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PROTIDE gebruikershandleiding 

1 Inleiding 
Dit document betreft de PROTIDE gebruikershandleiding voor eindgebruikers. Dit zijn gebruikers die 

in een ingeregelde omgeving de dagelijkse werkzaamheden verrichten als vaarten invoeren, monito-

ren, doorrekenen, uitkomsten controleren en gebruiken. Dit zijn gebruikers die overeenkomen met 

de rollen Agent, Provider, Port Authority, Pilot en Stakeholder. 

2 Registratie en inloggen 

2.1 Registratie 

Nieuwe gebruikers kunnen zichzelf registreren bij PROTIDE door via ‘Sign in’ en de optie ‘Sign in with 

e-mail validation’ een inlogtoken op te vragen. Op dit punt is de gebruiker met e-mailadres geregi-

streerd, maar zijn er nog geen rechten toegekend aan de gebruiker. Dit kan door de beheerder uitge-

voerd worden. 

 

Figuur 1: Startpagina https://protide.rws.nl/. 

2.2 Inloggen 

Een geregistreerde gebruiker kan inloggen via 1) zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord, of 2) via 

‘Sign in with e-mail validation’ waarbij een inlogtoken gestuurd wordt naar het opgegeven e-mail-

adres.  

3 Algemene instellingen 
Nadat de gebruiker is ingelogd wordt deze doorgestuurd naar de landingspagina welke zicht heeft op 

het hoofdmenu en het notificatie overzicht. Het hoofdmenu deelt de verschillende functionaliteiten 

van PROTIDE op in hoofdmodules. Iedere hoofdmodule is op zijn beurt weer verder onderverdeeld in 

verschillende submodules. Wanneer een gebruiker geen toegang heeft tot bepaalde functionaliteit zal 

deze voor hem ook niet getoond worden in de menustructuur. 

https://protide.rws.nl/
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Figuur 2: Landingspagina nadat de gebruiker is ingelogd via de ‘Sign in’ knop. 

Het notificatie overzicht (zijpaneel) is beperkt tot waar de ingelogde gebruiker recht op heeft en is 

ingedeeld in de volgende categorieën: huidig bezoek, laatste bezoek, vaarten, berekeningen, gege-

vens, agenda, taken en analyse. In dit overzicht is te vinden wat de huidige datum is volgens de appli-

catie in de geselecteerde tijdzone, wat het laatste bezoek was van de ingelogde gebruiker, welke lo-

pende berekeningen er zijn, welke vaarten er in de komende periode op de agenda staan of zojuist 

zijn uitgevoerd en welke taken nog open staan. Met een indicator (indien geconfigureerd) wordt aan-

gegeven of er bijzonderheden zijn met de vaarten of de databronnen.  

Tot slot wordt standaard op iedere pagina rechtsboven een werkbalk aan acties weergegeven. Deze 

acties zijn als volgt:  

1. ‘Gebruikersnaam’. Via deze actie kan worden uitgelogd of naar ‘Mijn account’ worden gena-

vigeerd waar onder meer het wachtwoord aangepast kan worden. 

2. De weergavetaal van de website. Hier kan de taal van vertaalbare onderdelen worden gescha-

keld tussen beschikbare talen. 

3. De tijdszone (bv. UTC of Amsterdam). Datums en tijden worden getoond in de geselecteerde 

tijdszone en bij invoer wordt uitgegaan van deze zone. 

4. Via het icoon kan de weergave van de pagina aangepast worden (minimaliseren/maximalise-

ren zij- en bovenpanelen). 

5. Een algemeen zoekveld. Deze zoekt uitsluitend in het contentmanagement onderdeel van de 

publieke website (teksten en artikelen). 

4 Dashboard 
Het dashboard geeft inzicht in de situatie op de voor een haven relevante geul. De berekende tijpoor-

ten worden weergeven in een groot tijdwegdiagram. In dit diagram worden ook de ingeplande tijpoor-

ten weergeven van alle andere havens op dezelfde vaargeul. Kruisingen van schepen op de vaargeul 

worden hierbij verduidelijkt. Het dashboard ververst zich automatisch iedere minuut waardoor het 

overzicht van de tijpoorten altijd actueel is.  
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Vanaf het dashboard kunnen de volgende eigenschappen worden afgelezen: 

• Overzicht actieve vaarten, 

• De geldende adviezen voor actieve vaarten, 

• Relevante posities langs de geul, 

• Passagetijd en -locatie voor kruisende vaarten, 

• Een kaartcomponent inclusief geldende bodemverondiepingen, en  

• (indien geconfigureerd) Informatie uit AIS data, 

• Waterstanden en deiningshoogtes (inclusief de relevante tijpoorten). 

Wanneer een gebruiker is gekoppeld aan meerdere havens kan een andere haven worden geselec-

teerd om zo de situatie daarvan te bekijken.  

 

Figuur 3: Dashboard van Groningen Seaports. In dit specifieke voorbeeld kruist de vaart naar Eemshaven met een vaart uit 
Emden en worden de geldende bodemverondiepingen weergegeven in de kaart. 

5 Schepen 
De schepen in PROTIDE kunnen beheerd worden via de ‘Schepen’ module. De module bevat de vol-

gende functionaliteiten:  

• Toevoegen van een nieuw schip. 

• Het aanpassen van een bestaand schip.  

• Dupliceren van een bestaand schip, waarbij de mogelijkheid bestaat om één of meerdere 

waarden aan te passen.  

• Aanmaken van een vaart. Selecteer het betreffende schip en controleer de gegevens. Voeg 

eventueel een nieuw schip toe of corrigeer de bestaande gegevens. Voer de vaart-specifieke 

gegevens in. 

Het is ook mogelijk om een bulk-upload op de scheepstabel uit te voeren waarbij via een tekst- of csv-

bestand de relevante gegevens kunnen worden aangeleverd. 
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6 Vaarten 
Deze module geeft een overzicht van alle vaarten, waarbij aan de hand van het gebruik van filters een 

selectie van deze vaarten kan worden weergegeven. De details van een vaart kunnen bekeken worden 

wanneer op een regel in de tabel wordt geklikt.  

 

Figuur 4: Overzicht vaarten. 

Daarnaast zijn er acties beschikbaar voor het aanmaken van een nieuwe vaart of het starten van een 

berekening. De exacte selectie van actieknoppen is afhankelijk van de rechten van de gebruiker. De 

mogelijke acties zijn:  

• ‘Nieuw’. Voeg een nieuwe vaart toe voor een schip en de opgegeven diepgang, route, aan-

vangstijd en stabiliteitsgegevens. 

• ‘Bereken’. Start een berekening voor de geselecteerde vaart met het opgegeven snelheidsre-

gime en berekeningsinstellingen. 

• ‘Vraag berekening aan’. Vraag een berekening aan voor de geselecteerde vaart. Dit maakt een 

berekeningsaanvraag aan die kan worden vervuld door een andere gebruiker.  

• ‘Maak operationeel’. Converteer vaarten van het type voorlopig of studie naar een operatio-

nele status. 

• ‘Archiveren’. De vaart wordt gesloten. Er kunnen geen aanpassingen en/of berekeningen voor 

deze vaart worden gedaan en er worden geen notificaties meer gegenereerd voor deze vaart. 

6.1 Aanmaken vaarten 

Een nieuwe vaart (voorlopig/operationeel) kan worden aangemaakt via de ‘Vaarten’ module (actie-

knop ‘Nieuw’) of in de ‘Schepen’ module (actieknop ‘Nieuwe vaart’ of via de detailpagina van een 

schip). Tevens kan via de ‘Dashboard’ module (actieknop ‘Nieuw’) een operationele vaart worden toe-

gevoegd op basis van geschatte stabiliteitsgegevens. Op basis van de rechten van de gebruiker wordt 

bepaald welke vaart type(n) en routes beschikbaar zijn.  

Onderstaand stappenplan geeft een beeld hoe een nieuwe (voorlopige) vaart is in te voeren, 

gebruikmakende van de ‘Schepen’ module: 
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1. Navigeer naar de ‘Schepen’ module; 

2. Selecteer in de tabel het schip waarvoor de aanvraag wordt gedaan (indien deze nog niet 

bestaat, eerst toevoegen); 

3. Kies de ‘Nieuwe vaart’-actie; 

4. Selecteer de route, type en aanvangstijd en voer de diepgang en ladingspecifieke gegevens 

van het schip in. Bevestig de vaart. 

6.2 Details vaart 

Wanneer er wordt doorgeklikt op een rij in de vaartentabel wordt de detailpagina geopend van de 

vaart. Afhankelijk van de gebruikersrechten zijn de volgende tabs beschikbaar: 

• De ‘Details’ pagina laat enerzijds de ingevoerde gegevens zien. Totdat een berekening indica-

tief/definitief is beoordeeld zijn deze gegevens aan te passen. Na dat moment is alleen de 

starttijd van de vaart nog aan te passen. Tevens worden de verwachte grenzen van de 

scheepsafmetingen en stabiliteitswaarden gegeven. Anderzijds is er een checklist over de 

vaart zichtbaar, een logboek met alle veranderingen van de vaart en uitgevoerde acties (zoals 

het starten van een berekening of het wijzigen van het vaarplan) en is het mogelijk voor ge-

bruikers om een bericht achter te laten.  

• Via ‘Berekeningsverzoeken’ kan een verzoek ingediend worden om een berekening uit te voe-

ren en is onderdeel van het werkproces waarbij met gescheiden verantwoordelijkheden 

wordt gewerkt. Tevens kan hier een berekening aan een berekeningsverzoek gekoppeld wor-

den.  

• Op de ‘Berekening’ pagina wordt er inzicht gegeven in berekeningen voor deze vaart. Hier is 

het mogelijk om een berekening voor de vaart te starten. De getoonde instellingen komen 

overeen met wanneer je een berekening start via de overzichtspagina, echter zijn er hier meer 

opties mogelijk om mee te nemen in de berekening.  

• Via de ‘Geavanceerd’ pagina kan een vaart-specifiek snelheidsregime ingevoerd worden. Dit 

snelheidsregime is alleen beschikbaar voor de berekeningen die horen bij deze vaart. Ook 

wordt een overzicht gegeven van de voor de vaart geldende bodemverondiepingen en statio-

naire punten in de vaart. 

 

Figuur 5: Detailpagina van een vaart. 
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7 Berekening 
De berekeningentabel is onderdeel van de details van een vaart. Meerdere acties zijn mogelijk bij de 

berekeningentabel en worden grijs getoond indien ze in de huidige selectie van rijen niet kunnen wor-

den uitgevoerd.  

• Een nieuwe berekening kan worden toegevoegd via de ‘Voeg toe’-actie (plusje). 

• Met ‘Beoordeel’ kan een berekeningsresultaat beoordeeld worden als indicatief, definitief, of 

afgewezen. Meestal is een advies welke 6-48 uur voor de vaart is uitgerekend gemarkeerd als 

indicatief, en een advies minder dan 6 uur voor de start van de vaart als definitief. 

• Via ‘Wijs toe’ kan een berekening aan een berekeningsverzoek worden gekoppeld. 

• Met ‘Notificeer’ kunnen verschillende gebruikers via e-mail op de hoogte gesteld worden aan 

de hand van een (summier/uitgebreid) PDF-rapport. Bij het selecteren van deze actie wordt 

een standaardlijst aan gebruikers weergegeven, binnen deze lijst kunnen andere gebruikers 

worden toegevoegd of verwijderd. 

• ‘Vergelijk’ biedt de mogelijkheid aan om de tijdwegdiagrammen van verschillende berekenin-

gen met elkaar te vergelijken. 

• Met ‘Pas vaarplan aan’ kan het vaarplan (de referentieroute) aangepast worden naar een an-

dere starttijd. Deze starttijd dient binnen het huidige globale tijpoort te vallen. De statistieken 

in het advies worden gebaseerd op het gekozen vaarplan. 

• Via de ‘Bevestigen’ actie kan een berekening worden bevestigd door de gebruiker. Hierbij is 

het mogelijk om een opmerking toe te voegen. Deze berichten worden in zowel de website 

interface als het PDF-rapport getoond. 

• ‘Bereken maximale diepgang’. Hiermee wordt er een nieuwe berekening gestart die op basis 

van de bestaande uitkomsten een schatting geeft van de mogelijke maximale diepgang voor 

het gegeven vaarplan met een opgegeven gewenste tijpoortbreedte. 

• Tevens is het mogelijk om een PDF-rapport te genereren via ‘Rapport’ (uitgebreid) of ‘Samen-

vatting’ (summier).  

 

Figuur 6: Overzicht uitgevoerde berekeningen. 
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Wanneer er wordt doorgeklikt op een rij in de berekeningentabel (afgeronde berekening) wordt het 

corresponderende berekeningsrapport geopend. 

8 Berekeningsrapport 
Het resultaat van een berekening toont zowel de gebruikte gegevens, tussenuitkomsten, het resulte-

rende tijpoort en detailstatistieken. Rekening houdend met de geuldefinitie, scheepsdetails, ver-

wachte omstandigheden (waterstanden, golven, stroming, wind) en snelheid wordt de kielspeling, 

verticale beweging en kans op bodemberoering berekend. Uit de berekening volgt per locatie en tijd-

stip een veiligheidsanalyse waaruit lokale en globale tijpoorten zijn bepaald. 

In het resultaat van een tijpoortberekening wordt ook de meest recente informatie over de hydrome-

teo data getoond. Door informatie over beide te tonen is een verschil in hydrometeo data inzichtelijk. 

Dit kan worden gebruikt om te concluderen of een eventuele herberekening noodzakelijk is. 

8.1 Tijpoort 

Het tijdwegdiagram (eerste icoon) laat lokale en globale tijpoorten zien. Een lokaal tijpoort beschouwt 

de passage van één specifieke locatie en de daar geldende veiligheidscriteria. Een globaal tijpoort 

geeft een tijdsvenster waarbinnen het gehele traject van de route veilig afgelegd kan worden met het 

aangegeven snelheidsregime. Het globale tijpoort wordt bepaald met behulp van de lokale tijpoorten, 

en een aanvullende globale kans op bodemberoering. Indien er een globaal tijpoort bestaat, dan 

wordt er ook een referentieroute getekend in het tijdwegdiagram. 

 

Figuur 7: Tijdwegdiagram voor een ingaande route. Het globale tijpoort wordt enerzijds beperkt door de globale kans op 
bodemberoering en anderzijds door lokale (dwars)stroomuitsluitingen. 

De vaarroute, AIS-route (indien beschikbaar), overige routes, gekoppelde bronnen en lokale statistie-

ken zijn beschikbaar in de kaartcomponent (te bereiken via het tweede icoon). Wanneer op een deel-

segment geklikt wordt, worden de lokale statistieken op het tijdstip van passeren weergegeven (Fi-

guur 8). Indien het vaarplan wordt aangepast worden deze statistieken ook bijgewerkt. 

De lokale statistieken geven de berekende tussenresultaten weer en worden weergegeven in meters, 

in graden (stamp- en slingerhoeken) of in procenten (kans op bodemberoering). Daarbij worden de 

zowel de gemiddelde waarden weergegeven als de percentielwaarden (97,5% betrouwbaarheidsin-

terval en betreft het resultaat na toepassing van gemodelleerde variatie (onzekerheid)).  
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Figuur 8: Route overzicht met lokale statistieken. 

De waterkolom is gelijk aan de diepte van het deelsegment plus de bijbehorende waterstand. De ‘sta-

tische UKC reductie’ is de som van de squat en de reducties als gevolg van hellen door wind en draaien. 

De waarde bij ‘UKC’ geeft de statische kielspeling minus alle correcties weer en is berekend door de 

diepgang, statische UKC reductie en de dynamische verticale beweging als golfresponse van de water-

kolom af te trekken.  

De tussenresultaten (per geëvalueerd tijd/locatie-punt) zijn ook in tabel-vorm beschikbaar via het 

derde icoon en zijn beschikbaar om te downloaden voor verdere analyse. Daarnaast zijn binnen het 

berekeningsrapport een aantal grafieken en diagrammen beschikbaar welke in de komende secties 

worden doorgenomen.  

8.2 Getijde 

In het ‘Getijde’ diagram wordt op een vast punt op de route de waterstand weergegeven waarmee 

gerekend is (ononderbroken lijn) en de laatst bekende gegevens (stippellijn). Daarnaast worden de 

stroomsnelheid en de dwarsstroom weergegeven. Als er op de gekozen locatie een (dwars)stroombe-

perking geldt dan wordt deze ook in het diagram getoond. 

 

Figuur 9: Getijde diagram inclusief dwarsstroombeperking. 

De dwarsstroom wordt bepaald als de loodrechte stroomcomponent op de vaargeuldefinitie. Het te-

ken (positief/negatief) van de dwarsstroomwaarde geeft de oriëntatie van de dwarsstroom ten op-
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zichte van het geulsegment aan. Een positieve dwarsstroomwaarde correspondeert met een stroom-

richting 90 graden kloksgewijs t.o.v. de richting van het geulsegment, een negatieve dwarsstroom-

waarde de tegenovergestelde richting. 

8.3 Kielspeling 

In het ‘UKC’ diagram wordt de berekende kielspeling getoond in combinatie met ingestelde veilig-

heidscriteria. De berekening van de kielspeling betreft de diepte van de vaargeul plus waterstand mi-

nus diepgang. Eventuele extra reducties zijn squat, hellen als gevolg van wind en hellen in bochten. 

Daarnaast kan er sprake zijn van dynamische verticale beweging als golfresponse. 

De berekende kielspeling wordt getoond aan de hand van het berekende gemiddelde (bovengrens) 

en het extreme 97,5% percentiel (ondergrens). Dit 97,5% percentiel betreft het resultaat na toepas-

sing van gemodelleerde variatie (onzekerheid).  

De veiligheidscriteria en de berekende betrouwbaarheidsintervallen van de kielspeling (voor/na re-

ducties) worden berekend en getoond behorende bij het gekozen vaarplan. In het diagram zijn drie 

polygonen weergegeven welke het betrouwbaarheidsinterval betreft voor respectievelijk: 

• Statische kielspeling (‘UKC’): De diepte van de vaargeul + voorspelde waterstand – diepgang 

van het schip. 

• Statische kielspeling minus squat (‘UKC minus squat’): De diepte van de vaargeul + voorspelde 

waterstand – diepgang van het schip – squat. 

• Dynamische kielspeling (‘UKC minus all corrections’): De diepte van de vaargeul + voorspelde 

waterstand – diepgang van het schip – squat – reductie als gevolg van hellen (wind/bochten) 

– (2x significante amplitude van) de verticale beweging als golfresponse. 

Veiligheidscriteria op basis van absolute kielspeling (voor/na reducties) en relatieve kielspeling 

(voor/na reducties) worden ondersteund. Criteria voor absolute kielspeling worden getoetst aan het 

percentiel uit de betrouwbaarheidsintervallen (worst-case). Bijvoorbeeld: ‘Kielspeling na reductie van 

squat moet minimaal 1 meter zijn’, in dit geval dient de ondergrens van de polygoon ‘UKC minus squat’ 

boven het gestelde criterium te liggen. Criteria voor relatieve kielspeling worden getoetst aan de be-

rekende gemiddelden. Bijvoorbeeld: ‘Statische kielspeling moet minimaal 10% zijn’, in dit geval dient 

de bovengrens van de polygoon ‘UKC’ boven het gestelde criterium te liggen. Deze criteria worden 

getoetst bij het bepalen van lokale tijpoorten. 

 

Figuur 10: Kielspeling diagram. 
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Het kielspeling diagram is afhankelijk van het gekozen vaarplan, indien het vaarplan wordt aangepast 

wordt dit diagram bijgewerkt aan de hand van het nieuwe vaarplan.  

8.4 Slingeren en stampen 

De stamp- en slingerhoeken worden voor het opgegeven vaarplan berekend. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de omgevingsgegevens en de response van het schip op de golven. De daarbij beho-

rende slinger- en stampbewegingen worden getoond als 2x de significante verticale beweging, wat 

overeenkomt met verwachte extremen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van het berekende gemid-

delde (ondergrens) en de 97,5% percentielwaarde (bovengrens) om een betrouwbaarheidsband te 

tekenen. 

 

Figuur 11: Slingeren en stampen diagram. 

8.5 Golfhoogte 

In het ‘Golfhoogte (Hm0)’ diagram wordt op een vast punt op de route de golfhoogte (Hm0) weerge-

geven waarmee gerekend is (ononderbroken lijn) en de laatst bekende gegevens (stippellijn). 

 

Figuur 12: Golfhoogte diagram. 

8.6 Deining 

In het ‘Deining (>10s)’ diagram wordt op een vast punt op de route de deining (He10) weergegeven 

waarmee gerekend is (ononderbroken lijn) en de laatst bekende gegevens (stippellijn). De hoogte van 

de deining wordt gebaseerd op golven met een periode langer dan 10 seconden. 
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Figuur 13: Deiningshoogte diagram. 

8.7 Golfrichting 

In het ‘Golfrichting’ diagram wordt op een vast punt op de route de golfrichting van zowel de golf-

hoogte (Hm0) als de deining (He10) weergegeven waarmee gerekend is (ononderbroken lijn) en de 

laatst bekende gegevens (stippellijn). 

 

Figuur 14: Golfrichting diagram voor zowel golven (Hm0) als deining (He10). 

8.8 Golfspectrum 

In het ‘Golfspectrum’ diagram wordt op een vast punt op de route het golfspectrum weergegeven 

waarmee gerekend is. Hierbij wordt het golfspectrum weergegeven op het moment van passeren van 

dit specifieke punt.  

Het golfspectrum wordt gevisualiseerd aan de hand van een radardiagram. De richting op het radar-

diagram geeft de richting weer van waaruit de golven komen. De afstand tot het midden bepaalt de 

frequentie van de golf en met de kleur wordt de intensiteit van de golf aangegeven. In onderstaand 

voorbeeld komen golven uit het westen met energie met name in de frequenties tussen 0,10 Hertz en 

0,16 Hertz. 
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Figuur 15: Golfspectrum diagram. 

Het golfspectrum diagram is afhankelijk van het gekozen vaarplan, indien het vaarplan wordt aange-

past zal dit diagram het golfspectrum weergeven van het nieuwe moment van passeren van het inge-

stelde punt. 

8.9 Verticale beweging 

In het ‘Verticale beweging’ diagram wordt op een vast punt op de route de verwachte totale verticale 

response van het schip op de golven (zoals weergegeven in het golfspectrum diagram) weergegeven. 

Hierbij wordt aan de hand van een radardiagram de response weergegeven op het moment van pas-

seren van dit specifieke punt. Het aanpassen van het vaarplan heeft net als bij het golfspectrum dia-

gram direct invloed op het diagram. 

De berekening van de totale verticale scheepsresponse volgt uit OCTOPUS. Deze bepaalt op basis van 

strip theory voor een specifiek schip (hull, dimensies) en ladingspecifieke stabiliteitsgegevens zoals 

GM en GG’ de RAO en op basis van de omgevingsgegevens (sea state) de response. De maximale ver-

ticale beweging wordt gevisualiseerd aan de hand van een radardiagram. Vanuit dit diagram kan af-

hankelijk van de vaarsnelheid en koers de waarde van de significante dubbele amplitude worden af-

gelezen.  

In het geval dat het schip naar het zuiden vaart wordt een verticale beweging rond 2 meter verwacht, 

voor alle weergegeven snelheden. De golven komen dan vanuit de meest ongunstige hoek ten op-

zichte van de koers van het schip. 

 

Figuur 16: Verticale beweging diagram. 
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8.10 Bodemberoering 

Tijdens het uitvoeren van de berekening wordt per segment de kans op bodemberoering bepaald aan 

de hand van de opgegeven omstandigheden en de bijbehorende variaties. De kans op bodemberoe-

ring is gelijk aan de kans dat een punt van het schip een grotere verticale beweging naar beneden 

krijgt dan dat er kielspeling is.  

In het ‘Kans op bodemberoering’ diagram wordt per locatie het betrouwbaarheidsinterval (via een 

polygoon) weergegeven tussen het gemiddelde en de ingestelde percentielwaarde en de waarde 

waarop het getoetst wordt (stippellijn). De globale kans op bodemberoering (route) is vervolgens ge-

lijk aan het oppervlak onder het getekende polygoon. 

 

Figuur 17: Bodemberoering diagram. 

8.11 Vaargeuloverzicht 

Indien er bodemverondiepingen zijn ingevoerd die betrekking hebben op de berekening wordt een 

extra tab weergegeven waarin het vaarwegprofiel gevisualiseerd staat alsmede de geldende veron-

diepingen. 

 

Figuur 18: Vaargeuloverzicht inclusief geldende verondiepingen. 

8.12 Statistieken 

In het ‘Statistieken’ tab worden algemene gegevens over de vaart (o.a. scheeps- en stabiliteitsgege-

vens) en de berekeningsinstellingen weergegeven. Op voorgedefinieerde (significante) passagepun-
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ten wordt het openen en sluiten van het tijpoort op dat punt gegeven. Tevens worden voor deze pun-

ten de verwachte passeertijden ten opzichte van het gekozen vaarplan gegeven. Tot slot zijn een aan-

tal algemene statistieken over de berekening zichtbaar. 

8.13 Problemen 

Indien er problemen zijn ontstaan tijdens het uitvoeren van de berekening, dan worden deze hier 

weergegeven. Een voorbeeld van zo’n probleem kan zijn dat er geen correctie op het golfspectrum 

uitgevoerd kan worden zoals onderstaand voorbeeld aantoont, of dat er voor een deel van de periode 

geen data beschikbaar is. 

 

Figuur 19: Voorbeeld problemen tijdens berekening. 

9 Bodemverondiepingen 
Bodemverondiepingen zijn tijdelijke verhogingen van de vaargeul en kunnen binnen de ‘Instellingen’ 

module worden beheerd. Een bodemverondieping bestaat uit de volgende eigenschappen: 

• ‘Segment’ geeft het segment weer waar de bodemverondieping op van toepassing is. 

• Het ‘Laag kilometerpunt’ is de afstand van het begin van de verondieping ten opzichte van de 

start van het segment. 

• Het ‘Hoog kilometerpunt’ is de afstand van het einde van de verondieping ten opzichte van 

de start van het segment. 

• De ‘Verhoging (m)’ is de hoogte van de verondieping. 

• ‘Van datum/tijd’ is het tijdstip waarop de verondieping start. 

• ‘Tot datum/tijd’ is het (optionele) tijdstip waarop de verondieping eindigt. 

• Via ‘Commentaar’ wordt een omschrijving van de verondieping meegegeven.  

Een nieuwe bodemverondieping kan worden ingesteld via de actieknop ‘Voeg toe’ of ‘Voeg toe voor 

route’. Wanneer een bodemverondieping wordt toegevoegd via de ‘Voeg toe’-actie wordt de positie 

van de verondieping ingesteld ten opzichte van geselecteerde segment. De actie ‘Voeg toe voor route’ 

is gebaseerd op een route met bijbehorende kilometerposities. Uit het opgegeven kilometerbereik 

wordt vervolgens teruggerekend welke segment(en) daarbinnen vallen. Voor ieder van deze segmen-

ten wordt de verondieping ingesteld. De geselecteerde route is alleen ter referentie voor de kilome-

terposities.  

9.1 Beheren bodemverondiepingen 

Onderstaand stappenplan geeft een beeld hoe een nieuwe bodemverondieping is in te voeren, ge-

bruikmakende van de ‘Voeg toe voor route’-actie: 

1. Navigeer naar de ‘Instellingen’ module; 

2. Open het ‘Vaargeulbeheer’ en selecteer ‘Bodemverondiepingen’. 

3. Kies de ‘Voeg toe voor route’-actie. 
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4. Selecteer de route, geef het kilometerbereik, de periode en de verhoging in meters op en geef 

een omschrijving mee.  

5. Bevestig de bodemverondieping. 

 

Figuur 20: Invoerformulier bodemverondieping via de actie 'Voeg toe voor route'. 

 

Figuur 21: Overzicht ingevoerde bodemverondiepingen. 
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Ingevoerde verondiepingen zijn zichtbaar in de kaartcomponent (bijv. in het Dashboard) indien ze op 

dit moment geldig zijn. De bodemverondieping kan in de kaart aangeklikt worden voor verdere 

informatie.  


