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PC - Navigo voor de watersport

PC-Navigo is een gebruiksvriendelijk navigatiesysteem voor de 

binnenwateren van Europa.

1. Kaartenviewer - navigatie

2. Routeplanner
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Minimum:

• Moderne PC of laptop

• GPS-muis

Optioneel:

• AIS (zoals onze nauticast b2)

• Internet (stremmingen, updates en extra informatie)

• Smartphone/tablet routeplanning zonder PC

Benodigdheden PC-Navigo
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• Elke dongle is uniek

• Alleen nodig voor opstarten PC-Navigo

• Iedereen heeft alles op de PC

• Dongle bepaalt zichtbaarheid

PC-Navigo dongle
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Alle binnenwateren Europees netwerk beschikbaar 

inclusief Rusland

Officiële kaarten + eigen ENC’s

Makkelijk up-to-date te houden bij wijzigingen

Digitale kaartensets
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• Internationale standaard 

Inland ECDIS 2.3

• Gratis beschikbaar

• Aangevuld en gecontroleerd 

op overlap door ons met 

eigen ENC’s

Officiële kaarten in PC-Navigo
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Kaartenstandaard: Inland ECDIS 2.3

• Vectorkaarten (eindeloos in en uitzoomen)

• Koers boven of noord boven

• Dag/nacht kleuren

• Aangepast aan diepgang schip (indien gegevens beschikbaar)

Zoekplaatje

ENC kaarten in PC-Navigo
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• Nederlandse en Belgische 

kustwateren (officiële 

ENC’s)

• Duitse deel Noordzee en 

Oostzee

• Rusland (Europees deel)

Optionele kaarten (betalend)
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Kaarten Nederlandse en Belgische kust
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BSH kaarten (Duitse Noordzee en Oostzee)
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Tijdens reisplannen: 

Overzichtskaarten

Bij inzoomen worden meer details 

zichtbaar.

Overzichtskaart
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De bestemming in detail. Standaard 

worden de detailkaarten zichtbaar 

onder schaal 1:50 000 . Dit is 

instelbaar tot 1:500 000

Detailkaart
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Detailniveau in detailkaart
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Ingeven:

• Details schip

• Vertrek, via, bestemming 

• Vaaruren

Resultaat:

• Route

• Verwachte aankomst (totaal en 

per object)

• Details objecten op route

• Stremmingen op route

Routeplanning 1/2
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• Gegevens van objecten tijdens varen

• Te filteren

• Toont automatisch volgende object

• Marifoonkanalen en afmetingen altijd 

zichtbaar

• ETA (verwachte aankomsttijd) per 

object

• Telefoon en tijden onder knop

Routeplanning 2/2
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Extern data-bestand met gegevens

Detailniveau in detailkaart
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Behalve afstand 

ook 

Snelheid, 

toeristisch etc.

Dijkstra’s algoritme
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• Dagelijkse bijwerking

op basis van publicaties 

zoals BASS/BAZ/NTS

• Zichtbaar in kaart

• Verwerkt in routeplan

• Route herrekenen of 

stremming afwachten

Stremmingen
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Als er een route wordt berekend tussen twee opgegeven plaatsen kunnen er zaken zijn die het resultaat beïnvloeden 

of dit zelfs onmogelijk maken.

In die gevallen wordt het Waarschuwings – monitor getoond.

In een keer ziet u waar het misgaat!

Het eerste knipperende icoon geeft aan:

“Geen bevaarbare verbinding gevonden”

Indien de dagelijkse vaartijd die is opgegeven minder

bedraagt dan 24 uur, wordt gekeken of er met een 

verruiming van de vaartijd wel een verbinding mogelijk is.

Bijvoorbeeld aanpassen sluisbediening (Betaling)

Waarschuwings monitor

Slide 19



Gewaarschuwd wordt dat een deel van de reis over open zee

zal worden afgelegd. Het knipperende scherm zal oplossingen

verschaffen.

Ook als er wel bevaarbare wateren worden gevonden, 

Kunnen waarschuwingen zijn, b.v. dat bruggen alleen op verzoek 

worden bediend, vandaar oproep via marifoon of telefoon.

Een tweede waarschuwing bij een gevonden route,

betreft de mogelijke stremming op de route. 

Door op de knipperende icoon te klikken kan men de lijst

van aangetroffen stremmingen direct inzien.

Ook keuzes zoals omvaren of doorvaren worden

aangeboden.
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Routes kunnen b.v. thuis worden gepland en eenmaal 

complete routes kunnen worden opgeslagen of 

meegenomen naar een andere computer, waarop ook PC –

Navigo is geïnstalleerd. 

Geplande routes kunnen worden opgeslagen en later 

opnieuwworden geopend. 

Als u een route opent worden alle aspecten van die route 

weer geldig.

Dus ook de oorspronkelijke vertrekdatum, de opgegeven 

tijden en de vertrekplaats en bestemming.

U kan deze desgewenst aanpassen of wijzigen

gewoon door ze opnieuw te bepalen in de betreffende 

menuschermen.

Routes opslaan
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Bij aansluiten GPS is uw positie zichtbaar op kaart.

Terwijl u verder vaart schuift de kaart mee.

Op het scherm is de positie, vaart en koers af te lezen.

Op het systeem kan ook een AIS ontvanger of 

AIS transponder worden aangesloten. 

Daarmee worden de bijzonderheden van andere 

schepen aangegeven, zoals naam, koers en vaart 

en daarnaast de positie

Hardware
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Ais targets: 

• Standaard naam en 

snelheid zichtbaar.

• Aanklikken voor meer 

informatie

• Bereik van 10 tot 20 

kilometer is normaal

• Verplicht voor 

beroepsvaart, in 

opkomst bij 

pleziervaart

AIS targets

Slide 23



PC – Navigo biedt de mogelijkheid om routes te exporteren naar het 

“kml dataformaat”.

Daardoor is het mogelijk om het verloop van een route (inclusief de 

tijdstippen van de 

geplande passage bij ieder object) te tonen op satellietfoto’s van Google 

Earth. 

Of andere programma’s die kml – bestanden kunnen lezen. 

Omdat dit formaat voor anderen met Google Earth bruikbaar is, 

kan de route dus ook – bijvoorbeeld in een email – worden 

toegezonden aan anderen, 

die dan tot in zeer groot detail het vaarplan kunnen volgen. 

Routes exporteren
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Getijfuncties

• Astronomisch getij

• Afkomstig van RWS

• Routeplanning houdt in Zeeland rekening met getij

• Getij-icoon in kaart opent getijkromme

• Offline dienst
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Getijfuncties
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Varen doe je samen

• Overheidsproject

• Veiligheid op en rond het water vergroten

• Informatie over knooppunten waar beroeps- en pleziervaart kruizen

• Aanklikbaar op de kaart, verwijzing naar website

• Online dienst
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Varen doe je samen
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AIS klasse B

• Andere schepen op de kaart zien varen

• Verstuurt uw positie tijdens vaart elke 30 seconden

Benodigheden

• VHF antenne (aparte antenne of desnoods via splitter)

• GPS antenne

• AIS transponder

• Als combipack verkrijgbaar in onze webshop



Verschillende schepen opnemen in PC – Navigo:

Schepen die een sterk wisselende kruiphoogte bezitten, (b.v. zeilschepen met strijkbare mast en 

schepen met een klapbare of zakkende stuurhut kan men ook als verschillende schepen in de vlootlijst 

opnemen. 

Door bijvoorbeeld een + achter de scheepsnaam te zetten kan men aangeven dat de afmetingen met de mast 

rechtop of stuurhut in de hoogste stand zijn.

Zo hoeft men bij verschillende situaties niet steeds de scheepsgegevens te wijzigen,

maar alleen een ander schip kiezen.
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Tips en trucs



Zoeken naar een plaatsnaam:

Bij het op plaatsnaam zoeken is het soms praktisch om een spatie achter een plaatsnaam van 

een grote stad te kiezen, in die gevallen waarin een stad meer als een vermelding heeft.

B.v. Amsterdam Centrum, Noord Zuid etc. Zet men een spatie voor de plaatsnaam dan verschijnen

juist lange lijsten met b.v. alle bruggen in zo’n plaats b.v. 

Willemsbrug Rotterdam, Erasmusbrug Rotterdam etc.

Routeplanning in PC- Navigo:

In tegenstelling tot wat men zou verwachten is er niet altijd een begrijpelijk verband 

tussen toegestane afmeting en beschikbare afmeting (D.w.z. fysieke afmeting) van bepaalde doorvaarten.

B.v. In een kanaal toegestane scheepshoogte 3.50 m, terwijl vaste bruggen in dit kanaal 

aanwezig zijn van slechts 4.40 m.

Waar mogelijk gebruikt PC – Navigo voor de beschikbare afmetingen de precieze, werkelijke afmeting.
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Tips en trucs



Bestemming vinden

Niet alle objecten en bestemmingen in Europa zullen met naam en 

toenaam in PC – Navigo vermeld zijn.

Voor de reisplanning hoeft dit geen probleem te zijn, een bestemming in 

de buurt geeft de goede vaarbaarheid aan.

Hiervoor kan ook het “vingertje” gebruikt worden, om alle plaatsen te 

selecteren in de buurt van het gebied
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Tips en trucs



Het programma kent een aantal opties, inclusief de software, 

afhankelijk van de grootte van het kaartgebied.

PRIJZEN

PC – Navigo Nederland € 195

PC – Navigo Benelux    € 295

PC – Navigo Europa      € 395

BSH Uitbreiding of NL/BE kust elk €95

UPDATE:

Download of verkrijgbaar op een DVD.

De update kosten bedragen per jaar € 65.

Uitbreidingen van het vaargebied en updates verlopen via de website
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Software



PC of laptop: Algemeen verkrijgbaar. Variabel in afmetingen, snelheid, 

helderheid scherm

GPS antenne: vanaf 79 95 voor gps muis tot enkele honderden euro’s voor 

professionele antenne

AIS: 540 voor pakket met klasse b transponder, AIS antenne en GPS 

antenne
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Hardware


