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2 Inleiding	  
	  
Dit	  document	  beschrijft	  versie	  4	  van	  de	  codering	  van	  de	  stuwlocaties	  gebruikt	  in	  
de	  containerbinnenvaart.	  Versie	  4	  is	  de	  opvolger	  versie	  3.1,	  welke	  door	  de	  
Electronic	  Reporting	  International	  Expertgroep	  is	  geaccepteerd	  als	  de	  
voorkeurscodering	  voor	  container	  stuwlocaties	  in	  de	  elektronische	  reismelding	  
naar	  de	  vaarwegbeheerder	  (gebruik	  makend	  van	  de	  ERINOT	  1.2	  
berichtenstandaard).	  
	  
Versie	  3.1	  was	  het	  eerste	  initiatief	  om	  de	  codering	  van	  de	  stuwlocaties	  in	  de	  
containerbinnenvaart	  te	  harmoniseren	  en	  standaardiseren.	  Deze	  standaard	  heeft	  
ertoe	  geleid	  dat	  stuwageprogrammatuur	  tegenwoordig	  via	  deze	  standaard	  
succesvol	  stuwagelocaties	  meldt	  aan	  de	  vaarwegbeheerders.	  
Tijdens	  het	  opstellen	  van	  versie	  3.1	  werden	  niet	  veel	  30'	  en	  45'	  containers	  
intercontinentaal	  vervoerd,	  waardoor	  in	  versie	  3.1	  een	  codering	  op	  basis	  van	  5'	  
geïntroduceerd	  is	  (dit	  in	  tegenstelling	  tot	  de	  ISO	  standaard	  op	  basis	  van	  20'	  
gebruikt	  in	  de	  zeevaart).	  Een	  consultatieronde	  langs	  deep	  sea	  terminals	  gaf	  op	  
dat	  moment	  geen	  reden	  tot	  problemen	  met	  deze	  codering.	  
	  
Echter,	  tijdens	  een	  pilot	  project,	  gefinancierd	  door	  het	  IDVV	  project	  in	  
Nederland,	  bleek	  bij	  een	  tweede	  consultatieronde	  langs	  de	  deep	  sea	  terminals	  
dat	  de	  5'	  codering	  serieuze	  problemen	  zou	  geven	  voor	  de	  systemen	  bij	  de	  deep	  
sea	  terminals.	  
	  
Op	  basis	  van	  deze	  consultatieronde	  heeft	  de	  projectgroep	  van	  dit	  pilotproject	  
versie	  3.1	  gecorrigeerd	  naar	  een	  nieuwe	  versie,.	  De	  	  nieuwe	  versie	  4	  is	  succesvol	  
bij	  een	  deep	  sea	  terminal	  getest	  met	  dezelfde	  standaard	  EDI	  berichten	  zoals	  
gebruikt	  in	  de	  maritieme	  wereld.	  Dit	  document	  (versie	  4)	  is	  het	  resultaat	  van	  
deze	  correctie.	  
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3 Codering	  van	  stuwlocaties	  
	  
	  

3.1 Maritieme	  standaard	  
	  
Aan	  boord	  van	  maritieme	  zeeschepen	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  een	  
coderingssysteem	  van	  20'	  cellen	  op	  basis	  van	  een	  nummering	  van	  bay-‐row-‐tier.	  
(vak-‐rij-‐laag).	  	  Deze	  codering	  is	  gestandaardiseerd	  en	  gepubliceerd	  in	  ISO	  
standaard	  9711-‐1	  (uit	  1990).	  De	  grootte	  van	  een	  container	  kan	  bepaald	  worden	  
op	  basis	  van	  de	  codering	  van	  het	  vak.	  Oneven	  nummers	  geven	  20'	  container	  
posities	  aan	  en	  even	  nummers	  geven	  40'	  container	  posities	  aan.	  
	  

3.1.1 Bays	  (vak)	  
Een	  voorbeeld:	  
Een	  container	  met	  als	  vak	  notatie	  17	  geeft	  aan	  dat	  een	  20'	  container	  geladen	  is	  in	  
vak	  17.	  Een	  container	  op	  vak	  notatie	  18	  geeft	  aan	  dat	  een	  40'	  container	  geladen	  
is	  op	  vak	  18,	  welke	  bestaat	  uit	  de	  twee	  20'	  vakken	  17	  en	  19.	  
	  
	  

 

De	  maritieme	  standaard	  voorziet	  echter	  niet	  in	  een	  gemakkelijke	  notatie	  die	  ook	  
te	  gebruiken	  is	  om	  aan	  te	  geven	  waar	  er	  30'	  en	  45'	  containers	  gestuwd	  zijn	  of	  
moeten	  worden.	  In	  theorie	  is	  het	  mogelijk	  om	  deze	  standaard	  aan	  te	  passen	  
zodat	  wel	  aangegeven	  kan	  worden	  dat	  er	  een	  30'	  en	  een	  45'	  container	  geladen	  
wordt,	  maar	  de	  codering	  wordt	  zeer	  ingewikkeld.	  	  
	  

3.1.2 Rijen	  en	  lagen	  
De	  rijen	  (Rows)	  waarin	  de	  containers	  naast	  elkaar	  geladen	  zijn,	  zijn	  eveneens	  
genummerd.	  Onderscheiden	  worden	  schepen	  met	  een	  even	  aantal	  rijen	  en	  
schepen	  met	  een	  oneven	  aantal	  rijen.	  	  
De	  rijen	  worden	  genummerd	  met	  even	  nummers	  voor	  de	  rijen	  aan	  bakboord	  van	  
"het	  midden"	  en	  oneven	  aan	  stuurboord	  van	  "het	  midden".	  Bij	  schepen	  met	  een	  
oneven	  aantal	  rijen	  wordt	  de	  middelste	  rij	  aangegeven	  met	  de	  code	  00.	  De	  eerste	  
rij	  aan	  stuurboord	  heeft	  nummer	  01,	  de	  rij	  daarbuiten	  03	  etc.	  	  
Aan	  bakboord	  gebruikt	  met	  de	  nummers	  02	  en	  hoger.	  	  
	  
	  
Vanzelfsprekend	  zijn	  ook	  de	  lagen	  gecodeerd.	  Onderscheiden	  worden	  containers	  
die	  benedendeks	  (beneden	  de	  luiken)	  geladen	  worden	  en	  de	  containers	  die	  
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bovendeks	  geladen	  worden.	  Deze	  lagen	  hebben	  een	  codering	  vanaf	  80.	  De	  
codering	  bestaat	  uit	  even	  getallen.	  Onder	  in	  het	  schip	  is	  laag	  02.	  De	  volgende	  
lagen	  hebben	  de	  nummers	  04	  en	  hoger.	  	  
	  
Ter	  illustratie	  twee	  schetsen	  van	  een	  zeeschip	  als	  voorbeeld;	  één	  zeeschip	  met	  
een	  even	  aantal	  rijen	  en	  een	  zeeschip	  met	  een	  oneven	  aantal	  rijen.	  	  
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3.2 Codering	  van	  stuwlocaties	  in	  de	  binnenvaart	  
	  
Tijdens	  het	  pilot	  project	  BAPLIE-‐MOVINS,	  (BAPLIE	  is	  een	  bayplan	  bericht	  wat	  de	  
inhoud	  van	  het	  schip	  weergeeft	  en	  de	  MOVINS	  is	  een	  stuwinstructie	  om	  aan	  te	  
geven	  welke	  containers	  waar	  gestuwd	  moeten	  worden)	  waarin	  deze	  maritieme	  
EDI	  berichten	  zijn	  uitgewisseld	  tussen	  schip	  en	  deep	  sea	  terminal	  is	  gebleken	  dat	  
de	  codering	  op	  basis	  van	  5'	  cellen	  niet	  haalbaar	  meer	  was.	  	  
	  
Op	  basis	  van	  versie	  3.1	  en	  de	  huidige	  werkwijze	  op	  basis	  van	  de	  ISO	  standaard	  
bij	  deep	  sea	  terminals	  en	  rederijen	  is	  voor	  de	  binnenvaart	  de	  volgende	  codering	  
ontwikkeld	  welke	  meer	  geharmoniseerd	  is	  	  op	  de	  maritieme	  standaard.	  
	  
Het	  coderen	  van	  een	  vak	  in	  de	  binnenvaart	  vindt	  op	  dezelfde	  manier	  plaats	  als	  in	  
de	  zeevaart	  op	  basis	  van	  bay-‐row-‐tier.	  

• Bay	  (vak)	  
De	  bay	  (vak)	  geeft	  aan	  op	  welke	  20'	  locatie	  (vak,	  cell)	  van	  het	  
containerschip	  de	  container	  is	  geplaatst.	  The	  bay-‐nummering	  begint	  bij	  
001	  vanaf	  de	  voorkant	  van	  het	  schip.	  Oneven	  nummers	  geven	  de	  20'	  
locaties	  aan	  en	  de	  even	  nummers	  geven	  een	  40'	  locatie	  aan,	  welke	  twee	  
20'	  locaties	  overschrijft.	  
Als	  voorbeeld,	  vak	  001	  en	  vak	  003	  vormen	  samen	  vak	  002	  voor	  een	  40'	  
container,	  en	  vak	  004	  dekt	  vak	  003	  en	  005	  voor	  een	  volgende	  40'	  positie.	  

• Row	  (rij)	  
De	  rij	  geeft	  aan	  in	  welke	  rij	  de	  container	  is	  geplaatst.	  Rij	  000	  geeft	  de	  
middelste	  rij	  van	  een	  schip	  aan.	  Rijen	  worden	  vervolgens	  vanaf	  het	  
midden	  genummerd,	  waarbij	  even	  nummers	  naar	  bakboord	  worden	  
benoemd	  en	  oneven	  nummers	  naar	  stuurboord.	  De	  middelste	  rij	  (000)	  
kan	  weggelaten	  worden	  indien	  een	  schip	  een	  even	  aantal	  rijen	  heeft.	  

• Tier	  (laag)	  
De	  tier	  geeft	  aan	  op	  elke	  laag	  de	  container	  is	  geplaatst.	  De	  lagen	  zijn	  even	  
genummerd	  en	  beginnen	  bij	  laag	  00.	  Laag	  02	  is	  de	  daaropvolgende	  laag.	  	  

	  
In	  EDI	  berichten	  is	  het	  formaat	  voor	  bay-‐row-‐tier	  gecodeerd	  in	  BBBRRRTT.	  
onderstaande	  tabel	  geeft	  een	  aantal	  voorbeeld	  coderingen	  weer	  voor	  de	  
stuwlocatie.	  
	  
Stuwlocatie	   Uitleg	  
0030200	   Bay	  003	  (vak	  003)	  op	  de	  eerste	  rij	  bakboord	  van	  het	  midden	  

op	  de	  eerste	  laag.	  	  
0120102	   Bay	  012	  (vak	  012,	  40'	  container)	  op	  de	  eerste	  rij	  bakboord	  van	  

het	  midden,	  op	  de	  tweede	  laag.	  Deze	  bay	  beslaat	  bay	  011	  en	  
bay	  013.	  
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In	  het	  algemeen	  wordt	  in	  de	  binnenvaart	  eenzelfde	  codering	  als	  de	  ISO	  
standaard	  (zoals	  gebruikt	  in	  de	  zeevaart)	  met	  de	  volgende	  extra	  coderingen,	  
uitzondering.	  
	  

3.2.1 Containers	  op	  on	  de	  onderste	  laag	  
Soms	  kunnen	  de	  ruimen	  van	  containerschepen	  in	  ruim	  1	  aan	  de	  buitenzijde	  op	  
de	  onderste	  laag	  niet	  gebruikt	  worden.	  De	  plaats	  van	  een	  container	  wordt	  dan	  
ingenomen	  door	  een	  stalen	  kast,	  deel	  van	  het	  schip	  (in	  dit	  document	  dummy	  
genaamd)	  waarop	  soms	  op	  de	  tweede	  laag	  wel	  een	  container	  kan	  worden	  
geladen.	  Tussen	  de	  twee	  dummy’s	  in	  kunnen,	  afhankelijk	  van	  de	  breedte	  één	  of	  
meer	  containers	  geladen	  worden.	  De	  codering	  kan	  ook	  gebruikt	  worden	  om	  de	  
posities	  van	  de	  tussen	  die	  dummy’s	  en	  op	  die	  dummy’s	  te	  plaatsen	  containers	  
aan	  te	  geven.	  Onder	  meer	  de	  volgende	  verschillende	  situaties	  kunnen	  ontstaan:	  

• Indien	  de	  dummy’s,	  aan	  stuurboord	  en	  aan	  bakboord	  op	  de	  onderste	  laag	  
per	  dummy	  de	  plaats	  inneemt	  van	  één	  20’	  container	  kan	  voor	  het	  gehele	  
schip	  dezelfde	  codering	  gebruikt	  worden.	  	  

• Indien	   de	   dummy’s	   een	   kleinere	   ruimte	   innemen,	   waardoor	   er	   in	   het	  
voorste	   ruim	   van	   een	   twee-‐breed	   schip	   één	   container	   in	   het	   midden	  
geladen	  kan	  worden,	  beschikt	  het	  schip	  in	  het	  voorste	  ruim	  wel	  over	  een	  
locatie	   die	   zich	   in	   het	  midden	   van	   het	   schip	   bevindt.	   Als	   codering	   van	  
deze	  locatie	  dient	  de	  breedtecodering	  00	  te	  worden	  gebruikt.	  	  

	  
• Indien	  de	  dummy’s	  een	  kleinere	  ruimte	  dan	  de	  ruimte	  van	  één	  container	  

inneemt,	  waardoor	  er	  in	  het	  voorste	  ruim	  van	  een	  drie-‐breed	  schip	  twee	  
containers	  geladen	  kunnen	  worden,	  dient	  de	  codering	  gebruikt	  te	  worden	  
voor	  een	  even	  aantal	  rijen	  containers.	  De	  breedtecodering	  00	  dient	  voor	  
de	  stuwlocaties	  in	  het	  voorste	  ruim,	  over	  het	  algemeen	  maximaal	  20’	  lang,	  
niet	  te	  worden	  gebruikt.	  	  
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• Indien	  de	  dummy’s	  bij	  bredere	  schepen	  niet	  identiek	  zijn	  aan	  een	  20’	  vak	  
waardoor	   de	   containers	   niet	   in	   één	   rij	   achter	   elkaar	   gestuwd	   kunnen	  
worden,	  dient	  de	  codering	  op	  de	  manier	  zoals	  beschreven	  bij	  het	  vorige	  
aandachtspunt	  toegepast	  te	  worden.	  	  

	  
Ook	  het	  achterruim	  van	  een	  containerschip	  kan	  voorzien	  zijn	  van	  dummy’s.	  De	  
codering	  van	  stuwlocaties	  van	  containers	  vindt	  op	  eenzelfde	  manier	  plaats	  als	  de	  
codering	  voor	  dummy's	  in	  het	  voorruim.	  	  
	  

3.2.2 30'	  containers	  
Het	  coderen	  van	  een	  30'	  container	  is	  in	  basis	  gelijk	  aan	  het	  coderen	  van	  een	  20'	  
container.	  Indien	  de	  voorkant	  van	  een	  30'	  container	  valt	  tussen	  twee	  20'	  vakken,	  
dan	  wordt	  het	  hoogste	  vak	  nummer	  gebruikt	  voor	  het	  coderen	  van	  de	  30'	  
container.	  Via	  het	  ISO	  containertype	  kan	  bepaald	  worden	  dat	  het	  om	  een	  30'	  
container	  betreft.	  	  
	  

3.2.3 45'	  containers	  
Het	  coderen	  van	  een	  45'	  container	  is	  identiek	  aan	  een	  40'	  container	  (een	  even	  
bay	  vak	  nummer).	  Het	  ISO	  container	  type	  (welke	  ook	  meegestuurd	  wordt	  in	  de	  
EDI	  berichten)	  wordt	  gebruikt	  om	  uniform	  aan	  te	  geven	  dat	  het	  vak	  een	  45'	  
container	  bevat.	  	  
	  

3.2.4 Containers	  met	  overbreedte	  en	  overlengte	  
De	  codering	  voorziet	  niet	  in	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  ruimen	  in	  de	  breedte	  in	  vijf	  
voet	  te	  coderen	  omdat	  dan	  te	  veel	  afgeweken	  wordt	  van	  de	  maritieme	  standaard.	  
Indien	  het	  noodzakelijk	  is	  om	  een	  container	  op	  een	  van	  de	  standaard	  afwijkende	  
locatie	  te	  stuwen,	  dient	  deze	  afwijking	  opgegeven	  te	  worden	  als	  stuwinstructie	  in	  
een	  z.g.	  ‘vrije	  tekst’.	  	  In	  een	  losinstructie	  dient	  ook	  met	  behulp	  van	  tekst	  
aangegeven	  te	  worden	  dat	  een	  container	  op	  een	  niet	  standaard	  locatie	  gestuwd	  
	  

3.2.5 Dwarsgeplaatste	  containers	  
Sporadisch	  komt	  het	  voor	  dat	  containers	  dwars	  in	  een	  schip	  geladen	  worden.	  
Terminals	  geven	  aan	  dat	  deze	  manier	  van	  laden	  vaak	  het	  proces	  ernstig	  hindert	  
en	  sommige	  terminals	  zullen	  containers	  niet	  op	  deze	  manier	  laden.	  	  
Het	  eventueel	  dwars	  moeten	  stuwen	  van	  een	  container	  dient	  opgegeven	  te	  
worden	  als	  stuwinstructie	  in	  een	  z.g.	  ‘vrije	  tekst’.	  	  In	  een	  losinstructie	  dient	  ook	  
met	  behulp	  van	  tekst	  aangegeven	  te	  worden	  dat	  een	  container	  dwarsscheeps	  
gestuwd	  is	  
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4 Impact	  en	  vervolgstappen	  
	  
	  
Dit	  hoofdstuk	  omschrijft	  de	  impact	  van	  versie	  4	  van	  de	  codering	  van	  de	  
stuwlocatie	  in	  de	  containerbinnenvaart	  op	  bestaande	  systemen	  of	  omgevingen	  
die	  direct	  gebruik	  maken	  van	  de	  huidige	  codering	  (versie	  3.1).	  	  
	  

4.1 Impact	  op	  het	  ERINOT	  bericht	  
Het	  ERINOT	  1.2	  bericht,	  opgesteld	  door	  de	  Electronic	  Reporting	  International	  
Expert	  Groep,	  en	  door	  de	  Europese	  Unie	  gepubliceerd	  bevat	  een	  referentie	  voor	  
het	  coderen	  van	  de	  stuwlocatie	  van	  een	  container	  aan	  boord	  van	  een	  schip.	  
Aangezien	  het	  formaat	  ook	  in	  bay-‐row-‐tier	  (BBBRRRTT)	  is,	  is	  er	  geen	  directe	  
impact	  op	  het	  ERINOT	  bericht	  zelf.	  
	  

4.2 Impact	  op	  elektronische	  meldplicht	  containerschepen	  op	  de	  Rijn	  
Tijdens	  het	  pilotproject	  BAPLIE-‐MOVINS	  zijn	  een	  aantal	  testen	  succesvol	  
uitgevoerd	  van	  versie	  4	  van	  de	  codering	  met	  het	  meld-‐	  en	  volgsysteem	  van	  
Nederland.	  Tevens	  is	  deze	  versie	  in	  basis	  geharmoniseerd	  met	  de	  huidige	  
maritieme	  ISO	  standaard.	  welke	  ook	  langs	  de	  Rijn	  gebruikt	  kan	  en	  mag	  worden	  
voor	  het	  melden	  van	  de	  stuwlocatie.	  Er	  is	  geen	  impact	  te	  verwachten	  op	  de	  
systemen	  waarbij	  de	  “elektronische	  meldplicht	  containerschepen”	  op	  de	  Rijn	  is	  
geïmplementeerd.	  
	  

4.3 Impact	  op	  elektronische	  communicatie	  tussen	  commerciële	  partijen	  
De	  primaire	  oorzaak	  voor	  het	  corrigeren	  van	  versie	  3.1	  van	  de	  codering	  
stuwlocaties	  in	  containerbinnenvaart	  was	  omdat	  het	  eerste	  gebruik	  van	  
stuwlocaties	  tussen	  commerciële	  partijen	  problemen	  zou	  geven.	  Doordat	  versie	  
4	  	  geharmoniseerd	  is	  met	  de	  ISO	  standaard	  zal	  er	  geen	  impact	  ontstaan	  op	  het	  
moment	  dat	  BAPLIE/MOVINS	  berichten	  verder	  geïmplementeerd	  worden	  tussen	  
commerciële	  partijen	  en	  op	  bestaande	  implementaties	  van	  de	  maritieme	  
berichten	  bij	  commerciële	  partijen.	  
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4.4 Impact	  op	  logistieke	  operatie	  
Op	  het	  moment	  dat	  schepen,	  terminals	  en	  barge	  operators	  versie	  4	  van	  de	  
codering	  stuwlocaties	  gaat	  gebruiken,	  zal	  er	  een	  impact	  ontstaan	  op	  de	  logistieke	  
operatie.	  Deze	  impact	  is	  niet	  zozeer	  in	  de	  elektronische	  data	  uitwisseling,	  maar	  
eerder	  fysiek	  dat	  de	  nummering,	  geschilderd	  of	  gelast,	  aan	  boord	  van	  schepen	  
aangepast	  zou	  moeten	  worden.	  Op	  dit	  moment	  wordt	  vaak	  nog	  een	  nummering	  
van	  1,2,	  3	  gebruikt.	  Wanneer	  de	  bay-‐row-‐tier	  gebruikt	  gaat	  worden,	  zal	  de	  
fysieke	  nummering	  aangepast	  moeten	  worden	  naar	  001,	  003,	  005.	  Impact	  tijdens	  
het	  laden	  van	  containers	  zal	  minimaal	  zijn,	  aangezien	  veel	  kraanmeesters	  na	  de	  
eerste	  containers	  de	  nummering	  vaak	  niet	  meer	  kunnen	  zien.	  
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5 Voorbeelden	  
	  
Onderstaande	  tabel	  geeft	  een	  overzicht	  van	  het	  aantal	  vakken,	  rijen	  en	  lagen	  
(bays,	  rows,	  tiers)	  voor	  veel	  voorkomende	  afmetingen	  van	  binnenvaartschepen.	  
	  
Lengte	  (m)	   bays	  

(20')	  
Rows	  
(breedte)	  

Tiers	   Max	  TEU	  

60	   6	   2	   3	   36	  
90	   10	   3	   3	   90	  
110	   13	   4	   4	   208	  
135	   17	   4	   4	   272	  
135	   17	   5	   5	   425	  
60	   6	   5x2+1x1	   3	   36	  
90	   10	   9x3+2x1	   3	   88	  
90	   10	   9x3+1x1	   3	   84	  

	  
Onderstaand	  voorbeeld	  geeft	  in	  een	  overzicht	  weer	  hoe	  verschillende	  
containertypes	  gecodeerd	  worden	  in	  de	  binnenvaart	  op	  basis	  van	  versie	  4.	  
	  

	  


