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Trefwoorden 
MWTL- waterkwaliteitsmonitoring, testen autonoom varen, kosten besparen, Noordzee,  
 
Samenvatting 
Rijkswaterstaat onderhoudt verschillende waterkwaliteits- en 
waterkwantiteitsmonitoringsnetwerken in Nederland. Een van de monitoringsnetwerken is het 
MWTL met meerdere locaties op het Nederlandse gedeelte van de Noordzee. Meerdere van 
deze bemonsteringslocaties zijn ver uit de kust gelegen en hiervoor worden op dit moment 
grote schepen ingezet. Deze schepen en de bijbehorende bemanning worden geleverd door 
de Rijksrederij, het personeel dat betrokken is bij het uitvoeren van metingen van het water 
wordt door Rijkswaterstaat CIV mobiel meten ingehuurd bij commerciële partijen.  
 
De reden om dit project te starten is de aanname dat autonome meetplatformen zorgen voor 
meer efficiency, veiligheid en duurzaamheid binnen het monitoringsprogramma van 
Rijkswaterstaat. Deze aanname is in 2016 getoetst door een aantal experts middels een 
Innovatie Business Case en de uitkomst was positief. 
Het doel van de voorliggende studie is, om autonoom varende meetplatformen zo snel 
mogelijk te implementeren. Om dit voor elkaar te krijgen moet aan de ene kant het autonoom 
varen tezamen met het automatisch meten technologisch ver genoeg ontwikkeld zijn, en aan 
de andere kant moet het autonoom varen ook juridisch toegestaan worden. 
Aangezien er wereldwijd geen regelgeving, overeengekomen testscenario’s of validatie van 
de autonomiegraad van een varend systeem bestaat, hebben we tijdens dit project hieraan 
invulling moeten geven. Op aandringen van dit project heeft het ministerie van I&M (DGB 
Maritieme Zaken) opdracht verleend aan bureau Bloot consulting om een nautisch 
veiligheidsplan op te stellen. 
 
Het veiligheidsplan beschrijft onder welke omstandigheden testen toegestaan kunnen worden 
en welke scenario’s er getest dienen te worden om aan te tonen dat een systeem veilig 
autonoom kan navigeren op de Nederlandse Noordzee. Om dit aan te tonen is special voor 
dit project een testlocatie op de Noordzee toegewezen (400 km2) gelegen ten westen van 
Texel) door DGB maritieme Zaken, Kustwacht en Verkeerscentrale Den Helder. 
 
Het veiligheidsplan bevat het basis testkader (testscenario’s) waaraan we, volgens de 
nautische autoriteiten, de autonoom varende systemen moeten onderwerpen. De resultaten 
uit de testen bieden daarmee een solide basis waarop we verder kunnen gaan, zowel 
richtinggevend qua techniek voor marktpartijen als qua juridisch kader voor DGB Maritieme 
Zaken en andere nautische autoriteiten.  
 
Dit veiligheidsplan is vervolgens gedeeld met de vorig jaar benaderde en geselecteerde 
commerciële bedrijven wereldwijd. Aan hen is de vraag gesteld of ze aan de technische eisen 
uit het veiligheidsplan kunnen voldoen, en dit kunnen aantonen tijdens een testweek op de 
Noordzee. Gezien budgettaire beperkingen is hieruit een tweetal bedrijven geselecteerd en 
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daarop uitgenodigd voor de testweek. Een derde bedrijf zal volgend jaar bezocht gaan 
worden.  
 
In de basis bestaat het uit drie fases: 

1. Bemand met support schip nabij 
2. Onbemand met support schip nabij 
3. Onbemand met support vanaf de wal.  

Als de scenario’s voor een betreffende fase succesvol uitgevoerd zijn dient toestemming te 
worden gevraagd voor de volgende fase aan de Kustwacht en de Verkeerscentrale Den 
Helder en dient DGB Maritieme Zaken geïnformeerd te worden over de vorderingen.  
 
De Koninklijke Marine participeerde in het project en stelde de infrastructuur in Den Helder 
beschikbaar voor het project. Na het verkrijgen van toestemming van de Kustwacht 
(beheerder Noordzee) en de Verkeerscentrale Den Helder (beheerder omgeving Den 
Helder), aanvragen van een zendvergunning, regelen van een anti target (FRISC), nautisch 
experts voor de validatie en een ondersteuningsschip gedurende de testweken, konden de 
afspraken met de twee commerciële partijen voor een demonstratie gemaakt worden. De 
testen dienden onafhankelijk gevalideerd te worden door de op het ondersteuningsschip 
aanwezige nautisch experts. De eerste testweek is de validatie door de kustwacht verzorgd, 
de tweede testperiode is de validatie uitgevoerd door twee LTZ2 van de Koninklijke Marine. 
Na afloop van de testen hebben zij de verschillende bevoegde gezagen geïnformeerd en hun 
advies uitgebracht, op basis waarvan het bevoegde gezag de beslissing genomen heeft. 
Daarover werden wij als projectleiders dan weer geïnformeerd.  
 
De eerste testperiode met ASV Global heeft plaatsgevonden in de week van 6 tot 10 
november. Gedurende deze periode was het nagenoeg windstil en zonnig. Eerst werd een 
uitgebreide veiligheidsinstructie en een demonstratie van basis autonomie (waypoint) 
gegeven. De collision avoidance was gebaseerd op: AIS (+ meta data), radar en kaart, op de 
brug beschikte ze ook over beeldmateriaal van: 360˚ camera, voor- en achteruit kijkende 
camera en infra-rood camera. De doelstelling is om de scenario’s zoals ze in het 
veiligheidsplan staan zonder menselijk ingrijpen uit te voeren. Terwijl eigenlijk het menselijk 
ingrijpen op de brug op dit moment onderdeel is van het totale systeem dat getest wordt.  
 
Alle testen zijn zonder ingrijpen en zonder dat de FRISC binnen een straal van 100m van het 
systeem kwam uitgevoerd, terwijl er bemanning aan boord was op dinsdag 7 november, dit is 
geconstateerd en gevalideerd door de Kustwacht. Op dinsdag 8 november is toestemming 
gevraagd en gekregen om onbemand dezelfde scenario’s te herhalen. Deze zijn op 
woensdag 8 november succesvol uitgevoerd, dit is wederom geconstateerd en gevalideerd 
door de kustwacht. Op woensdagavond zijn alle bevoegde gezagen en het ministerie hierover 
geïnformeerd. Hiermee hebben we fase 1 en 2 van het veiligheidsplan afgerond en zouden 
we naar fase 3 kunnen. Gezien de kosten, de complexiteit en andere prioriteiten is ervoor 
gekozen om filmmateriaal op te nemen op donderdag 9 november. Voor de beeldvorming is 
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er toestemming gevraagd en gekregen om onbemand vanuit de haven van Den Helder te 
vertrekken.  
 
De tweede testperiode met Maritime Robotics heeft plaatsgevonden in de week van 20 tot 24 
november. Gezien de extreme weersomstandigheden windkracht 6-10! Is het pilotgebied van 
de westkant van Texel verlegd naar de oostkant in de Waddenzee. Deze verplaatsing is in 
overleg met de desbetreffende bevoegde gezagen uitgevoerd en hiervoor is toestemming 
verleend. Daarnaast is het ministerie geïnformeerd over deze verplaatsing. Deze verplaatsing 
zorgde er voor dat de scenario’s in een beperktere ruimte uitgevoerd diende te worden, met 
meer verkeer in de nabijheid. 
Op de eerste dag werd er een veiligheidsinstructie gegeven en een demonstratie van de 
basis autonomie vaardigheden. De collision avoidance was gebaseerd op AIS, op de brug 
was verder de beschikking over: AIS meta data, radar, kaarten, 360˚ camera, voor- en 
achteruit kijkende camera en infra-rood camera. Wederom de doelstelling was om zonder 
menselijk ingrijpen de scenario’s zoals beschreven in het veiligheidsplan worden uitgevoerd.  
 
Alle testen zijn zonder ingrijpen en zonder dat de FRISC binnen een straal van 100m van het 
systeem kwam uitgevoerd, terwijl er bemanning aanboort was op dinsdag 21 november, dit is 
geconstateerd door twee LTZ 2 van de Koninklijke Marine. Op dinsdag 22 november is 
toestemming gevraagd en gekregen om onbemand dezelfde scenario’s te herhalen. Echter 
Maritime Robotics heeft aangegeven hiervan af te zien, gezien de onbetrouwbaarheid van het 
vaartuig. Het gaat hierbij niet over de collision avoidance software, maar recente 
aanpassingen aan de motor liggen hieraan ten grondslag. Op woensdag zijn aanvullende 
meer uitdagende scenario’s getest, die succesvol zijn uitgevoerd, wat geconstateerd en 
gevalideerd is door de twee LTZ 2 van de Koninklijke Marine. Op woensdagmiddag en 
donderdagochtend was het windkracht 8-10 in het pilotgebied, het veiligheidsoverleg op 
woensdagmiddag heeft besloten dat het niet verantwoord was om op donderdag uit te varen.  
 
Vervolgstappen 
Deze testen hebben aangetoond in de praktijk op de Noordzee dat de technische 
volwassenheid van deze autonome vaartuigen al verder is dan de verwachting vooraf was. 
Het is essentieel om meer ervaring op te doen met autonome vaartuigen in verschillende 
situaties op het gehele rijkswater, en deze ervaring ook te blijven delen met het Ministerie van 
I&W en het desbetreffende bevoegde gezag. Gezien de relatief hoge kosten van het 
uitvoeren van soortgelijke demonstraties en de beperkte meerwaarde als het platform niet 
blijvend beschikbaar is het essentieel om volgend jaar wel beschikking te hebben over een 
permanent platform. Op dit vlak lopen meerdere initiatieven zowel binnen Rijkswaterstaat als 
Deltares, maar ook vanuit het bedrijfsleven is interesse hierin, voorbeelden hiervan Fugro, 
Boskalis en Aquatic drones. Combineer deze initiatieven zo veel mogelijk en maak gebruik 
van elkaars ervaringen. In het kader hiervan zal begin 2018 een pilot worden uitgevoerd met 
een onbemand (remote controle) meetplatform, wat in eerste instantie zal focussen op het 
onder moeilijk en gevaarlijke omstandigheden van bathymetrie data.  
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De doelstelling is om en autonoom MEETplatform te implementeren, combineer het testen 
van een autonoom platform dus met het inwinnen van kwalitatief hoogwaardige zo ver 
mogelijk geautomatiseerde ingewonnen meetdata. De focus vanaf volgend jaar is op het 
daadwerkelijk efficiënt inwinnen van meetdata, en maak hierbij gebruik van een autonoom 
meetplatform. Breng hierbij een focus aan en kies in eerste instantie voor specifieke 
toepassing en situatie (bv bathymetrie metingen in gevaarlijke vaarsituatie zoals hoogwater, 
hoge stroomsnelheden). Realisatie van een eerste toepassing leidt daarna tot spin-offs 
richting andere toepassingen.  
Onderzoek welke impact autonome meetplatformen kunnen en zullen hebben op de 
operationele zaken van Rijkswaterstaat. Meetplatforms zijn klein, waardoor hiermee met een 
beperkt risico voor de omgeving ervaring met onbemand en autonoom varen kan worden 
opgedaan. Deze ervaring kan gebruikt worden indien grotere schepen in de toekomst 
autonoom gaan varen.  
 
Project disseminatie 
Tijdens de testen is er een film opgenomen, in samenwerking met CIP communicatie, over 
het project, wat we bereikt hebben, welke hindernissen we nog te nemen hebben en hoe 
autonoom varen (voor Rijkswaterstaat) zich verder dient te ontwikkelen. 
In november 2017 zijn Intranet berichten gepubliceerd bij Rijkswaterstaat en Deltares, tevens 
zijn berichten gepubliceerd op Facebook en op Twitter. In januari komt dit project tevens aan 
de orde in het E-zine van Rijkswaterstaat. 
Op 30 november 2017 is de projectfilm gepresenteerd op de SMASH-bijeenkomst, in de 
aanwezigheid van DG Rijkswaterstaat en de minister. 
Begin december 2017 zal het project ook onder de aandacht worden gebracht bij de 
innovatiedagen van de Koninklijke Marine.  
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De betrokken partijen bij dit project zijn: 

• Rijkswaterstaat: KPP-CIP, CIV mobiel meten, CIV vast meten, WVL, VWM en de 
Rijksrederij 

• Deltares 
• Ministerie van I&W, DGB Maritieme Zaken 
• Bureau Bloot Nautical Consultancy 
• Koninklijke Marine (bemanning FRISC, gebruik maken infrastructuur en voor de test 

validatie)  
• Verkeerscentrale Den Helder 
• Kustwacht (als bevoegd gezag en voor de test validatie) 
• Maritime Robotics 
• ASV Global 
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1 Inleiding 

Nederland heeft een lange geschiedenis op het gebied van (zee)vaart. Een van de uitvloeisel 
hiervan is dat Nederland op dit moment naog steeds een extreem dominante positie heeft in de 
binnenvaartvloot van Europa. Daarbij speelt natuurlijk de veelheid aan bevaarbare waterwegen en 
de haven van Rotterdam, als doorvoerhaven naar Europa, een grote rol. Doordat de binnenvaart in 
Nederland goed ontwikkeld is wordt het overbelaste wegennet in Nederland ook sterk ontlast, terwijl 
daarbij de CO2 uitstoot significant lager is. Nederland als innovatie land, zeker met een 
aantrekkende economie, moet blijven innoveren op het gebied scheeps- of mobiliteitsinnovatie. De 
afgelopen decennia was er veel innovatie in de stuurhut, en schonere en efficiëntere aandrijving. De 
huidige ontwikkeling, die veel disruptiever van aard is, gaat over bemanningsarm of zelfs autonoom 
varen.  
 
In het kader hiervan heeft het ministerie I&W in 2016 ook de Smart Shipping Challenge 
uitgeschreven met als doelstelling om het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden 
gezamenlijke ambities te laten nastreven op het gebied van slimme mobiliteit op het water. De 
nadruk hierbij ligt op de binnenvaartschepen en minder op zeevaart of een meetplatform met een 
beperkte omvang. Gedurende het jaar zijn een viertal bijeenkomsten geweest, gefaciliteerd door 
Rijkswaterstaat, zodat partijen elkaar kunnen ontmoeten en versterken. Bij een van deze 
gelegenheden heeft dit project zich plenair gepresenteerd.  
 
In de omringende landen en wereldwijd vinden allerlei ontwikkelingen plaats op het gebied van 
autonoom varen. Vaak zijn deze initiatieven pas recentelijk (in 2016) gestart, maar wel extreem 
gesubsidieerd door de lokale overheid, en nog volop in ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het 
beschikbaar stellen van €40miljoen aan Rolls Royce (https://www.rolls-royce.com/products-and-
services/marine/ship-intelligence.aspx#section-overview1) door de Finse overheid. Als Nederland 
zijn vooraanstaande rol, zowel Europees als wereldwijd, in de scheepvaart wil behouden, dient 
Nederland een proactieve houding in de ontwikkeling van SMART shipping aan te nemen. Met 
proactieve houding wordt bedoeld het actief wegnemen van juridische beperkingen, of het direct 
financieel ondersteunen van deze ontwikkeling.  
  
De EU heeft een nieuwe innovatie call geopend (H2020-2018-MG-3-2: The autonomous ship (10-20 
miljoen budget)), met als deadline 30 januari, in navolging van het Munin project 
(http://www.unmanned-ship.org/munin/). Waarbij de EU, net als het Ministerie van I&W, aangeeft dat 
autonoom varen de toekomst heeft. Dit dient echter wel altijd op een verantwoorde en veilige manier 
te gebeuren. Deltares is in samenwerking met verschillende bedrijven aan het onderzoeken of we 
hiervoor een projectvoorstel willen indienen.  

1.1 Monitoringsinspanningen 
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het onderhoud en toestand van alle Rijkswaterwegen in 
Nederland, of dit nu gaat over waterkwaliteit, waterkwantiteit of het bevaarbaar houden van deze 
waterwegen. Om dit goed te kunnen uitvoeren is systeemkennis van het gebied essentieel, om deze 
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systeemkennis te krijgen en onderhouden, worden vele meetcampagnes uitgevoerd, zowel 
incidenteel (project MER, evaluatie ingreep, etc) of routinematig zoals het MWTL. Maar ook wordt 
bathymetrie ingemeten in de Maas- en Rijnstroomgebieden. Rijkswaterstaat besteedt hieraan vele 
miljoenen per jaar. Vaak dient deze meetdata als input data voor een systeemgebiedsmodel.  
 
Routinematig monitoringsprogramma wordt vaak met de volgende doelstellingen uitgevoerd: 
• Het volgen van lange termijn trends en beschrijven van de toestand van watersystemen (zowel 

chemisch als biologisch); 
• Toetsing aan (water)kwaliteitsdoelstellingen (normen); 
• Nakomen van zowel nationale als internationale afspraken en verplichtingen, zoals OSPAR, 

KRW-doelstellingen, etc.  
• Waterveiligheid, minimale diepte bepalingen, verkeersveiligheid op het water. 
Deze verschillende doelstellingen hebben in het verleden vaker geresulteerd in het niet of vertraagd 
implementeren van innovaties op dit gebied. Dit heeft dan te maken met tegenovergestelde 
belangen of onduidelijke verantwoordelijkheden. Om het aantal partijen waarmee overlegd dient te 
worden over de impact van deze innovatie te beperken is ervoor gekozen de bestaande 
monitoringsvraag efficiënter in te vullen. Door deze afweging valt deze innovatie uitsluitend onder 
Rijkswaterstaat CIV, en zullen de mogelijkheden voor Rijkswaterstaat op een later stadium verkend 
moeten worden.  
 
In 2015 (memo technische marktverkenning AVB, definitief 22 februari 2016, opdrachtgever Yuri 
Wolff, RWS PPO) en 2016 (1230052-005-GEO-0001-r-Varende Drones) heeft Deltares in opdracht 
van en in samenwerking met Rijkswaterstaat meerdere marktverkenningen uitgevoerd naar de 
technische capaciteiten van commercieel beschikbare autonome vaartuigen. De belangrijkste 
conclusies vorig jaar waren dat op dat moment de technische staat van de commercieel beschikbare 
systemen niet afdoende was om autonoom te kunnen varen. Alle bezochte bedrijven echter hebben 
zelf de drive om (volledig) autonoom varen te ontwikkelen op (korte) termijn. Daarnaast is er 
geconstateerd dat er wereldwijd geen juridisch kader is op het gebied van autonoom varen en dat er 
geen standaard testen zijn opgesteld om onafhankelijk te kunnen vaststellen hoe ver de autonomie 
graad van een individueel systeem is. 
Het project is onderverdeeld in de volgende deelvragen: 

1. De pilots worden afgestemd met CIV, WVL, Rijksrederij, HJBZ, DGB en ILT.  
2. Testen van de autonomiegraad van meerdere partijen 
3. Deelnemen in de Coördinatiegroep Smart Shipping van het ministerie I&M en Bs RWS.  
4. Project uitdragen op congressen en tijdens beursbezoeken, indien nodig binnen IMO. 
5. Business cases (o.a. in overleg met de Rijksrederij) verduidelijken en toekomstige organisatie 

structuur verder uitwerken.  
6. Vergroten netwerk, uitdragen omvang impact van deze ontwikkeling binnen en buiten RWS. 
7. Eerste stappen worden gezet om de autonome sampler te ontwikkelen. 

 
De focus van dit project ligt vooral op praktijkervaringen (learning-by-doing) opdoen, tijden het testen 
van de autonome vaartuigen. Het betrekken van het bevoegd gezag en het co-creëren van een 
juridisch kader is hierbij ook essentieel. 
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2 Afstemmen van pilots, veiligheidsplan 

De doelstelling van het project is het zo snel mogelijk kunnen implementeren van autonoom 
meetplatform. Hiervoor dient de techniek ver genoeg ontwikkeld te zijn, maar ook een juridisch kader 
is hiervoor noodzakelijk. Op dit moment is wereldwijd geen juridisch kader op het gebied van 
autonoom varen, terwijl dit voor het slagen van dit project essentieel is. Om dit te ondervangen is in 
een vroeg stadium contactgezocht met zowel het ministerie van I&W en de lokale bevoegde 
gezagen.  
 
De pilot, of demonstratie is een middel die het doel moet dienen, technisch en juridisch verder 
komen. Om op juridisch vlak verder te komen is het essentieel om het desbetreffende bevoegde 
gezag bij elke pilot te betrekken. Het bevoegde gezag dient, voorafgaand aan een pilot, kenbaar te 
maken wanneer het toegestaan is om de bemanning van boort te halen en het toezicht op een 
autonoom vaartuig verminderd kan worden. Op juridisch vlak moeten praktische eisen worden 
opgesteld die vervolgens objectief getest kunnen worden d.m.v het uitvoeren van een pilot. Het 
slagen van deze vooraf opgestelde praktische eisen dient beloont te worden, bijvoorbeeld door het 
verkrijgen van toestemming om bemanning van boord te nemen, support vanaf de wal in plaats 
vanaf een ondersteuningsschip, etc.  
 
Met dit uitgangspunt is vanuit dit project contact gezocht met DGB Maritieme zaken, de kustwacht 
en de verkeerscentrale Den Helder. Hieruit kwam de eis naar voren dat er een veiligheidsplan 
opgesteld diende te worden. In het veiligheidsplan staat beschreven welke veiligheidsmaatregelen 
genomen dienen te worden en welke scenario’s getest moeten worden. Het opstellen van dit 
veiligheidsplan is in opdracht van DGB Maritieme zaken gebeurd door Bloot Nautical Consultancy, 
waarbij Deltares vanuit het project heeft meegedacht. Het gehele veiligheidsplan is toegevoegd als 
appendix A.  
 
Fred Bloot (bureau Bloot Nautical Consultancy) heeft een verleden als topambtenaar binnen het 
ministerie van I&W, met nautische veiligheid in zijn takenpakket. Tevens is hij meerdere jaren de 
Nederlandse ambtelijke vertegenwoordiger bij EU en IMO geweest op het gebied van scheepvaart. 
Zijn expertise op dit gebied is dus breed erkend, zowel nationaal als internationaal.  
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2.1 Veiligheidsplan 
Gezien de samenwerking met de Koninklijke Marine had het de voorkeur om een pilotgebied in de 
nabijheid van Den Helder toegewezen te krijgen. Het uiteindelijke toegewezen pilotgebied is 
weergegeven in figuur 1. 

 
Figuur 1: locatie toegewezen pilotgebied voor het testen van autonome vaartuigen 
 
Dit gebied is gekozen omdat het scheepsluw is en in de nabijheid van de haven van Den Helder als 
uitvalsbasis. Bij dit pilotgebied zijn twee bevoegde gezagen betrokken, namelijk de kustwacht en de 
verkeerscentrale Den Helder. Bij beide organisaties diende dus toestemming gevraagd te worden 
voor het mogen uitvoeren van de testen zoals beschreven binnen het veiligheidsplan. Dit is gebeurd 
op basis van een event vergunning voor de periode dat er testen plaats vonden.  
 
In essentie bestaat het veiligheidsplan uit drie fasen: 
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1. Bemand met een vaartuig in de directe nabijheid 
2. Onbemand met een vaartuig in de directe nabijheid 
3. Onbemand vanaf de wal gemonitord 

 
De overgangen van fase 1 naar fase 2 en door naar fase 3e, dient toestemming verkregen te 
worden van alle betrokken bevoegde gezagen. Waarbij in fase 1 het aan boord hebben van een 
bemanningslid de laatste veiligheidsmaatregel is. De overige veiligheid maatregelen waren: 

• Een verkeersbericht door de kustwacht uitgezonden informeerde de overige scheepvaart 
over de testen die plaatsvonden 

• De kapitein van het ondersteuningsschip de Zirfaea, riep elk schip aan dat binnen een 
afstand van 3 mijl naderde 

• Gedurende alle testen was er een militaire FRISC in de nabijheid die kon ingrijpen en het 
systeem kon laten stoppen 

• Aan het begin van de dag werd er door de bedrijven een veiligheidsinstructie gegeven 
waarbij aangegeven werd hoe het systeem te allen tijde stil gelegd kan worden.  

• Op de brug werd alle informatie die het systeem beschikbaar heeft zichtbaar gemaakt, en 
kunnen altijd handmatig ingrijpen 

• De bevoegde gezagen waren op de hoogte waar welke testen uitgevoerd werden, en 
konden de testen vanaf de verkeerscentrale of het kustwachtcentrum direct realtime volgen.  

• Dagelijks werd er overlegt door de betrokken partijen waarbij iedereen kon aangeven of ze 
het plan voor de dag erna verantwoord vonden. 

 
Tot slot is het essentieel dat de beoordeling van de individuele scenario’s of ze correct en veilig zijn 
uitgevoerd door een onafhankelijke nautische expert dient te worden gedaan. Tijdens de eerste test 
periode is dit door Jaap van den Hoed van de Kustwacht verzorgd, tijdens de tweede test periode 
werd deze rol vervuld door LTZ2 Lisa Aarsen en LTZ2 Jelle Cock van de Koninklijke Marine. Deze 
nautische experts hebben tijdens de testen meegevaren en elk scenario beoordeeld en genoteerd of 
het correct is uitgevoerd. Op basis van hun constateringen hebben ze een advies uitgebracht naar 
het bevoegde gezag. Directe projectbetrokkenen van Deltares en van Rijkswaterstaat hebben hierop 
geen invloed gehad. 
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3 Het testen van de autonome vaartuigen 

Zowel ASV Global als Maritime Robotics zijn in 2016 bezocht en geïdentificeerd  als een serieus en 
innovatief bedrijf met een interne drive om autonoom varen te ontwikkelen. Beide bedrijven hebben 
tijdens het bezoek in 2016 openheid over hun ontwikkelingstrajecten en beoogde deadlines 
gegeven. Deze twee bedrijven waren daarnaast ook instaat om daadwerkelijk een demonstratie te 
verzorgen op de Noordzee in Nederland. Een derde bedrijf (5Gmarine) was helaas niet in staat om 
een demonstratie te verzorgen en viel daardoor af. Met beide bedrijven is gedurende het jaar 
constructief overlegd wat nodig was aangezien de insteek van het project gedurende het jaar 
diverse malen wisselde. Deze wisselingen in het plan van aanpak waren vooral ingegeven door de 
financiële randvoorwaardes, of het tegemoet komen van verschillende belanghebbende. 

3.1 Testen met ASV Global 
De eerste testweek heeft plaatsgevonden van 6 tot 10 november. De commerciële partij die als 
eerste getest is was ASV Global. Jaap van den Hoed van de kustwacht was aanboort om de 
testscenario’s te beoordelen. Het ondersteunende schip vanwaar we de testen zijn gecoördineerd 
was de Zirfaea van de Rijksrederij. 
De weersomstandigheden tijdens het testen waren ideaal, zon windkracht 1-3 en 10 graden. De 
zeestaat was 2-3. Op maandagmiddag 20 november heeft een overleg plaatsgevonden op de 
Zirfaea waarbij de verschillende rollen van de betrokken partijen is uitgelegd.  
 
De toestemming voor het uitvoeren van de testen zoals beschreven in het veiligheidsplan van de 
kustwacht, verkeerscentrale Den Helder en DGB Maritieme Zaken zijn gegeven in appendix B.  
 
Het nautisch veiligheidsplan gaat uit van 5 basis scenario’s, gezien de beschikbare tijd hebben we 
deze basis scenario’s verder uitgebreid met complexe scenario’s. Het volledige draaiboek tijdens het 
testen is toegevoegd als appendix D. Tevens is er door de hierboven genoemde partijen ook 
toestemming verleend om de test scenario’s uit te breiden met de complexe scenario’s. Hierbij moet 
wel de kanttekening geplaatst worden dat de beoordeling of we door kunnen naar fase 2, dan wel 
fase 3 uitsluitend gebaseerd kan zijn op de basis scenario’s.  
 
De collission avoidance (CA) was gebaseerd op: AIS (+ meta data), radarinformatie en de kaart, op 
de brug hadden de operators naast deze parameter ook beschikking over een 360˚-camera, voor- 
en achteruit kijkende camera en infrarood camera. De doelstelling is om de scenario’s zoals ze in 
het veiligheidsplan staan zonder menselijk ingrijpen uit te voeren. Terwijl eigenlijk het menselijk 
ingrijpen op de brug op dit moment onderdeel is van het totale systeem dat getest wordt (“Man in the 
loop”). Dit is namelijk een veiligheidsmaatregel die ook in fase 3 van kracht blijft. Hierdoor blijft ook 
de operator aanboort van de Zirfaea verantwoordelijk.  
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Figuur 3.1: Foto impressie van de testdagen. Linksboven: P950 uitgerust met een YSI 6600 multiparameter 
waterkwaliteitssensor. Rechtsboven: impressiefoto op de brug van de Zirfaea, met een overzicht welke data op de brug 
beschikbaar is. Linksonder: de FRISC op de voorgrond en de P950 onbemand daarachter. Rechtsonder: de P950 vaart 
onbemand (remote controlled) de haven van Den Helder uit. 
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Figuur 3.2 foto impressie van de informatie die beschikbaar is op de brug van de Zirfaea. Boven: staat de risico kaart, 
waarin direct zichtbaar met welke risico’s het systeem op dat moment rekening houdt, Onder: de vooruitkijkende camera 
beelden (rechts), links onder is het gekozen pad naar aanleiding van de bovenstaande veiligheidskaart. Boven en onder 
beschrijven niet hetzelfde moment. Van de gehele testperiode van 3 dagen is beeldmateriaal beschikbaar, van zowel het 
bovenste als het onderste beeld. In totaal is dit 30GB aan data.  

3.1.1 Test resultaten  
Alle testen zijn zonder ingrijpen en zonder dat de FRISC binnen een straal van 100m van het 
systeem kwam uitgevoerd, terwijl er bemanning aan boord was op dinsdag 7 november, dit is 
geconstateerd en gevalideerd door de Kustwacht (appendix H). Op dinsdag 8 november is 
toestemming gevraagd en gekregen om onbemand dezelfde scenario’s te herhalen. Deze zijn op 
woensdag 8 november succesvol uitgevoerd, dit is wederom geconstateerd en gevalideerd door de 
kustwacht (appendix H). Op woensdagavond zijn alle bevoegde gezagen en het ministerie hierover 
geïnformeerd. Hiermee hebben we fase 1 en 2 van het veiligheidsplan afgerond en zouden we naar 
fase 3 kunnen. Gezien de kosten, de complexiteit en andere prioriteiten is ervoor gekozen om 
filmmateriaal op te nemen op donderdag 9 november. Voor de beeldvorming is er toestemming 
gevraagd en gekregen om onbemand vanuit de haven van Den Helder te vertrekken (zie appendix 
B).  

3.1.2 Inachtnemingen  
Gezien de beperkte tijd die voor het testen beschikbaar was zijn de veiligheidsbubbels 
(afstandsmarges bij objecten) kleiner gezet dan “normaal” zal gebeuren. Dit is een makkelijk 
instelbare parameter. Hierdoor bleven de afstanden tijdens de testen beperkt, maar daarmee 
werden de minimale afstand (100m) die tussen de schepen diende te blijven ook meer opgezocht.  
Het doel van dit project is om het collision avoidance onderdeel van het systeem te testen, dus niet 
de P950 met het collision avoidance systeem. De P950 had als grote nadeel bij deze testen dat de 
minimale snelheid 5knopen was. Dit in combinatie met de kleinere afstanden zorgde voor een 
verhoogd risico voor het niet slagen van de scenario’s.  

3.1.3 Nog door te ontwikkelen onderdelen 
• Het kwam regelmatig voor dat een hogere golf een radarreflectie gaf. Met als gevolg dat het 

systeem uitweek voor deze golf, waardoor het niet ten alle tijden voorspelbaar gedrag liet 
zien.  
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• Indien een systeem of een radarreflectie dichter dan 100 m (range is in te stellen) naderde 
slaat de motor af, dit is zeker niet in alle gevallen de gewenste reactie.  

• Alle objecten krijgen een veiligheidsbubbel (zie figuur 3.2), aangezien deze bubbels een 
aanzienlijke omvang hebben is het systeem nu nog niet geschikt voor extreem druk bevaren 
gebieden zoals rivieren en havens. ASV richt zich met het huidige systeem op de een 
openwater omgeving omdat daar hun verdienmodel ligt zoals off-shore. Technisch is het 
systeem te tunen voor binnenwateren, maar de prioriteiten van ASV liggen op dit moment 
anders (tabel 3.1). 

 
In tabel 3.1 staat de technologie roadmap van ASV Global weergegeven per onderdeel, met 
bijbehorende deadline. Dit zijn hun eigen deadlines.  
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3.2 Testen met Maritime Robotics 
De tweede testperiode met Maritime Robotics heeft plaatsgevonden in de week van 20 tot 24 
november. Op 20 november heeft een overleg plaatsgevonden tussen de Koninklijke Marine, 
Martime Robotics, Deltares, de Rijksrederij en Rijkswaterstaat. Tijdens dit overleg zijn de 
verschillende rollen benoemd en verdeelt. Gezien de extreme weersomstandigheden, met 
afwisselend regen en windkracht (6-10!) is besloten om het pilotgebied, indien toestemming 
verkregen werd, te verplaatsen naar een beschuttere locatie.  
Is het pilotgebied van de westkant van Texel verlegd naar de oostkant in de Waddenzee (figuur 3.3). 
Deze verplaatsing is in overleg met de desbetreffende bevoegde gezagen uitgevoerd en hiervoor is 
toestemming verleend. Daarnaast is het ministerie geïnformeerd over deze verplaatsing. 

 
Figuur 3.3: De contour geeft het pilotgebied ten tijde van de tweede testweek 20-24 november weer. 
 
De verplaatsing van het pilotgebied had als gevolg dat de scenario’s in een beperktere ruimte 
uitgevoerd diende te worden, met drukker scheepsverkeer. Door de beperkte diepgang van de 
Telemetron en de FRISC (<2m) en dat het ten tijde van de testen vloed was was het mogelijk om 
naar deze locatie uit te wijken. De Zirfaea echter heeft een grotere diepgang en was daardoor zeer 
beperkt in z’n manoeuvres. Dit had als bijkomend effect dat het uitspelen van de scenario’s op een 
grotere afstand (1-3 mijl) van de Zirfaea gebeurde dan bij ASV Global. Ten tijden van de proeven 
was de golfhoogte tot 2.5 m hoog (seastate 3) waardoor snelheden hoger dan 10knopen niet 
mogelijk waren voor zowel de telemetron als voor de FRISC. 
 
De toestemming voor het uitvoeren van de testen zoals beschreven in het veiligheidsplan met de 
aanpassing van het pilotgebied zelf van de kustwacht, verkeerscentrale Den Helder en DGB 
Maritieme Zaken zijn gegeven in appendix C.  
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De collision avoidance was gebaseerd op AIS, op de brug was verder de beschikking over AIS meta 
data, radar, kaarten, 360˚ camera, voor- en achteruit kijkende camera en infrarood camera. 
Wederom de doelstelling was om zonder menselijk ingrijpen de scenario’s zoals beschreven in het 
veiligheidsplan in fase 1 en fase 2 worden uitgevoerd.  
 

3.2.1 Test resultaten 
Tijdens de eerste testdag op 21 november is een veiligheidsinstructie gegeven en een demonstratie 
van de basis autonomie vaardigheden, waypoint navigatie. Dit was tevens een check of de 
Telemetron onder deze omstandigheden z’n koers en snelheid vast kon houden. Na deze 
demonstraties werd er begonnen met het uitvoeren van alle scenario’s zoals beschreven in het 
veiligheidsplan. Alle testen zijn zonder ingrijpen en zonder dat de FRISC binnen een straal van 
100m van het systeem kwam uitgevoerd, terwijl er bemanning aanboort was op dinsdag 21 
november, dit is geconstateerd door twee LTZ 2 van de Koninklijke Marine (zie appendix G). Het 
ensceneren van de verschillende scenario’s duurde wel aanzienlijk langer dan bij ASV Global, wat 
onervarenheid in het geven van soortgelijke demonstraties liet zien. Uiteindelijk hebben LTZ 2 Jelle 
Cock en LTZ 2 Lisa Aarsen deze taak overgenomen van Maritime Robotics. Figuur 3.4 laat een foto 
impressie zien van de testdagen.  
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Figuur 3.4: een foto impressie van de testdagen met de Telemetron. Linksboven: screenshot van ingewonnen bathymetrie 
data, rechtsboven: impressie brug van de Zirfaea, linksonder: FRISC met SGTMARN ALG Frank Janssen en MARN 1 ALG 
Rutger Kruis, linksonder de Telemetron.  
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Figuur 3.5: impressie van de informatie die beschikbaar was op de brug van de Zirfaea. Waarbij alle informatie op het 
scherm zichtbaar is. De onderliggende risicokaart is hierop niet zichtbaar. Van dit beeld is gedurende de gehele testperiode 
een opname gemaakt, in totaal gaat het hierover 1GB aan data.  
 
Naar aanleiding van de geslaagde testen op dinsdag 21 november is toestemming gevraagd en 
gekregen om onbemand dezelfde scenario’s te herhalen (zie Appendix C). Echter Maritime Robotics 
heeft aangegeven hiervan af te zien, gezien de onbetrouwbaarheid van het vaartuig zelf, de 
Telemetron. Dit staat los van de collision avoidance software. Op woensdag zijn aanvullende, meer 
uitdagende scenario’s getest, die succesvol zijn uitgevoerd, wat geconstateerd en gevalideerd is 
door de twee LTZ 2 van de Koninklijke Marine. Voor een totaal overzicht van de uitgevoerde test 
scenario’s zie appendix E en F). Op woensdagmiddag en donderdagochtend was het windkracht 8-
10 in het pilotgebied, het veiligheidsoverleg op woensdagmiddag heeft besloten om op dat moment 
naar binnen te gaan en donderdag niet uit te varen.  

3.2.2 Inachtnemingen  
De collision avoidance was alleen gebaseerd op AIS, alle overige schepen, objecten etc. diende 
door menselijk ingrijpen vermeden te worden. Dit maakt het systeem natuurlijk extreem kwetsbaar 
en niet geschikt om te implementeren. Tijdens het uitvoeren van de scenario’s is dit ok meerdere 
keren duidelijk geworden, doordat de AIS van de FRISC te langzaam update, en zichzelf splitsten. 
Collssion Avoidance baseren op een input sensor is zeer zeker niet afdoende om op een veilige 
manier in normale omstandigheden autonoom te navigeren.  
Daarnaast was het teleurstellend dat de Telemetron niet geschikt was om onbemand te varen, 
ondanks dat dit voorafgaand duidelijk gecommuniceerd was. Hier hebben ze met de Mariner wel 
veel ervaring, deze is zelfs niet geschikt om bemanning aanboort te hebben.  
Bij hun ontwikkeling van een autonoom vaartuig werken ze intensief samen met Trondheim 
University in een door de Noorse overheid gefinancierd onderzoeksproject. Op dit moment hebben 
ze aan de universiteit meerdere postdocs die aan de verschillende SA-sensoren werken en iemand 
die aan de integratie van de SA-sensoren werkt. Figuur 3.6 laat een impressie zien van een test die 
alleen gebaseerd is op radar in Trondheim Fjord (het Noorse testgebied voor autonoom varen).  



 

 

 
11200547-000-GEO-0001, 18 december 2017, definitief 
 

 
Varende Drones op de Noordzee 
 

17 
 

 
Figuur 3.6: impressie van de test in Trondheim Fjord genomen uit een video tijden een test in het Fjord. Linksonder is de 
risico kaart zichtbaar waaruit opgemaakt kan worden waarop het systeem interacteert.  

3.2.3 Nog door te ontwikkelen onderdelen 
• De collision avoidance moet op meer SA-sensoren gebaseerd worden 
• Kaartgegevens dienen meegenomen te worden  
• De informatie van de verschillende SA-sensoren dient te worden gecombineerd.  
• Alle objecten krijgen een veiligheidsbubbel (zie figuur 3.2), aangezien deze bubbels een 

aanzienlijke omvang hebben is het systeem nu nog niet geschikt voor extreem druk bevaren 
gebieden zoals havens.  

 
Op dit moment vinden parallelle ontwikkelingen plaats met radar, infrarood camera en optische 
camera’s als SA-sensor. Deze datastromen dienen daarna gecombineerd en geïntegreerd te 
worden. Dit is allemaal onderdeel van het huidige onderzoeksproject aan Trondheim University, 
waarbij de deadline op eind 2019 is gesteld. Hoe snel dit gaat en hoe ver ze op dit moment zijn is 
niet duidelijk geworden naar het uitvoeren van deze testen. Maritime Robotics heeft echter de 
afweging gemaakt dat alleen dit product (alleen gebaseerd op AIS) vergenoeg ontwikkeld was om in 
een demo te laten zien.  

3.3 Conclusies 
Beide systemen hebben succesvol de scenario’s uitgevoerd, dit is door onafhankelijker nautische 
experts geconstateerd. Naar aanleiding hiervan is bij beide systemen toestemming gevraagd en 
verkregen om onbemand autonoom te varen op de Nederlandse Noordzee, dan wel Waddenzee. 
Technisch zijn beide systemen echter nog niet instaat om zonder begeleiding autonoom in een druk 
bevaren gebied, in een haven of kustnabij, te manoeuvreren. Beide partijen geven ook aan dat 
“iemand in de loop” technisch, maar ook zeker juridisch, nog een aanzienlijke tijd nodig zal blijven.  
Het systeem van ASV Global is aanzienlijk verder in het integreren van verschillende sensor 
informatie en zijn op dit moment meer aan het optimaliseren dan aan het opbouwen, wat bij Maritime 
Robotics nog meer het geval lijkt. Daarnaast voert ASV Global vaker dit soort demonstraties uit, 
waar belangrijke ervaringen mee worden opgedaan.  
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4 Kennis Disseminatie 

Gedurende het gehele jaar is er intensief contact onderhouden met het SMASH team, dat als 
opdracht had om “SMART shipping” onder de aandacht te brengen en als platform te dienen voor 
initiatieven. Zo is in juni vanuit het project door Col Offermans een plenaire presentatie verzorgd bij 
een SMASH evenement in Alphen aan de Rijn.  
De nadruk van het uitdragen van de projectbevindingen lagen echter in de maanden november en 
december. Dit was bewust gekozen aangezien de testen pas in november uitgevoerd konden 
worden.  

4.1 Film 
Ten tijden van de eerste testweek is een dag ingepland om filmmateriaal te vergaren met drones, en 
professionele camera’s. In samenwerking met de CIP-communicatie van Rijkswaterstaat is hiervan 
een film gemaakt. Naast de spectaculaire beelden zijn daar ook interviews in verwerkt van Col 
Offermans, Birgit Gijsbers en Marc Verheul. Waarin we ons uitspreken over wat we gedaan hebben, 
waarom we het doen en welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Deze film hebben we in 
een 3 minuten pitch laten zien op de SMASH bijeenkomst op 30 november. Tevens hebben we voor 
deze bijeenkomst een banner laten maken (figuur 4.1).  

 
Figuur 4.1: de banner die voor het project gemaakt is over autonoom varen op de Nederlandse Noordzee.  
 
De video is tijdens een innovatiemarkt bij de Koninklijke Marine ook gepresenteerd.  
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4.2 Intranet en sociale media 
Op basis van onze eerste test bevindingen is een tekst opgesteld over het project voor intranet 
Rijkswaterstaat (appendix I), deze tekst heeft tevens ook als basis gediend een stuk dat verschenen 
is op intranet Deltares. Via Facebook (Rijkswaterstaat en Deltares), twitter (Rijkswaterstaat en 
Deltares) en het E-zine van Rijkswaterstaat is het project prominent onder de aandacht gebracht van 
de verschillende volgers.  
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5 Businesscase Autonoom varen 

In 2016 is een eerste verkenning en is samen met diverse experts (DGB Maritieme Zaken, 
Rijksrederij, WVL, CIV, Deltares) een Innovatie Business case opgesteld, volledig gefocust op de 
toepassing van het bemonsteren op de Noordzee voor het MWTL-
waterkwaliteitsmonitoringsnetwerk.  
In tabel 5.1 staat de huidige status van de business case voor het autonoom gaan bemonsteren van 
het MWTL waterkwaliteitsmonitoringsnetwerk op de Noordzee. Hierbij is geen rekening gehouden 
met het lopende vervangingsprogramma bij de Rijksrederij. 
 
Gedurende het project is in overleg tussen CIV en Rijksrederij besloten om als vervolgstap te 
focussen op bathymetrie tijdens gevaarlijke omstandigheden zoals hoogwater. 
De reden is dat er een vervangingsprogramma bij Rijksrederij loopt en dat autonome vaartuigen 
hierin als parallel ontwikkelpad meegenomen worden. Autonome vaartuigen zijn nog volop in 
ontwikkeling en op dit moment nog niet, o.a. vanwege het ontbreken van een juridisch kader, een 
kant-en-klaar aan te schaffen product.  
In deze vervolgstap zullen CIV en Rijksrederij de reeds bestaande samenwerking op dit vlak verder 
intensiveren en daarbij ook PPO en GPO actief gaan betrekken waarbij de resultaten van dit project 
een belangrijke input zal leveren. 
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MWTL bemonsteringen op Noordzee

Huidig proces Kosten (€) Toelichting

Huidig proces en begroting gebaseerd op:

Benodigde capaciteit 
(impact op mensinzet 
voor RWS en 
anderen)

CIV kosten
- 18 tochten pr jaar voor de waterkwaliteit

RWS: CIV, Rijksrederij
Schip Zirfea + bemanning (uit het tarief RR 2017) 1300000 per jaar - 8 tochten van 4 dagen en 10 tochten van 3 dagen.

Aannemer meetuitvoering 105000 per jaar
- de metingen worden niet uitgevoerd met RWS personeel maar door een 
aannemer

Apparatuur (onderhoud) 17000 per jaar
- wij reserveren het schip de Zirfaea hier 18 weken voor en kosten die we hier 
inzichtelijk maken is 18/46ste van de kosten die in het jaartarief van de RR staan.

Apparatuur (aanschaf) 900000 per jaar: delen door economische levensduur  - factor is 18/46 omdat de Zirfaea 46 weken per jaar operationeel beschikbaar is

Transportkosten van/naar laboratorium niet inzichtelijk, loopt via Corporate dienst

Rijksrederij kosten

Schip Zirfea (onderhoud) 500000
Opgevraagd bij Gunnar Korving, indicatie = 10% van 
aanschaf * factor 18/46

… andere kostenposten
Opgevraagd bij Gunnar Korving, indicatie = 10% van 
aanschaf * factor 18/46

Innovatie met onbemand platform en 
bemonsteringsrobot

Ontwikkel en test traject van platform (per platform) Marine stelt platform en personeel beschikbaar. Systeem in de markt kost ca 500 k€ maar nog onvolwassen

RWS: CIV, Rijksrederij
DGB/ILT:
Marine: 

Ontwikkel traject met maritieme markt in Nederland 300000

RWS budget: Fieldlab in oprichting op RDM campus / 
Aquatic Drones (subsidiemogelijkheid dan verdubbeling 
van budget) Ontwikkeling van systeem (incl. sensoren, systeemintegratie en opbouw).

Demo met 3-4 buitenlandse systemen 200000
RWS budget: demo door 4 buitenlandse bedrijven: 50 k€ 
per te demonstreren systeem

Ontwikkel en test traject van prototype 
bemonsteringsrobot (per platform) 50000 Indicatie van MAXX (marktpartij) voor prototype RWS: CIV

Implementatie traject (per platform) indien aanschaf

RWS: CIV, Rijksrederij
DGB/ILT:
Marine: 

Boot ontwerp en bouw (incl. aandrijving, besturing en 
signalering) 100000

Eenmalig over levensduur, extra systemen hebben 
alleen bouwkosten

Sensoren aanschaf / lease 200000
Eenmalig over levensduur, vermenigvuldigen met 
aantal systemen

Systeemintegratie en licenties 200000 Vermenigvuldigen met aantal systemen

Communicatie Nog onbekend, vermenigvuldigen met aantal systemen

Monitoring aan walkant
Nog onbekend, kan mogelijk meerdere systemen 
bedienen

Haven deel Nog onbekend, vermenigvuldigen met aantal systemen
Bemonsteringsrobot 100000 Vermenigvuldigen met aantal systemen Indicatie van MAXX (marktpartij)

Bemonsteringsmateriaal Nog onbekend, vermenigvuldigen met aantal systemen

Implementatie traject (per platform) indien service
RWS: CIV
DGB/ILT:

Data service Nog onbekend Er is geen enkele partij die dit levert op dit moment

Operationalisatie (per platform) indien aanschaf
RWS: CIV, Rijksrederij
DGB/ILT:

Aanschaf systeem: platform , sensoren, systeem integratie 500000 Vermenigvuldigen met aantal systemen Systeem in de markt beschikbaar maar nu volwassen

Onderhoud 50000
10% van aanschaf, vermenigvuldigen met aantal 
systemen

Updaten van systeem Nog onbekend, vermenigvuldigen met aantal systemen

Licentiekosten systeem
Alleen in geval van aanschaf, vermenigvuldigen met 
aantal systemen

Communicatie Nog onbekend, vermenigvuldigen met aantal systemen

Monitoring aan walkant
Nog onbekend, kan mogelijk meerdere systemen 
bedienen

Haven deel Nog onbekend, vermenigvuldigen met aantal systemen
Bemonsteringsrobot 100000 Vermenigvuldigen met aantal systemen Indicatie van MAXX (marktpartij)

Bemonsteringsmateriaal Nog onbekend, vermenigvuldigen met aantal systemen

Operationalisatie (per platform) indien service
RWS: CIV
DGB/ILT:

Data service Nog onbekend Er is geen enkele partij die dit levert op dit moment

DUURZAAMHEID Reductie CO2 (indicatief) = 75 %
Bron: Rijksrederij over RWS meetschepen

Huidig proces Ltr/uur Ton C02 /uur
Zirfaea 221 0.77129

Innovatie met onbemand platform en 
bemonsteringsrobot

Gebaseerd op:
- brandstofmotor
- vergelijkbaar RWS meetschip als indicatie genomen

Onbemand platform 50 0.174

Optimalisaties mogelijk:
- schonere energiebron zoals brandstofcel, zonnepanelen
- energiezuiniger ontwerp van platform

- Duurzaamheidsversneller mogelijkheid tot voorfinanciering.
- Subsidiering verdubbelt ingebracht budget.
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6 Ontwikkelen van de autosampler 

In 2016 is hiervoor contact opgenomen met MAXX GmbH uit Duitsland. Dit jaar hebben we een 
overleg met vertegenwoordigers van dit bedrijf gehad in Nederland. Tijdens dit overleg zijn twee 
scenario’s besproken, namelijk: 

• het nemen van de monsters zoals beschreven in de RWSV’s waarbij 20 verschillende 
monsters genomen worden per locatie. Deze monsters variëren: 

o op toe te voegen chemicaliën  
o glas/ plastic 
o filter, etc.  

Voor een volledig overzicht zie rapport 2016. Hierdoor is preservering van het monster geen 
probleem. (zie appendix voor de detail uitwerking) 

• Het nemen van 2 grote monsters: 
o Geconserveerd in glas 
o Geconserveerd in teflon/HDPE 

Deze monsters zouden dan aan de wal gesubmonsterd moeten worden. Omdat de monsters niet 
gepreserveerd worden dienen de monsters binnen 24 uur in Lelystad in het laboratorium aanwezig 
te zijn. (zie appendix J) 
 
Welk van de twee mogelijkheden de optimale keuze is sterk afhankelijk van het te ontwikkelen 
autonome vaartuig en welke keuze daarbij gemaakt wordt. Het zal duidelijk zijn dat de complexiteit 
van de autosampler lager is bij de tweede optie dan bij de eerste optie. In beide gevallen dient 
proefondervindelijk te worden vastgesteld of het aanpassen van de bemonstering leidt tot een 
trendbreuk. Een trendbreuk in de monitoringsdata dient vermeden te worden. De beslissing welke 
uitgewerkte autosampler de voorkeur krijgt kan op basis van de huidige situatie nog niet worden 
genomen. 
 
Gezien de vervolgstap zoals aangegeven in hoofdstuk 5, zal de verdere ontwikkeling van 
bemonsteringsrobot on-hold gezet worden en is de focus gelegd op bathymetrie. 
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7 Impact autonoom varen 

Gedurende het jaar is meerdere malen de discussie opgekomen waarom Deltares in samenwerking 
met Rijkswaterstaat innovatie gelden besteed aan het ontwikkelen van autonome vaartuigen. 
Halverwege het jaar is een discussie gevoerd of dit project niet naar Marin overgeheveld diende te 
worden. Dit geeft aanleiding om in dit hoofdstuk uiteen te zetten waarom Rijkswaterstaat hierin 
belanghebbende is en waarom Deltares de geschikte kennispartner hierin is.  
Ten eerste, autonoom varen is een middel om tot het doel te komen om zo veel mogelijk en zo 
(kosten) efficiënt mogelijk data in te gaan winnen. Hiermee is vergaren, op een zo effectieve en 
duurzame manier, van systeemkennis het doel.  
 
Rijkswaterstaat besteed op jaarbasis vele tientallen miljoenen euro’s aan het inwinnen van 
waterkwaliteits- en kwantiteitsdata. Dit doen ze omdat ze verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid 
en voor de waterkwaliteit in alle Rijkswateren in Nederland en daarover dienen te rapporteren 
richting Europa. Naast het direct inwinnen van data worden vele tientallen miljoenen euro’s besteed 
aan het analyseren van monsters, de interpretatie van de verkregen data en het modelmatig 
uitwerken, dit alle met als doel om zo effectief mogelijk maatregelen te kunnen nemen indien het 
systeem daarom vraagt. Hiervoor onderhoud Rijkswaterstaat (maar ook alle ander waterbeheerders) 
meerdere monitoringsnetwerken, op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit, ecologie en 
bodemligging. Deze monitoringsnetwerken zijn voortgekomen uit kosten-baten analyses, waarbij het 
uitgangspunt is met zo min mogelijk daadwerkelijke metingen toch zo veel mogelijk zekerheid 
verkregen kan worden over de toestand van een gebied.  
 
Door grootschalig autonome meetplatformen in te zetten zal de kosten-baten analyse waarschijnlijk 
anders gaan uitvallen, aangezien de bemonsterings- en analysekosten aanzienlijk teruggebracht 
kunnen worden. Hoeveel, za door middel van pilots aangetoond moeten worden. Door het autonome 
vaartuig vervolgens gelijktijdig met waterkwaliteits- kwantiteits- bodemliggingssensoren uit te rusten 
is het mogelijk om op één locatie op exact hetzelfde tijdstip data in te winnen, zonder significante 
extra kosten te maken. Als deze data gelijktijdig ingewonnen wordt is het mogelijk om deze data 
direct te combineren.  
 
Daarnaast heeft een mobielplatform de mogelijkheid om minder stabiele sensoren te gebruiken, 
aangezien het platform zelf de mogelijkheid heeft om terug te keren naar een vooraf ingegeven 
locatie. Dit is voornamelijk relevant bij ion selectieve elektrodes voor waterkwaliteit. Dit maakt 
continue transects door watersystemen mogelijk voor allerlei parameters. Deze data, direct 
gecombineerd met dieptepeilingen en stroomsnelheid kan worden omgerekend naar fluxen in plaats 
van concentraties. Door dit in hoge tijdsfrequentie en in hoge ruimtelijke dekking te doen, komt een 
product naar voren dat kwa uiterlijk vergelijkbaar is met een model, maar kwalitatief veel 
hoogwaardiger aangezien het direct op metingen gebaseerd is. Het op te leveren product zal in de 
toekomst een film zijn, waarbij de impact van verschillende activiteiten direct inzichtelijk gemaakt 
kunnen worden. Deze activiteiten kunnen project gerelateerd zijn (PPO, GPO project) of 
baggerwerkzaamheden, effectief eutrofiering tegen gaan, etc. etc.  
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De ontwikkeling van een autonoom vaartuig leidt voor Rijkswaterstaat direct tot aanzienlijke 
besparingen, maar op de middellange termijn tot nog veel grotere kosten besparingen aangezien er 
efficiënter maatregelen genomen kunnen worden en Rijkswaterstaat project direct mee kunnen 
profiteren van deze inspanningen.  
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8 Conclusies en aanbevelingen 

De doelstelling van het project is om autonome meetplatformen zo snel mogelijk te kunnen 
implementeren in Nederland. Zodat in de toekomst zo efficiënt, veilig en duurzaam mogelijk de 
gewenste meetdata ingewonnen kan worden. In maart 2016 hebben we tijdens een stormsessie een 
ambitieuze doelstelling neergezet waarin we in 2017 de eerste testen met een autonoom vaartuigen 
op de Nederlandse Noordzee wilde uitvoeren, waaraan we in dit project hebben voldaan. Aangezien 
voor implementatie zowel technische als juridische uitdagingen op het pad kwamen is vanaf dit jaar 
intensief samengewerkt met alle bevoegde gezagen. Daardoor is het gelukt om in samenwerking 
met DGB Maritieme Zaken, de kustwacht en de verkeerscentrale Den Helder overeenstemming te 
bereiken over de te testen scenario’s. Na het technisch correct uitvoeren van deze scenario’s zou 
toestemming worden gegeven door de verschillende bevoegde gezagen om daadwerkelijk 
onbemand te mogen varen. Dit is beschreven in het veiligheidsplan dat is opgesteld door bureau 
Bloot Nautical Consultancy in opdracht van het Ministerie van I&W. Hierin worden een vijftal 
scenario’s beschreven die getest dienen te worden.  
 
Na een selectieprocedure gedeeltelijk uitgevoerd in 2016 en 2017 zijn een drietal bedrijven 
geselecteerd om een demonstratie te verzorgen en hun systeem daadwerkelijk te testen aan het 
veiligheidsplan. Uiteindelijk zijn twee commerciële bedrijven (ASV Global en Maritime Robotics) 
uitgenodigd om een demonstratie te verzorgen in Nederland, het derde bedrijf was niet instaat om 
dit jaar een demonstratie te verzorgen in Nederland en zal volgend jaar worden bezocht. Tijdens de 
demonstraties diende de bedrijven aan te tonen dat ze kunnen voldoen aan de eisen die gesteld 
worden in het veiligheidsplan. Beide partijen hebben hieraan voldaan, wat geconstateerd en 
gevalideerd is door onafhankelijke nautische experts. Naar aanleiding van hun advies is vervolgens 
toestemming verleend om onbemand te mogen varen in Nederland op de Noordzee. Waarbij ASV 
Global een meer geavanceerde indruk achter liet dan Maritime Robotics. Beide systemen waren 
veilig, maar hadden nog wel hun beperkingen, in Situational Awareness sensoren of sensor 
integratie of beide.  
 
Het beschikbare project budget bepaalde de scope van de testen qua aantal te testen systemen, 
testtijd en testsituaties. Om dit volgend jaar te ondervangen is het essentieel om de beschikking te 
hebben over een eigensysteem waar veelvuldig mee getest kan worden.  
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8.1 Aanbevelingen 
De testen die dit jaar zijn uitgevoerd hebben laten zien dat de techniek verder is dan vooraf werd 
verwacht. Doordat dit project veel geïnvesteerd heeft in het betrekken van het bevoegd gezag wordt 
op dit moment gewerkt aan het opstellen van een juridisch kader door het ministerie van I&W. 
Daarmee is de implementatie van een autonoom meetplatform wellicht ook sneller een realiteit dan 
veel betrokkenen partijen voorafgaand aan dit project hadden gedacht. Als vervolgstappen richting 
implementatie doet het project de volgende aanbevelingen: 
 

• Snel meer ervaring opdoen met autonome vaartuigen. Daarvoor is het essentieel om 
daadwerkelijk een autonoom meetplatform in Nederland beschikbaar te hebben, zodat op 
(semi) dagelijkse basis ervaring opgedaan wordt. Het kortstondig beschikbaar hebben van 
een buitenlands autonoom vaartuig kost tienduizenden euro’s, en de kennis verdwijnt het 
vaartuig weer naar het buitenland.  

• Gebruik deze vaartuigen veelvuldig om continu inzicht te verkrijgen in de technische 
beperkingen, maar ook de nog te nemen juridische hindernissen. Als er iets fout gaat zijn de 
gevolgen van een dergelijk meetplatform beperkt in tegenstelling tot bij een 
binnenvaartschip, of een olietanker.  

• Integreer meetapparatuur op het autonome meetplatform, focus daarbij in eerste instantie op 
bathymetrie, maar verbreed de potentiele toepassingen indien gewenst.  

• Door gelijktijdig autonoom inwinnen en verwerking van meetdata te testen terwijl er een 
autonoom platform getest wordt, zal het einddoel (autonoom meetplatform) zichtbaarder 
worden. De invulling hiervan is op dit moment nog onduidelijk. De toekomstige financiering 
voor het autonome platform kan deels uit het efficiënter invullen van de bestaande 
monitoringsbehoefte komen.  

• Zorg voor een goede aansluiting tussen CIV, RWS-ZD WVL, PPO en GPO, zodat het 
meetplatform veelvuldig ingezet kan worden en de potentiele meerwaarde inzichtelijk 
gemaakt kan worden.  

• Onderzoek welke impact een (multifunctioneel) autonoom meetplatform potentieel op de 
bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat heeft.  

• Het credo is “learning by doing” en geef daar invulling aan. Stimuleer, participeer in de 
verschillende initiatieven en zet een constructie op waarbij geleerd kan worden van elkaars 
successen en fouten. Betrek hierbij ook bestaande Nederlandse startups, bedrijven en 
kennisinstellingen (TU Delft, Deltares, Marin, TNO).  
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9 Appendix A (Veiligheidsplan) 

Deltares 

 

VEILIGHEIDSPLAN 

Als voorwaarde voor het uitvoeren van een proef die de inzet van onbemande vaartuigen in 
het waterkwaliteitsnetwerk op de Noordzee mogelijk moet maken. 

 

Doel van de proef 

Het op termijn vervangen van bemande vaartuigen door autonoom varende vaartuigen bij het 
waterkwaliteitsnetwerk op de Noordzee 

Inleiding  

Nederland is partij bij het OSPAR-verdrag; o.a. in dat kader worden in het Nederlandse deel van de 
Noordzee metingen uitgevoerd ten behoeve van het door Rijkswaterstaat opgezette 
waterkwaliteitsnetwerk op de Noordzee-Waddenzee. Deze metingen vinden plaats vanaf bemande 
daartoe geschikte vaartuigen; hiervoor wordt o.a. de Arca van de rijks rederij ingezet.  
Een belangrijke kostenfactor bij de inzet van dergelijke grotere units bestaat uit bemanningskosten. 
Ook wordt de inzet van deze schepen voor andere taken daardoor belemmerd. 
Het voor de metingen gebruiken van ASV’s (autonomous surface vessels), kan voor bovenstaande 
een oplossing bieden. 
Rijkwaterstaat heeft dan ook besloten dat er een proef zal worden uitgevoerd om te bezien of de nu 
voor dit werk gebruikte bemande vaartuigen daadwerkelijk kunnen worden vervangen door ASV’s.  
Het uitvoeren van deze proef zal moeten plaatsvinden onder veilige condities voor zowel het te 
gebruiken platform als de overige scheepvaart; ook de bescherming van het mariene milieu mag 
daarbij geen gevaar lopen. 
In het in eerste instantie beoogde testgebied is het niet mogelijk om alle testen die moeten 
uitgevoerd daadwerkelijk te laten plaatsvinden. 
Sinds het Molengat niet langer als vaargeul is aangemerkt en ook de normale betonning is 
verwijderd, kenmerkt het gebied zich door een praktisch ontbreken van scheepvaart; slechts in zeer 
beperkte mate komen hier nog kleine vissersvaartuigen voor die van het Molengat gebruik maken. 
Het is daarom noodzaak een deel van de proeven zuidelijker uit te voeren en wel in, en in de 
aanloop naar, het Schulpengat vanuit zee. Bijna alle verkeer vanuit zee richting het Marsdiep maakt 
nu van deze aanloop gebruik. 
Recente AIS dat geven aan dat dit gebied door verschillende scheepstypes wordt bevaren waardoor 
veel van de sensortesten goed in het gebied kunnen worden uitgevoerd. Niet alleen is in dit gebied 
sprake van schepen in en uit richting Den Helder en verder, ook opereren hier diverse 
vissersvaartuigen en is het vanaf Den Helder opererende baggerschip Mette Maria actief. 
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Omdat dit deel van de proeven in eerste instantie het testen van de sensoren zal betreffen, dat met 
een bemande ASV zal plaatvinden, zijn aan de inzet in dit gebied geen extra risico verbonden. 

 
Stand van zaken ASV’s 
De ontwikkeling van ASV’s is door een aantal bedrijven verspreid over de wereld opgepakt. Het gaat 
hierbij veelal om drone achtige vaartuigjes; de stap naar grotere vaartuigen, die meerdere functies 
kunnen vervullen, wordt thans door een aantal bedrijven ingezet. 
Omdat bij het schrijven van het veiligheidsplan niet bekend is van welk bedrijf de, voor installatie aan 
boord van het testvaartuig (verder de ASV genoemd) benodigde, apparatuur wordt betrokken, nog 
wat de staat van ontwikkeling daarvan is, worden in het plan geen restricties aangebracht wat betreft 
de eisen die voor optimale werking van het systeem benodigd zijn. 
Alvorens de proef aan te vangen is het zaak om alle beschikbare informatie die inzicht geeft in de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van de geleverde apparatuur van de leverancier te betrekken, 
deze te bestuderen en op basis daarvan te concluderen of alle in het plan beschreven testen kunnen 
worden uitgevoerd. 
Is dit niet het geval dan zal een aantal testen of onderdelen daarvan geen doorgang kunnen vinden; 
de resultaten van de proef zullen dan slechts preliminair zijn en ook moeten aangeven welke de 
onmogelijkheden van de geteste apparatuur zijn ondervonden. 
Internationaal is er nog geen reglementering voor dergelijk vaartuigen ontwikkeld. Bij de laatste 
zitting van het Maritime Safety Committee van juni 2017 is besloten dat er allereerst een onderzoek 
moet komen in hoeverre de bestaande internationale regelgeving inbreuk maakt op het gebruik van 
ASV’s ((in IMO termen MASS (maritime autonomous surface ships)). 
 
De inhoud van het plan 
Gestart wordt met de wettelijke bepalingen die op de ASV van toepassing zijn. Vervolgens wordt 
dieper ingegaan op de bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee en daarna worden de 
algemene veiligheidscondities waaronder de proef moet worden uitgevoerd beschreven voor de 
volgende fases: 
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- Fase 1 bemand varend 
- Fase 2 onbemand varend maar aangestuurd vanaf een begeleidingsvaartuig en 
- Fase 3 volledig autonoom varend met monitoring vanaf de vaste wal 

Daarna komt het onderdeel testen van de geïnstalleerde sensoren op hun functioneren aan de orde. 
Daarvoor worden objectieve criteria aangeleverd. Ook de eisen waar aan de sensoren zullen 
moeten voldoen komen daarbij aan de orde. 
Naast het opleveren van objectieve criteria voor het beoordelen van de werking van de sensoren 
geeft het plan een opsomming van de omstandigheden en de condities waaronder die uit te voeren 
testen van de sensoren zullen moeten plaatsvinden. Dit is een essentieel onderdeel van de totale 
proef nodig om vast te kunnen stellen of aan de eisen van de aanvaringsbepalingen kan worden 
voldaan. Fase 2 en 3 kunnen niet worden ingezet als fase 1 niet succesvol kan worden afgerond. 
Tot slot gaat het plan in op de volgende onderwerpen: 

1. Onder welke weers- en zee condities kan de ASV veilig opereren afhankelijk van de 
sensitiviteit van haar sensoren; 

2. De maatregelen die moeten worden genomen alvorens met de proef wordt aangevangen; 
3. De mogelijkheden en onmogelijkheden die er bestaan er voor het uitvoeren de proef in het 

voorgestelde proefgebied; 
4. De condities en voorwaarden waaronder in fase 2 en 3 het proefgebied wordt bereikt; 
5. De maatregelen die moeten worden genomen bij falen of onvoldoende werken van de 

sensoren van de ASV; 
6. De datacommunicatie die voor contact met de ASV in fase 2 en fase 3 worden gebruikt; en 
7. De rol van de kustwacht. 

 

 

HET VEILIGHEIDSPLAN 

1. Van toepassing zijnde wettelijke bepalingen voor de vaart op zee 

a. De bij of krachtens de Schepenwet op de ASV van toepassing zijnde bepalingen: 

1. Artikel 4, eerste lid, onderdeel k, dat vereist dat elk zeeschip voldoende is 
bemand met voor zijn taak geschikt personeel. 

2. Artikel 5, tweede lid, geeft het Hoofd van de Scheepvaarinspectie de mogelijkheid 
tot het verlenen van vrijstelling van het vereiste in artikel 4,1, k. voor een 
individueel schip. 

3. Krachtens de Schepenwet moet de ASV zelf voldoen aan de op haar van 
toepassing zijnde technische eisen van de Regeling Veiligheid Zeeschepen en 
zijn voorzien van het volgens het Schepenbesluit, artikel 3a, eerste lid, onderdeel 
b, vereiste nationale veiligheidscertificaat. 
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b. De bij of krachtens de wet Scheepsuitrusting van toepassing zijnde bepalingen: 

Alle uitrusting moet van een goedgekeurd type zijn maar het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie kan bijzondere vaartuigen ontheffen van de naleving van deze 
wet. 

c. De bij of krachtens de Scheepvaartverkeerswet van toepassing zijnde bepalingen. 

d. De bij of krachtens de wet Zeevarenden van toepassing zijnde bepalingen: 

1. Ingevolge artikel 5, eerste lid, moet elk schip zijn voorzien van een 
bemanningscertificaat; 

2. Ingevolge artikel 5, tweede lid, moet het schip zijn bemand conform het 
bemanningscertificaat; 

3. Ingevolge artikel 16 kan de Minister het schip voor bepaalde tijd vrijstellen van de 
plicht om te zijn bemand conform het bemanningscertificaat. 

Resumerend zal de ASV moeten worden voorzien van een nationaal veiligheidscertificaat, een 
ontheffing van HSI ingevolge de wet scheepsuitrusting en een bemanningscertificaat met 
vrijstelling. 

(Indien voor de proef gebruik wordt gemaakt van een marinevaartuig met marine registratie 
gelden deze bepalingen niet). 

De bepalingen van het SOLAS-verdrag gelden in het algemeen voor schepen op internationale 
reizen, uitgezonderd de bepalingen van hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk is van toepassing op alle 
schepen op alle reizen. Een deel van de in hoofdstuk 5 genoemde uitrustingseisen is dan ook 
van toepassing op en ASV. 

Het betreft dan met name de voor een veilige navigatie vereiste apparatuur zoals kompas, 
snelheidsmeting, radar en middelen voor de positiebepaling; ook moet daarbij het aan boord 
hebben van middelen om geluidssignalen te detecteren, zoals nu reeds vereist voor bijvoorbeeld 
alle hoge snelheidsvaartuigen, worden overwogen. Hierop wordt bij het deel over de sensoren 
teruggekomen. 

2. De algemene veiligheidscondities voor het uitvoeren van de proef 

Alle fasen van de proef moeten binnen de territoriale wateren worden uitgevoerd 

A. Fase 1 

In fase 1 van de proef is de ASV volledig bemand en is er geen sprake van aanvullende 
eisen op veiligheidscondities die normaal voor het gebruikte vaartuig gelden. 

Het is zaak om, gezien het te verwachten afwijkende vaargedrag van de ASV in het 
proefgebied tijdens de proef, de overige scheepvaart vooraf in kennis te stellen van het 
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aanwezig zijn van de ASV in het proefgebied en het daarbij horende afwijkende 
vaargedrag. 

Het bericht zal tenminste moeten het volgende moeten bevatten: 

a. de AIS-identificatie die de door de ASV wordt gevoerd; 

b. de uiterlijke kenmerken van de ASV; 

c. de periode van deze proeffase; 

d. de begrenzing van het gebied waarbinnen de proef wordt uitgevoerd;  

e. de wijze waarop radiocommunicatie met de ASV mogelijk is; en 

f. de vermelding dat, indien daarvoor wordt gekozen, de ASV is voorzien van de lichten 
en dagmerken die ingevolge de bepalingen ter voorkoming van aanvaring voor een 
beperkt manoeuvreerbaar schip worden gevoerd.  

B. Fase 2 

Of deze fase kan worden ingezet kan worden ingezet is afhankelijk of fase 1 (deels) 
succesvol is afgerond. Als dat zo is zijn in deze fase de volgende aanvullende 
veiligheidsmaatregelen nodig. 

a. Het verzekeren van beschermde communicatie tussen begeleidingsschip en ASV wat 
betreft de monitoring van de sensoren, inclusief de presentatie van de radar- en 
camerabeelden, en overige apparatuur van de ASV alsmede wat betreft de aansturing 
van de voortstuwing en besturing van de ASV vanaf het begeleidingsvaartuig. 

b. Ook voor deze fase moet de overige scheepvaart worden geïnformeerd, waarbij de, 
naast de reeds voor fase 1 vermelde informatie, moet worden aangevuld met: 

a. de uiterlijke kenmerken van het begeleidingsschip; 

b. de periode waarbinnen deze fase van de proef plaatsvindt. 

In deze fase moeten de volgende aanvullende risico’s worden beheerst: 

a. de apparatuur aan boord van de ASV functioneert niet goed waardoor uitwijkacties 
niet, verkeerd of te laat worden ingezet; 

b. De communicatie tussen de ASV en het begeleidingsschip functioneert niet of niet 
afdoende waardoor er vanaf het begeleidingsschip niet corrigerend kan worden 
opgetreden; 
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c. De communicatie tussen de ASV en het begeleidingsschip valt weg of wordt 
dusdanig verstoord dat besturing van de ASV vanaf het begeleidingsschip onmogelijk 
wordt. 

Onderstaand een analyse van de risico’s en de wijze waarop deze tot een veilig of 
aanvaardbaar niveau kunnen worden teruggebracht.  

Risicomatrix 

 

 

 

Acceptabel  Laag risico dat over het algemeen wordt beschouwd als onbelangrijk en goed 
gecontroleerd.  

  

Toelaatbaar  

 
 
Na het nemen van maatregelen een risico dat zo laag als redelijkerwijs 
mogelijk is. 

  

Onacceptabel  Onacceptabel hoog risico dat moet worden vermeden. 

  
 

Tijdens de fase 2 testen zijn de kansen op falen van de controlesystemen en de 
communicatie zeer wel aanwezig in valt daarbij in categorie 5 van de risicomatrix. Daarmee 
wordt de beheersing van gevolgen van de kans op falen zeer belangrijk en moeten de 
volgende maatregelen worden genomen: 
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a. De in deze fase uit te voeren uitwijktesten moeten plaatsvinden in een verkeersluw 
gebied waardoor de interactie met de overige scheepvaart slechts zeer beperkt of geheel 
niet aanwezig is en het risico wordt teruggebracht tot laag. Hiervoor moet het testgebied 
ten westen van Texel worden gebruikt. 

b. Als doelschip voor de uitwijktesten dient het begeleidingsvaartuig te worden ingezet. Aan 
boord van het doelschip is men volledig op de hoogte van het scenario dat de ASV 
uitvoert en ziet men als eerste, in zicht en door monitoring van de apparatuur aan boord, 
of er sprake is van een te laat of verkeerd ingezette uitwijkactie door de ASV. Het 
begeleidingsvaartuig kan ingrijpen door de besturing van de ASV te corrigeren dan wel 
zelf een andere positie te kiezen waardoor de kans op een aanvaring tussen ASV en 
begeleidingsschip wordt verminderd en de risico’s tot acceptabel worden beperkt. 

c. In geval de communicatie tussen de ASV en het begeleidingsschip niet functioneert 
waardoor de door de ASV ingezette acties niet kunnen worden gecorrigeerd moet de 
ASV gestopt worden en de testen worden onderbroken totdat de alle 
communicatiemogelijkheden zijn hersteld. Het risico wordt daarmee tot laag 
gereduceerd. 

d. In het geval alle communicatie tussen ASV en begeleidingsschip wegvalt of dusdanig 
wordt verstoord dat ingrijpen vanaf het begeleidingsschip niet langer mogelijk is moet de 
ASV worden gestopt. Vanaf het begeleidingsschip moet door middel van een snel 
interventie vaartuig dan wel per helikopter iemand aan boord van de ASV geplaatst 
worden om de besturing over te nemen.  

Om voor deze interventie zo veel mogelijk tijd te hebben moeten alle in fase 2 
beschreven uitwijktesten starten met de ASV middenin het uiterste zuiden van het 
testgebied ten westen van Texel op een voorliggende koers van 033 graden; zo komt de 
grootst mogelijke uitloopafstand binnen het testgebied beschikbaar die de ASV kan 
afleggen tot ingrijpen mogelijk is.  

In dit geval moet het begeleidingsschip onmiddellijk, via de kustwacht een spoedbericht 
aan de scheepvaart doen uitgaan om indien binnen het testgebied aanwezig dit te 
verlaten dan wel het testgebied tot nader bericht te mijden. Daarmee wordt de kans op 
onbedoelde interactie van de ASV met een ander vaartuig zoveel mogelijk beperkt en 
wordt het risico acceptabel. 

e. Voor de vaart vanaf de haven van Den Helder naar het testgebied is uitdrukkelijke 
toestemming nodig van de lokale maritieme autoriteit; dat geldt ook voor de passage van 
het Molengat en het Schulpengat. Deze zal daarvoor aanvullende eisen moeten stellen. 

Als het niet mogelijk is het testgebied door zowel ASV als begeleidingsschip door het 
Molengat te bereiken zal de route door het Schulpengat gevolgd moeten worden om 
buiten Noorderhaaks om het testgebied te bereiken. 

Voor beide opties zal het risico beperkt moeten worden door tijdens deze reis de ASV 
langszij het begeleidingsschip te vervoeren dan wel deze te slepen. 
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C. Fase 3 

c. Ook voor deze fase moet de overige scheepvaart worden geïnformeerd, waarbij de, 
naast de reeds voor fasen 1 en 2 vermelde informatie, moet worden aangevuld met: 

o de periode waarbinnen deze fase van de proef plaatsvindt; 

o het proefgebied waarbinnen de ASV zal worden ingezet. 

o de gegevens van het walstation;  

o hoe het walstation 24 uur per dag bereikt kan worden vanaf zee en vanaf de wal. 

Voordat deze fase van de proef kan worden ingezet moet fase 2 succesvol zijn afgerond. 
Voor het geval de beslissingen tot uitwijken niet kunnen worden genomen inclusief de 
afhankelijkheid daarvan van scheepstype van het te ontmoeten vaartuig zal het 
afwikkelen van fase 3 in het verkeersluwe testgebied ten westen van Texel moeten 
plaatsvinden.  

De aan fase 3 verbonden risico’s zijn dan namelijk te groot om in een drukbevaren 
gebied op afdoende wijze te mitigeren. Dit wordt veroorzaakt doordat er tegelijkertijd met 
meerdere schepen van meerdere typen in de omgeving rekening moet worden 
gehouden. Uitwijkbeslissingen worden daardoor te complex om zonder 
scheepstypeherkenning veilig uit te kunnen voeren. 

Wordt scheepstype wel in de beslismodule van het controlesysteem van de ASV 
meegewogen en is in fase 2 op basis van de testen aangetoond dat de ASV daarop 
afdoende reageert, kan deze testfase plaatsvinden in, en in de aanloop naar, het 
Schulpengat. 

Omdat de ASV zich dan begeeft in een gebied waarin zich meerder ontmoetingen met 
andere schepen tegelijkertijd kunnen plaatvinden moet de ASV moet dan wel voorzien 
zijn van een radarinstallatie met ARPA (automatic radar plotting aid) die voldoet aan de 
internationaal daaraan gesteld eisen en inclusief de zgn. “Trial Manoeuvre mode” die het 
mogelijk maakt de beste uitwijkoplossing te kiezen in druk verkeer. 

Communicatie wal schip 

Voorwaarde voor het uitvoeren van deze fase is een betrouwbare en optimaal beveiligde 
datacommunicatieverbinding met het walcontrolestation. Het is bij het schrijven van dit 
plan nog niet bekend welke datacommunicatieverbinding daarvoor gebruikt gaat worden. 

Voor de keuze van de datacommunicatie link moet advies worden gevraagd van het 
Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 
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Dat de te kiezen verbinding snel zal moeten zijn is duidelijk, immers ingrijpen bij falen of 
het nemen van een verkeerde beslissing van de ASV kan alleen gebeuren als het 
walstation over alle daarvoor benodigde en momentane informatie beschikt.  

Een daarvoor geschikt systeem lijkt VSAT (very small apparture terminal) te zijn. VSAT 
heeft de mogelijkheid van snelle breedband communicatie via satelliet die het mogelijk 
maakt online de ASV te monitoren en zo nodig in te grijpen. Bovendien is de 
communicatie beveiligd. 

Er zijn meerder aanbieders van deze service in Europa te vinden tegen verschillende 
kosten die afhangen van de geboden communicatiesnelheid en de geboden 
bandbreedte. 

Voor het geval geen beveiligd en snel datacommunicatie wordt gekozen kan fase 3 geen 
doorgang vinden omdat de daaraan verbonden risico’s dan onaanvaardbaar zullen zijn. 

Het walcontrole station 

Op het walcontrole station moeten alle sensor systemen aan boord van de ASV en de 
daaruit verkregen informatie constant worden gemonitord om controleren of de ASV de 
ingevoerde route volgt, de juiste actie neemt conform de bepalingen ter voorkoming van 
aanvaring op zee en rekening houdt met de weersomstandigheden door zo nodig zijn 
koers en snelheid daarop aan te passen.  

Ook de bewaking en bediening van de andere essentiële systemen zoals voorstuwing, 
lenssysteem en dergelijke moeten vanaf het walstation kunnen plaatsvinden. 

De bediening van het controlesysteem van de ASV is vanaf het walcontrolestation te 
allen tijde mogelijk. 

Het walcontrolestation is 24 uur per dag bemand met daarvoor gekwalificeerd personeel 
dat tenminste in het bezit is van een geldige vaarbevoegdheid wachtstuurman alle 
schepen (voorde proef kan dat ook zeedienst personeel KM zijn). 

Het walcontrolestation staat in constante verbinding met de ASV via een daarvoor 
geschikte datacommunicatieverbinding. 

 

 

De risico’s 

Tijdens de fase 3 testen is de kans op falende communicatie tussen wal en ASV 
aanwezig in valt daarbij in categorie 5 van de risicomatrix. Daarmee wordt de beheersing 
van gevolgen van de kans op falen zeer belangrijk en moeten de volgende maatregelen 
worden genomen: 
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a. De gekozen communicatieapparatuur moet van een goedgekeurd type zijn. 

b. De gekozen communicatieverbinding moet uitgebreid worden getest in een scala van 
weersomstandigheden waarbij tenminste zware regen aan boord van de ASV aan 
bod komt, voordat de proeven in (druk) bevaren gebied worden gestart. Hiermee 
wordt zeker gesteld dat de kans of wegvallen van de communicatie is slechte 
omstandigheden blijft functioneren waardoor de kans op wegvallen daarvan wordt 
verkleind en het risico aanvaardbaar wordt 

c. Het functioneren van het ingrijpen in het handelen van de ASV door het walstation 
moeten uitgebreid worden getest voordat de proeven in (druk) bevaren gebied 
worden gestart waarmee de kans op niet functioneren wordt weggenomen en het 
risico als laag kan worden gekwalificeerd. 

d. Het personeel van het walcontrolestation dat de bewaking van de ASV zal verzorgen 
moet vertrouwd zijn met de haar ter beschikking staande controleapparatuur en de 
mogelijkheden daarvan, moet bekend zijn met de technische specificaties van de 
apparatuur en moet daartoe een introductieperiode doorlopen. Hiermee wordt de 
kans op de doeltreffendheid van een noodzakelijke ingreep vergroot en wordt het als 
laag gekwalificeerd 

e. De ASV moet zijn voorzien van een fail-safe systeem dat bij het wegvallen van de 
communicatieverbinding de ASV onmiddellijk tot stoppen brengt. De kans op 
aanvaring met een ander schip wordt daardoor aanzienlijk verkleind en het risico tot 
laag gereduceerd. 

3. De toepassing van de bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee De taak van 
de navigatiewacht officier aan boord van een schip bestaat wettelijk gezien uit het 
observeren van zijn omgeving en het te allen tijde daarmee bekend zijn om een veilige 
navigatie te kunnen voeren in relatie tot de overige scheepvaart en de maritieme 
omgeving waarin het schip zich bevindt; kort gezegd permanent situatie bewustzijn. 

Op een onbemand schip zal deze taak moeten worden uitgevoerd met behulp van 
sensoren. 

Het testen van de sensoren zal dan ook gericht moeten zijn op het vaststellen van het 
feit of zij deze taak van een mens op afdoende wijze kunnen overnemen. 

Naast omgevingsbewustzijn is de belangrijkste taak het voldoen aan de bepalingen ter 
voorkoming van aanvaring op zee. 

Herkenning, reactievermogen om te handelen en de wijze van handelen indien 
noodzakelijk, maken daarvan onderdeel uit; ook het zo nodig corrigeren van de 
uitgevoerde handeling bij onverwachte manoeuvres van het schip waarvoor wordt 
geweken horen daarbij. 

Voorschrift 7 van deze bepalingen zegt dan ook: 
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a. Elk schip dient alle beschikbare middelen te gebruiken, passend in de heersende 
omstandigheden in toestanden, om te bepalen of er gevaar voor aanvaring bestaat. In 
geval van twijfel wordt een zodanig gevaar geacht te bestaan. 

b. Er dient een juist gebruik te worden gemaakt van radarapparatuur, indien aangebracht 
en goed werkend, met inbegrip van waarnemingen over grote afstand ten einde een 
vroegtijdige waarschuwing te verkrijgen van het gevaar voor aanvaring en met inbegrip 
van plotten of een gelijkwaardige stelselmatige waarneming van ontdekte voorwerpen. 

c. Er dienen geen gevolgtrekkingen te worden gemaakt op grond van summiere 
gegevens, vooral niet van summiere gegevens verkregen met behulp van radar. 

d. Bij de bepaling of er gevaar voor aanvaring bestaat, dient onder meer rekening te 
worden gehouden met de volgende overwegingen: 

(i) een zodanig gevaar wordt geacht te bestaan indien de kompaspeiling van een 
naderend schip niet noemenswaard verandert; 

(ii) zelfs wanneer een aanmerkelijke verandering in de peiling blijkt, kan een zodanig 
gevaar soms bestaan, vooral bij het naderen van een zeer groot schip of een sleep of bij 
het dicht naderen van een schip. 

Wat betreft de toepassing van de bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee is het 
daarbij niet alleen van belang dat de sensoren tijdig een ander vaartuig kunnen 
waarnemen maar dat zij bovendien in staat zijn om te kunnen onderscheiden om wat 
voor vaartuig het handelt. 

Voorschrift 18 van deze bepalingen zegt daarover ten aanzien het bij de proef te 
gebruiken vaartuig: 

Behalve waar de voorschriften 9, 10 en 13 anders voorschrijven:  

1. dient een werktuiglijk voortbewogen schip dat varende is uit te wijken voor:  
a. een onmanoeuvreerbaar schip;  

b. een beperkt manoeuvreerbaar schip;  
c. een schip bezig met de uitoefening van de visserij; 
d.  (iv) een zeilschip;  

 
2. dient elk schip, niet zijnde een onmanoeuvreerbaar schip of een beperkt 
manoeuvreerbaar schip, indien de omstandigheden zulks toelaten, te vermijden de 
veilige vaart te belemmeren van een schip door zijn diepgang beperkt in zijn 
manoeuvreerbaarheid, dat de seinen van voorschrift 28 toont;  

 
Voorschrift 9 en 10 handelen over gedrag in nauwe vaarwateren en 
verkeersscheidingsstelsels en zijn voor de proef niet relevant; voorschrift 13 handelt over het 
gedrag bij oplopen en bepaald dat elk oplopend schip moet wijken voor elk ander soort schip. 
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De informatie uit de gezamenlijke sensoren zal dus moeten kunnen bepalen of de ASV al 
dan niet uitwijk plichtig is voor de scheepvaart waarmee ontmoetingen plaatsvinden. 

Nomaliter zal de status van het AIS-signaal van schepen ook een identificatie bevatten 
om welk soort schip het gaat en mag het daarnaast korte veiligheid gerelateerde 
berichten bevatten (Resolution MSC74(69)). 

Op basis van deze informatie en in combinatie met de snelheid van een schip moet vast 
te stellen zijn of men inderdaad met bijvoorbeeld een vissend vaartuig te maken heeft. In 
de praktijk wordt de AIS-informatie echter niet altijd goed ingevoerd en is zij als zodanig 
op zich niet altijd betrouwbaar. 

Ook de gevoerde dagmerken en lichten worden met name in de visserij vaak onterecht 
gebruikt; de gevallen van thuis stomende vissersvaartuigen met actieve vislichten op zijn 
dan ook legio. 

In het beoogde toekomstige werkgebied waar de ASV, zo mogelijk, zal worden ingezet 
bevinden zich veel vissersvaartuigen en andere beperkt manoeuvreerbare schepen die 
werkzaamheden verrichten bij de vele mijnbouwinstallaties. 

De herkenning van in voorschrift 18 genoemde categorieën schepen waarvoor de ASV 
uitwijk plichtig is, is van essentieel belang voor het veilig kunnen opereren van de ASV. 

Wat betreft de te nemen uitwijkactie zegt voorschrift 8 van de bepalingen daarover: 

a. Alle maatregelen ter vermijding van aanvaringen moeten worden genomen in 
overeenstemming met de voorschriften van dit Deel, en dienen, indien de 
omstandigheden zulks toelaten, doelmatig te zijn en ruim op tijd te worden genomen, 
daarbij goed rekening houdend met de gebruiken van goed zeemanschap.  

b. Elke verandering van koers en/of vaart ter vermijding van aanvaring dient, indien de 
omstandigheden zulks toelaten, groot genoeg te zijn om gemakkelijk waarneembaar te 
zijn voor een ander schip waarop met het oog of met behulp van radar wordt 
waargenomen; een opeenvolging van kleine veranderingen van koers en/of vaart dient te 
worden vermeden.  

c. Indien daarvoor voldoende ruimte is, kan een koersverandering alléén de meest 
doeltreffende maatregel zijn om te vermijden dat men elkaar te dicht nadert, mits de 
maatregel bijtijds wordt genomen, de koersverandering ruim is en niet leidt tot een andere 
situatie waarin men elkaar te dicht nadert.  

d. De maatregelen genomen ter vermijding van aanvaring met een ander schip dienen 
zodanig te zijn dat zij leiden tot het voorbijvaren op veilige afstand. De doeltreffendheid 
van de maatregelen dient zorgvuldig te worden gecontroleerd totdat het andere schip 
geheel is gepasseerd en goed vrij is.  
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e. Indien zulks noodzakelijk is ter vermijding van aanvaring of om meer tijd te verkrijgen 
ter beoordeling van de situatie dient een schip vaart te minderen of de vaart er geheel 
uit te halen door te stoppen of achteruit te slaan. 

f. 1. Een schip dat op grond van een van deze voorschriften de doorvaart of de veilige 
doorvaart van een ander schip niet mag belemmeren dient, wanneer de 
omstandigheden zulks vereisen, bijtijds maatregelen te nemen om voldoende ruimte te 
laten voor de veilige doorvaart van het andere schip.  
2. Een schip dat de doorvaart of de veilige doorvaart van een ander schip niet mag 
belemmeren is niet ontheven van deze verplichting als het andere schip nadert 
zodanig dat gevaar voor aanvaring ontstaat en dient, wanneer het maatregelen neemt, 
ten volle rekening te houden met de maatregelen die volgens de voorschriften van dit 
Deel vereist kunnen zijn.  
3. Een schip waarvan de doorvaart niet mag worden belemmerd blijft ten volle 
verplicht de voorschriften van dit Deel na te leven wanneer de twee schepen elkaar 
naderen zodanig dat gevaar voor aanvaring ontstaat.  

 
Wat wordt verstaan onder tijdig? 
 
De tijdigheid van een uitwijkactie wordt bepaald door de volgende factoren: 
 
a. de snelheid van beide schepen; 
b. de hoek waaronder beide schepen elkaar naderen;  
c. de grote van de schepen; 
d. het soort schip waarmee men te maken heeft. 

 
Van oudsher was de leidraad dat de zichtbaarheid van de navigatieverlichting een goede 
basis vormde voor het vaststellen van de afstand waarop een uitwijkactie ingeval van 
kruisend moest worden ingezet; dat hield in dat men bij een ontmoeting met een werktuiglijk 
voortbewogen vaartuig uit ging van de minimale zichtbaarheidsvereisten van de SB en BB-
boordlichten voor verkeer dat kruisend is of tegemoetkomt. 
 
Deze zijn voor: 
a. een schip met een lengte van 50 meter of meer   3 zeemijl 
b. een schip 12 meter of meer maar kleiner dan 50 meter  2 zeemijl 
c. een schip van met een lengte van minder dan 12 meter  1 zeemijl 

 
In een oploopsituatie werd uitgegaan van de minimale zichtbaarheidsvereisten van het 
heklicht. 
 
Deze zijn voor: 
a. een schip met een lengte van 50 meter of meer   3 zeemijl 
b. een schip 12 meter of meer maar kleiner dan 50 meter  2 zeemijl 
c. een schip van met een lengte van minder dan 12 meter  2 zeemijl 

 
Met de schaalvergroting in de scheepvaart zijn deze waarden voor grote schepen 
achterhaald. 
De komst van o.a. de windparken op de Noordzee en de daarbij ingestelde veiligheidszones 
vereist vroegtijdiger actie van grote uitwijk plichtige schepen dan voorheen. Dit wordt 
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veroorzaakt door de beperkte ruimte die tussen scheepvaartroutes en windparken 
beschikbaar is; weliswaar is daarbij rekening gehouden met de voor grote scheepvaart 
noodzakelijke beschikbare ruimte om een noodmanoeuvres uit te kunnen voeren maar om 
binnen de grenzen van de vele VSS-en te blijven moeten normale uitwijkprocedures voor 
kruisend verkeer eerder worden ingezet. 
 
Voor de in de proef te gebruiken ASV zal dit niet gelden maar bij de introductie van 
autonoom varen op grotere schepen gaat dit wel een rol spelen. 
 
Om de apparatuur in staat te stellen uitwijkmanoeuvres goed uit te voeren is het nodig om 
rond de SCV zelf een digitale veiligheidszone te creëren waarbinnen andere objecten tijdens 
de vaart op zee niet mogen voorkomen. 
De reden daarvoor is dat de effectiviteit van een door de ASV zelf ingezette 
uitwijkmanoeuvre aan de hand hiervan kan worden beoordeeld. 
 
De grote van deze zone is als volgt bepaald: 
 
Als een ander schip van bakboord inkomend en dus uitwijk plichtig verzuimt dit te doen moet 
het eigen schip alsnog maatregelen nemen om te voorkomen dat men elkaar te dicht nadert. 
 
Dit kan door een tweetal acties:  

o vaart minderen; of 
o het maken van een rondtorn over stuurboord. 

 
Vaart minderen wordt niet aanbevolen omdat dit geen duidelijke actie is voor het uitwijk 
plichtige schip; als dit schip vervolgens alsnog een uitwijkactie inzet wordt het gevaar voor 
aanvaring juist niet weggenomen. 
 
De aangewezen actie is het maken van een rondtorn over stuurboord. 
 
De door IMO voorgeschreven grootte van de draaicirkel van schepen bedraagt 5 
scheepslengtes maar omdat we rekening moeten houden met enige vertraging voor het 
inzetten van de actie wordt gerekend met 6 keer de scheepslengte. Daarnaast moet er mee 
rekening worden gehouden dat het ander schip alsnog een uitwijkmanoeuvre inzet. 
 
Om te voorkomen dat het ander schip dan alsnog te dichtbij komt wordt op de draaicirkel een 
veiligheidsfactor van 2 toegepast en is een veiligheidszone of wel de minimale kortste 
naderingsafstand (CPA) van 12 keer de scheepslengte vereist.  
Bij de berekening van de te nemen actie moet het resultaat van de uitwijkmanoeuvre dus 
zodanig zijn dat de kortste naderingsafstand tot het andere schip niet kleiner wordt 12 keer 
de eigen scheepslengte. 
 
Voor een ASV met een lengte van 24 meter betekent dit een veiligheidszone (CPA) van 288 
meter= afgerond 0,2 zeemijl. 
 
 

FASE 1 TESTEN 
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4. Wat moeten de sensoren kunnen: 
 
De camera’s moeten: 

 
a. op een afstand van tenminste 3 zeemijl bij goed zicht, zowel in daglicht als in het donker 

onderscheid kunnen maken tussen de verschillende scheepstypes ook wat betreft 
dagmerkvoering, respectievelijk lichtvoering betreft en deze helder kunnen projecteren 
op het aanwezige beeldscherm; 

b. zijn voorzien van middelen om automatisch zoutaanslag en ander vuil te verwijderen; 
c. de geïnterpreteerde beelden moeten in een algoritme in de software worden vertaald om 

in combinatie met de naderingshoek en snelheid van waargenomen schip de te nemen 
vaart en roeracties te berekenen en zo nodig uit te voeren daarbij rekening houdend met 
de afhankelijk van de eigen scheeplengte ingestelde kortste naderingsafstand.  

d. de berekeningen kunnen worden aangevuld met de AIS-gegevens van het andere schip; 
daarbij moet wel bedacht worden dat de daaruit verkregen snelheid en koersgegevens 
over de grond zijn gemeten en daarom voor het bereken van aanvaringskansen alleen in 
een stroomloze en windstille situatie kunnen worden gebruikt. 

 
 

Het radarsysteem moet: 
 
a. van een goedgekeurd type zijn werkend in de x-band (3 cm). Het onderscheidend 

vermogen van deze goedgekeurde radar voldoet aan de daarvoor geldende eisen 
volgens IMO Resolutie MSC 192 (79). 

 
b. In geval een niet goedgekeurd radarsysteem dat zonder beeldscherm wordt gebruikt 

moet deze qua prestaties tenminste voldoen aan de eisen die, uitgezonderd 
beeldscherm, voor typegoedkeuring van een scheepsradar gelden. 

 
c. Het radarsysteem moet dan voldoen aan de operationele bepalingen van IMO. 

resolutie MSC 192 (79) uitgezonderd die voor de beeldscherm specificaties. 

 

Daartoe met het systeem aan de volgende testen worden onderworpen: 

1. vastgesteld moet worden dat het systeem aan de volgende nauwkeurigheidseisen wat 
betreft detectie afstanden in clutter vrije toestand voldoet: 

Vereiste detectieafstand 
Het radarsysteem met in staat zijn de volgende doelen op de in de tabel genoemde 
minimumafstand te detecteren: 

 
Beschrijving doel  Kenmerken van 

het doel  
Detectie afstand mijlen  

  Hoogte boven 
zeeniveau in 

meters  

X band radar in mijlen  
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Kustlijnen   Oplopend tot 60 
meter 

20   

Kustlijnen   Oplopend tot 6 
meter  

8   

Kustlijnen   Oplopend tot 3 
meter  

6   

SOLAS ships (>5,000 GT)   10  11   

SOLAS ships (>500 GT)   5.0  8   

Klein schip met radarreflector conform
  IMO Performance Standards  

 4.0  5.0   

Navigatieboei met hoekreflector   3.5  4.9   

Navigatieboei zonder reflector   3.5  4.6   

Klein schip met een lengte van 10 meter niet 
uitgerust met een radarreflector  

2.0  3.4   

  
Vereiste minimum detectie afstand 

Terwijl het eigen schip geen vaart maakt en in kalme zee toestand moet de boei uit bovenstaande 
tabel gedetecteerd kunnen worden op een afstand van 40 meter vanaf de radarsensor tot een 
afstand van 1 zeemijl met dezelfde controle settings als gebruikt voor het vaststellen van de 
minimum detectieafstand.  

 
Vereist onderscheidingsvermogen 

Het radarsysteem moet in staat zijn om twee verschillende puntdoelen die zich in dezelfde richting 
bevinden (in dezelfde peiling vanaf de ASV) en die 40 meter van elkaar verwijderd zijn te 
presenteren als twee onderscheiden doelen. 
Het radarsysteem moet in staat zijn om twee puntdoelen die zich op identieke afstand van de ASV 
bevinden en waarvan de peiling 2,5 graden verschilt te presenteren als twee onderscheiden doelen. 
Aan de bovenstaande eisen moet worden voldaan terwijl de ASV 10 graden slingert naar beide 
zijden en tevens 10 graden stampt. 
 
Geluidsdetectie 

 
Voor mistnavigatie geldt dat de mistsignalen van andere schepen moeten kunnen worden 
waargenomen qua soort en richting. De akoestische sensoren zullen wat dat betreft moeten voldoen 
aan IMO Resolutie A.694(17) aan de relevante eisen voor sound reception systems neergelegd in 
norm ISO 14859:2012(en) Ships and marine technology - Sound reception systems. 
 
Deze systemen zijn reeds verplicht voor schepen met een gesloten stuurhuis zonder brugvleugels 
en voor alle High Speed Craft. 
 
Het controlesysteem 
 
Het controlesysteem moet in staat zijn op basis van de door de sensoren aangeleverde informatie 
het schip zodanig te besturen dat wordt voldaan aan de bepalingen ter voorkoming van aanvaring 
op zee. 
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Essentieel daarbij is dat de beelden van de camera’s digitaal vertaald worden ingevoerd in de 
beslismodule van het controlesysteem op dusdanige wijze dat, voor de toepassing van de 
bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, het soort vaartuig dat wordt ontmoet onderdeel 
uitmaakt van de beslisprocedure om al dan niet voor een ander vaartuig te moeten wijken.  
 
Is dit laatste nog niet het geval dan zullen de uitwijk testen slechts beperkt worden uitgevoerd.  
 
Daarnaast moet het in staat zijn om via een vooraf geplande route, ook als deze deels is gestremd, 
de ASV zelfstandig naar haar eindbestemming te varen; daarbij zal gebruik gemaakt moeten worden 
van de positiegegevens verkregen uit een ontvanger voor een wereldwijd satellietnavigatiesysteem 
of een aards radionavigatiesysteem geschikt voor het afleggen van de gehele reis, dat automatisch 
de positie van de ASV constant bijhoudt. 
 
Alle in het controlesysteem ingevoerde sensor gegevens moeten overzichtelijk worden 
gepresenteerd op een daartoe geëigend beeldscherm en moeten tevens via een beveiligde 
communicatieverbinding kunnen worden verzonden naar: 

a. in fase 2 het controlestation op het begeleidingsschip; 
b. in fase 3 naar het controlestation op de wal. 

 
Falen van de communicatieverbinding moet leiden tot het volledig stoppen van de  
ASV. 
 
Windsensors 
 
De ASV moet zijn voorzien van middelen tot het bepalen van windsterkte en richting. 
Deze moeten zijn gekoppeld aan het controlesysteem om de koers en vaart daarop zo nodig aan te 
kunnen passen. 
 

FASE 1 TESTEN (bemand) 
Deze fase van de proef moet erop gericht zijn de sensoren te testen op de bovengenoemde eisen. 
Dit zal moeten gebeuren in een aantal omgevingscondities met name wat betreft de beeldsensoren. 
Het testen van de camera’s 
Kunnen de camera’s: 
 

a. op een afstand van tenminste 3 zeemijl bij goed zicht, zowel in daglicht als in het donker 
onderscheid kunnen maken tussen de verschillende scheepstypes ook wat betreft 
dagmerkvoering, respectievelijk lichtvoering betreft en deze helder kunnen projecteren 
op het aanwezige beeldscherm. 
 
Daartoe moet van de camera’s worden vastgesteld of zij: 
 
o Een schip op een afstand van tenminste 3 zeemijl bij daglicht kunnen waarnemen;  
o Een zeilvaartuig op een afstand van tenminste 3 zeemijl bij daglicht als zodanig 

kunnen herkennen; 
o Een vissend vissersvaartuig op een afstand van tenminste 3 zeemijl bij daglicht als 

zodanig kunnen herkennen; 
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o De dagmerken van een beperkt manoeuvreerbaar schip op een afstand van 
tenminste 3 zeemijl bij daglicht waarnemen en als zodanig kunnen herkennen;  

o De dagmerken van een onmanoeuvreerbaar schip op een afstand van tenminste 3 
zeemijl kunnen bij daglicht waarnemen en als zodanig kunnen herkennen;  

o ‘s nachts een zeilvaartuig op een afstand van tenminste 3 zeemijl aan de hand van 
de gevoerde lichten als zodanig kunnen herkennen; 

o ’s nachts een vissend vissersvaartuig op een afstand van tenminste 3 aan de hand 
van de gevoerde lichten als zodanig kunnen herkennen; 

o ’s nachts een beperkt manoeuvreerbaar schip op een afstand van tenminste 3 
zeemijl aan de hand van de gevoerde lichten als zodanig kunnen herkennen; en 

o ’s nachts een onmanoeuvreerbaar schip op een afstand van tenminste 3 zeemijl aan 
de hand van de gevoerde lichten als zodanig als zodanig kunnen herkennen. 

 
Deze testen moeten worden gedaan onder de volgende condities: 
 

o Bij goed zicht 
o Bij matige regen die het zicht beperkt tot ca. 5 mijl 
o Bij zware regen die het zicht beperkt tot 3 mijl 
o In zeegangscondities 1 tot en met 4 

 
o Gecontroleerd moet worden of de camera’s zijn voorzien van een systeem dat zout 

aanslag en andere vervuiling van automatisch kan verwijderen en dat zodanig doet 
dat aan de bovengenoemde eisen blijft worden voldaan. 

 
o De door de camera’s opgenomen beelden moeten kunnen worden geprojecteerd op 

een beeldscherm dat is geplaatst in het walcontrolecentrum (of tijdens fase 2 van de 
proef aan boord van het begeleidingsvaartuig. De resolutie van dit beeldscherm moet 
zodanig zijn dat de onderscheiden schepen, dagmerken en gevoerde 
navigatieverlichting daarop duidelijk herkenbaar zijn. 

 
o De herkende beelden moeten in het controlesysteem van de ASV digitaal vertaald 

kunnen worden als onderdeel van de informatie benodigd voor het onderkennen van 
de al dan niet aanwezige plicht tot uitwijken van de ASV om, in combinatie met de 
naderingshoek en snelheid van het waargenomen schip, de te nemen vaart en 
roeracties te berekenen en zo nodig uit te voeren daarbij rekening houdend met de 
afhankelijk van de eigen scheeplengte ingestelde kortste naderingsafstand.  

 
o De berekeningen kunnen worden aangevuld met de AIS-gegevens van het andere 

schip; daarbij moet wel bedacht worden dat de daaruit verkregen snelheid en 
koersgegevens over de grond zijn gemeten en daarom voor het bereken van 
aanvaringskansen alleen in een stroomloze en windstille situatie kunnen worden 
gebruikt. 

 
Het testen van het radarsysteem 
Voor het radarsysteem zijn de testcondities eenduidig vastgelegd in IMO-resolutie MSC. 192 (79) 
zoals eerder omschreven. 
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Als geen van een typegoedkeuring voorzien radarsysteem wordt gebruikt zullen om vast te stellen of 
het radarsystem aan de eisen wat betreft detectie afstanden en het onderscheidingsvermogen 
testen moeten worden uitgevoerd. 
Voor deze testen moeten de in de tabel genoemde doelen beschikbaar zijn. 
Het testgebied ten westen ven Texel is daartoe ten dele geschikt en met name om te bepalen of aan 
de detectieafstanden die gelden voor de grotere schepen wordt voldaan; de scheepvaart in de 
Noord Noord Oost gaande verkeersbaan van het nabij gelegen verkeersscheidingsstelsel vormt 
daarbij goede doelen. 
Voor de kleine scheepvaart ligt dit anders. Afgeleid uit de Netwerkanalyse voor de Noordzee en 
actuele AIS-data wordt het gebied slecht zeer sporadisch door andere kleine schepen bevaren. De 
tracks verkregen uit actuele AIS-data geven wel aan dat incidenteel een enkele kleine viskotter 
gebruik maakt van de beperkte mogelijkheden die de passage door het Molengat nog biedt. 
Dit betekent dat voor de bepaling van de minimale afstanden die gelden voor de detectie van kleine 
schepen een ander gebied moet worden gekozen. Enkel en alleen voor deze testen zijn echter 
normaliter voldoende kleine vaartuigen op de rede van Den Helder, in het Marsdiep en het 
Schulpengat en de aanloop daarvan te vinden. Zo nodig moet er naar de laatstgenoemde locatie 
worden uitgeweken voor dat deel van de testen. 
Wat betreft het vaststellen van de detectieafstanden tot boeien mag er geen probleem zijn; in de 
omgeving zijn diverse betonde vaarwateren, zoals het Schulpengat en Texelstroom aanwezig; ook 
de nieuw geplaatste gele tonnen in het Molengat zijn een doel dat kan dienen. 
Wat betreft de afstanden tot de kust ligt het iets anders, omdat een van de voorwaarden waaronder 
de proef mag worden gehouden is dat deze binnen de territoriale wateren moet plaatsvinden. 
Het bepalen van de minimale afstand voor detectie van een lage kust moet gebeuren met als doel 
de Noorderhaaks 
De kust van Texel is wel geschikt voor het bepalen van de minimale detectie afstand van een 
hogere kust; de afstand tot deze kust is vanuit het meest zuidwestelijk gelegen deel van het 
voorgestelde proefgebied west van Texel namelijk ruim meer dan de vereiste 8 zeemijl. 
De minimale detectieafstand tot de hoogste kusten is voor deze proef niet relevant; ook mag worden 
aangenomen dat als aan de detectie eisen voor de hogere kust wordt voldaan dit ook zal gelden 
voor de eis ten aanzien van de hoogste kusten. 
De testen ten aanzien van het afstands- en peilingsonderscheidingsvermogen moeten worden 
uitgevoerd met behulp van daartoe speciaal gelegde tijdelijke boeien of met behulp van en tweetal 
kleine vaartuigen die voor dat doel worden gebruikt en op 40 meter afstand van elkaar worden 
gepositioneerd. 
Deze doelen kunnen voor zowel de bepaling van het afstands- als het 
peilingsonderscheidingsvermogen worden gebruikt mits zij zo worden neergelegd dat er van twee 
richtingen op toe kan worden gevaren waarbij de ene richting 90 graden verschild van de andere. 
Het testen van het sound reception system 

Het sound reception systeem moet van een goedgekeurd type zijn; als bewijs daarvan moet een 
typekeuringscertificaat aanwezig zijn. 

Het testen van het controlesysteem 

De leverancier van het gebruikte systeem moet vooraf alle informatie verstrekken over de 
functies van controlesysteem inclusief de voor input gebuikte sensoren. 
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Het controlesysteem is het hart van de ASV; hier moet de invoer van de gegevens van de 
sensoren vertaald worden naar noodzakelijke voortstuwings- en roeracties. Daarvoor zijn 
geavanceerde softwaretoepassingen nodig waarnaar wereldwijd momenteel nog uitgebreid 
onderzoek wordt gedaan. 

Niet alleen taken als waypoint navigatie en voorkoming van aanvaring moeten kunnen worden 
uitgevoerd maar ook bijvoorbeeld situaties waarbij de geplande route om bepaalde redenen is 
geblokkeerd.  

Alhoewel er al algoritmes beschikbaar zijn die (een deel van) deze taken kunnen uitvoeren moet 
het daadwerkelijk testen daarvan op zee nog plaatsvinden. 

Tu Delft is momenteel samen met de Koninklijke Marine bezig met een onderzoek waarbij met 
name de integratie van de camera gegevens in het controlesysteem van de ASV wordt 
onderzocht. Een van de uitgangspunten daarbij is dat de gebruikte camera’s geschikt zijn om te 
bepalen met welk soort ander schip de ASV te maken heeft bij een ontmoeting. De daarvoor 
ontwikkelde computermodellen zijn inmiddels getest door middel van een met camera’s uitgerust 
model in de sleeptank van te Delft en worden verder getest in de simulator van het KIM; later 
zullen met het model ook proeven worden gedaan om te bezien of de camera’s goed 
functioneren en in welke operationele condities. 

Het uiteindelijke doel is te komen tot integratie van alle beschikbare sensoren inclusief 
computerbeelden verkregen van de camera’s in het beslismodel dat de besturing van de ASV 
regelt. 

Er moet dan ook rekening mee worden gehouden dat tijdens de proef zal blijken dat de vereiste 
scheepsherkenning door de gebuikte camera’s nog niet aan de geformuleerde testeisen zal 
voldoen. Met dit in gedachten kan de proef dan wel worden voortgezet zei het dat deze 
beperking duidelijk in de resultaten moet worden vermeld. 

Wat wel in deze fase van de proef in ieder geval getest zal kunnen worden is of het 
controlesysteem in staat is om op basis van de al beschikbare (en mogelijk nog niet 
interpreteerbare) camerasensor informatie gecombineerd met de radarinformatie in staat is om 
autonoom voor een object te kunnen uitwijken. 

Deze test moet als volgt worden uitgevoerd. 

- Gebruik als doel een boei recht vooruit gepositioneerd op 2 mijl afstand van de ASV; 

- Stel de minimale CPA in op 0,2 mijl; 

- Vaar met een snelheid van 5 knopen toe op het doel; 

- Controleer of de vaart en roeracties die de ASV autonoom neemt dusdanig zijn dat de 
boei niet binnen de ingesteld CPA wordt gepasseerd. 

De overige manoeuvreer testen komen aan de orde in fase 2. 



 

 

 
11200547-000-GEO-0001, 18 december 2017, definitief 
 

 
Varende Drones op de Noordzee 
 

47 
 

Resumerend moet in fase 1 voornamelijk het uitgebreid van de sensoren aan de orde komen. 
Een onafhankelijk oordeel of de mogelijkheden van de sensoren en de resultaten van de testen 
is daarbij onontbeerlijk.  

Om op de resultaten te kunnen voortborduren moeten de testen dan ook plaatsvinden onder 
toezicht van hetzij de Scheepvaartinspectie dan wel een surveyor van één van de erkende 
klasse bureaus. 

 

FASE 2 TESTEN (zelfstandig met controle vanaf begeleidingsschip) 

Het testen van het controlesysteem. 

Het testen van de verschillende uitwijkmanoeuvres moet in deze fase van de proef plaatsvinden. 
Om de risico’s tot een aanvaardbaar risiconiveau te verlagen moet daarvoor het 
begeleidingsvaartuig als het door de ASV te ontmoeten vaartuig worden gebruikt en de testen in 
het verkeersluw gebied wet van Texel worden uitgevoerd. 

De volgende scenario’s moeten daarbij worden doorlopen waarbij in alle scenario’s de ASV is 
geprogrammeerd om een bepaald waypoint te bereiken: 

1. De ASV en het begeleidingsvaartuig liggen op tegengestelde koersen recht tegen elkaar 
in; 

2. De ASV en het begeleidingsvaartuig liggen op elkaar 90 graden kruisende koersen 
waarbij het begeleidingsvaartuig van SB in komt; 

3. De ASV loopt het begeleidingsvaartuig op; 

4. De ASV en het begeleidingsvaartuig liggen op elkaar 90 graden kruisende koersen 
waarbij het begeleidingsvaartuig van BB in komt en niet wijkt; 

5. Het begeleidingsvaartuig nadert de ASV van SB achteren op koers die 30 graden kleiner 
is dan die van de ASV. 

Uitvoering van de scenario’s 

Scenario 1 

- Startafstand tussen beide schepen 4 zeemijl 

- Snelheid beide schepen 5 knopen. 

- Instelling veiligheidszone ASV (closest CPA allowed) 0,2 zeemijl. 
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Stel het volgende vast: 
 

- Op welke onderlinge afstand zet het controlesysteem van de ASV de gewenste 
uitwijkmanoeuvre in? 

- Wordt daarbij de ingestelde CPA tijdens het passeren niet overschreden? 

- Corrigeert de ASV zijn koers na het passeren om alsnog het ingestelde waypoint te 
kunnen gebruiken? 

Scenario 2 

- Positioneer de ASV en het begeleidingsvaartuig op een afstand van 4 mijl waarbij de 
peiling van het begeleidingsvaartuig 45 graden over SB van de ASV is. 

- De onderlinge koersen verschillen 270 graden 

- Snelheid beide schepen 5 knopen. 

- Instelling veiligheidszone ASV (closest CPA allowed) 0,2 zeemijl. 
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Stel het volgende vast: 
 

- Op welke onderlinge afstand zet het controlesysteem van de ASV de gewenste 
uitwijkmanoeuvre in? 

- Wordt daarbij de ingestelde CPA tijdens het passeren niet overschreden? 

- Corrigeert de ASV zijn koers na het passeren om alsnog het ingestelde waypoint te 
kunnen bereiken? 

Scenario 3 

- Positioneer de ASV 3 mijl achter het begeleidingsvaartuig waarbij beiden dezelfde koers 
varen 

- Snelheid van de ASV 6 knopen; snelheid begeleidingsvaartuig 2 knopen. 

- Instelling veiligheidszone ASV (closest CPA allowed) 0,2 zeemijl. 
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Stel het volgende vast: 
 

- Op welke onderlinge afstand zet het controlesysteem van de ASV de gewenste 
uitwijkmanoeuvre in? 

- Wordt daarbij de ingestelde CPA tijdens het passeren niet overschreden? 

- Corrigeert de ASV zijn koers na het passeren om alsnog het ingestelde waypoint te 
kunnen bereiken? 

Scenario 4 

- Positioneer de ASV en het begeleidingsvaartuig op een afstand van 4 mijl waarbij de 
peiling van het begeleidingsvaartuig 45 graden over BB van de ASV is. 

- De onderlinge koersen verschillen 270 graden 

- Snelheid beide schepen 5 knopen. 

- Instelling veiligheidszone ASV (closest CPA allowed) 0,2 zeemijl. 

- Het begeleidingsvaartuig wijkt niet. 
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Stel het volgende vast: 
 

- Op welke onderlinge afstand zet het controlesysteem van de ASV de noodmanoeuvre in 
de vorm van een rondtorn in? 

- Wordt daarbij de ingestelde CPA tijdens het passeren niet overschreden? 

- Is er behoud van situational awareness tijdens het maken van de rondtorn? 

- Corrigeert de ASV zijn koers na het passeren om alsnog het ingestelde waypoint te 
kunnen bereiken? 

Scenario 5 

- Positioneer de ASV en het begeleidingsvaartuig op een afstand van 4 mijl waarbij de 
peiling van het begeleidingsvaartuig 110 graden over SB van de ASV is. 

- Het begeleidingsvaartuig vaart een koers die 30 graden kleiner is dan die van de ASV; 

- Snelheid ASV 3 knopen. 

- Snelheid begeleidingsvaartuig 6 knopen 

- Instelling veiligheidszone ASV (closest CPA allowed) 0,2 zeemijl. 
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Stel het volgende vast: 
 

- Onderkent het controlesysteem van de ASV dat er sprake is van een koers kruisend 
vaartuig van SB in en op welke onderlinge afstand zet het controlesysteem van de ASV 
de gewenste uitwijkmanoeuvre in? 

- Wordt daarbij de ingestelde CPA tijdens het passeren niet overschreden? 

- Corrigeert de ASV zijn koers na het passeren om alsnog het ingestelde way point te 
kunnen bereiken? 

De 5 beschreven scenario’s moet zowel met daglicht als ’s nachts worden doorlopen, bij 
voorkeur ook bij slecht zicht. Het laatste zal afhankelijk zijn van de omstandigheden en de totale 
tijdsduur van de proef. Indien de gelegenheid zich voordoet zal een slecht zicht situatie 
onderdeel van deze fase van testen moeten uitmaken. 

Als eerder is vastgesteld dat de cameraherkenning en het controlesysteem geschikt zijn om ook 
het type schip waarmee een ontmoeting plaatsvindt in de uitwijkbeslissing in overweging te 
nemen kan het begeleidingsschip in deze testfase in ieder geval ’s nachts worden ingezet om dit 
te testen. 

Daarvoor kan aanvangsscenario 4 gebruikt worden waarbij het begeleidingsschip de verlichting 
voert die bijvoorbeeld voor een beperkt manoeuvreerbaar schip is voorgeschreven. De 
verwachte uitwijkmanoeuvre van de ASV is dat geval geen rondtorn over SB maar een 
vaartvermindering of een zeer vroegtijdig wijken over BB. 

Na het afronden van Fase 2 za moeten worden beslist of fase 3 van de proef haalbaar is met 
een ASV die opereert met enkel controle vanaf het walstation. 
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FASE 3 TESTEN (Volledig onafhankelijk, controle vanaf de wal) 

Als aan alle eisen wordt voldaan kan de ASV in deze testfase worden ingezet in een (druk) 
bevaren gebied. 

De ASV moet dan een vooraf geplande route met waypoint navigatie volgen waarbij diverse 
schepen worden ontmoet. De ASV volgt tijdens het afleggen van deze route nauwgezet de 
bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee en aan het eind van de geplande route komt zij 
op het laatst ingevoerde waypoint uit. 

Ingrijpen vanaf de wal moet tijdens dit traject niet nodig zijn maar is dat desalniettemin toch 
noodzakelijk moet een log van deze gebeurtenissen worden bijgehouden waarin reden van 
ingrijpen en de wijze waarop worden genoteerd. 

Ingeval door wegvallen van de communicatie het fail safe van de ASV haar doet stoppen moet 
de test worden afgebroken en kan deze slechts worden hervat nadat de reden van wegvallen 
van de communicatie is opgehelderd en verholpen. 

De ASV zal in dit geval moeten worden geborgen.!! 

De rol van de kustwacht 

Naast het verzorgen van de berichtgeving aan de scheepvaart, voorafgaand aan de 
verschillende testfases, heeft de kustwacht ook tijdens de testen een rol. 

Gedurende de verschillende testperiodes zal de kustwacht het testgebied moeten monitoren. 
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De acties richting IMO 

Tijdens de 98ste zitting van het Maritieme Veiligheid Comité (MSC) in juni 2017 is besloten dat 
autonome schepen, in IMO verband MASS genoemd, onderdeel zullen uitmaken van de 
agenda van IMO voor de komende jaren. 

Gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied was MSC van mening dat de IMO een leidende 
rol moet spelen bij de verdere ontwikkeling van autonome schepen die commercieel worden 
ingezet om te bepalen hoe deze veilig, beveiligd en milieuvriendelijk kunnen worden ingezet. 

Besloten werd dat er een breed onderzoek moet plaatsvinden naar hoe bovenstaande 
uitgangspunten voor MASS zouden kunnen worden in de IMO-regelgeving. Deze actie wordt 
gezien als startpunt waarbij verwacht wordt dat een breed scala aan onderwerpen de revue 
zal passeren. Daarbij moet gedacht worden aan zaken als de rol van de mens in het geheel, 
veiligheid, security, interactie met havens, beloodsing, reageren op incidenten en de 
bescherming van het marine milieu. 

De volgende onderdelen zullen onderdeel van het onderzoek moeten uitmaken: 

- Welke IMO-regelgeving maakt momenteel het gebruik van MASS onmogelijk maakt; 
- Welke IMO-regelgeving is voor MASS irrelevant omdat zij is gerelateerd aan het aan 

boord hebben van personeel (bijv. reddingmidelen); 
- Welke IMO-regelgeving die het gebruik van MASS niet in de weg zit moet mogelijk 

aangepast worden om het veilige , beveiligde en milieuvriendelijke gebruik van MASS 
mogelijk te maken. 

Het onderzoek zich ook richten op de verschillende niveaus van automatisering die nodig 
zijn voor het volledig autonoom en semiautonoom kunne varen. Ook moet worden bezien 
welke bedrijfszekerheid en dubbeling van de apparatuur aan boord, inclusief de 
(data)communicatiemiddelen zal moeten worden vereist. 

Bezien moet verder worden of er een formal safety assesment (FSA) moet worden 
uitgevoerd. 

Uiteraard moet er ook aandacht worden besteed aan de juridische kanten van de inzet van 
MASS ingeval er een ongeval met een MASS plaatsvindt, inclusief de 
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verantwoordelijkheidsverdeling, de gevolgen voor de vervoerde lading en de mogelijke 
gevolgen voor de kust. 

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de werkverdeling over de sub-comités zal 
plaatsvinden en welk sub-comité coördinerend zal zijn, maar naar verwachting zullen er 
minstens 4 zittingen van het MSC nodig zijn om tot besluitvorming te komen. 

De start van de werkzaamheden binnen MSC is voorzien voor 2018 en de afsluitende 
besluitvorming wort niet voor midden 2020 verwacht. 

De resultaten van de proef moeten deel uitmaken van de Nederlandse inbreng in IMO. Daarbij 
is het van belang om de overige in Nederland lopende onderzoeken te betrekken. Eerder is al 
genoemd het door de TU Delft in samenwerking met de Koninklijke Marine in uitvoering 
zijnde onderzoek naar o.a. de camera herkenning maar ook het Europese Horizon 2020 
onderzoek onder Nederlandse leiding (TU Delft) genaamd “Novimar”, waaraan de komende 4 
jaar wordt gewerkt, moet betrokken worden.  

De precieze opzet van de taakverdeling binnen IMO zal moeten worden besproken met de 
IMO coördinator binnen de afdeling zeevaart van DGB; het is zaak vanaf het begin van de 
gecoördineerde aanpak binnen IMO daarbij betrokken te zijn. 

Hoe verder in de toekomst 

Er zijn de afgelopen tijd verschillende onderzoeken naar autonoom varen verricht. 

In het kader van het 7e framework programma van de EU is eind 2017 het MUNIN (Maritime 
Navigation through Intelligence in Networks) project afgerond. De resultaten van dit brede 
onderzoek zijn publiek beschikbaar.  

Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat, mits het schip daartoe goed is uitgerust 
en goede beveiligde communicatie tussen schip en wal beschikbaar is, oceaan navigatie tot 
de mogelijkheden voor onbemand varen behoord. 

Kustnavigatie en drukke wateren horen vooralsnog niet tot de mogelijkheden; daarvoor 
moeten eerst geavanceerde sensoren en support-systemen worden ontwikkeld en zelfs dan 
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wordt eraan getwijfeld of onbemande navigatie in drukke vaarwateren zonder verkeersleiding 
vanaf de wal voor alle verkeer in het gebied veilig mogelijk is. 

Verkeersleiding in plaats van begeleiding is dan ook zeker een onderwerp waar in de 
toekomst over zal moeten beslist om volledig onbemand varen in de toekomst mogelijk te 
maken. 

Voor de beoogde Nederlandse inzet in het waterkwaliteitsnetwerk op de Noordzee, dat zich in 
internationale, drukbevaren, wateren bevindt zal daarmee terdege rekening moeten worden 
gehouden. 

Er zal dan ook nog veel werk verzet moeten worden voordat de operationele inzet van ASV’s 
in het algemeen maar ook in het waterkwaliteitsnetwerk op de Noordzee een feit zal zijn. 

Het verdient aanbeveling om aan te sluiten bij de lopende onderzoeken van de TU Delft en de 
conclusies en aanbevelingen, die de te houden proef oplevert, daaraan beschikbaar te 
stellen. Op die wijze kan de Nederlandse inbreng in de internationale discussie versterkt 
worden en leiden tot een versnelde internationale besluitvorming. 
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9. Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee 
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10 Appendix B Toestemming bevoegd gezag  

10.1.1 Toestemming uitvoeren testen ASV 6-10 november 
Goedemorgen, 
  
Bij deze heeft u toestemming voor het uitvoeren van de pilot. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
AOOODOPS Jeroen Lemmen 
Chef verkeersdienst 
Vessel Traffic Service Den Helder 
Koninklijke Marine 
Telefoon: 02236-53793 
  
Voor een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. 
 
 
Goedemiddag Col en Marc, 
  
Het klopt dat de Kustwacht een eigen Aanvraagformulier heeft om 
evenementen/oefeningen/etc. te kunnen beoordelen, maar inmiddels zijn we van de 
meeste zaken van het project Autonoom varen op de hoogte. Het 
aanvraagformulier van de Rijkshavenmeester Den Helder geldt alleen binnen dat 
verantwoordelijkheidsgebied (Haven, Marsdiep, Schulpengat, etc.). Kustwacht is 
verantwoordelijk voor activiteiten/evenementen op de Noordzee. 
  
Als Kustwacht willen we graag de volgende informatie weten: 

1. Starttijd en eindtijd van de proef; 
2. Locatie van de proef; 
3. Namen, callsigns en AIS gegevens van alle deelnemende vaartuigen; 
4. Point of contact waar het Kustwachtcentrum (CCC) mee in contact kan 

komen gedurende de testen (‘projectleider’).  
  
Daarnaast zal het begeleidings- en veiligheidsschip Zirfea dienen te zorgen voor de 
(Nautische) veiligheid en dient zo nodig het overige scheepvaartverkeer te 
informeren. Indien de meteorologische omstandigheden ongunstig zijn (zoals hoge 
seastate of slecht zicht), kan het een afweging zijn van de dienstdoende CCC Duty 
Officer om de toestemming voor het uitvoeren van de testen op dat moment in te 
trekken. 
  
Gegevens Meldkamer Kustwacht (24 uur) 
Telefoon: ALARMNUMMER: 0900 0111 (tegen lokaal tarief). Minder dringende 
zaken: 0223 542300 
Telefax: 0223 658358 
Radio: Permanente luisterwacht op VHF kanaal: 16 
DSC: VHF kanaal 70 en MF 2187,5 kHz 

 

 
Ministerie van Defensie 
 

Commando 
Zeestrijdkrachten 
Directie Maritieme 
InstandhoudingMaritieme 
Ondersteuning 
Haven Faciliteiten 
Haven Operatie Coördinatie 
Centrum 
  
Postadres 
MPC 10 A 
Postbus 10.000 
1780 CA Den Helder 
www.defensie.nl  
 
 Contactgegevens 
Hoofd Haven Operatie Coördinatie 
Centrum 
 
T +31 (0)223 657370 
T +31 (0)223 653793 
verkeersdienst.czsk@mindef.nl   
 
Onze referentie 
 

 
 

 

. 

http://www.defensie.nl/
mailto:verkeersdienst.czsk@mindef.nl
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Roepnaam bij SAR: Den Helder Rescue. 
Voor overige zaken: Nederlandse Kustwacht of Netherlands Coastguard 
MMSI nr: 002442000 
  
Als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. 
  
Vriendelijke groet, 
  
Jaap van den Hoed 
Beleidsadviseur Nautische Zaken 
  

 
................................................................................................... 
CZSK | Nederlandse Kustwacht | Stafbureau 
Ministerie van Defensie  
Rijkszee- en Marinehaven 1 | Postbus 10.000 | 1780 CA | Den Helder 
................................................................................................... 
+31 (0)223 654911 
jaap.van.den.hoed@kustwacht.nl  
  
 

Beste Marc, 
  
Goed om te horen dat de testen tot nu toe goed verlopen. 
Ik zet Jeroen Lemmen ook in de CC, zodat Verkeerscentrale op de hoogte jullie verdere plan. 
  
Mvg, 
Arend Jan Schuitmaker 
  
From: Marc Verheul [mailto:Marc.Verheul@deltares.nl]  
Sent: dinsdag 7 november 2017 20:22 
To: Pas, J.; Schuitmaker, AJ, KLTZ, CZSK/MI/MAROST/HVNFAC 
Cc: 'Hoed, van den J.' 
Subject: Testresultaten 7 november autonoom varen ten westen van Texel 
  
Beste Sjaco en Arend Jan, 
Ter info. 
Vandaag hebben we met bemanning aanboord alle in het veiligheidsplan voorgeschreven 
scenario's uitgevoerd. Alle scenario's zijn succesvol uitgevoerd, op basis daarvan hebben we 
aan Leon van der Meij toestemming gevraagd om morgen dezelfde testen te herhalen maar dan 
zonder bemanning aanboord. Leon heeft hiervoor mondeling toestemming gegeven en gaan 
morgen fase 2 testen, zoals beschreven in het veiligheidsplan uitvoeren. 

Met vriendelijke groet,  

mailto:jaap.van.den.hoed@kustwacht.nl
mailto:Marc.Verheul@deltares.nl
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Marc Verheul 
 

 

10.1.2 Toestemming kustwacht onbemand vanaf de haven te vertrekken  
Outlook voor Android downloaden 
 
 

---------- Forwarded message ---------- 
From: "Hoed, van den J." <jaap.van.den.hoed@kustwacht.nl> 
Date: Thu, Nov 9, 2017 at 8:23 AM +0100 
Subject: RE: Sjaco kunnen aanspreken 
To: "Marc Verheul" <Marc.Verheul@deltares.nl> 
Cc: "Pas, J." <sjaco.pas@kustwacht.nl> 
 

Goedemorgen Marc, 
  
Voor het remote control varen met de ASV vanaf de haven van Den Helder hebben we als kustwacht 
geen bezwaar (waarbij de FRISC in de buurt vaart), mits de Rijkshavenmeester toestemming geeft. 
  
Succes met de opnames vandaag! 
  
Groet, Jaap 
  
Jaap van den Hoed 
Beleidsadviseur Nautische Zaken 
 
 
Goedemorgen, 
  
Ja is toegestaan. 
Hou er rekening mee dat om ongeveer 10:00 en 15:00 de haven gesperd zal zijn i.v.m. 
vertrekkende/aankomende marine vaart. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
AOOODOPS Jeroen Lemmen 
Chef verkeersdienst 
Vessel Traffic Service Den Helder 
Koninklijke Marine 
Telefoon: 02236-53793 
  
Voor een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. 
  

https://aka.ms/ghei36
mailto:jaap.van.den.hoed@kustwacht.nl
mailto:Marc.Verheul@deltares.nl
mailto:sjaco.pas@kustwacht.nl
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11 Appendix C 20-25 november 
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12 Draaiboek, ASV 6-10 november 

Draaiboek testen onbemand varen van 6-11 november 2017. 
 
Maandag 6 november 2017 (Opbouwen en Briefing) 
9:00 P950 opgebouwd en te water gelaten bij Pier 24/25 op marine basis. 

Het staat ingepland voor de Torenkraan op st 60. Vaartuig wordt dan van kade 60 
langszij het ponton op pier 25 te water gelaten dus wagen kan naar st 25. 
Hijscertificaat van ASV is in bezit van Paul Dröge. 

 
11:00 Col-Marc komen aan in Den Helder 
 
11;30 Bezoek Marc en Col aan drone bedrijf DHAS. 
 Bespreking opdracht door drone video opnamen en fotograaf voor vastleggen van de 

testen onbemand varen. Planning uitvoering is woensdag middag 8 november. 
 
13:00 Briefing Col-ASV-Marine welke testen wanneer. 
 Locatie ‘De witte Raaf’’ (kantine van de Marine). 
 
13:30 Lunch. 
 Locatie ‘De witte Raaf’’ (kantine van de Marine). 
 
13:00 -16:00  P950 en FRISC gaan tanken op Texel 

Mogelijkheid voor ASV om uit te varen en testen te doen met de P950. 
 
17:00 Zirfaea komt aan in Den Helder. 
 Ligplaats is stijger 6 (Rijkswaterstaat). 
 ASV heeft toegang tot de Zirfaea en kan antennes, overige installaties doen, 

meevarende kunnen zich dan installeren aan boord. 
 Veiligheidsinstructie en rondleiding aan boord door Peter Jongejan. 
 
19:00  Avond eten aan boord van Zirfaea. 
 
20:00 Overleg (ASV, Col/Marc, Peter - gezagvoerder Zirfaea) op Zirfaea: 

• Introductie en rol binnen het testen 
• Toelichting op plan van aanpak 
• Bespreking testplan, testscenario’s en risico dossier in testplan 
• Toelichting op specifieke risico’s (categorie C aangeduid in testplan) 
• Toelichting op communicatie inzake het testen, communicatie tijdens het testen 

tussen alle vaartuigen is op VHF kanaal 17. 
• Meevarenden lijst Zirfaea afstemmen 
• Beslissing (o.a. weersverwachting) voor uitvaren dinsdag en andere dagen 
• Vragen, opmerkingen, zorgen of knelpunten die nog besproken moeten worden. 
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Dinsdag 7 november 2017 (Fase 1 testen) 
6:30 Check op aanwezigheid meevarenden (Jaap van den Hoed komt van buiten, 2 

personen van ASV komen ook van buiten). 
1 persoon van ASV gaan van boord om de P950 naar het testgebied te brengen. 

 
6:30 Zirfaea vertrekt uit de haven in Den Helder. 
 
7:30 Ontbijt aan boord van Zirfaea. 
 
8:30 - 9:00  Briefing met Jaap van den Hoed aan boord van Zirfaea inzake dinsdag test. 
 
8:00 FRISC en P950 varen uit met bemanning aan boord, nemen contact op met de 

Zirfaea zodra ze het Molengat doorkomen. Exacte locatie testen afhankelijk van 
overige scheepvaart. 

 
9:00 Alle vaartuigen aanwezig in pilotgebied 
  Op P950 van ASV gaat 1 persoon van boord en stapt over op Zirfaea. 
  P950 zal test uitvoeren met 1 persoon aan boord. 
 
 
Testscenario’s zijn gebaseerd op Nautisch Veiligheidsplan en voor deze test praktisch 
uitgewerkt in testplan van ASV: 

- Basis scenario’s in document ‘ASV 495-6-001-Draft V2-Advanced USV Trial Plan and 
Safety Assessment- 30 Oct 2017’. 

- Complexe scenario’s in document ‘Appendix C to ASV 495-1-001-A-Advanced USV 
Trial Plan and Safety Assessment- 30 Oct 2017’. 

 
Aan begin van de testdag wordt een safety check uitgevoerd door ASV voor de P950. 
Voorafgaand aan elke test is een pre-run briefing! 
Voorafgaand aan elke test met onbemande ASV P950 zal specifiek ingegaan worden op het 
geplande gedrag van onbemande vaartuig. 
 
9:00 – 12:00 Start van de ochtend Fase 1 testen 

ASV boot is bemand 
 
Ochtend - Fase 1 Basisscenario’s testen 
Scenario 1 Met AIS, bemand 
Scenario 2 Met AIS, bemand 
Scenario 3 Met AIS, bemand 
Scenario 4 Met AIS, bemand 
Scenario 5 Met AIS, bemand 
Scenario 6 Met AIS, bemand 
Scenario 7 Met AIS, bemand 
 
Jaap van den Hoed houdt testlog en risicolog bij. Na akkoord van Jaap van den Hoed over voldoen 
aan testscenario dan naar volgende test(scenario). 
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Indien niet akkoord vindt overleg plaats met ASV over vervolg en eventueel hertest. 
 
12:00 – 13:00 Lunch 
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13:00 Evaluatie van Fase 1 testen van basisscenario’s. 

Na afloop van testen van de 7 basisscenario’s is de Evaluatie. 
Uitkomst van evaluatie: advies van Jaap van den Hoed aan Leon van der Meij 
(DGB Maritieme Zaken). Ruggenspraak mogelijk met gezagvoerder Zirfaea Peter 
Jongejan (Rijksrederij). 

Jaap van den Hoed informeert Leon van der Meij over de testresultaten van de 
Fase 2 testen op woensdag (ASV boot is dan onbemand). 
Leon wordt gevraagd een Go/NoGo af te geven voor uitvoeren van Fase 2 testen. 
 
Besloten is om de geplande testen met AIS geblokkeerd niet uit te voeren omdat de uitkomsten van 
deze testen identiek zijn met de testen met AIS. 
De middag worden dan de complexe testen met AIS getest. 
 
13:00 – 17:00 Start van de middag Fase 1 complexe testen 

ASV boot is bemand. 
 
Middag -  Fase 1 Basisscenario’s testen 
Complexe scenario   8 Met AIS, bemand 
Complexe scenario   9 Met AIS, bemand 
Complexe scenario 10 Met AIS, bemand 
Complexe scenario 11 Met AIS, bemand 
Jaap van den Hoed houdt testlog en risicolog bij. Na akkoord van Jaap van den Hoed over voldoen 
aan testscenario dan naar volgende test(scenario). 
Indien niet akkoord vindt overleg plaats met ASV over vervolg en eventueel hertest. 
 
Alle testen zijn gedaan en besloten is terug te varen. 
 
14:30 Einde van de Fase 1 testen. 
 Zirfaea, ASV en FRISC varen terug naar Den Helder. 
 
15:30 Overleg (ASV, Col/Marc, Peter - gezagvoerder Zirfaea, Jaap - Kustwacht) op 

Zirfaea: 
• Terugblik op testresultaten en risicolog  
• Sjaco van der Pas (Kustwacht) en Arend Jan Schuitmaker (VC Den Helder) 

informeren 
• Dronebedrijf benaderd en afgestemd. 
• Meevarenden lijst Zirfaea afstemmen voor woensdag, op woensdag vaart een 

dronebedrijf en fotograaf met eigen boot 
• Plan van aanpak afstemmen op basis van ervaringen op deze testdag en 

vaststellen testscenario’s te testen op woensdag. 
 
16:30 Aankomst Zirfaea in Den Helder. 
 
17:00 Telefonisch overleg Jaap van den Hoed en Leon van der Meij over de 

testresultaten van Fase 1 testen. 
Paul Dröge is ook geïnformeerd over de testresultaten. 
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Daarop mondeling een Go van Leon van der Meij voor uitvoering van Fase 2 
testen op woensdag (ASV boot is dan onbemand). 
Leon stuurt ook nog een email ter bevestiging. 
 
19:00 Avond eten aan boord van Zirfaea. 
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Woensdag 8 november 2017 (Fase 2 testen) 
 
6:30 Check op aanwezigheid meevarenden (Jaap van den Hoed komt van buiten, 2 

personen van ASV komen ook van buiten). 
1 persoon van ASV gaan van boord om de P950 naar het testgebied te brengen. 

 
6:30 Zirfaea vertrekt uit de haven in Den Helder. 
 
7:30 Ontbijt aan boord van Zirfaea. 
 
8:00   Briefing aan boord van Zirfaea inzake dinsdag test: 

• Toelichting op de testen en testscenario’s van vandaag 
• Toelichting op media opnamen door dronebedrijf 

 
8:00 FRISC en P950 varen uit met bemanning aan boord, nemen contact op met de 

Zirfaea zodra ze het Molengat doorkomen. Exacte locatie testen afhankelijk van 
overige scheepvaart. 

 
9:00 Alle vaartuigen aanwezig in pilotgebied 
  Op P950 van ASV gaat 1 persoon van boord en stapt over op FRISC. 
  P950 zal test uitvoeren zonder persoon aan boord (onbemand). 
 
9:15  Col doet laatste afstemming met dronebedrijf DHAS (Kees Visser) 
 
9:30 – 12:00 Start van de ochtend Fase 2 testen (onbemand) 

ASV boot is onbemand 
 
Aan begin van de testdag wordt een safety check uitgevoerd door ASV voor de P950. 
Voorafgaand aan elke test is een pre-run briefing! 
Voorafgaand aan elke test met onbemande ASV P950 zal specifiek ingegaan worden op het 
geplande gedrag van onbemande vaartuig. 
 
Ochtend - Fase 2 Basisscenario’s testen 
Scenario 1 Met AIS, bemand 
Scenario 2 Met AIS, bemand 
Scenario 3 Met AIS, bemand 
Scenario 4 Met AIS, bemand 
Scenario 5 Met AIS, bemand 
Scenario 6 Met AIS, bemand 
Scenario 7 Met AIS, bemand 
Complexe scenario   8 Met AIS, bemand 
Complexe scenario   9 Met AIS, bemand 
Complexe scenario 10 Met AIS, bemand 
Complexe scenario 11 Met AIS, bemand 
Jaap van den Hoed houdt testlog en risicolog bij. Na akkoord van Jaap van den Hoed over voldoen 
aan testscenario dan naar volgende test(scenario). 
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Indien niet akkoord vindt overleg plaats met ASV over vervolg en eventueel hertest. 
 
12:00 Evaluatie van Fase 2 testen van basisscenario’s. 

Na afloop van testen van de 7 basisscenario’s is de Evaluatie. 
Uitkomst van evaluatie: advies van Jaap van den Hoed aan Leon van der Meij 
(DGB Maritieme Zaken). Ruggenspraak mogelijk met gezagvoerder Zirfaea Peter 
Jongejan (Rijksrederij). 

Jaap van den Hoed informeert Leon van der Meij over de testresultaten van de 
Fase 2 testen op woensdag (ASV boot is dan onbemand). 
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12:00 – 13:00 Lunch 
 
13:00  Afstemming van scenes voor drone beelden met gezagvoerder Zirfaea, coördinator 

ASV en projectleider Col. 
 
13:30  Scenes voor dronefilm doorgesproken met dronebedrijf DHAS (Kees Visser). 
 
14:00  Het schip Glomar Avior met dronebedrijf DHAS (Kees Visser) incl. fotograaf (Peter 

van Aalst) komt aan in testgebied. 
 
14:00 – 16:00 Media (dronebeelden en foto’s) opnamen van onbemand varen 

ASV boot is onbemand maar wordt remote controlled bestuurd. 
 
Paul Dröge geeft aan over portretrecht bij de marine: Geen foto’s van mariniers waarop hun 
gezichten herkenbaar zijn! 
 
Deze middag wordt gebruikt voor media (dronebeelden en fotografie). 
We willen spectaculaire beelden maken en zullen diverse keren herhaald worden om beelden vanuit 
divers perspectief te maken. 
De scenes zijn afgestemd met dronebedrijf DHAS, gezagvoerder Zirfaea, ASV en FRISC. Zie Bijlage 
H met schets van de scenes voor de drone opnamen. 
Coördinatie van de scenes gebeurt door gezagvoerder Zirfaea. 
 
Ook een scene met YSI (meet apparaat) daarmee als onbemand meetplatform. 
 
Middag – Opname voor dronefilm en foto’s 
Scene 1: Close up van P950 met YSI aan boord P950 is remote controlled 

Drone opname is gelukt 
YSI van de P950 afhalen  
Scene 2: Close up – P950 apart gefilmd en daarbij 
tonen van snelheid en wendbaarheid en mooie 
opnames van dichtbij 

P950 is remote controlled 
Met vaste camera gefilmd 
Drone opname is mislukt 

Scene 3: alle drie schepen (P950, FRISC en Zirfaea) 
in beeld langs elkaar varend 

P950 is remote controlled  
Met vaste camera gefilmd 
Drone opname is mislukt 

Scene 5: head-on collision FRISC met P950 P950 is remote controlled  
Met vaste camera gefilmd 
Drone opname is mislukt 

 
Opnamen van drone beelden zijn mislukt vanwege oncontroleerbaarheid van drone. Herkansing op 
donderdag 9 november. 
 
16:00 Opname drone beelden lukt niet en verdere uitvoering gecancelled na filmen van 

scene 3. FRISC bemanning heeft max aantal uren op water erop zitten en dient 
terug te keren. 

 Zirfaea, P950 van ASV, FRISC en Glomar Avior met dronebedrijf DHAS en 
fotograaf varen terug naar Den Helder. 
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17:30 Overleg (ASV, Col/Marc, Peter - gezagvoerder Zirfaea) op Zirfaea: 

• Sjaco van der Pas (Kustwacht) en Arend Jan Schuitmaker (VC Den Helder) 
zijn geïnformeerd over testresultaten 

• Sjaco van der Pas (Kustwacht) en Arend Jan Schuitmaker (VC Den Helder) 
wordt toestemming gevraagd voor inzet P950 vanuit haven Den Helder 
(aanlegplaats pier 6) en doorvaart richting testgebied 

• Afstemming met dronebedrijf DHAS (Kees Visser) via telefoon over plan van 
aanpak voor opname van drone beelden op donderdag 9 november 

• Invulling plan van aanpak voor opname van drone beelden 
• Afspraak over briefing en uitvaren donderdag 
• Meevarenden lijst Zirfaea afstemmen voor donderdag (Kees Visser en Peter 

van Aalst varen donderdag mee, Andrew van ASV is van boord gegaan en 
vaart donderdag niet meer mee) 

 
18:30 Avond eten aan boord.  
 
19:30 Aankomst Zirfaea in Den Helder. 
 
  



 

 

 
11200547-000-GEO-0001, 18 december 2017, definitief 
 

 
Varende Drones op de Noordzee 
 

73 
 

 
Donderdag 9 november 2017 (Opname drone beelden en fotografie 
vanuit aanlegplaats Zifaea en doorvaart richting locatie voor drone 
film, en scenes op locatie) 
 
7:30 Ontbijt aan boord van Zirfaea. 
 
8:00 Check op aanwezigheid meevarenden (1 persoon van dronebedrijf DHAS komt van 

buiten, Jaap van den Hoed – Kustwacht vaart nu niet mee). 
 
8:00 Briefing op: 

• Paul Dröge komt van buiten en schuift aan en vertrekt van boord na overleg 
• Beslissing van Sjaco van der Pas (Kustwacht) en Arend Jan Schuitmaker (VC 

Den Helder) over vertrek van P950 vanaf aanlegplaats Zirfaea pier 6 en 
doorvaart richting testgebied 

• Afhankelijk van beslissing wordt plan van aanpak ingevuld inzake filmen van 
P950. Ook over FRISC en P950 verplaatsing wordt afgestemd. 

 
8:30 Zirfaea vertrekt uit de haven in Den Helder naar locatie voor drone film. 
 FRISC en P950 vertrekken samen met Zirfaea uit haven. 
 P950 wordt daarbij remote controlled door ASV. 
 De uitvaart van P950 uit de haven wordt met vaste camera gefilmd en 

gefotografeerd. 
   
9:30 Alle vaartuigen aanwezig in pilotgebied 
  P950 zal de scenario’s voor de drone film zonder persoon aan boord (onbemand) 

uitvoeren maar wel remote controlled door ASV. 
 
Paul Dröge geeft aan over portretrecht bij de marine: Geen foto’s van mariniers waarop hun 
gezichten herkenbaar zijn! 
 
Deze dag wordt volledig gebruikt als herkansing van woensdag middag 8 november vanwege het 
mislukken van de drone opnamen. 
We willen spectaculaire beelden maken en scenario’s zullen diverse keren herhaald worden om de 
juiste beelden te krijgen. 
De scenes zijn afgestemd met dronebedrijf DHAS, gezagvoerder Zirfaea, ASV en FRISC. Zie Bijlage 
H met schets van de scenes voor de drone opnamen. 
Coördinatie van de scenes gebeurt door gezagvoerder Zirfaea. 
 
De P950 wordt remote controlled bestuurd om daarmee de drone opname beter te ensceneren.  
 
Voorafgaand aan elk scenario is een pre-run briefing! 
 
Ochtend en Middag – Opname voor dronefilm en foto’s 
Nieuwe scene: filmen van P950 vanaf vertrek vanaf 
aanlegplaats pier 6, en tijdens doorvaart richting 
locatie voor dronefilm 

P950 is remote controlled 
Met vaste camera gefilmd. 
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Scene 1: Close up van P950 met YSI aan boord Drone opname is woensdag middag 8 
november al gemaakt en gelukt 

Scene 2: Close up – P950 apart gefilmd en daarbij 
tonen van snelheid en wendbaarheid en mooie 
opnames van dichtbij 

P950 is remote controlled 
Drone opname is gelukt 

Scene 3: complete show - alle drie schepen (P950, 
FRISC en Zirfaea) in beeld langs elkaar varend 

P950 is remote controlled 
Drone opname is gelukt 

Scene 4: overtake - P950 haalt Zirfaea in P950 is remote controlled 
Drone opname is gelukt 

Scene 5: head-on collision – P950 met FRISC P950 is remote controlled 
Drone opname is gelukt 

Scene 6: testscenario 11, FRISC halt Zirfaea in en 
P950 haalt FRISC in 

P950 is remote controlled 
Drone opname is gelukt 

 
13:00 Zirfaea, P950 van ASV en FRISC varen terug naar Den Helder. 

P950 moet op tijd terug zijn vanwege beschikbaarheid hijskraan van Marine in Den 
Helder. 

 
14:00 Aankomst Zirfaea in Den Helder. 
 
? ASV neemt spullen van boord van Zirfaea 
 
? Meevarenden nemen hun spullen van boord 
 
 
14:00 P950 uit water hijsen 

Het staat ingepland voor de Torenkraan op st 60. Vaartuig wordt dan van kade 60 
langszij het ponton op pier 25 te water gelaten dus wagen kan naar st 25. 
Op vrijdag 10 november werken de kraandrijvers tot 13:30 uur. Eindtijd gelieve 
tussen 11:00 en 12:00 uur. Als dit niet mogelijk moet er bij collega van Paul van de 
Mobiele Kranen gekeken worden of hij dit kan uitvoeren. 

 
16:00 De-briefing (ASV, Col/Marc, Peter - gezagvoerder Zirfaea, dronebedrijf DHAS) in 

locatie ‘De witte Raaf’’ (kantine van de Marine): 
• Terugblik op test 
• Verkrijgen van de videos van ASV van hun monitoring systeem aan boord 

Zirfaea 
• Videomateriaal en fotomateriaal van woensdag en donderdag door 

dronebedrijf ook ter beschikking stellen van BAE (eigenaar van de P950). Dit 
doet Col/Marc ism ASV (Robert Adams) 

• Dronebedrijf DHAS zal in week 46 de foto’s en videos aan Col opleveren. 
• Col/ Marc Vervolg plan, communicatie over resultaat en SMART SHIPPING 

event. 
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BIJLAGE A. Testscenario’s. 
 
Overgenomen uit Testplan van ASV. 
 
Demonstration of General Remote Operations  
In addition to the specific serials detailed onwards, the following basic safety and operational 
functionalities will be tested and demonstrated to ensure that the vessel is behaving correctly before 
the fully autonomous serials are undertaken: 
• Emergency-Stop (E-Stop) checks. 
• Handover checks from manned to unmanned, (All lines secured, Kill cords attached to grab 
• lines, control check with topside.) 
• Basic Belly pack operation showing full manoeuvring capabilities of the vessel. 
• Go to waypoint feature. 
• Orbit feature in both rotations. 
• Line following Function. 
• Multi action missions to include a communications loss (supervision time out). 
 

BASIS SCENARIO’s. 
 
Serial #1: Overtaking 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure: USV overtaking (USV give way vessel) 



 

 

 
 
 
 

 
76 
 

11200547-000-GEO-0001, 18 december 2017, definitief 
 

Varende Drones op de Noordzee 
 

 
Overtaking manoeuvres in accordance to Part B, Section 2, Rule 13 require that the overtaking 
vehicle manoeuvres in a manner such that the vehicle being overtaken need not react. For this 
demonstration, the USV shall be overtaking another vehicle (Vessel A) heading in a fixed direction 
at constant speed, as shown by Figure. 
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Serial #1 Description and Acceptance Outcomes   

Activity USV  Vessel A Remarks 
Direction of travel 090 deg  270 deg USV will be positioned on 

    the Starboard rear 
 (or 270 deg)  (or 090 deg) quarter of Vessel A at a 
    distance of ~400m 

    The direction of travel will 
    be chosen depending on 
    tidal current flow to allow 
    maximum water speed 
    across control surfaces 

Approach speed ~5 knots  5 knots Closing speed of ~10 
    knots 

Expected behaviour (normal) USV will deviate  Vessel A will not Vessel A must not 
 to starboard of  deviate from deviate from original 
 Vessel A to pass  original course course 

     
Max distance at which 400 m from  n/a  
avoidance behaviour can Vessel A    
start     
Minimum distance at which 200 m from  n/a  
avoidance behaviour must Vessel A    
have started     
Expected behaviour on Continue on  Continue on  
completion of avoidance original heading  original heading  
manoeuvre     
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Serial #2: Being Overtaken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure: Vessel overtaking USV (USV stand on vessel) 
 
Serial #2 is complementary to Serial #1 by reversing the roles of the USV and Vessel A, as shown by 
Figure . The USV is the stand-on vessel in this case, so no specific action should be required. 
 
Serial #2 Description and Acceptance Outcomes 
 

Activity USV  Vessel A Remarks 
Direction of travel 090 deg  270 deg Vessel will be positioned 

    on the Starboard rear 
 (or 270 deg)  (or 090 deg) quarter of Vessel A at a 
    distance of ~400m 

    The direction of travel will 
    be chosen depending on 
    tidal current flow to allow 
    maximum water speed 
    across control surfaces 

Approach speed 5 knots1  10 knots Closing speed of 5- knots 
Expected behaviour (normal) USV will not  Vessel A will The USV must not 

 deviate from  deviate to deviate from original 
 original course  starboard of USV course 
   to pass  

Max distance at which n/a  400 m from USV  
avoidance behaviour can     
start     
Minimum distance at which n/a  n/a  
avoidance behaviour must     
have started     
Expected behaviour on Continue on  Continue on  
completion of avoidance original heading  original heading  
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manoeuvre      
   
1 Note: the speed of the USV has intentionally been reduced to <10 knots during 
the overtaking scenarios to allow the target boat to overtake the USV 

 
 

 
Serial #3: Being Overtaken (Emergency Man.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figure: USV executing emergency manoeuvres as stand-on vessel. 
 
Following from Serial #2, the USV must perform emergency manoeuvres to avoid a vessel that 
has failed to complete an overtaking manoeuvre safely. Despite the USV being the stand-on 
vessel, it must safely alter and restore its course to prevent a collision. 
 
Note: the actual behaviour of the USV will depend upon the actual locations and speeds of 
both vessels. The collision avoidance system will choose a decision based upon the path of 
minimal risk and will take avoiding action which may or may not be in accordance with the 
COLREGs. It is also likely that the USV will detect a possible collision some considerable time 
before the emergency manoeuvre situation is required and will manoeuvre to avoid an 
emergency manoeuvre situation arising in the first place. 
  



 

 

 
 
 
 

 
80 
 

11200547-000-GEO-0001, 18 december 2017, definitief 
 

Varende Drones op de Noordzee 
 

 
Serial #3 Description and Acceptance Outcomes   

Activity USV  Vessel A Remarks 
Direction of travel 090 deg  270 deg Vessel will be positioned 

    on the Starboard rear 
 (or 270 deg)  (or 090 deg) quarter of Vessel A at a 
    distance of ~400m 

    The direction of travel will 
    be chosen depending on 
    tidal current flow to allow 
    maximum water speed 
    across control surfaces 

Approach speed 5 knots  10 knots Closing speed of 0-5 
    knots  

Expected behaviour USV will take  Vessel A does not See note above 
(Emergency) emergency  give way to stand   

 evasive  on vessel as it   
 manoeuvre to port  overtakes   
 to avoid potential     
 collision situation     

Max distance at which 200 m from  n/a   
avoidance behaviour can Vessel A     
start      
Minimum distance at which 100 m from  n/a   
avoidance behaviour must Vessel A     
have started      
Expected behaviour on Continue on  Continue on   
completion of avoidance original heading  original heading   
manoeuvre      
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Serial #4: Crossing from Starboard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure: Vessel Crossing from Starboard (USV give-way vessel) 
 
Crossing from starboard in accordance with Part B, Section 2, Rules 15 and 16 require that the give-way 
vessel takes appropriate action to avoid collision and should not cross ahead of the stand-on vessel. 
Figure  identifies the USV as the give-way vessel and Vessel A as the stand-on vessel. 
 

Serial #4 Description and Acceptance Outcomes   
Activity USV  Vessel A Remarks 
Direction of travel 000 deg  270 deg USV will be positioned 

    ahead of Vessel A 
Approach speed 5 knots  6 knots  
Expected behaviour USV will deviate  Vessel A will not Vessel A must not 

 to starboard and  deviate from deviate from original 
 pass behind rear  original course course 
 of Vessel A    

 
Max distance at which 400 m from  n/a   
avoidance behaviour can Vessel A     
start      
Minimum distance at which 200 m from  n/a   
avoidance behaviour must Vessel A     
have started      
Expected behaviour on Continue on  Continue on   
completion of avoidance original heading  original heading   
manoeuvre       
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Serial #5: Crossing from Port  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure: Vessel Crossing from Port (USV stand on vessel) 
 
Crossing from port reverses the roles of Vessel A and the USV to become the give-way and stand-on 
vessels respectively, as shown by Figure 6. Part B, Section 2, Rules 15 and 17 require the give-way vessel 
to take appropriate action to avoid collision (e.g., reduce speed) and avoid crossing ahead. 
 
Serial #5 Description and Acceptance Outcomes 
 

Activity USV  Vessel A Remarks 
Direction of travel 000 deg  090 deg USV will be positioned 

    ahead of Vessel A 
Approach speed 5 knots  10 knots  
Expected behaviour (normal) USV will not  Vessel A will USV must not deviate 

 deviate from  deviate to from original course 
 original course  starboard and  
   pass behind rear  
   of USV  

Max distance at which n/a  400 m from USV  
avoidance behaviour can     
start     
Minimum distance at which n/a  200 m from USV  
avoidance behaviour must     
have started     

   
Expected behaviour on Continue on  Continue on   
completion of avoidance original heading  original heading   
manoeuvre      
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Serial #6: Crossing from Port (Emergency Man.)  
 
 
 

Vessel A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U

SV 

 
 
 
 
Figure : Vessel crossing from port, forcing USV to execute evasive manoeuvres. 
 
Following on from Serial #5, if the give-way vessel fails to do so, the stand-on vessel must take 
appropriate actions to avoid the collision. In this serial Vessel A has failed to give way, and the 
USV must take action accordingly to avoid a collision or near miss. 
 
Note: the actual behaviour of the USV will depend upon the actual locations and speeds of 
both vessels. The collision avoidance system will choose a decision based upon the path of 
minimal risk and will take avoiding action which may or may not be in accordance with the 
COLREGs. It is also likely that the USV will detect a possible collision some considerable time 
before the emergency manoeuvre situation is required and will manoeuvre to avoid an 
emergency manoeuvre situation arising in the first place. 
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Serial #6 Description and Acceptance Outcomes   
Activity USV  Vessel A Remarks 
Direction of travel 000 deg  090 deg USV will be positioned 

    ahead of Vessel A 
Approach speed 5 knots  5 knots  
Expected behaviour USV will take  Vessel A does not See note above 
(Emergency) emergency  give way to stand  

 evasive  on vessel as it  
 manoeuvre to  approaches  
 avoid potential    
 collision situation    

 
Max distance at which 200 m from  n/a   
avoidance behaviour can Vessel A     
start      
Minimum distance at which 100 m from  n/a   
avoidance behaviour must Vessel A     
have started      
Expected behaviour on Continue on  Continue on   
completion of avoidance original heading  original heading   
manoeuvre       
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Serial #7: Head-on  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure: Head On (Both vessels manoeuvre to pass ‘port to port’) 
 
Vehicles on reciprocal courses are required by Part B, Section 2, Rule 13 to alter course to 
starboard, thereby passing ‘port-to-port’ as shown in Figure. 
 
Serial #7 Description and Acceptance Outcomes 
 

Activity USV  Vessel A Remarks 
Direction of travel 90 deg  270 deg Vessels are to be 

    positioned approx. 
    2000m apart to allow AIS 
    predictors to settle down 

Approach Speed 5 knots  5 knots Closing speed of 10 
    Knots 

Expected behaviour USV will deviate  Vessel A will  
 to starboard to  deviate to  
 allow vessel A to  starboard to allow  
 pass on port side  USV to pass on  
   port side  

Max distance at which 400 m from  400 m from USV  
avoidance behaviour Vessel A    
distance can start     
Minimum distance at which 200 m from  200 m from USV  
avoidance behaviour must Vessel A    
have started     
Expected behaviour on Continue on  Continue on  
completion of avoidance original heading  original heading  
manoeuvre     
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Complexe testscenario’s 
 
The following additional scenarios/serials will be undertaken during the demonstration if time 
and conditions permit. In addition, the serials listed in the main trials brief can be run at 
increased speed – if safe to do so and agreed by the Trials Leader – which will also further 
demonstrate the capabilities of the autonomous software. 
 
Serial #8: Demonstration of navigating around chart features  
The purpose of this Serial is to demonstrate the ability of the system to read and navigate 
around chart features and to dynamically understand depths and cardinal buoys. 
 
The Route planner dynamically reading the charted depth information from the electronic 
chart and then calculating a route through the channels and populating the risk landscapes 
with appropriate no go areas.  
The system automatically extracting the location and type of cardinal markers present in the 
harbour and populating the risk landscape accordingly. 
 
Serial #8 Description and Acceptance Outcomes   
Activity  Navigation along Avoidance of Remarks 

  navigable hazards defined  
  channel by cardinal  
   markers  
Direction of Travel  TBC TBC  
Speed  < 8 knots < 8 knots  

     
Expected behaviour  (a) System will (a) System will  

  extract charted extract cardinal  
  depth information marker locations  
  and populate risk and populate risk  
  landscape landscape  
  accordingly accordingly  

  (b) Route planner   
  will calculate and   
  display route   
  along navigable   
  channel   
Expected behaviour on  n/a n/a  
completion     
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Serial #9: Overtaking into Crossing from Port (Emergency Man)  
 
 

Vessel B  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure: Vessel B refuses to give way, Vessel A reacts by slowing down triggering an overtaking manoeuvre by 
the USV, which must then immediately perform a crossing from port emergency manoeuvre. 
 
Serial #9 Description and Acceptance Outcomes 
 

 
1 Note: the actual behaviour of the USV will depend upon the actual locations and speeds of both vessels. 
The collision avoidance system will make a decision based upon the path of minimal risk and will take 
avoiding action which may or may not be in accordance with the COLREGs. It is also likely that the USV 
will detect a possible collision some considerable time before the emergency manoeuvre situation is 
required and will manoeuvre to avoid an emergency manoeuvre situation arising in the first place. 
 
 
 

Activity USV  Vessel A  Vessel B 
Direction of travel 000 deg  000 deg  090 deg 
Approach speed 10 knots  6 knots  6 knots 
Expected behaviour USV will take  Vessel A will  Vessel B will not 

 emergency  reduce speed to a  deviate from 
 evasive  halt to avoid  original course 
 manoeuvre to  Vessel B   
 avoid potential     
 collision situation1     
 and USV will     
 closely follow the     
 planned spline     
 output     

 
Expected behaviour on Continue on  Continue on  Continue on 
completion of avoidance original heading  original heading  original heading 
manoeuvre      

Zone of Overtaking 
 

Ve
ss

el
 A

 
U

SV
 





 

 

 
11200547-000-GEO-0001, 18 december 2017, definitief 
 

 
Varende Drones op de Noordzee 
 

89 
 

Serial #10: Demonstration of reacting appropriately to large/small 
craft  
AIS broadcasts information about ship type. The system is now able to pick this up and use it to 
make more informed decisions. There are two aspects of this, first of all the risk radiuses are 
increased using the reported dimensions for the vessel. Secondly it uses the ship type to make 
decisions about when it should or should not stand on. The reported AIS type (if available) and 
COLREG type are now displayed on the risk landscape using the following code string:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The COLREG type implies the following collision behaviours: 
 

• U (Unknown) –  act as before, assume it is a small motor boat 
• M (Motor boat) – act as before, stand on until the last minute 
• S (Sailing boat) – never stand on  
• L (Large ship) – stand on, but not if the ship is within2 minutes of a collision (i.e. it 

won’t be able to manoeuvre so give way)  
• A (always keep clear) – never stand on 

 
Due to the significant risk of operating unmanned in proximity to large ships and shipping 
lanes the following tests will be undertaken to demonstrate the functionality. 
 
Serial #10 Description and Acceptance Outcomes  

Activity  Expected Behaviour 
Drive USV and Primary Support  Observe that the risk distribution of the ship is much larger than 
Vessel close to a large container  Primary Support Vessel. 
ship or similar vessel.   
Drive close to a moving large  Observe that it classifies the ship correctly and that the longer 
ship (in manned mode). If it is  stand-on guard time is used so that the USV would give way. 
safe to do so and would not   
cause the large ship distress,   
briefly set the goal of the path   
planner to set up a crossing   
situation.   
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Serial #11: Tracking and avoiding vessels on a reciprocal course  
This serial will focus on demonstrating multiple targets being tracked and inputted into the world 
model. It will be based on a scenario with two vessels crossing on a reciprocal course, Figure 2. 
AISand radar sensors will not be fed into SPxFusion, such that targets can only be detected and 
tracked using the vision sensor. The tracks generated by the vision software will be broadcast to 
SPxFusion and displayed on the world model. The USV will be operated in manned mode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure: USV crossing two other vessels on reciprocal courses. USV is stand-on to A and give-way to B. 
 
Serial #11 Description and Acceptance Outcomes   

Activity  USV Vessel A Vessel B 
Direction of travel  000 deg 090 deg 270 deg 
Approach speed  10 knots 10 knots 10 knots 
Expected behaviour  Both vessels will be Vessel A will Vessel B will not 

  detected and tracks change its course deviate from 
  will be displayed in the to pass behind original course 
  world model the USV  
  The estimation of   
  range to the tracked   
  targets will improve as   
  it gets closer to the   
  USV   
     

Stretch  Vessel A will be   
  classified as crossing   
  from port   

  Vessel B will be  
classified as crossing 
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from starboard 
  A path will be plotted  

which avoids vessel B 
in compliance with 
COLREGs 

BIJLAGE B. Testlocatie 
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BIJLAGE C. Plattegrond van marine basis 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pier 24/25 
Crane for 
launch 
recovery 

VC Den 
Helder. 
Mooring 
location 

  

Main gate 
naval base / 
navy guards 

Parking for 
the weekend. 

Gate VC Den 
Helder 
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BIJLAGE D. Namenlijst 
 
Rob Adams and Glen Rostock: arriveren op zaterdag. 
Howard Tripp and Andy Jordan: arriveren op maandag. 
Op maandag, dinsdag en woensdag wordt overnacht op de Zirfaea door: Col, Marc, ASV. 
ASV personen verblijven op donderdag in Hotel Wienerhof in Den Helder (Parallelweg 7, 1781 EA 
Den Helder). 
Col verblijft op donderdag in Hotel Wienerhof in Den Helder (Parallelweg 7, 1781 EA Den Helder). 
 
Naam Bedrijf Telefoon Email Toelichting 
Col Offermans Rijkswaterstaat +31-6-15946927 col.offermans@rws.nl Projectleider test 

Marc Verheul Deltares +31-6-57565066 marc.verheul@deltares.nl Projectleider test 
Leon van der 
Meij 

DGB Maritieme 
Zaken +31-6-15359761 leon.vander.meij@minienm.nl 

Besluitvormer GO/NO 
GO voor fase 2testen 

Sjaco van der 
Pas Kustwacht +31-6-13217549 sjaco.pas@kustwacht.nl 

Belanghebbende 
uitkomst testen 

Arend Jan 
Schuitmaker 

Verkeerscentrale 
Den Helder 

+31-6-22635512 
MDTN:*06-209 57342 aj.schuitmaker@mindef.nl 

Belanghebbende 
uitkomst testen 

     

Marine     

Paul Droge Marine 
+31-6-307 22 011 
MDTN: *06-209 51266 p.droge@mindef.nl 

Contactpersoon voor 
toegang tot marine basis 
en voor inzet FRISC. 
Belanghebbende 
uitkomst testen 

Andre Tijssen Marine  ACJ.Tijsen@mindef.nl 
Belanghebbende 
uitkomst testen 

     

ASV uitvoerder     

Andy Jordan ASV   

ASV Software Support 
to the ASView operating 
system 
and the P950’s sensors. 

Glen Rostock ASV  glen.rostock@asvglobal.com 

ASV Operator P950 
manual and remote 
skipper. 

Howard Tripp ASV  howard.tripp@asvglobal.com 

ASV Autonomy 
Lead 
Responsible for the 
artificial intelligence 
autonomous operating 
system. 

Robert Adams ASV +44-7-805011790 rob.adams@asvglobal.com 

Trials Leader Overall 
responsibility for the 
safe conduct of 
the trial. P950 manual 
and remote skipper. 

     

Kustwacht     

Jaap van den Kustwacht  
 

Test beoordelaar 
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Hoed 

     

     
RWS 
communicatie         
Denise van 
Heyningen  Rijkswaterstaat +31-6-21406166 denise.van.heyningen@rws.nl 

RWS communicatie -
CIP 

Josine Boven  Rijkswaterstaat +31-6-14356758 josine.boven@rws.nl 
RWS communicatie -
CIP 

Lois 
Nieuwenhoven 

Lois New Media 
(Ingehuurd door 
Rijkswaterstaat)   

 

RWS communicatie -
CIP 

          
Bemanning 
FRISC         

Frank Janssen  Marine  NL 

waarschijnlijk komen ze 
niet aan boord (FRISC 
moet door 2 mensen 
bemand worden) 

Rutger Kruis Marine  NL 

waarschijnlijk komen ze 
niet aan boord (FRISC 
moet door 2 mensen 
bemand worden) 

          

Dronebedrijf         

Kees Visser DHAS 
  NL 

Drone film ism RWS 
communicatie: alleen 
woensdag 

? DHAS   NL Fotograaf 
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BIJLAGE E. Communicatie kanalen, AIS en radio frequenties. 
 
Communicatie Verkeerscentrale Den Helder 

Marifoon VHF Channel 62 
 
Communicatie Kustwacht centrale 

COASTGUARD CENTRE (24 HOURS): 
Telephone: ALARM: +31 900 0111 (local tariff) 
 
Less urgent matters: +31 223 542300 
In case of emergency the national emergency number 112. A call will immediatly be relayed 
to the Coastguard Centre in Den Helder  
 
Telefax (24 hours): +31 223 658358 
Radio: Continuous listening watch on: 
VHF Channel: 16 
DSC: VHF Channel 70 and MF 2187.5 kHz 
Call sign during SAR: Den Helder Rescue 
Call sign for other matters: Netherlands Coastguard 
MMSI nr.: 002442000 

 
AIS van ASV – P950 (onbemand vaartuig) 

MMSI Number – 235105966 
Call Sign nummer – 2HRD6 

 
 
AIS van Marine- FRISC 

FRISC SCC10 
MMSI - 245233000 
Call Sign nummer - PAOA. 

Heeft FRISC ook radarreflectoren? 
 
 
Radio communicatie ASV voor P950 (onbemand vaartuig). 
 Toestemming is verleend door Agentschap Telecom. 

Location : ASV P950 Demonstration, Den Helder 
Antenna height : 2 meter 
Polarisation : V 
 
Frequency (TX/RX) Bandwidth Power 
450.02500 MHz 25 kHz  10 dBW 
1390.00000 MHz 25 kHz  10 dBW 
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BIJLAGE F. ASV demonstration vehicle P950 
 
The P950 RIB was designed and built by BAE Systems and converted by ASV in May 15 to enable 
unmanned and autonomous capabilities. The boat can be operated in either manned or unmanned 
mode. The P950 is coded to MCA Category 3R and fitted with standard navigational lighting. There 
are not intended to be any night time operations. 
 
Vessel particulars are shown below: 
Length 9.5 m 
Beam 3 m 
Max. payload weight 2850 kg (non-small commercial vehicle state) 
Max. speed 45 knots 
Weight (lightship) 3.8 tonnes 
Weight (fully laden) 6.3 tonnes 
Engines Twin Volvo D6-370 stern drive 
Navigation lights Port and starboard (red and green) lights 

All around white light 
Command/control ASView control system 

COFDM and UHF radio links 
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BIJLAGE G. Transport trucks van ASV. 
 
Op zaterdag 4 november en vrijdag 10 november (?) toegang nodig voor chauffeur van truck met 
P950 - ASV onbemand vaartuig (is eerder doorgegeven, maar voor de zekerheid): 

Company: Williams Shipping 
Driver’s Name: Darren Ryves 
Vehicle Registration: W5 TUG 
Driver’s Phone: 07801 477334 

 
Op zaterdag 4 november toegang nodig van de andere truck van ASV (het controlesysteem, e.d. 
vervoerd, en tijdens de testweek gebruikt voor hun eigen vervoer), de chauffeurs betreffen eigen ASV 
operators die al eerder aangemeld waren. Deze truck dient toegang te hebben vanaf zaterdag 4 
november tot vrijdag 10 november. 

Registration: SH16 SMO 
Type: White Ford Transit 350 
Drivers: Robert Adams & Glendon Rostock (dit zijn ASV-ers die al eerder aangemeld waren) 
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BIJLAGE H. Scenes voor de drone vluchten. 
 
Hieronder wordt een schets gegeven van elke scene voor de drone opnamen. 
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13 Appendix E Draaiboek Maritime Robotics 20-24 november 

Draaiboek testen onbemand varen van 20-24 november 2017. 
 
Vrijdag 17 november ’17 
??   Boot van Martitime Robotics (MR) op transport naar Nederland, Den Helder. 
 
Zondag 19 november ’17 
??   Aankomst boot van MR (gegevens doorgegeven aan Paul) 
19:00 Aankomst Maritime Robotics personeel op Schiphol, reizen per trein naar Den 

Helder, verblijven in Forest hotel. 
 
Maandag 6 november 2017 (Opbouwen en Briefing) 
9:00 (of eerder) Te water lating van boot MR, via de ramp nabij de hangars van de FRISC. 

Systeem kan aangemeerd worden bij de aanlegsteiger van de FRISC. Paul is 
hierbij aanwezig. 

 
 
9:00 – 11:00 Start opbouw boot van MR en systeemtesten. 
 
11:30 Col-Marc komen aan in Den Helder en nemen contact op met Paul, MR bij 

aankomst . 
 
12:00 Kennismaking/ Briefing Col-MR mensen-Marine mensen (Paul, FRISC: Frank en 

Rutger, LTZ: beoordelaars Lisa en Jelle) en doornemen testplan. 
 Locatie ‘De witte Raaf’’ (kantine van de Marine). 
 
12:30 Lunch in ‘De witte Raaf’’ (kantine van de Marine). 
 
13:00 -16:00  Boot van MR is getankt en verdere opbouw en systeem testen 

Mogelijkheid voor MR om uit te varen en testen te doen met de USV. 
 

16:00   Briefing met Paul Dröge 
 
17:00 Zirfaea komt aan in Den Helder. 
 Ligplaats is steiger 3 op Fort Harssens, voor de Guardian (Dit is bij de 

verkeersdienst Den Helder). 
 MR mensen hebben toegang tot de Zirfaea en kunnen antennes, overige 

installaties doen. 
Meevarende kunnen zich dan ook installeren aan boord. 

 Veiligheidsinstructie en rondleiding aan boord door René Algra. 
 
 Boot van MR gaat ook aanmeren op steiger 3 nabij Zirfaea. 
 
18:00  Avond eten aan boord van Zirfaea. 
 
18:30  installatie afmaken 
 
20:00 Overleg (MR, Col/Marc, Peter - gezagvoerder Zirfaea) op Zirfaea: 

• Introductie en rol binnen het testen 
• Toelichting op plan van aanpak 
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• Bespreking draaiboek en testplan 
• Toelichting op communicatie inzake het testen, communicatie tijdens het testen 

tussen alle vaartuigen is op VHF kanaal 17. 
• Meevarenden lijst Zirfaea afstemmen 
• Beslissing (o.a. weersverwachting) voor uitvaren dinsdag en andere dagen 
• Vragen, opmerkingen, zorgen of knelpunten die nog besproken moeten worden. 
• Exacte planning voor dinsdag doorlopen, wanneer vertrekken etc 
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Dinsdag 21 november 2017 (Fase 1 basis en uitgebreide testen) 
Besloten is dat de testen plaats gaan vinden nabij Oudeschilt (ten zuiden van Texel) 
vanwege het weer. 
 
7:00 Check op aanwezigheid meevarenden (2 personen van MR verlaten het schip, 2 

personen van marine komen aan boord). 
 
7:30 Zirfaea en boot van MR (Telemetron) vertrekken uit de haven in Den Helder. 
 
7:30 Ontbijt aan boord van Zirfaea. 
 
8:00 FRISC vaart uit met bemanning aan boord, nemen contact op met de Zirfaea 

zodra ze testlocatie hebben bereikt. 
 
9:00 Alle vaartuigen aanwezig in pilotgebied nabij Oudeschilt. 
  Op USV van MR blijven 2 personen  
 
 
Testplan MR is gebaseerd op Nautisch Veiligheidsplan opgesteld in opdracht van het 
ministerie van I&W door Fred Bloot. 
 
Deze worden aangevuld met additionele testscenario’s, zoals ook door ASV uitgevoerd.  
 
9:00 – 12:30 Start van de Fase 1 basis en uitgebreide testen. 

USV boot is bemand 
 
Aan begin van de testdag wordt een safety check uitgevoerd door MR voor de USV. 
Voorafgaand aan elke test is een pre-run briefing! 
Voorafgaand aan elke test met onbemande USV zal specifiek ingegaan worden op het geplande 
gedrag van onbemande vaartuig. De MR’s zelf zullen worden georkestreerd door MR.  
 
Voor het uitvoeren van het eerste MR worden de remote controlled capaciteiten van de USV 
gedemonstreerd 

• Waypoint navigatie 
• Hoovering 
• Loss of connection 
• Surveying 
• Uitleg over de software 
• Uitleg over het programma 
• Veiligheidsstops 
• Mogelijkheden remote controlled 

 
Ochtend en Middag - Fase 1 Basis en Uitgebreide SCENARIO’s testen 
SCENARIO 1 Met AIS, bemand 
SCENARIO 2 Met AIS, bemand 
SCENARIO 3 Met AIS, bemand 
SCENARIO 4 Met AIS, bemand 

- Hertest nodig 
SCENARIO 5 Met AIS, bemand 
  
Uitbreiding SCENARIO 6 Met AIS, bemand 
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Uitbreiding SCENARIO 7 Met AIS, bemand 
Uitbreiding SCENARIO 8 Met AIS, bemand 
Testscenario’s met ‘AIS uit’ zijn niet mogelijk omdat de collision avoidance van MR alleen gebruik 
maakt van AIS en geen andere sensoren. Met ‘AIS uit’ is de boot van MR in feite blind voor andere 
vaartuigen. 
 
LTZ 2 Lisa Aarsen / LTZ 2 Jelle Cock houden testlog en risicolog bij. Na akkoord van alle 
betrokkenen over voldoen aan testscenario kan worden overgegaan naar een volgende test door MR. 
Indien niet akkoord vindt overleg plaats met MR over vervolg en eventueel hertest. 
 
12:30 – 13:15 Lunch 
 

13:15 – 16:30 Vervolg van Fase 1 basis en uitgebreide testen. 
Na afloop van testen worden de bevindingen geëvalueerd. 

 
16:30 Einde van de Fase 1 basis en uitgebreide testen. 

Alle testen zijn gedaan en Zirfaea, USV van MR (Telemetron) en FRISC varen 
terug. 

 
LTZ 2 Lisa Aarsen / LTZ 2 Jelle Cock informeert Leon van der Meij en Jaap van den Hoed over de 
testresultaten van de Fase 1 testen op dinsdag en vraagt of USV boot van MR onbemand mag varen. 
De daadwerkelijke beslissing gebeurd ook in overleg met MR.  
 
Leon + Jaap wordt gevraagd een Go/NoGo af te geven voor uitvoeren van Fase 2 testen. 
Als we Jaap niet kunnen bereiken hebben we toestemming om bij akkoord van LTZ 2 Lisa Aarsen en 
LTZ 2 Jelle Cock de complexe MR’s te testen.  
 
Er is een Go van Jaap en Leon. Maar MR houd toch mannetje aan boord omdat het testvaartuig nog 
te gevoelig is voor storingen. De recente aanpassingen op de boot zijn nog onvoldoende getest om 
voldoende vertrouwen te hebben in een storingsvrije operatie tijdens de testen. 
 
17:00 Aankomst Zirfaea en boot van MR (Telemetron) in Den Helder. 
 
17:00 Overleg (MR, Col/Marc, Peter - gezagvoerder Zirfaea, Lisa + Jelle - Marine) op 

Zirfaea: 
• Terugblik op testresultaten en risicolog  
• Sjaco van der Pas (Kustwacht) en Arend Jan Schuitmaker (VC Den Helder) 

informeren 
• Meevarenden lijst Zirfaea afstemmen voor woensdag 
• Plan van aanpak woensdag afstemmen op basis van ervaringen op deze testdag en 

vaststellen testscenario’s voor woensdag. 
• Beslissing op basis van weersverwachting om uit te varen op woensdag 
 
18:00 Avond eten aan boord van Zirfaea. 
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Woensdag 22 november 2017 (Fase 1 complexe testen), exacte 
invulling is dinsdag tijdens de evaluatie bepaald. 
Besloten is dat de testen plaats gaan vinden nabij Oudeschilt (ten zuiden van Texel) 
vanwege het weer. 
 
7:00 Check op aanwezigheid meevarenden (2 personen van MR verlaten het schip, 2 

personen van Marine komen aan boord). 
 
7:30 Zirfaea en boot van MR (Telemetron) vertrekken uit de haven in Den Helder. 
 
7:30 Ontbijt aan boord van Zirfaea. 
 
8:00 FRISC vaart uit met bemanning aan boord, nemen contact op met de Zirfaea 

zodra ze testlocatie hebben bereikt. 
 
8:00   Briefing aan boord van Zirfaea inzake woensdag test: 

• (Col/ Marc/ MR/Marine) Toelichting op de testen van vandaag 
 
8:30 Alle vaartuigen aanwezig in pilotgebied nabij Oudeschilt. 

De test met boot van MR wordt uitgevoerd met 2 personen aan boord. 
 
9:15 Col doet laatste afstemming met dronebedrijf DHAS (Kees Visser) ivm slechte  

weersverwachtingen op donderdag 
 
8:30 – 12:00 Start van de ochtend Fase 1 complexe testen 

MR boot is bemand 
 
Aan begin van de testdag wordt een safety check uitgevoerd door MR voor de USV. 
Voorafgaand aan elke test is een pre-run briefing! 
Voorafgaand aan elke test met onbemande USV van MR zal specifiek ingegaan worden op het 
geplande gedrag van onbemande vaartuig. 
 
Ochtend en Middag -  Fase 1 Complexe SCENARIO’S testen 
Complexe MR   8 Met AIS, bemand 
Complexe MR   9 Met AIS, bemand 
Complexe MR 10 Met AIS, bemand 
Complexe MR 11 Met AIS, bemand 
Complexe MR 12 Met AIS, bemand 
Complexe MR 13 Met AIS, bemand 
Complexe MR 14 Met AIS, bemand 
LTZ 2 Lisa Aarsen / LTZ 2 Jelle Cock houden testlog en risicolog bij. Na akkoord van alle 
betrokkenen over voldoen aan testscenario kan worden overgegaan naar een volgende test door MR. 
Indien niet akkoord vindt overleg plaats met MR over vervolg en eventueel hertest. 
 
12:30 – 13:15 Lunch 
 
13:15 – 16:30 Vervolg van Fase 1 complexe testen. 

Na afloop van testen worden de bevindingen geëvalueerd. 
 
16:30 Einde van de Fase 1 complexe testen. 
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Alle testen zijn gedaan en Zirfaea, USV van MR (Telemetron) en FRISC varen 
terug. 

 
LTZ 2 Lisa Aarsen / LTZ 2 Jelle Cock informeert Leon van der Meij en Jaap van den Hoed over de 
testresultaten van de Fase 1 complexe testen op woensdag.  
 
17:00 Aankomst Zirfaea en boot van MR (Telemetron) in Den Helder. 
 
17:00 Overleg (MR, Col/Marc, Peter - gezagvoerder Zirfaea, Lisa + Jelle - Marine) op 

Zirfaea: 
• Terugblik op testresultaten en risicolog  
• Sjaco van der Pas (Kustwacht) en Arend Jan Schuitmaker (VC Den Helder) 

informeren 
• Meevarenden lijst Zirfaea afstemmen voor donderdag 
• Plan van aanpak donderdag afstemmen op basis van ervaringen op deze testdag 

en vaststellen testscenario’s voor donderdag. 
• Beslissing op basis van weersverwachting om uit te varen op woensdag 
 
18:00 Avond eten aan boord van Zirfaea. 
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Donderdag 23 november 2017 (Opname drone beelden en 
fotografie vanuit aanlegplaats Zifaea en doorvaart richting 
testgebied, scenes in testgebied) 
Besloten is dat de testen plaats gaan vinden nabij Oudeschilt (ten zuiden van Texel) 
vanwege het weer. 
 
7:00 Check op aanwezigheid meevarenden (2 personen van MR verlaten het schip, 2 

personen van Marine komen aan boord). 
 
7:30 Zirfaea en boot van MR (Telemetron) vertrekken uit de haven in Den Helder. 
 
7:30 Ontbijt aan boord van Zirfaea. 
 
8:00 FRISC vaart uit met bemanning aan boord, nemen contact op met de Zirfaea 

zodra ze testlocatie hebben bereikt. 
 
8:00   Briefing aan boord van Zirfaea inzake woensdag test: 

• (Col/ Marc/ MR/Marine) Toelichting op de scenes van vandaag voor de drone 
film 

 
8:30 Alle vaartuigen aanwezig in pilotgebied nabij Oudeschilt. 

De scenes met boot van MR wordt uitgevoerd met 2 personen aan boord. 
 
Deze dag wordt gebruikt voor media (dronebeelden en fotografie). 
We willen spectaculaire beelden maken en zullen diverse keren herhaald worden om beelden 
vanuit divers perspectief te maken. 
 
Voorafgaand aan elk MR is een pre-run briefing! 
De USV wordt remote controlled bestuurd om daarmee de drone opname beter te ensceneren.  
 
Ochtend en Middag – Opname voor dronefilm en foto’s 
Nieuwe scene: filmen van USV vanaf vertrek vanaf 
aanlegplaats pier 6, en tijdens doorvaart richting 
testgebied 

USV is remote controlled 
Met vaste camera gefilmd. 
Drone film ook mogelijk? 

Scene 2: Close up van USV (snelheid en 
manoeuvrebiliteit) 

USV is remote controlled 
Met vaste camera gefilmd 
Met drone gefilmd 

Scene 3: alle drie schepen (USV, FRISC en Zirfaea) 
in beeld langs elkaar varend 

USV is remote controlled 
Met vaste camera gefilmd 
Met drone gefilmd 

Scene 4: USV haalt Zirfaea in USV is remote controlled 
Met vaste camera gefilmd 
Met drone gefilmd 

Scene 5: head-on collision FRISC met USV USV is remote controlled 
Met vaste camera gefilmd 
Met drone gefilmd 

Scene 6: testMR 11, FRISC halt Zirfaea in en USV 
haalt FRISC in 

USV is remote controlled 
Met vaste camera gefilmd 
Met drone gefilmd 

 
14:00 Zirfaea, USV van MR (Telemetron) en FRISC varen terug naar Den Helder. 
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USV moet op tijd terug zijn vanwege beschikbaarheid hijskraan van Marine in 
Den Helder. 

 
14:30 Aankomst Zirfaea en boot van MR (Telemetron) in Den Helder. 
 
15:00 USV uit water hijsen 

Het staat ingepland voor de Torenkraan op st 60. Vaartuig wordt dan van kade 
60 langszij het ponton op pier 25 te water gelaten dus wagen kan naar st 25. 
Pp vrijdag 10 november werken de kraandrijvers tot 13:30 uur. Eindtijd gelieve 
tussen 11:00 en 12:00 uur. Als dit niet mogelijk moet er bij collega van Paul van 
de Mobiele Kranen gekeken worden of hij dit kan uitvoeren. 

 
16:00 De-briefing (MR, Col/Marc, Peter - gezagvoerder Zirfaea, dronebedrijf DHAS) in 

‘De witte raaf’: 
• Terugblik op opname drone beelden en fotografie 
• Melden van test die over 2 weken plaats vindt en waarin ook Zirfaea als 

begeleidingsschip wordt ingezet 
• Afstemming over de foto’s en video opnamen tijdens de gehele testweek 
• Videomateriaal en fotomateriaal van woensdag en donderdag door 

dronebedrijf ook ter beschikking stellen van BAE (eigenaar van de USV). 
Dit doet Col/Marc ism MR (Glenn) 

• Col/ Marc Vervolg plan, communicatie over resultaat en SMART 
SHIPPING event. 

 
 
Wat ons nog rest: 
? MR neemt spullen van boord van Zirfaea 
 
? Meevarenden nemen hun spullen van boord 
 
? Meevarenden leggen het bedlinnen in hun hut op de gang 
 
? USV kan op de trailer worden geplaatst en gereed gemaakt worden voor transport 
 
? USV op transport terug naar Noorwegen 
 
? MR keert terug naar Noorwegen 
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BIJLAGE A. Test scenario’s. 
 
 
Demonstration of General Remote Operations  
In addition to the specific scenarios detailed onwards, the following basic safety and operational 
functionalities will be tested and demonstrated to ensure that the vessel is behaving correctly 
before the fully autonomous scenarios are undertaken: 
• Emergency-Stop (E-Stop) checks. 
• Handover checks from manned to unmanned, (All lines secured, Kill cords attached to 

grab 
• lines, control check with topside.) 
• Go to waypoint feature. 
• Orbit feature in both rotations. 
• Line following Function. 
• Multi action missions to include a communications loss (supervision time out). 
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Additional BASIS MR’s. 
 
 
Scenario #6: Being Overtaken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure: Vessel overtaking USV (USV stand on vessel) 
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Scenario #6 is complementary to Scenario #1 by reversing the roles of the USV and Vessel A, as 
shown by Figure . The USV is the stand-on vessel in this case, so no specific action should be 
required. 
 
Scenario #6 Description and Acceptance Outcomes 
 

Activity USV  Vessel A Remarks 
Direction of travel 090 deg  270 deg Vessel will be positioned 

    on the Starboard rear 
 (or 270 deg)  (or 090 deg) quarter of Vessel A at a 
    distance of ~400m 

    The direction of travel will 
    be chosen depending on 
    tidal current flow to allow 
    maximum water speed 
    across control surfaces 

Approach speed 5 knots1  10 knots Closing speed of 5- knots 
Expected behaviour (normal) USV will not  Vessel A will The USV must not 

 deviate from  deviate to deviate from original 
 original course  starboard of USV course 
   to pass  

Max distance at which n/a  400 m from USV  
avoidance behaviour can     
start     
Minimum distance at which n/a  n/a  
avoidance behaviour must     
have started     
Expected behaviour on Continue on  Continue on  
completion of avoidance original heading  original heading  
manoeuvre      

   
1 Note: the speed of the USV has intentionally been reduced to <10 knots during 
the overtaking MRs to allow the target boat to overtake the USV 
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Scenario #7: Being Overtaken (Emergency Man.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figure: USV executing emergency manoeuvres as stand-on vessel. 
 
Following from Scenario #2, the USV must perform emergency manoeuvres to avoid a vessel 
that has failed to complete an overtaking manoeuvre safely. Despite the USV being the stand-
on vessel, it must safely alter and restore its course to prevent a collision. 
 
Note: the actual behaviour of the USV will depend upon the actual locations and speeds of 
both vessels. The collision avoidance system will choose a decision based upon the path of 
minimal risk and will take avoiding action which may or may not be in accordance with the 
COLREGs. It is also likely that the USV will detect a possible collision some considerable time 
before the emergency manoeuvre situation is required and will manoeuvre to avoid an 
emergency manoeuvre situation arising in the first place. 
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Scenario #7 Description and Acceptance Outcomes   

Activity USV  Vessel A Remarks 
Direction of travel 090 deg  270 deg Vessel will be positioned 

    on the Starboard rear 
 (or 270 deg)  (or 090 deg) quarter of Vessel A at a 
    distance of ~400m 

    The direction of travel will 
    be chosen depending on 
    tidal current flow to allow 
    maximum water speed 
    across control surfaces 

Approach speed 5 knots  10 knots Closing speed of 0-5 
    knots  

Expected behaviour USV will take  Vessel A does not See note above 
(Emergency) emergency  give way to stand   

 evasive  on vessel as it   
 manoeuvre to port  overtakes   
 to avoid potential     
 collision situation     

Max distance at which 200 m from  n/a   
avoidance behaviour can Vessel A     
start      
Minimum distance at which 100 m from  n/a   
avoidance behaviour must Vessel A     
have started      
Expected behaviour on Continue on  Continue on   
completion of avoidance original heading  original heading   
manoeuvre      

 

 
Scenario #8: Crossing from Port (Emergency Man.)  
 
 
 

Vessel A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U

SV 
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Figure : Vessel crossing from port, forcing USV to execute evasive manoeuvres. 
 
Following on from Scenario #5, if the give-way vessel fails to do so, the stand-on vessel must 
take appropriate actions to avoid the collision. In this scenario Vessel A has failed to give way, 
and the USV must take action accordingly to avoid a collision or near miss. 
 
Note: the actual behaviour of the USV will depend upon the actual locations and speeds of 
both vessels. The collision avoidance system will choose a decision based upon the path of 
minimal risk and will take avoiding action which may or may not be in accordance with the 
COLREGs. It is also likely that the USV will detect a possible collision some considerable time 
before the emergency manoeuvre situation is required and will manoeuvre to avoid an 
emergency manoeuvre situation arising in the first place. 
 
Scenario #8 Description and Acceptance Outcomes   

Activity USV  Vessel A Remarks 
Direction of travel 000 deg  090 deg USV will be positioned 

    ahead of Vessel A 
Approach speed 5 knots  5 knots  
Expected behaviour USV will take  Vessel A does not See note above 
(Emergency) emergency  give way to stand  

 evasive  on vessel as it  
 manoeuvre to  approaches  
 avoid potential    
 collision situation    

 
Max distance at which 200 m from  n/a   
avoidance behaviour can Vessel A     
start      
Minimum distance at which 100 m from  n/a   
avoidance behaviour must Vessel A     
have started      
Expected behaviour on Continue on  Continue on   
completion of avoidance original heading  original heading   
manoeuvre       

 
 
Scenario #9: deploy the multibeam and show data transit toward the screen 
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Difference in data quality and speed of the USV.  
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Complexe test scenario’s 
 
The following additional scenarios will be undertaken during the demonstration if time and 
conditions permit. In addition, the scenarios listed in the main trials brief can be run at 
increased speed – if safe to do so and agreed by the Trials Leader – which will also further 
demonstrate the capabilities of the autonomous software. 
 
Scenario #10: Demonstration of navigating around chart features  
The purpose of this Scenario is to demonstrate the ability of the system to read and 
navigate around chart features and to dynamically understand depths and cardinal 
buoys. 
 
The Route planner dynamically reading the charted depth information from the electronic 
chart and then calculating a route through the channels and populating the risk landscapes 
with appropriate no go areas. 
 
The system automatically extracting the location and type of cardinal markers present in the 
harbour and populating the risk landscape accordingly. 
 
Scenario #10 Description and Acceptance Outcomes   
Activity  Navigation along Avoidance of Remarks 

  navigable hazards defined  
  channel by cardinal  
   markers  
Direction of Travel  TBC TBC  
Speed  < 8 knots < 8 knots  

     
Expected behaviour  (a) System will (a) System will  

  extract charted extract cardinal  
  depth information marker locations  
  and populate risk and populate risk  
  landscape landscape  
  accordingly accordingly  

  (b) Route planner   
  will calculate and   
  display route   
  along navigable   
  channel   
Expected behaviour on  n/a n/a  
completion     

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 

 
120 
 

11200547-000-GEO-0001, 18 december 2017, definitief 
 

Varende Drones op de Noordzee 
 

 
Scenario #11: Overtaking into Crossing from Port (Emergency Man)  
 
 

Vessel B  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Zone of Overtaking 
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Figure: Vessel B refuses to give way, Vessel A reacts by slowing down triggering an overtaking manoeuvre 
by the USV, which must then immediately perform a crossing from port emergency manoeuvre. 
 
Scenario #11 Description and Acceptance Outcomes 
 

 
1 Note: the actual behaviour of the USV will depend upon the actual locations and speeds of both 
vessels. The collision avoidance system will make a decision based upon the path of minimal risk and 
will take avoiding action which may or may not be in accordance with the COLREGs. It is also likely that 
the USV will detect a possible collision some considerable time before the emergency manoeuvre 
situation is required and will manoeuvre to avoid an emergency manoeuvre situation arising in the first 
place. 
 
 
 
 
 
 

Activity USV  Vessel A  Vessel B 
Direction of travel 000 deg  000 deg  090 deg 
Approach speed 10 knots  6 knots  6 knots 
Expected behaviour USV will take  Vessel A will  Vessel B will not 

 emergency  reduce speed to a  deviate from 
 evasive  halt to avoid  original course 
 manoeuvre to  Vessel B   
 avoid potential     
 collision situation1     
 and USV will     
 closely follow the     
 planned spline     
 output     

 
Expected behaviour on Continue on  Continue on  Continue on 
completion of avoidance original heading  original heading  original heading 
manoeuvre      
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Scenario #12: Demonstration of reacting appropriately to large/small 
craft  
AIS broadcasts information about ship type. The system is now able to pick this up and use it to 
make more informed decisions. There are two aspects of this, first of all the risk radiuses are 
increased using the reported dimensions for the vessel. Secondly it uses the ship type to make 
decisions about when it should or should not stand on. The reported AIS type (if available) and 
COLREG type are now displayed on the risk landscape using the following code string:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The COLREG type implies the following collision behaviours: 
 

• U (Unknown) –  act as before, assume it is a small motor boat 
• M (Motor boat) – act as before, stand on until the last minute 
• S (Sailing boat) – never stand on  
• L (Large ship) – stand on, but not if the ship is within2 minutes of a collision (i.e. it 

won’t be able to manoeuvre so give way)  
• A (always keep clear) – never stand on 

 
Due to the significant risk of operating unmanned in proximity to large ships and shipping 
lanes the following tests will be undertaken to demonstrate the functionality. 
 
Scenario #12 Description and Acceptance Outcomes  

Activity  Expected Behaviour 
Drive USV and Primary Support  Observe that the risk distribution of the ship is much larger than 
Vessel close to a large container  Primary Support Vessel. 
ship or similar vessel.   
Drive close to a moving large  Observe that it classifies the ship correctly and that the longer 
ship (in manned mode). If it is  stand-on guard time is used so that the USV would give way. 
safe to do so and would not   
cause the large ship distress,   
briefly set the goal of the path   
planner to set up a crossing   
situation.   
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Scenario #13: Tracking and avoiding vessels on a reciprocal course  
This scenario will focus on demonstrating multiple targets being tracked and inputted into the 
world model. It will be based on a MR with two vessels crossing on a reciprocal course, Figure 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure: USV crossing two other vessels on reciprocal courses. USV is stand-on to A and give-way to B. 
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Scenario #13 Description and Acceptance Outcomes   

Activity  USV Vessel A Vessel B 
Direction of travel  000 deg 090 deg 270 deg 
Approach speed  10 knots 10 knots 10 knots 
Expected behaviour  Both vessels will be Vessel A will Vessel B will not 

  detected and tracks change its course deviate from 
  will be displayed in the to pass behind original course 
  world model the USV  
  The estimation of   
  range to the tracked   
  targets will improve as   
  it gets closer to the   
  USV   
     

Stretch  Vessel A will be   
  classified as crossing   
  from port   

  Vessel B will be  
classified as crossing 
from starboard 

  A path will be plotted  
which avoids vessel B 
in compliance with 
COLREGs 
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Scenario #14: deploy the multibeam do a survey and show data transit 
toward the screen, with FRISC randomly crossing its path.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Difference in data quality and speed of the USV.  
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BIJLAGE B. Testlocatie 
 
Testlocatie op dinsdag 21 november 2017 

 
 
 
Officiële toegewezen testlocatie (ten westen van Texel, blauwe ruit) 
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BIJLAGE C. Plattegrond van marine basis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ligplaats van Zirfaea en 
boot van MR (Telemetron) 
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BIJLAGE D. Namenlijst 
 
MR-mensen arriveren op zondagavond. 
MR-schip arriveert op zondag (onbekend hoe laat, donderdagavond per trailer vertrokken vanaf 
Trondheim. 
Op maandag, dinsdag en woensdag wordt overnacht op de Zirfaea door: Col, Marc, MR. 
MR personen verblijven zondagnacht in Hotel Forest in Den Helder. 

Naam Bedrijf Telefoon Email Toelichting 

Col Offermans 
Rijkswatersta
at +31-6-15946927 col.offermans@rws.nl Projectleider test 

Marc Verheul Deltares +31-6-57565066 
marc.verheul@deltare
s.nl Projectleider test 

Leon van der 
Meij 

DGB 
Maritieme 
Zaken +31-6-15359761 

leon.vander.meij@min
ienm.nl 

Belanghebbende 
uitkomst testen en 
Mede besluitvormer 
GO/NO GO voor 
fase 2 testen 

Sjaco van der 
Pas Kustwacht +31-6-13217549 

sjaco.pas@kustwacht.
nl 

Mede besluitvormer 
GO/NO GO voor 
fase 2 testen 

Jaap van den 
Hoed Kustwacht +31-223654911 

jaap.van.den.hoed@k
ustwacht.nl 

Mede besluitvormer 
GO/NO GO voor 
fase 2 testen 

Arend Jan 
Schuitmaker 

Verkeerscentr
ale Den 
Helder 

+31-6-22635512 
MDTN:*06-209 
57342 

aj.schuitmaker@mind
ef.nl 

Belanghebbende 
uitkomst testen 

Jeroen 
Lemmen 

Verkeerscentr
ale  Den 
Helder 0223-653793 

Lm.lemmen@mindef.
nl 

Belanghebbende 
uitkomst testen 

Marine     

Paul Droge Marine 

+31-6-307 22 011 
MDTN: *06-209 
51266 p.droge@mindef.nl 

Contactpersoon 
voor toegang tot 
marine basis en 
voor inzet FRISC. 
Belanghebbende 
uitkomst testen 

Andre Tijssen Marine  ACJ.Tijsen@mindef.nl 
Belanghebbende 
uitkomst testen 

Lisa Aarsen Marine +31-6-81899192  
Beoordelen de 
testen 

Jelle Cock Marine +31-6-14499417  
Beoordelen de 
testen 

     
MR uitvoerder     
Andreas Misje    Software Engineer:  
Kenan Trnka    Software Engineer:  
Giorgio D. 
Kwame Minde 
Kufoalor 

   Software Engineer:  
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Col 
verblijft 
donderd
agnacht 
in Hotel 
Forest in 
Den 
Helder. 
 
 
 
 
 
  

Joel Pederick    HSE Manager 

Arild Hepsø  +47 9094 5178  Team Coördinator 
     
RWS 
communicatie         
Denise van 
Heyningen  

Rijkswatersta
at +31-6-21406166 

denise.van.heyningen
@rws.nl 

RWS communicatie 
-CIP 

Josine Boven  
Rijkswatersta
at +31-6-14356758 josine.boven@rws.nl 

RWS communicatie 
-CIP 

Lois 
Nieuwenhoven 

Lois New 
Media 
(Ingehuurd 
door 
Rijkswatersta
at)   

 
Filmer en montage 

          
Bemanning 
FRISC         

Frank Janssen  Marine +31-6-57300590 NL 

waarschijnlijk 
komen ze niet aan 
boord (FRISC moet 
door 2 mensen 
bemand worden) 

Rutger Kruis Marine  NL 

waarschijnlijk 
komen ze niet aan 
boord (FRISC moet 
door 2 mensen 
bemand worden) 

          
Dronebedrijf         

Kees Visser DHAS 
 +31-6-42204060 NL 

Drone film ism RWS 
communicatie: 
alleen donderdag 
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BIJLAGE E. Communicatie kanalen, AIS en radio frequenties. 
 
Communicatie Verkeerscentrale Den Helder 

Marifoon VHF Channel 62 
 
Communicatie Kustwacht centrale 

COASTGUARD CENTRE (24 HOURS): 
Telephone: ALARM: +31 900 0111 (local tariff) 
 
Less urgent matters: +31 223 542300 
In case of emergency the national emergency number 112. A call will immediatly be 
relayed to the Coastguard Centre in Den Helder  
 
Telefax (24 hours): +31 223 658358 
Radio: Continuous listening watch on: 
VHF Channel: 16 
DSC: VHF Channel 70 and MF 2187.5 kHz 
Call sign during SAR: Den Helder Rescue 
Call sign for other matters: Netherlands Coastguard 
MMSI nr.: 002442000 

 
AIS van Marine- FRISC 

FRISC SCC10 
MMSI - 245233000 
Call Sign nummer - PAOA. 

 
AIS van MR – USV (onbemand vaartuig) 

MMSI Number – 235105966 
Call Sign nummer – 2HRD6 

 
Radio communicatie MR voor USV (onbemand vaartuig). 

Location : MR USV Demonstration, Den Helder 
 
The USV control system has support for multiple communication channels. For this test, the 
following systems will be used: 

- Maritime Robotics custom made Owl VHF (5W transmit power – range ~20 km) 
- Kongsberg Seatex MBR IP based Point-to-point link (~15 km) 
- 4G modem (coverage close to land) 

A temporary frequency license is granted for: 
- 158.150 MHz (VHF) 
- 5230.000 MHz (C-band) 

from the Dutch Radiocommunications Agency. 4G connection will most likely not work in the test 
area. It is also unknown if the VCS can have Internet access on-board the ZIRFAEA during the 
tests. 
 
A waterproof enclosure with PSU for MBR, VHF radio and  AIS receiver will be installed on-board 
the ZIRFAEA. To limit the number of VHF antennas in the setup, we could use (if available) an 
AIS network stream on-board the ZIRFAEA instead. The outdoor enclosure needs 230 VAC input 
(5 
meter cable + extension cord). 
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A network cable 25 m will be run from the enclosure to the bridge to connect the VCS with the 
communication systems. The enclosure needs to be mounted near the MBR radio mast (approx. 
15 meter cable). 
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BIJLAGE F. MR testvessel Telemetron 
 
The Telemetron USV is a PolarCircle 845 Sport, custom built with Maritime Robotics. 
On-board System (OBS), local integrated Vehicle Control Station (VCS) and communication 
equipment. The vessel is Maritime Robotics’ test and development vessel, and it has a CE 
mark type approval for class C, and hence has an operational limitation of 

- wind up to 13,8 m/s 
- wave height up to 2 m 
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BIJLAGE G. Transport trucks van MR. 
 
Op zaterdag 4 november en vrijdag 10 november (?) toegang nodig voor chauffeur van truck met 
USV - MR onbemand vaartuig (is eerder doorgegeven, maar voor de zekerheid): 

Company: Williams Shipping 
Driver’s Name: Darren Ryves 
Vehicle Registration: W5 TUG 
Driver’s Phone: 07801 477334 

 
Op zaterdag 4 november toegang nodig van de andere truck van MR (het controlesysteem, e.d. 
vervoerd, en tijdens de testweek gebruikt voor hun eigen vervoer), de chauffeurs betreffen eigen 
MR operators die al eerder aangemeld waren. Deze truck dient toegang te hebben vanaf zaterdag 
4 november tot vrijdag 10 november. 

Registration: SH16 SMO 
Type: White Ford Transit 350 
Drivers: Robert Adams & Glendon Rostock (dit zijn MR-ers die al eerder aangemeld 
waren) 
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14 Appendix F: Overzicht alle testscenario’s  

Nautisch veiligheidsplan. 
 
De volgende scenario’s moeten worden doorlopen waarbij in alle scenario’s de ASV is 
geprogrammeerd om een bepaald waypoint te bereiken: 

6. De ASV en het begeleidingsvaartuig liggen op tegengestelde koersen recht tegen elkaar in; 
7. De ASV en het begeleidingsvaartuig liggen op elkaar 90 graden kruisende koersen waarbij het 

begeleidingsvaartuig van SB in komt; 
8. De ASV loopt het begeleidingsvaartuig op; 
9. De ASV en het begeleidingsvaartuig liggen op elkaar 90 graden kruisende koersen waarbij het 

begeleidingsvaartuig van BB in komt en niet wijkt; 
10. Het begeleidingsvaartuig nadert de ASV van SB achteren op koers die 30 graden kleiner is dan 

die van de ASV. 
 
Scenario 1 

- Startafstand tussen beide schepen 4 zeemijl 
- Snelheid beide schepen 5 knopen. 
- Instelling veiligheidszone ASV (closest CPA allowed) 0,2 zeemijl. 

 

 
 
Stel het volgende vast: 

- Op welke onderlinge afstand zet het controlesysteem van de ASV de gewenste 
uitwijkmanoeuvre in? 
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- Wordt daarbij de ingestelde CPA tijdens het passeren niet overschreden? 
- Corrigeert de ASV zijn koers na het passeren om alsnog het ingestelde waypoint te kunnen 

gebruiken? 
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Scenario 2 

- Positioneer de ASV en het begeleidingsvaartuig op een afstand van 4 mijl waarbij de peiling 
van het begeleidingsvaartuig 45 graden over SB van de ASV is. 

- De onderlinge koersen verschillen 270 graden 
- Snelheid beide schepen 5 knopen. 
- Instelling veiligheidszone ASV (closest CPA allowed) 0,2 zeemijl. 
 

 
 
Stel het volgende vast: 

- Op welke onderlinge afstand zet het controlesysteem van de ASV de gewenste 
uitwijkmanoeuvre in? 

- Wordt daarbij de ingestelde CPA tijdens het passeren niet overschreden? 
- Corrigeert de ASV zijn koers na het passeren om alsnog het ingestelde waypoint te kunnen 

bereiken? 
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Scenario 3 

- Positioneer de ASV 3 mijl achter het begeleidingsvaartuig waarbij beiden dezelfde koers varen 
- Snelheid van de ASV 6 knopen; snelheid begeleidingsvaartuig 2 knopen. 
- Instelling veiligheidszone ASV (closest CPA allowed) 0,2 zeemijl. 
 

 
 
Stel het volgende vast: 

- Op welke onderlinge afstand zet het controlesysteem van de ASV de gewenste 
uitwijkmanoeuvre in? 

- Wordt daarbij de ingestelde CPA tijdens het passeren niet overschreden? 
- Corrigeert de ASV zijn koers na het passeren om alsnog het ingestelde waypoint te kunnen 

bereiken? 
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Scenario 4 

- Positioneer de ASV en het begeleidingsvaartuig op een afstand van 4 mijl waarbij de peiling 
van het begeleidingsvaartuig 45 graden over BB van de ASV is. 

- De onderlinge koersen verschillen 270 graden 
- Snelheid beide schepen 5 knopen. 
- Instelling veiligheidszone ASV (closest CPA allowed) 0,2 zeemijl. 
- Het begeleidingsvaartuig wijkt niet. 
 

 
 
Stel het volgende vast: 

- Op welke onderlinge afstand zet het controlesysteem van de ASV de noodmanoeuvre in de 
vorm van een rondtorn in? 

- Wordt daarbij de ingestelde CPA tijdens het passeren niet overschreden? 
- Is er behoud van situational awareness tijdens het maken van de rondtorn? 
- Corrigeert de ASV zijn koers na het passeren om alsnog het ingestelde waypoint te kunnen 

bereiken? 
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Scenario 5 

- Positioneer de ASV en het begeleidingsvaartuig op een afstand van 4 mijl waarbij de peiling 
van het begeleidingsvaartuig 110 graden over SB van de ASV is. 

- Het begeleidingsvaartuig vaart een koers die 30 graden kleiner is dan die van de ASV; 
- Snelheid ASV 3 knopen. 
- Snelheid begeleidingsvaartuig 6 knopen 
- Instelling veiligheidszone ASV (closest CPA allowed) 0,2 zeemijl. 
 

 
 
Stel het volgende vast: 

- Onderkent het controlesysteem van de ASV dat er sprake is van een koers kruisend vaartuig 
van SB in en op welke onderlinge afstand zet het controlesysteem van de ASV de gewenste 
uitwijkmanoeuvre in? 

- Wordt daarbij de ingestelde CPA tijdens het passeren niet overschreden? 
- Corrigeert de ASV zijn koers na het passeren om alsnog het ingestelde way point te kunnen 

bereiken? 
 
Note: 
De 5 beschreven scenario’s moet zowel met daglicht als ’s nachts worden doorlopen, bij voorkeur ook 
bij slecht zicht. 
Het laatste zal afhankelijk zijn van de omstandigheden en de totale tijdsduur van de proef. Indien de 
gelegenheid zich voordoet zal een slecht zicht situatie onderdeel van deze fase van testen moeten 
uitmaken. 
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Als eerder is vastgesteld dat de cameraherkenning en het controlesysteem geschikt zijn om ook het 
type schip waarmee een ontmoeting plaatsvindt in de uitwijkbeslissing in overweging te nemen kan 
het begeleidingsschip in deze testfase in ieder geval ’s nachts worden ingezet om dit te testen. 
 
Daarvoor kan aanvangsscenario 4 gebruikt worden waarbij het begeleidingsschip de verlichting voert 
die bijvoorbeeld voor een beperkt manoeuvreerbaar schip is voorgeschreven. De verwachte 
uitwijkmanoeuvre van de ASV is dat geval geen rondtorn over SB maar een vaartvermindering of een 
zeer vroegtijdig wijken over BB. 
 
Na het afronden van deze testscenario’s zal moeten worden beslist of testen haalbaar zijn met een 
ASV die opereert met enkel controle vanaf het walstation. 
 
 
Testen: enkel controle vanaf de wal 
Als aan alle eisen wordt voldaan kan de ASV in deze testfase worden ingezet in een (druk) bevaren 
gebied. 
De ASV moet dan een vooraf geplande route met waypoint navigatie volgen waarbij diverse schepen 
worden ontmoet. De ASV volgt tijdens het afleggen van deze route nauwgezet de bepalingen ter 
voorkoming van aanvaring op zee en aan het eind van de geplande route komt zij op het laatst 
ingevoerde waypoint uit. 
Ingrijpen vanaf de wal moet tijdens dit traject niet nodig zijn maar is dat desalniettemin toch 
noodzakelijk moet een log van deze gebeurtenissen worden bijgehouden waarin reden van ingrijpen 
en de wijze waarop worden genoteerd. 
Ingeval door wegvallen van de communicatie het fail safe van de ASV haar doet stoppen moet de test 
worden afgebroken en kan deze slechts worden hervat nadat de reden van wegvallen van de 
communicatie is opgehelderd en verholpen. 
De ASV zal in dit geval moeten worden geborgen!! 
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ASV testplan. 
 
The following scenarios/serials will be undertaken during the demonstration.  
 

14.1 General Remote Operations 
In addition to the specific serials detailed below onwards, the following basic safety and 
operational functionalities will be tested and demonstrated to ensure that the vessel is behaving 
correctly before the fully autonomous serials are undertaken: 

• Emergency-Stop (E-Stop) checks. 
• Handover checks from manned to unmanned, (All lines secured, Kill cords attached to 

grab lines, control check with topside.) 
• Basic Belly pack operation showing full manoeuvring capabilities of the vessel. 
• Go to waypoint feature. 
• Orbit feature in both rotations. 
• Line following Function. 
• Multi action missions to include a communications loss (supervision time out). 
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14.2 Serial #1: Overtaking 

 
Figure 1: P950 overtaking (P950 give way vessel) 
 
Overtaking manoeuvres in accordance to Part B, Section 2, Rule 13 require that the overtaking 
vehicle manoeuvres in a manner such that the vehicle being overtaken need not react.  For this 
demonstration, the P950 shall be overtaking another vehicle (Vessel A) heading in a fixed 
direction at constant speed, as shown by Figure 1. 
 
Serial #1 Description and Acceptance Outcomes 
Activity P950 Vessel A Remarks 
Suggested direction of travel 090 deg 

(or 270 deg) 
270 deg 

(or 090 deg) 
P950 will be positioned on 
the Starboard rear quarter 
of Vessel A at a distance of 
~400m 
The direction of travel will 
be chosen depending on 
tidal current flow to allow 
maximum water speed 
across control surfaces 

Approach speed 15 knots 5 knots Closing speed of ~15 knots 
Expected behaviour (normal)  P950 will deviate 

Course to safely 
pass Vessel A   

 

Vessel A will not 
deviate from 

original course 

Vessel A must not deviate 
from original course 

Max distance at which 
avoidance behaviour can start 

400 m from Vessel 
A 

n/a  

Minimum distance at which 
avoidance behaviour must have 
started 

200 m from Vessel 
A  

n/a  
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Expected behaviour on 
completion of avoidance 
manoeuvre 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 

 

 
 

14.3 Serial #2: Being Overtaken 

 
Figure 2: Vessel overtaking P950 (P950 stand on vessel) 
 
Serial #2 is complementary to Serial #1 by reversing the roles of the P950 and Vessel A, as 
shown by Figure 2.  The P950 is the stand-on vessel in this case, so no specific action should be 
required. 
 
Serial #2 Description and Acceptance Outcomes 
Activity P950 Vessel A Remarks 
Suggested direction of travel 090 deg 

(or 270 deg) 
270 deg 

(or 090 deg) 
Vessel will be positioned on 
the Starboard rear quarter 
of Vessel A at a distance of 
~400m 
The direction of travel will 
be chosen depending on 
tidal current flow to allow 
maximum water speed 
across control surfaces 

Approach speed 8 knots1 15 knots Closing speed of 15 knots 
Expected behaviour (normal)  P950 will not 

deviate from 
original course 

Vessel A will 
deviate to starboard 

of P950 to pass  

The P950 must not deviate 
from original course 

                                                   
1 Note: the speed of the USV has intentionally been reduced to <8 knots during the overtaking scenarios to allow the 

target boat to overtake the USV 
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Max distance at which 
avoidance behaviour can start 

n/a 400 m from P950  

Minimum distance which 
avoidance behaviour must have 
started 

n/a n/a  

expected behaviour on 
completion of avoidance 
manoeuvre 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 

 

14.4 Serial #3: Being Overtaken (Emergency Man.) 

 
Figure 3: P950 executing emergency manoeuvres as stand-on vessel. 
 
Following from Serial #2, the P950 must perform emergency manoeuvres to avoid a vessel that 
has failed to complete an overtaking manoeuvre safely.  Despite the P950 being the stand-on 
vessel, it must safely alter and restore its course to prevent a collision. 
Note:  the actual behaviour of the P950 will depend upon the actual locations and speeds of 
both vessels.  The collision avoidance system will choose a decision based upon the path of 
minimal risk and will take avoiding action which may or may not be in accordance with the 
COLREGs. It is also likely that the P950 will detect a possible collision some considerable 
time before the emergency manoeuvre situation is required and will manoeuvre to avoid an 
emergency manoeuvre situation arising in the first place. 
 
Serial #3 Description and Acceptance Outcomes 
Activity P950 Vessel A Remarks 
Suggested direction of travel 090 deg 

(or 270 deg) 
270 deg 

(or 090 deg) 
Vessel will be positioned on 
the Starboard rear quarter 
of Vessel A at a distance of 
~400m 
The direction of travel will 
be chosen depending on 
tidal current flow to allow 
maximum water speed 
across control surfaces 
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Approach speed 5 knots 10 knots Closing speed of 10 knots 
Expected behaviour 
(Emergency)  

P950 will take 
emergency evasive 
manoeuvre to port 
to avoid potential 
collision situation 

Vessel A does not 
give way to stand 

on vessel as it 
overtakes 

See note above 

Max distance at which 
avoidance behaviour can start 

200 m from Vessel 
A 

n/a  

Minimum distance which 
avoidance behaviour must have 
started 

100 m from Vessel 
A 

n/a  

Expected behaviour on 
completion of avoidance 
manoeuvre 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 

 

 

14.5 Serial #4: Crossing from Starboard 

 
Figure 4: Vessel Crossing from Starboard (P950 give-way vessel) 
 
Crossing from starboard in accordance with Part B, Section 2, Rules 15 and 16 require that the 
give-way vessel takes appropriate action to avoid collision and should not cross ahead of the 
stand-on vessel.  Figure 4 identifies the P950 as the give-way vessel and Vessel A as the stand-
on vessel. 
 
Serial #4 Description and Acceptance Outcomes 
Activity P950 Vessel A Remarks 
Suggested direction of travel 000 deg 270 deg P950 will be positioned 

ahead of Vessel A 
Approach speed 15 knots 10 knots  
Expected behaviour  P950 will deviate 

and pass behind 
rear of Vessel A  

Vessel A will not 
deviate from 

original course 

Vessel A must not deviate 
from original course 

Max distance at which 
avoidance behaviour can start 

400 m from Vessel 
A 

n/a  
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Minimum distance at which 
avoidance behaviour must have 
started 

200 m from Vessel 
A  

n/a  

Expected behaviour on 
completion of avoidance 
manoeuvre 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 

 

 

14.6 Serial #5: Crossing from Port 

 
Figure 5: Vessel Crossing from Port (P950 stand on vessel) 
 
Crossing from port reverses the roles of Vessel A and the P950 to become the give-way and 
stand-on vessels respectively, as shown by Figure 5.  Part B, Section 2, Rules 15 and 17 require 
the give-way vessel to take appropriate action to avoid collision (e.g., reduce speed) and avoid 
crossing ahead. 
 
Serial #5 Description and Acceptance Outcomes 
Activity P950 Vessel A Remarks 
Suggested direction of travel 000 deg 090 deg P950 will be positioned 

ahead of Vessel A 
Approach speed 15 knots 10 knots  
Expected behaviour (normal) P950 will not 

deviate from 
original course  

Vessel A will 
deviate to starboard 

and pass behind 
rear of P950 

P950 must not deviate from 
original course 

Max distance at which 
avoidance behaviour can start 

n/a 400 m from P950  

Minimum distance at which 
avoidance behaviour must have 
started 

n/a 200 m from P950  

Expected behaviour on 
completion of avoidance 
manoeuvre 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 
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14.7 Serial #6: Crossing from Port (Emergency Man.) 
 

 
Figure 6: Vessel crossing from port, forcing P950 to execute evasive manoeuvres. 
 
Following on from Serial #5, if the give-way vessel fails to do so, the stand-on vessel must take 
appropriate actions to avoid the collision.  In this serial Vessel A has failed to give way, and the 
P950 must take action accordingly to avoid a collision or near miss. 
 
Note:  the actual behaviour of the P950 will depend upon the actual locations and speeds of both 
vessels.  The collision avoidance system will choose a decision based upon the path of minimal 
risk and will take avoiding action which may or may not be in accordance with the COLREGs. It is 
also likely that the P950 will detect a possible collision some considerable time before the 
emergency manoeuvre situation is required and will manoeuvre to avoid an emergency 
manoeuvre situation arising in the first place. 
 
Serial #6 Description and Acceptance Outcomes 
Activity P950 Vessel A Remarks 
Suggested direction of travel 000 deg 090 deg P950 will be positioned 

ahead of Vessel A 
Approach speed 10 knots 10 knots  
Expected behaviour 
(Emergency)  

P950 will take 
emergency evasive 
manoeuvre to avoid 

potential collision 
situation 

Vessel A does not 
give way to stand 

on vessel as it 
approaches 

See note above 

Max distance at which 
avoidance behaviour can start 

200 m from Vessel 
A 

n/a  

Minimum distance at which 
avoidance behaviour must have 
started 

100 m from Vessel 
A 

n/a  

Expected behaviour on 
completion of avoidance 
manoeuvre 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 

 

 

U
SV 

Vessel A 
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14.8 Serial #7: Head-on 

 
Figure 7: Head On (Both vessels manoeuvre to pass ‘port to port’) 
 
Vehicles on reciprocal courses are required by Part B, Section 2, Rule 13 to alter course to 
starboard, thereby passing ‘port-to-port’ as shown in Figure 7. 
 
Serial #7 Description and Acceptance Outcomes 
Activity P950 Vessel A Remarks 
Suggested direction of travel 90 deg 270 deg Vessels are to be 

positioned approx. 2000m 
apart to allow AIS predictors 
to settle down 

Approach Speed 10 knots 10 knots Closing speed of 10 Knots 
Expected behaviour  P950 will deviate to 

starboard to allow 
vessel A to pass on 

port side 

Vessel A will 
deviate to starboard 

to allow P950 to 
pass on port side 

 

Max distance at which 
avoidance behaviour distance 
can start 

400 m from Vessel 
A 

400 m from P950  

Minimum distance at which 
avoidance behaviour must have 
started 

200 m from Vessel 
A 

200 m from P950  

Expected behaviour on 
completion of avoidance 
manoeuvre 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 
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Extra Testscenario’s 
 
Serial #8: Demonstration of navigating around chart features 
Serial #9: Overtaking into Crossing from Port (Emergency Man) 
Serial #10: Demonstration of reacting appropriately to large/small craft  
Serial #11: Tracking and avoiding vessels on a reciprocal course 
 

14.9 Serial #8: Demonstration of navigating around chart features 
The purpose of this Serial is to demonstrate the ability of the system to read and navigate around 
chart features and to dynamically understand depths and cardinal buoys.  

• The Route planner dynamically reading the charted depth information from the electronic 
chart and then calculating a route through the channels and populating the risk 
landscapes with appropriate no go areas 

• The system automatically extracting  the location and type of cardinal markers present in 
the harbour and populating the risk landscape accordingly 

 
Serial #8 Description and Acceptance Outcomes 
Activity Navigation along 

navigable channel 
Avoidance of 

hazards defined 
by cardinal 

markers 

Remarks 

Direction of Travel TBC TBC  
Speed 
 

 < 8 knots < 8 knots  

Expected behaviour  (a) System will 
extract charted 

depth information 
and populate risk 

landscape 
accordingly 

(b)  Route planner 
will calculate and 

display route along 
navigable channel 

(a) System will 
extract cardinal 

marker locations 
and populate risk 

landscape 
accordingly 

 

 

Expected behaviour on 
completion 

n/a n/a  
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14.10 Serial #9: Overtaking into Crossing from Port (Emergency Man) 
 

 
Figure 9: Vessel B refuses to give way, Vessel A reacts by slowing down triggering an overtaking 
manoeuvre by the USV, which must then immediately perform a crossing from port emergency 
manoeuvre. 
 
Serial #9 Description and Acceptance Outcomes 
Activity USV Vessel A Vessel B 
Direction of travel 000 deg 000 deg 090 deg 
Approach speed 10 knots 6 knots 6 knots 
Expected behaviour  USV will take 

emergency evasive 
manoeuvre to avoid 

potential collision 
situation2 and USV 
will closely follow 

the planned spline 
output 

Vessel A will reduce 
speed to a halt to 
avoid Vessel B 

Vessel B will  not 
deviate from original 

course 

Expected behaviour on completion of 
avoidance manoeuvre 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 

 
  

                                                   
2 Note:  the actual behaviour of the USV will depend upon the actual locations and speeds of 
both vessels.  The collision avoidance system will make a decision based upon the path of 
minimal risk and will take avoiding action which may or may not be in accordance with the 
COLREGs. It is also likely that the USV will detect a possible collision some considerable 
time before the emergency manoeuvre situation is required and will manoeuvre to avoid an 
emergency manoeuvre situation arising in the first place. 

 

Vessel B 

USV 

Ve
ss

el
 A

 

Zone of 
Overtaking 

112.
5º 
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14.11 Serial #10: Demonstration of reacting appropriately to large/small craft  
 
AIS broadcasts information about ship type. The system is now able to pick this up and use it to 
make more informed decisions. There are two aspects of this, first of all the risk radiuses are 
increased using the reported dimensions for the vessel. Secondly it uses the ship type to make 
decisions about when it should or should not stand on. The reported AIS type (if available) and 
COLREG type are now displayed on the risk landscape using the following code string: 

 
The COLREG type implies the following collision behaviours: 

• U (Unknown) – act as before, assume it is a small motor boat 
• M (Motor boat) – act as before, stand on until the last minute 
• S (Sailing boat) – never stand on 
• L (Large ship) – Stand on, but not if the ship is within2 minutes of a collision (i.e. it won’t 

be able to manoeuvre so give way) 
• A (always keep clear) – Never stand on 

Due to the significant risk of operating unmanned in proximity to large ships and shipping lanes 
the following tests will be undertaken to demonstrate the functionality. 
 
Serial #10 Description and Acceptance Outcomes 
Activity Expected Behaviour 
Drive USV and Primary Support 
Vessel close to a large container 
ship or similar vessel. 

Observe that the risk distribution of the ship is much larger 
than Primary Support Vessel. 

Drive close to a moving large 
ship (in manned mode). If it is 
safe to do so and would not 
cause the large ship distress, 
briefly set the goal of the path 
planner to set up a crossing 
situation. 

Observe that it classifies the ship correctly and that the longer 
stand-on guard time is used so that the USV would give way. 
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14.12 Serial #11: Tracking and avoiding vessels on a reciprocal course 
 
This serial will focus on demonstrating multiple targets being tracked and inputted into the world 
model. It will be based on a scenario with two vessels crossing on a reciprocal course, Figure 11. 
AIS and radar sensors will not be fed into SPxFusion, such that targets can only be detected and 
tracked using the vision sensor. The tracks generated by the vision software will be broadcast to 
SPxFusion and displayed on the world model. The USV will be operated in manned mode. 

 
Figure 11: USV crossing two other vessels on reciprocal courses.  USV is stand-on to A and give-
way to B. 
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Serial #11 Description and Acceptance Outcomes 
Activity USV Vessel A Vessel B 
Direction of travel 000 deg 090 deg 270 deg 
Approach speed 10 knots 10 knots 10 knots 
Expected behaviour  • Both vessels will be 

detected and tracks will 
be displayed in the world 
model 

• The estimation of range 
to the tracked targets will 
improve as it gets closer 
to the USV 

Vessel A will 
change its course to 

pass behind the 
USV 

Vessel B will  not 
deviate from original 

course 

Stretch • Vessel A will be classified 
as crossing from port 

• Vessel B will be classified 
as crossing from 
starboard 

• A path will be plotted 
which avoids vessel B in 
compliance with 
COLREGs 
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Maritime Robotics testplan. 
 
Basic testscenarios 
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Additional testscenario’s 
 
 

14.13 Serial #6: Being Overtaken 

 
Figure 2: Vessel overtaking P950 (P950 stand on vessel) 
 
Serial #2 is complementary to Serial #1 by reversing the roles of the P950 and Vessel A, as 
shown by Figure 2.  The P950 is the stand-on vessel in this case, so no specific action should be 
required. 
 
Serial #6 Description and Acceptance Outcomes 
Activity P950 Vessel A Remarks 
Suggested direction of travel 090 deg 

(or 270 deg) 
270 deg 

(or 090 deg) 
Vessel will be positioned on 
the Starboard rear quarter 
of Vessel A at a distance of 
~400m 
The direction of travel will 
be chosen depending on 
tidal current flow to allow 
maximum water speed 
across control surfaces 

Approach speed 8 knots3 15 knots Closing speed of 15 knots 
Expected behaviour (normal)  P950 will not 

deviate from 
original course 

Vessel A will 
deviate to starboard 

of P950 to pass  

The P950 must not deviate 
from original course 

Max distance at which 
avoidance behaviour can start 

n/a 400 m from P950  

                                                   
3 Note: the speed of the USV has intentionally been reduced to <8 knots during the overtaking scenarios to allow the 

target boat to overtake the USV 
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Minimum distance which 
avoidance behaviour must have 
started 

n/a n/a  

expected behaviour on 
completion of avoidance 
manoeuvre 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 

 

14.14 Serial #7: Being Overtaken (Emergency Man.) 

 
Figure 3: P950 executing emergency manoeuvres as stand-on vessel. 
 
Following from Serial #6, the P950 must perform emergency manoeuvres to avoid a vessel that 
has failed to complete an overtaking manoeuvre safely.  Despite the P950 being the stand-on 
vessel, it must safely alter and restore its course to prevent a collision. 
Note:  the actual behaviour of the P950 will depend upon the actual locations and speeds of 
both vessels.  The collision avoidance system will choose a decision based upon the path of 
minimal risk and will take avoiding action which may or may not be in accordance with the 
COLREGs. It is also likely that the P950 will detect a possible collision some considerable 
time before the emergency manoeuvre situation is required and will manoeuvre to avoid an 
emergency manoeuvre situation arising in the first place. 
 
Serial #7 Description and Acceptance Outcomes 
Activity P950 Vessel A Remarks 
Suggested direction of travel 090 deg 

(or 270 deg) 
270 deg 

(or 090 deg) 
Vessel will be positioned on 
the Starboard rear quarter 
of Vessel A at a distance of 
~400m 
The direction of travel will 
be chosen depending on 
tidal current flow to allow 
maximum water speed 
across control surfaces 

Approach speed 5 knots 10 knots Closing speed of 10 knots 
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Expected behaviour 
(Emergency)  

P950 will take 
emergency evasive 
manoeuvre to port 
to avoid potential 
collision situation 

Vessel A does not 
give way to stand 

on vessel as it 
overtakes 

See note above 

Max distance at which 
avoidance behaviour can start 

200 m from Vessel 
A 

n/a  

Minimum distance which 
avoidance behaviour must have 
started 

100 m from Vessel 
A 

n/a  

Expected behaviour on 
completion of avoidance 
manoeuvre 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 

 

 

14.15 Serial #8: Crossing from Port (Emergency Man.) 
 

 
Figure 6: Vessel crossing from port, forcing P950 to execute evasive manoeuvres. 
 
Following on from Serial #5, if the give-way vessel fails to do so, the stand-on vessel must take 
appropriate actions to avoid the collision.  In this serial Vessel A has failed to give way, and the 
P950 must take action accordingly to avoid a collision or near miss. 
 
Note:  the actual behaviour of the P950 will depend upon the actual locations and speeds of both 
vessels.  The collision avoidance system will choose a decision based upon the path of minimal 
risk and will take avoiding action which may or may not be in accordance with the COLREGs. It is 
also likely that the P950 will detect a possible collision some considerable time before the 
emergency manoeuvre situation is required and will manoeuvre to avoid an emergency 
manoeuvre situation arising in the first place. 
 
Serial #8 Description and Acceptance Outcomes 
Activity P950 Vessel A Remarks 
Suggested direction of travel 000 deg 090 deg P950 will be positioned 

ahead of Vessel A 

U
SV 

Vessel A 
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Approach speed 10 knots 10 knots  
Expected behaviour 
(Emergency)  

P950 will take 
emergency evasive 
manoeuvre to avoid 

potential collision 
situation 

Vessel A does not 
give way to stand 

on vessel as it 
approaches 

See note above 

Max distance at which 
avoidance behaviour can start 

200 m from Vessel 
A 

n/a  

Minimum distance at which 
avoidance behaviour must have 
started 

100 m from Vessel 
A 

n/a  

Expected behaviour on 
completion of avoidance 
manoeuvre 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 

 

 
 
  



 

 

 
 
 
 

 
Varende Drones op de Noordzee 

 

11200547-000-GEO-0001, 18 december 2017, definitief 
 

162  
 

 
 
Scenario #9: deploy the multibeam and show data transit toward the screen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scenario #10: Demonstration of navigating around chart features 
The purpose of this Serial is to demonstrate the ability of the system to read and navigate around 
chart features and to dynamically understand depths and cardinal buoys.  

• The Route planner dynamically reading the charted depth information from the electronic 
chart and then calculating a route through the channels and populating the risk 
landscapes with appropriate no go areas 

• The system automatically extracting  the location and type of cardinal markers present in 
the harbour and populating the risk landscape accordingly 

 
Serial #10 Description and Acceptance Outcomes 
Activity Navigation along 

navigable channel 
Avoidance of 

hazards defined 
by cardinal 

markers 

Remarks 

Direction of Travel TBC TBC  
Speed 
 

 < 8 knots < 8 knots  

Expected behaviour  (a) System will 
extract charted 

depth information 
and populate risk 

landscape 
accordingly 

(b)  Route planner 
will calculate and 

display route along 
navigable channel 

(a) System will 
extract cardinal 

marker locations 
and populate risk 

landscape 
accordingly 

 

 

Expected behaviour on 
completion 

n/a n/a  
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Scenario #11: Overtaking into Crossing from Port (Emergency Man) 
 

 
Figure 9: Vessel B refuses to give way, Vessel A reacts by slowing down triggering an overtaking 
manoeuvre by the USV, which must then immediately perform a crossing from port emergency 
manoeuvre. 
 
Serial #11 Description and Acceptance Outcomes 
Activity USV Vessel A Vessel B 
Direction of travel 000 deg 000 deg 090 deg 
Approach speed 10 knots 6 knots 6 knots 
Expected behaviour  USV will take 

emergency evasive 
manoeuvre to avoid 

potential collision 
situation4 and USV 
will closely follow 

the planned spline 
output 

Vessel A will reduce 
speed to a halt to 
avoid Vessel B 

Vessel B will  not 
deviate from original 

course 

Expected behaviour on completion of 
avoidance manoeuvre 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 

Continue on original 
heading 

                                                   
4 Note:  the actual behaviour of the USV will depend upon the actual locations and speeds of 
both vessels.  The collision avoidance system will make a decision based upon the path of 
minimal risk and will take avoiding action which may or may not be in accordance with the 
COLREGs. It is also likely that the USV will detect a possible collision some considerable 
time before the emergency manoeuvre situation is required and will manoeuvre to avoid an 
emergency manoeuvre situation arising in the first place. 

 

Vessel B 

USV 

Ve
ss

el
 A

 
Zone of 

Overtaking 

112.
5º 
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Scenario #12: Demonstration of reacting appropriately to large/small craft 
 
AIS broadcasts information about ship type. The system is now able to pick this up and use it to 
make more informed decisions. There are two aspects of this, first of all the risk radiuses are 
increased using the reported dimensions for the vessel. Secondly it uses the ship type to make 
decisions about when it should or should not stand on. The reported AIS type (if available) and 
COLREG type are now displayed on the risk landscape using the following code string: 

 
The COLREG type implies the following collision behaviours: 

• U (Unknown) – act as before, assume it is a small motor boat 
• M (Motor boat) – act as before, stand on until the last minute 
• S (Sailing boat) – never stand on 
• L (Large ship) – Stand on, but not if the ship is within2 minutes of a collision (i.e. it won’t 

be able to manoeuvre so give way) 
• A (always keep clear) – Never stand on 

Due to the significant risk of operating unmanned in proximity to large ships and shipping lanes 
the following tests will be undertaken to demonstrate the functionality. 
 
Serial #12 Description and Acceptance Outcomes 
Activity Expected Behaviour 
Drive USV and Primary Support 
Vessel close to a large container 
ship or similar vessel. 

Observe that the risk distribution of the ship is much larger 
than Primary Support Vessel. 

Drive close to a moving large 
ship (in manned mode). If it is 
safe to do so and would not 
cause the large ship distress, 
briefly set the goal of the path 
planner to set up a crossing 
situation. 

Observe that it classifies the ship correctly and that the longer 
stand-on guard time is used so that the USV would give way. 
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Scenario #13: Tracking and avoiding vessels on a reciprocal course 
 
This serial will focus on demonstrating multiple targets being tracked and inputted into the world 
model. It will be based on a scenario with two vessels crossing on a reciprocal course, Figure 11. 
AIS and radar sensors will not be fed into SPxFusion, such that targets can only be detected and 
tracked using the vision sensor. The tracks generated by the vision software will be broadcast to 
SPxFusion and displayed on the world model. The USV will be operated in manned mode. 

 
Figure 11: USV crossing two other vessels on reciprocal courses.  USV is stand-on to A and give-
way to B. 
 
Serial #13 Description and Acceptance Outcomes 
Activity USV Vessel A Vessel B 
Direction of travel 000 deg 090 deg 270 deg 
Approach speed 10 knots 10 knots 10 knots 
Expected behaviour  • Both vessels will be 

detected and tracks will 
be displayed in the world 
model 

• The estimation of range 
to the tracked targets will 
improve as it gets closer 
to the USV 

Vessel A will 
change its course to 

pass behind the 
USV 

Vessel B will  not 
deviate from original 

course 

Stretch • Vessel A will be classified 
as crossing from port 
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• Vessel B will be classified 
as crossing from 
starboard 

• A path will be plotted 
which avoids vessel B in 
compliance with 
COLREGs 

 
 
 
Scenario #14: deploy the multibeam do a survey and show data transit 
toward the screen, with FRISC randomly crossing its path.  
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Scenario #15 Fisherman manoeuvre, starting head on, turning to starboard, making a 90 
degree angle and crossing over portside, turn 180 degrees and get back over starboard.  
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15 Appendix G Beoordeling scenario’s MR 
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17 Appendix I: intranet RWS, Deltares, E-zine etc 

Zelfvarend schip houdt zich keurig aan de 
zeevaartregels 
 
Hoe volwassen is de techniek van onbemand varen en kan het al veilig ingezet 
worden op de Noordzee? Tijdens twee uitgebreide testweken in november zoekt 
Rijkswaterstaat samen met Deltares naar het antwoord op deze vragen. De testen 
zijn een eerste stap naar het monitoren van de Noordzee en onze binnenwateren met 
zelfvarende schepen. 
 
Als beheerder van de rijkswateren monitort Rijkswaterstaat dagelijks de waterkwantiteit en -
kwantiteit, en de toestand van onze watersystemen. ‘Tot nu toe gebeurt dat altijd met 
bemande schepen’, vertelt projectleider Col Offermans. ‘Met kleinere, zelfvarende schepen 
willen we in de toekomst een slag maken qua efficiency, veiligheid, duurzaamheid en 
flexibiliteit. Groot voordeel is dat deze onbemande schepen 24 uur per dag, 7 dagen per week 
inzetbaar zijn, ook in gevaarlijke situaties waar je liever geen schip met bemanning wilt 
hebben.’ 
 
Binnen het Corporate Innovatieprogramma is in 2016 een start gemaakt met een zelfvarend 
schip op de Noordzee. Na een internationale marktverkenning, toewijzing van een testgebied 
en het laten opstellen en goedkeuren van een nautisch testplan, kon het testen beginnen. Col: 
‘Het testplan bevat de basisscenario’s conform de zeevaartregels waaraan een dergelijk schip 
dient te voldoen. Op basis van de marktverkenning zijn twee bedrijven geselecteerd voor een 
uitgebreide test.’ 
 
Zelfstandig inhalen, kruisen, uitwijken 
De eerste testweek vond plaats van 7 tot 9 november in een toegewezen testgebied van 400 
vierkante kilometer op de Noordzee, ten westen van Texel. Een 10 meter lang, zelfvarend schip 
van het Engelse bedrijf ASV werd daar aan zeven basisscenario’s onderworpen, zoals inhalen, 
een ander schip kruisen en uitwijken wanneer een frontale aanvaring dreigt. Col: ‘Het schip 
dient in staat te zijn om met de informatie via Automatic Identification System voor de 
scheepvaart (AIS), radar, een 360 graden camera en een vaste gerichte camera elk 
basisscenario zonder menselijk ingrijpen veilig uit te voeren. Via het scannen van de omgeving 
wordt elke 6 seconden berekend wat de minst risicovolle manoeuvre is conform de 
zeevaartregels.’ 
 
Complexere situaties 
Op de eerste testdag was er nog iemand aan boord om eventueel in te grijpen, een dag later 
werd er daadwerkelijk onbemand gevaren. In beide testrondes voerde het zelfvarende schip de 
basisscenario’s met succes uit. Daardoor bleef er op de slotdag tijd over voor vier complexere 
scenario’s. Col: ‘Hoe reageert het schip als een ander schip zich niet aan de zeevaartregels 
houdt, of wanneer er meerdere schepen in de buurt zijn? En hoe navigeert het schip zelfstandig 
op beschikbare kaartgegevens, zoals boeien en ondiepe stukken? Ook deze tests werden goed 
doorstaan en veilig uitgevoerd.’ 
 
Unieke test 
Col kijkt terug op een geslaagde en unieke test. ‘Nooit eerder heeft op de Nederlandse 
Noordzee een schip zonder menselijk ingrijpen laten zien veilig te kunnen varen. Belangrijkste 
aandachtspunt is nog wel de snelle wendbaarheid die verwarrend kan zijn voor de omgeving. 
Fabrikant ASV gaat aan de slag om het gedrag van het schip meer voorspelbaar te maken voor 
andere schippers.’ 
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Roadmap 
De tweede testweek van 21 tot 23 november vindt plaats met een ander zelfvarend schip, nu van de Noorse 
leverancier Maritime Robotics. Col: ‘Na afloop van beide testweken evalueren we de resultaten met DGB Maritieme 
Zaken en kijken we naar vervolgstappen. Dat doen we in nauwe samenwerking met de Rijksrederij, CIV en een ander 
project binnen Rijkswaterstaat dat zich vooral focust op rivieren. Als vervolgstap zou ik graag een juridische 
kader zien zodat het zelfvarende schip straks in al onze meetgebieden mag worden ingezet. 
Een juridisch kader is nodig omdat de huidige maritieme wet- en regelgeving nog geen 
rekening houdt met zelfvarende schepen. Daarnaast denk ik aan het testen onder lastigere weers- 
of vaaromstandigheden en aan verdere integratie van onze eigen meetsensoren met het zelfvarende schip.’ 
 
Demodag en meer informatie 
De testresultaten worden gepresenteerd tijdens een demodag van Smart Shipping op 30 
november in de Rotterdamse haven. Meer informatie over dit project is te verkrijgen bij 
projectleider Col Offermans (RWS-CIV, col.offermans@rws.nl, 06-15946927). 
 
De afgelopen testweek vond plaats met veel betrokken partijen. Zo begeleidde Deltares de 
uitvoering van de testen, verzorgde de Rijksrederij en CIV de inzet van Zirfaea als 
begeleidingsschip, en de Verkeerscentrale Den Helder en de Kustwacht verzorgden en 
bewaakten de scheepvaartveiligheid tijdens de testen. De Kustwacht beoordeelde alle testen en 
DGB Maritieme Zaken hield vanuit beleid hierbij de vinger aan de pols. De Koninklijke Marine 
zette een schip in als testobject voor het zelfvarende schip en als veiligheidsmaatregel. De 
techniek kwam van de Engelse marktpartij ASV. 
 
Waterinnovaties in de etalage 
Ben je nieuwsgierig naar wat er binnen Rijkswaterstaat nog meer gebeurt rond water en 
innovatie? Loop dan deze week binnen bij de pop-up store Innovatie & kennis in de etalage – 
editie Water in Westraven. 
 
Bekijk hieronder een video met een van de uitgevoerde testscenario’s: twee bemande 
vaartuigen en een onbemand schip kruisen elkaar, het onbemande schip komt van links. 
 
 
  

https://smartshippingchallenge.nl/
mailto:col.offermans@rws.nl
http://corporate.intranet.rws.nl/Actueel/RWS_evenementenagenda/2017.11.08/Innovatie__kennis_in_de_etalage__editie_Water_dag_1.htm
http://corporate.intranet.rws.nl/Actueel/RWS_evenementenagenda/2017.11.08/Innovatie__kennis_in_de_etalage__editie_Water_dag_1.htm
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18 Appendix J: autosampler 

Project: DELTARES    17th of February 2017 

Sea Water Sampler 
 
Actually sea-water-samples are taken manually from people on a boat.  
Deltares is working on a project with unmanned boats which will be sent out in the sea 
to different locations. On the boats there should be automatic samplers which will 
do the sampling without the need of people. 
 
Up to now 25 different samples are taken at each location into different bottles. 
Volume and material of bottles is different according to the following analysis. 
In addition some bottles contain chemicals for preservation. 
 
For the planned automatic sampling there are basically 2 possible ways. 
 

1. Automatic filling of 25 bottles similar to the actual manual sampling program. 
2. Automatic filling of 2 bottles each 25 Liter. One made of glass and one made 

of Teflon. Both must be cooled to about 4°C. 
 
The difficult part of the second way will be the cooling. 
As the system will be placed on a boat which sometimes will be in heavy motion 
(even upside down), a standard cooling system cannot be used. 
 
The first possibility with 25 bottles seems to be the more complicated, but there could be a 
way 
which makes it  the preferrable one. 
 
Following an idea, how a system with 25 differnet bottles could work. 
 
 
 
Description  
 
The bottles (5) can be placed in a housing of e.g. plastic. 
In the same housing there will be a vacuum pump (1). 
In addition the housing will have the following connections: 

- Suction tube (7) 
- Outlet tube 
- Electrical connection (to the control unit 

This housing can be used as transport container as well. 
Or if preferred the bottles can be foreseen with connectors 
at both sides (inlet and outlet) so they can be taken out separately. 
 
Each housing can be equipped with the no. of bottles needed for each sampling point. 
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For multiple sampling points multiple bottle units can be combined. 
 
All bottle modules will be connected to one control unit which will organize the complete 
sampling process. 
 
Function 
 
In standby the bottles are empty. 
If necessary preservatives can be placed in the bottles. 
All valves are closed (Solenoid valves (2) and check-valves (4) and (6) ) 
 
When sampling starts first all solenoid valves (2) will be opened. 
 
Then the vacuum pump (1) will be switched on. 
 
Sample water will be sucked via the suction tube (7) into the bottles (5).  
This filling process will work almost parallel, but due to the different volume of the bottles and 
differences in flow resistance in the check-valves the filling-level-increase inside the bottles  
will be 
not exactly parallel. 
 
As soon as one ofe the bottles is filled and the water reaches the senosr (3) above the bottle 
the 
corresponding solenoid valve (2) will be closed. 
 
When all bottles are filled the pump will be switched off and the sampling process is finished. 
 
The samples will be kept inside the bottles without air contact and closed at both sides. 
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Filter System 
 
For the discussed filter system the above said can be applied here as well. 
We can cool the filters after sampling down to -20°C, but it is not easy. 
 
If there is a method to stabilize the filtered material in a different way it could  
make the system much easier. 
 
We discussed a method where the filter will be dryed with air after the sampling  
process. 
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The sketch below shows a possible configuration. 
 
Function 
 
Sample is sucked through the filter with a vakuum pump (1) 
 
The flow meter (7) measures the flow through the filter. 
 
As soon as the preset volume is reached the sample process will be stopped. 
 
After that air can be pumped through the filter. 
 
Therefore a valve (4) and (8)will be opened and a pump (5) will be started. 
 
The air inlet could be foreseen wit a drier-system, or the air can even be heated. 
 
The check-valve (3) will prevent that air is pressed through the suction tube (6) 
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