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Van eerste computers aan boord tot varend laboratorium

‘CoVadem gaat het net als met de 
elektronische kaart’

Door Erik van Huizen

Het begon allemaal vanuit de garage bij zijn huis met 
installatie en onderhoud van de eerste computers aan 
boord van binnenvaartschepen. Nu, 25 jaar later, levert 
Autena Marine een scala aan ICT- en navigatie-oplossin-
gen aan de binnenvaart, zoals het bekende Container-
Planner stuwprogramma, en is het bedrijf betrokken bij 
CoVadem.

bekende. ‘Ik heb zelf gevaren op containerschepen. Toen 
ik 23 was, voer ik als kapitein. Voor het eerste stuwpro-
gramma hadden we 40 klanten. Maar het liep niet goed. 
Het programma stelde teleur en daarom ben ik begon-
nen met een alternatief, dat werd ContainerPlanner. Dit 
programma is in de loop der jaren flink geëvolueerd en 
we hebben nu bijna 500 containerschepen als klant. Dat 
is ongeveer 90% van de markt. Het programma wordt 
tot in Zuid-Afrika gebruikt. Het is een belangrijk stuk ge-
reedschap voor de containerbinnenvaart geworden.’

Innovaties
Savelkoul is met Autena altijd nauw betrokken geweest 
bij innovatieprojecten zoals Compris, Indris, BICS, de 
komst van de elektronische kaart en de AIS-transpon-

ders aan boord. De komst van AIS loodste zijn bedrijf 
zelfs door de Kredietcrisis. ‘We hebben altijd innovatieve 
projecten gedaan. Door dingen te doen die anderen niet 
deden, hebben we kunnen overleven. Dat is misschien 
niet de makkelijkste weg, maar wel de leukste.’
Een van de jongste innovaties waar Autena bij is betrok-
ken is CoVadem. Doel is het delen van actuele vaardiep-
temetingen waarmee schippers efficiënter kunnen varen 
en maximaal gebruik kunnen maken van de ruimte die 
de vaarweg biedt. ‘Je kunt op de elektronische kaarten de 
trappen en de bolders in de Waalkade zien zitten, maar 
de vaarweg is helemaal blauw. Het zou voor de schipper 
fijn zijn als hij ook de diepte kon zien. Dat vonden we bij 
CoVadem de uitdaging en dat hebben we gemaakt. Maar 
het is een project van lange adem. Het is een product wat 
niemand aan boord kent en dat is altijd lastig. Het is ei-
genlijk hetzelfde als met de elektronische kaart. De schip-
per wist toch waar hij moest varen en had toch de Rijnat-
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las? Nu is de elektronische kaart niet meer weg te den-
ken aan boord.’ Met de voortschrijdende digitalisering 
van de binnenvaart, ziet Savelkoul het werk aan boord in 
de toekomst wel veranderen. ‘We gaan stapje voor stapje 
naar steeds meer autonome vaart toe. Die verandering 
kun je echt niet meer tegenhouden. De schipper wordt 
hierdoor steeds meer een procesoperator.’

Varend lab
Savelkoul heeft zijn liefde voor het varen niet verloren. 
Toen hij 25 jaar was ging hij aan de wal werken als duw-
bakkenplanner bij De Beijer. ‘Maar ik heb varen altijd 
leuk gevonden en ik zou het ook niet erg vinden om weer 
te gaan varen. Een idee dat daar een beetje bij aansluit 
is de bouw van een bijzondere motorboot. Het moet een 
varend laboratorium worden, waarop Autena toekomsti-
ge innovaties kan beproeven. ‘Ik heb een ontwerper mijn 
idee laten zien en hij haalde een schets tevoorschijn die 
aardig in de buurt kwam. We besloten het verder te gaan 
ontwikkelen. We zijn intussen van 13 naar 15 meter ge-
gaan en van staal naar aluminium. Ik wil dat het een ro-
buust en betrouwbaar schip wordt, eigenlijk een binnen-
vaartschip in het klein. Omdat techniek altijd de geest 
kan geven, wil ik twee kleine Volvo’s plaatsen. En voor 
CoVadem er komt natuurlijk een multibeam in te hangen.’

Familie
Inmiddels heeft Savelkoul zeven medewerkers in dienst, 
vijf in de binnendienst, twee in de buitendienst. En hij is 
trots op zijn team. ‘We zijn een kleine familie. Sommigen 
werken hier al meer dan 20 jaar. Ik voel mij dan ook niet 
echt de baas. Ik kan niet zonder hen en zij kunnen niet 
zonder mij.’
Maar het zijn niet alleen de medewerkers die het familie-
gevoel geven. Savelkoul heeft ook een groep vaste klan-
ten die hij al 25 jaar kent. ‘Het zijn vaak klanten waarbij 
we aan een half woord genoeg hebben om te weten wat 
de bedoeling is. Die niet gelijk naar de laagste prijs vra-
gen, maar die je vertrouwen en waaraan we ook al 25 
jaar mogen leveren. Daar ben ik trots op. Dit zijn eigenlijk 
geen klanten, maar vrienden die je altijd om een gunst 
kunt vragen. Bijvoorbeeld als ik een keer met mensen 
van Rijkswaterstaat wil meevaren, zodat die ook de bin-
nenvaart een keer van dichtbij leren kennen.’

D
irecteur Desiré Savelkoul begon op 1 
januari 1996 met Autena Marine. Hij 
werkte destijds bij Van Meegen Mari-
tiem, maar dat werd verkocht. Sa-
velkoul wilde niet mee omdat hij de 
overnemende partij een te groot bedrijf 
vond. ‘Een schipper wil snel een op-

lossing voor zijn probleem. Dat lukt niet zo snel bij een 
groot bedrijf. Daarom besloot ik voor mijzelf te beginnen. 
Dat begon in de garage met één monteur. Maar toen mijn 
zoontje van één jaar weer eens de stekker uit de compu-
ter trok, ben ik een bedrijfsruimte gaan huren. We zijn 
daar begonnen met navigatie- en communicatie-appa-
ratuur. Niet veel later leverden we de eerste computers 
aan boord van binnenvaartschepen. Het was in de tijd 
dat schippers voor het eerst aan boord gingen mailen, 
dat de elektronische kaart opkwam en we gingen samen-
werken met Dekatel. Dekatel verkocht mobiele telefoons 
en abonnementen, wij hielden ons bezig met de compu-
ters en waren de vraagbaak voor de schippers. Want een 
schipper verwacht service. En dat was nog wel iets. We 
konden toen nog niet op afstand in de computer. En de 
schipper had geen systeembeheerder aan boord.’

ContainerPlanner
In 1998 begon Savelkoul, samen met een partner, met 
de ontwikkeling van een containerstuwprogramma voor 
de binnenvaart. Het waren nog maar enkele tientallen 
containerbinnenvaartschepen en toch waren er maar 
liefst vijf aanbieders van dergelijke programma’s. Maar 
de containerbinnenvaart was voor Savelkoul een oude 

Desiré Savelkoul was kapitein in de containervaart en met Autena betrokken bij veel innovaties in de binnenvaart. 'Wij doen dingen die anderen niet doen. Dat is misschien niet de makkelijkste weg, maar wel de leukste.’ Foto Erik 
van Huizen

ICT Nijmeegse innovator bestaat 25 jaar
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‘Nederlanders zijn erg goed in simulatiegames’

‘Niemand kan dit kopiëren’

Door Maikel Apai

Het maritiem onderwijs kan niet meer zonder simulato-
ren. Varen kun je leren op de virtuele brug van bijvoor-
beeld een tanker. Vanuit je stuurstoel kijk je door ramen 
die beeldschermen zijn. Je hoort de motoren door 
speakers ronken, die weer in de gaten worden gehouden 
via de engine room-simulator. Een hels kabaal. Dat was 
een aanvaring. ‘Mooi speelgoed’, hoor je menig cursist 
na afloop van een radaropleiding zeggen.

dat het management van VSTEP koos voor een focus op 
professionele simulatoren. Kennelijk tot spijt van de veel 
gamers die ShipSim nog steeds spelen. Van den Berg: ‘We 
krijgen nog dagelijks verzoeken om ermee verder te gaan. 
Daarom is het zeker op onze radar gekomen. We hadden 
ook plannen om in 2020 daar serieuze stappen in te ne-
men. Helaas kwam Covid-19 en kozen we ervoor lopende 
projecten voorrang te geven.’

Zeeslepers
Fabian van den Berg is van huis uit vertrouwd met de 
scheepvaart. ‘Mijn ouders hadden een rederij. Ik ben op-
gegroeid met zware zeeslepers.’
Vader Henk van den Berg had eerst het Papendrechtse 
Fairmount Marine dat nu onderdeel is van Boskalis en 
begon daarna met een groep ondernemers VSTEP, waar 
zijn zoon later begon als accountmanager. Via gaming 
bouwde het bedrijf sinds 2006 aan professionele produc-
ten voor onderwijstoepassingen. Zo werd de Maritieme 
Academie Harlingen klant. VSTEP leverde er binnen-
vaart-simulatoren die, als enige in de markt, voldoen aan 
de CESNI-regelgeving (Europees Comité voor de opstel-
ling van standaarden voor de binnenvaart).

Specialistisch
VSTEP Simulation heeft intussen naam gemaakt als 
bouwer en ontwerper van maritieme simulatoren en vir-
tual trainingen voor scholen, reders en scheepswerven. 
Damen Shipyards behoort tot de klantenkring, maar ook 
de Koninklijke Marine.
‘Alles komt bij elkaar op de brug’, vertelt Van den Berg. 
‘Dit zijn heel specialistische opdrachten en simulatoren. 

Professionele simulatie 
begint met een spelletje

Bij een game zou je bijna over land kunnen varen. Daar 
zit een spelelement in. Of iets fictiefs. Bij een professio-
nele simulator willen we het juist zo realistisch mogelijk 
maken. Ervaren hoe een schipper werkt.’

Kleine speler
VSTEP Simulation is desalniettemin de kleinste in de 
markt. Het Rotterdamse bedrijf moet opboksen tegen 
concerns als Kongsberg en Wärtsilä. Maar Van den Berg 

is overtuigd van zijn zaak: ‘Zeker als je kijkt wat er in de 
markt is, dan kan niemand dit kopiëren. Niemand doet 
ons dit na. Qua scheepsdynamiek komen we er ook aar-
dig. Wij zijn de enige in het veld die puur de focus heb-
ben op maritieme simulatie. We zijn klein en dat maakt 
ons flexibel. Het is echt een nichemarkt; er zijn maar een 
paar spelers. De wereld is al snel je speelveld.’

Volksaard
Dat professionele simulatietechniek voortkwam uit een 
game is niet vreemd volgens Dr. Jasper van Vught, on-
derzoeker en docent Gaming aan de Universiteit Utrecht. 
‘Simulatiegames, zoals bijvoorbeeld vanuit de scheep-
vaart of medische sector, zijn heel specifieke spellen, 
waar Nederlanders erg goed in zijn. Die vallen onder de 
noemer “serious games”. Gemaakt met een duidelijk trai-
ningsdoel voor ogen. Wij hebben daar op de een of ande-
re manier meer affiniteit mee. We hebben als land meer 
een traditie met PC-games. Meer dan het spelen met een 
console, een losse spelcomputer.
‘Er bestaan veel simulatiegames, maar het zijn nooit gro-
te hits. Degenen die deze spellen kopen zijn van middel-
bare leeftijd en hebben een passie voor het onderwerp, 
bijvoorbeeld varen met een groot schip.’

Inleven
De aanvragen voor de spelsoftware die VSTEP binnen-
komen zijn inderdaad voornamelijk van volwassenen van 
boven de 30 jaar. Van den Berg: ‘Dat is een grote groep. 
Ik denk zeker dat er geld valt te verdienen in deze markt. 
Dit willen we weer een versie op de markt brengen. Ons 
doel is echt om maritieme simulatie toegankelijk te ma-
ken voor een heel grote groep. Sowieso voor de professi-
onele markt. Maar aan de andere kant ook voor mensen 
die altijd hebben gedroomd om op een schip te varen. 
Om je in te leven hoe het is om een schipper te zijn.’

O
ntwikkelaars en onderzoekers zien ook 
de interesse tweeledig, enerzijds de si-
mulator voor professionals, anderzijds 
de hobbyist die er alleen maar mee wil 
spelen. Zeker nu er in coronatijd veel 
wordt thuisgezeten en de verkoop van 
alles rond games flink stijgt.

Waar blijft de update van de Ship Simulator? Dat is een 
vraag die met grote regelmaat binnenkomt bij de grootste 
ontwikkelaar van simulatiesoftware in Nederland. De 
CEO van VSTEP Simulation uit Rotterdam, Fabian van 
den Berg, houdt veel ballen hoog, maar volgens hem gaat 
het dit jaar gebeuren. Hoewel het bedrijf zich intussen 
heeft toegelegd op de professionele markt, begon het 
allemaal met de game Ship Simulator. Dit spel werd in 
2006 uitgebracht en goed ontvangen. In 2015 verscheen 
de laatste versie. Daarna is het hoofdstuk gesloten, om-

Met de professionele software van 
VSTEP kunnen sleepbootbemanningen 
hun vaardigheid trainen zonder dat er 
ongelukken kunnen gebeuren. 
Beeld VSTEP

SOFTWAREONTWIKKELAAR VSTEP Simulation verliest oorspronkelijke doelgroep niet uit het oog

Met een virtueel zonnetje op het bolletje met een tanker afvarig 
door Rotterdam. Beeld VSTEP 
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Papierwerk raakte vaak beschadigd

Speciale eisen aan hardware

Door Erik van Huizen

In de stuurhut van de binnenvaart-
schipper is steeds meer hard- en soft-
ware te vinden. Het moet het varen 
efficiënter en eenvoudiger maken. Wat 
is de laatste stand van zaken op het 
gebied van digitalisering in de binnen-
vaart? Schuttevaer zet de ontwikkelin-
gen op een rij.

 

A
utonomie is het buzzwoord waar ie-
dereen in de mobiliteit en logistiek 
op aanslaat. Waar zelfsturende auto’s 
er al heel lang bijna zijn, platooning 
trucks echt volgend jaar een feit zijn, 
is het eerste autonoom varende bin-
nenvaartschip Gamma al in 2020 in 

de vaart genomen. Dat de binnenvaart de ‘wielen dik 
heeft verslagen is minder verrassend dan het lijkt. Na-
tuurlijk op het water is er veel meer ruimte, waardoor 
autonomie makkelijker is te realiseren dan op een veel 
drukkere weg, maar juist in de binnenvaart is ict als on-
dersteunend middel al jaren gemeengoed. 

AIS
Een van de bekendste is het geopositioning-systeem AIS 
(Automatic Identification System). AIS is een systeem 
dat automatisch de identiteit en de positie van een schip 
doorgeeft. Oorspronkelijk ontwikkeld voor de zeevaart, 
wordt AIS ook toegepast in de binnenvaart. Met AIS 
worden naast scheepsidentiteit en positie ook andere 
gegevens verspreid. Deze worden in een bericht verpakt 
en op vaste momenten uitgezonden. Ook op andere mo-
menten, afhankelijk van de omstandigheden. Zo zendt 
een schip dat snel vaart berichten uit met een kortere 
tussenpoos dan een afgemeerd schip.
Hoewel er met grote regelmaat een schip tegen een 
brug aanvaart, is dat eigenlijk totaal niet nodig want te-
genwoordig  is er Bridge Scout, een systeem waarmee 
de doorvaarhoogte van bruggen wordt gemeten met 
behulp van camera’s. En als dat nog niet genoeg is kan 
ClearCruise van Raymarine worden geïnstalleerd. Dat 

gebruikt augmented reality waarmee zaken als AIS-ge-
gevens worden toegevoegd aan het ‘buitenbeeld’ van de 
schipper.

BICS
Een van de bekendste systemen is BICS. Het Binnen-
vaart Informatie en Communicatie Systeem is een sys-
teem bestaande uit een pakket van nautische software 
voor het uitwisselen van gegevens in de binnenvaart. 
Het systeem is onderdeel van de River information servi-

ces. Geen schipper kan zonder.
En dat geldt ook voor FIS (Fairway Information Servi-
ces). Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen om 
samen met andere vaarwegbeheerders informatie te 
bundelen. De informatie uit Fairway Information Servi-
ces wordt toegankelijk gemaakt via de website Vaarwe-
ginformatie. Alle data is hier op een plek gebundeld en 
snel toegankelijk.

Bureau Telematica Binnenvaart 
Deze applicaties zijn deels puur softwarematig en deels 
hardwarematig. Met name bij dat laatste luistert het 
bijzonder nauw, zo waarschuwt Bureau Telematica Bin-
nenvaart (BTB). ‘Weinig aanbieders hebben afdoende 
ervaring met de situatie aan boord van schepen. Zo mag 
het bijzetten van apparaat een niet resulteren in een 
computerstoring. Mocht het gebruik van een installatie 
of toestel tot raadselachtige storingen leiden, dan kan er 
wel eens sprake zijn van elektromagnetische beïnvloe-
ding oftewel EMI (Elektromagnetische Interferentie).’
Aan welke eisen technische apparatuur aan boord van 
binnenvaartschepen moet voldoen staat in de Europese 
standaard tot vaststelling van de technische voorschrif-
ten voor binnenschepen (ES-TRIN). Het is de opvol-
ger van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 
(ROSR). In deze standaard staan uniforme technische 
voorschriften die tot doel hebben de veiligheid van de 
binnenschepen te waarborgen. Voor apparatuur als radar, 
bochtaanwijzer, marifoon en AIS geldt dat het om gecer-
tificeerde apparatuur moet gaat dat op een goedgekeurde 

manier moet zijn aangesloten. De apparatuur moet apart 
bedraad zijn en een aparte voeding hebben. 
En om toch veilig door te kunnen varen bij stroomuitval, 
is een noodstroomvoorziening nodig. Dat kan met een 
UPS (Uninterrupted Power Supply). Er zijn kleine UPS-
en die de schipper voldoende tijd geven om program-
ma’s plus computer netjes af te sluiten, maar er zijn ook 

grotere systemen waarop de schipper nog uren kan door-
werken. BTB raadt schippers ook aan programma’s en 
besturingssoftware op tijd bij te werken. ‘Besturingssys-
temen hebben een gemiddelde levensduur van vijf jaar. 
De uiterste houdbaarheidsdatum van de programmatuur 
is vaak gekoppeld aan een nieuwe Windows-versie.’

Apps belangrijker
Naast de hardware, krijgt de schipper dus ook steeds 
vaker te maken met nieuwe software waaronder apps. 
iBarge van Aspect ICT is een van de laatste. De app zorgt 
ervoor dat schippers de status van reizen kunnen door-
geven en gegevens direct online kunnen delen met hun 
opdrachtgever. De app moet bovendien zorgen voor een 
efficiënte afhandeling van het administratieve proces. 
Directeur Femke Brenninkmeijer van de 
NPRC ziet niet alleen in dit laatste voorde-
len, maar ook in het beter informeren van de 
partners. ‘Bijvoorbeeld door de aankomsttijd 
die de leden invoeren in iBarge direct digitaal 
door te geven aan klanten. Dit biedt een eer-
ste stap naar een toekomst waarin laad- en 
loslocaties informatie over hun planning met 
de schipper kunnen delen. Zo wordt de keten 
weer een stuk slimmer.’ Bij verladers blijkt 
vooral behoefte te bestaan aan wetgeving die 
toestaat dat digitale documenten rechtsgeldig 
kunnen worden gebruikt bij goederenvervoer-
transacties. Ook willen ze dat projecten in de 
binnenvaart komen om digitaal uitwisselen 
van informatie te bevorderen. 
Bij verladers blijkt vooral behoefte te be-
staan aan wetgeving die toestaat dat digitale 
documenten rechtsgeldig kunnen worden gebruikt bij 
goederenvervoertransacties. 

Panasonic
De Toughbook notebooks en tablets van Panasonic 
Mobile Solutions Business Division zijn gemaakt 
voor de zakelijke gebruiker en bieden duurzaamheid, 
opmerkelijke connectiviteit, gespecialiseerde form 
factors en geïntegreerde functionaliteiten zoals 
GPS, fotocamera's, barcodescanners en seriële 
poorten. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor mobiele 
professionals die buiten de gewone kantooromgeving 
en in alle omstandigheden moeten kunnen werken 
en daardoor nood hebben aan robuust, maar licht 
materiaal met lange batterijduur alsook uitgebreide 
functionaliteiten.
Panasonic Toughbook is marktleider op de Europese 
markt van robuuste notebooks met een marktaan-
deel van 45%

WEERSOMSTANDIGHEDEN Technologie die bestand is tegen wind, zon, regen en kou is absolute must

Digitalisering binnenvaart en stuurhut is al veel verder dan het soms lijkt

Ferryoperator 
Fjord1 vervoert 
dagelijks duizen-
den auto’s met hun 
50 veerboten over 
de fjorden. In weer 
en wind moeten 
er tickets worden 
verkocht. ‘Voor ons 
is technologie die 
bestand is tegen 
wind, zon, regen en 
kou een absolute 
must’, zegt Lars 
Inge Myklebust.

Dit artikel 
wordt u 
aangeboden 
door 
Panasonic.
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‘Real time reageren op het laden en lossen van een schip.’

Robuuste apparatuur
Zeker nu digitalisering steeds belangrijker wordt in de 
binnenvaart, en de scheepvaart is het essentiëler dan 
ooit de juiste apparatuur te hebben. Laptops en tablets 
die onder elke (weers) omstandigheid probleemloos 

functioneren en die tegen een stootje kunnen, zijn on-
ontbeerlijk voor een vervoersbranche die 24/7 in heel 
Europa actief is. 
Gewone huis-tuin-keuken-computers zijn in dat ge-
val nauwelijks een optie gezien het feit dat steeds meer 

bedrijfskritische applicaties draaien op computers aan 
boord. Daarom is het verstandig om speciale robuuste 
apparatuur aan te schaffen die speciaal ontworpen is om 
aan boord en in haven te functioneren en die geen elek-
tromagnetische storingen veroorzaakt. 

Digitalisering binnenvaart en stuurhut is al veel verder dan het soms lijkt

Terminal Operator DP 
World zocht in Sou-
thampton naar een 
manier om het vele 

papierwerk in te dammen 
dat komt kijken bij het 

lossen en laden van een 
containerschip. 

Terminal Operator DP World zocht 
in Southampton naar een manier om het 
vele papierwerk in te dammen dat komt 
kijken bij het lossen en laden van een con-
tainerschip. ‘Onze operatoren gebruikten 
papieren documenten voor hijsklussen en 
bay plans, maar eigenlijk waren die outda-
ted zodra ze werden afgedrukt’, legt Mark 

Hooper, Head of Operations, DP World 
Southampton, uit. ‘Wijzigingen die een 
operator had doorgevoerd, werden op-
geschreven en via de radio heen en weer 
gecommuniceerd. Het papierwerk raakte 
vaak beschadigd of was onleesbaar. DP 
World, koos daarom voor de Panasonic 
Toughbook G1 waarop hun eigen soft-

wareprogramma werd geïnstalleerd om 
de operatoren live-gegevens en autono-
mie te bieden om on-site beslissingen te 
nemen en zo de productiviteit verbeteren 
en de kosten te verminderen. Na een 
succesvolle test op één aanlegplaats 
werd het pakket over de hele terminal (15 
kadekranen) geïntroduceerd.

De applicatie ontvangt voortdurend up-
dates van de Panasonic Toughbook tablet 
die switcht tussen 4G en wifi-verbindin-
gen om ervoor te zorgen dat de connecti-
viteit behouden blijft. 


