelijke aanpassing
bedieningsregime (sluizen, bruggen)

Inschakelen derde partij (voor verhelpen
storing/schade)
Instellen specifieke verkeersregeling
(door centrale of patrouillevaartuig)

Opheffen eventuele specifieke
verkeersregeling (door centrale of
patrouillevaartuig)

Informeren over ingestelde omleiding
(stremmen)

Instellen alternatieve vaarroute
Opheffen eventuele alternatieve
vaarroute
Informeren over wacht- en ligplaatsen

Informeren over beschikbaarheid
vaarweg/objecten
Bekendmaken opheffing eventuele
tijdelijke aanpassing vaarwegmarkering
Informeren over beschikbaarheid
aanlegplaatsen/wachtplaatsen

Verstrekken van actuele informatie over
route-reistijden

Bekendmaken eventuele tijdelijke
aanpassing vaarwegmarkering

Bekendmaken opheffing eventueel
tijdelijke aanpassing vaarregels
(snelheid, oploopverbod,
eenrichtingsverkeer, etc)

Bekendmaken opheffing eventueel
tijdelijke aanpassing bedieningsregime
(sluizen, bruggen)

Bekendmaken eventuele tijdelijke
aanpassing vaarregels (snelheid,
oploopverbod, eenrichtingsverkeer, etc)
Bekendmaken opheffing eventueel
specifieke verkeersregeling (door
centrale of patrouillevaartuig)
Bekendmaken eventuele tijdelijke
aanpassing bedieningsregime (sluizen,
bruggen)
Bekendmaken opheffing eventuele
alternatieve vaarroute
Bekendmaken eventuele specifieke
verkeersregeling (door centrale of
patrouillevaartuig)

Bekendmaken eventuele alternatieve
vaarroute

Intern informeren verkeersleiders,
bedienaars en patrouillevaart

Aansturen verkeersleiders, bedienaars
en patrouillevaart (igv dwingende
instructies in kader van
verkeersmaatregelen)
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Bedienen Bruggen en Sluizen

Proces 5. Aansturing
Proces 6. Overige Taken

5
Aansturing

5.1
Taakverdeling

6
Overige taken

6.1
Beheer &
Onderhoud

Interpreteren prognose
gebruik objecten

Signaleren storing/schade

Bepalen
bedieningsvolgorde van
objecten

Registreren van storing/
schade

Bepalen benodigde
capaciteit (operators)

Indienen voorstel
capaciteitsplanning

Inschatten/classificeren
storing/schade

Informeren/alarmeren
benodigde partijen

6.2
Gegevensbeheer

Signaleren van fouten /
benodigde aanvullingen
in gegevens (casco,
lading, vaarweg, etc)

Registreren van fouten /
aanpassen van gegevens

Doorgeven van fouten /
aanvullingen in gegevens

6.3
Handhaving

Signaleren van een
(potentiële) overtreding

Informeren van
patrouillevaartuig

6.4
Watermanagement

6.5
Kennisoverdracht &
Ontwikkeling

6.6
Vergunning
verlening

Bepalen noodzaak tot
handelen (op basis van
peilbesluiten en hydrometeo informatie)

Inbrengen operationele
kennis in andere RWSprojecten

Toestemming verlenen
veroorzaker beperking

Bedienen van objecten
(sluizen, stuwen,
gemalen)

Analyseren van
opgenomen audio en
visuele beelden

Adviseren bij het verlenen
van vergunningen

Analyseren effectiviteit
verkeersmaatregelen

6.7
Taakoverdracht

Overdragen taken

Toezien op handhaving
van de naleving van de
vergunning

Monitoren indicatoren

Toewijzen van objecten
(tbv bediening)

Samenvoegen sectoren
(tbv begeleiding)

Splitsen van sectoren (tbv
begeleiding)

Toekennen van sectoren
(tbv begeleiding)

Managen rouleerproces
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