
Thema avond
Digitale Kaarten en AIS

VVW

9 Maart 2018



Indeling

• Presentatie over de standaarden voor digitale 
kaarten en AIS door Marc Persoons

• Pauze

• Presentatie over het gebruik van een Inland 
ECDIS systeem : PC-Navigo, door Joost Lorijn



Digitale kaarten

• Internationale standaarden voor Zee en voor 
Binnenwater, deze groeien naar elkaar toe en zijn met 
elkaar compatibel

• Digitale standaard op zee is de ECDIS standaard S-57, zal 
opgevolgd worden door S-100,  IHO standaard.Link

• Hydrografische bureaus wereldwijd produceren deze –
zogenaamde ENC’s – .

• Ze zijn verkrijgbaar via RENC’s, officiële verdeelpunten 
zoals UKHO IC-ENC Link en Primar Link soms ook gewoon 
gratis te downloaden bv NOAA Link

• Standaardisatie via IHO, deel van ECDIS Solas Link enz…

https://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-100/S-100_Info.htm
http://www.ic-enc.org/Pages/Current IC-ENC VARs.aspx
https://www.primar.org/
http://www.charts.noaa.gov/ENCs/ENCs.shtml
https://en.wikipedia.org/wiki/SOLAS_Convention


Digitale kaarten
• Standaard voor binnenwateren is Inland ECDIS 

Product Specification 2.3, weldra opgevolgd door 
2.4. Link

• Dit jaar zal nog een 2.5 volgen of direct S-401

• Standaardisatie door IEHG Link team van experten 
uit N/Z Amerika, Europa en Azië

• Binnen Europa verloopt werking binnen Inland 
ECDIS expert groep Link publicatie standaard door 
EU als technical annex op de RIS Directive Link

• CCR/ZKR Link publiceert eveneens, ook DC, Sava 
C, Moezel C en UN-ECE. Link

http://ienc.openecdis.org/?q=content/inland-ecdis-standard-24
http://ienc.openecdis.org/?q=content/iehg
http://www.ris.eu/expert_groups/ecdis
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0044
http://www.ccr-zkr.org/13020700-nl.html
https://www.unece.org/trans/resources/publications/inland-water-transport-publications/2013/recommendation-on-electronic-chart-display-and-information-system-for-inland-navigation-inland-ecdis-resolution-no-48/doc.html


Informatie

• Website van de CCR/ZKR onder de sectie River 
Information Services 

• Website van EU RIS expert groups

• OpenECDIS Forum, website IEHG

• IHO



Welke kaarten beschikbaar ?
• BE, Vlaamse Waterweg / SPW, havens en 

Hydrografie (stuk kust gratis) Link

• NL  RWS, Zeeland en Hydrografie (betalend)

• FR  VNF (Nord, Moezel, Saone, Sète, Rijn en later 
Seine tot Rouen) en CNR – Rhone, Hydrografie 
Maritiem (betalend)

• DE  WSV binnenwateren, maritieme stukken BSH 
betalend

• AT  Via Donau, Donau

• CH Havens vrij, BodenSee betalend

http://ris.vlaanderen.be/html_nl/vaarkaarten/index.html


• SK  Donau

• CZ  Labe en zijrivieren

• HR  Donau, Drava en Sava

• SRB Plovput Donau en Sava

• Rumanie AFDJ Donau

• Bulgarije APPD Donau

• Ukraine  Hydrografie betalend Donau, Bug, 
Dnipr

• IT, AIPO  PO, zijrivieren en kanalen. Mariteam 
is Hydro en betalend.



• Rusland, alle Europese rivieren betalend

• Polen, Hydrografie maritiem betalend, Odra 
via UZS Szczecin

• UK/N/S/FIN/DK/S/P enz…betalend

• VS binnenwater NOAA

• Brazilië, Ganges Indië, Vietnam, Congo, China 
bestaan ook IENC’s al dan niet eenvoudig 
verkrijgbaar.



Hoe met de kaarten werken ?

• Downloaden van de diverse websites en 
bekijken in een free ENC Viewer, Open CPN

• Kan alleen de gratis kaarten downloaden, als 
ze publiek te vinden zijn.

• Overlap problemen aan grenzen, rivieren zijn 
dikwijls grenzen…

• ENC Viewer die kaarten als een geheel 
aanbiedt met opties tot kopen regio’s



Inland ECDIS



SPW



Inland ECDIS (Presentation) 
Standard 2.3

• In Europa worden niet alleen kaarten maar 
ook producten opgenomen in de presentation 
standard. 

• Inland ECDIS information Modus ( Periskal, 
PC-Navigo) en Inland ECDIS navigation Modus 
(Periskal Radar Overlay)

• Navigation Modus, met radar, certificatie door 
WSV Koblenz



• Information Modus, EU en CCR/ZKR 
standaard. Zelf certificatie/declaratie.

• Information Modus o.a. PC-Navigo is verplicht 
op de Duitse binnenwateren (Ex Rijn/Moezel)

• CCR/ZKR erkent tijdelijk ook equivalent 
systemen naast Information Modus Link

• Pleziervaart (kleine) vrijgesteld

http://www.ccr-zkr.org/files/documents/ris/brochureAIS_nl.pdf


Periskal Radar Overlay



PC-Navigo



AIS
• Maritiem is er een AIS standaard, IEC 

standaard en verplicht gebruik door Solas 
schepen. Klasse A.  IMO regels.AIS

• VDES nieuwe standaard, meer 
bandbreedteLink

• Inland wateren in Europa geldt Inland AIS 
standaard, technical annex Ris Directive, 
gereguleerd door de Inland ECDIS expert 
groep. Website EU en CCR / ZKR Link

• Certificatie Inland AIS door BSH/FVT Koblenz, 
lijst op CCR/ZKR met types/bedrijven

http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Navigation/Pages/AIS.aspx
http://www.iala-aism.org/products-projects/e-navigation/vdes-vhf-data-exchange-system/
http://www.ris.eu/library/expert_groups/vtt


• Klasse B en Klasse B CS standaard en Russisch 
Derivaat met Glonass  Link

• Klasse B is aanbevolen voor pleziervaart *, 
CCR/ZKR. Niet gecertificeerd.

• Class B werking :
• Vessel-mounted AIS transceiver (transmit and receive) which operates using either carrier-

sense time-division multiple-access (CSTDMA) or SOTDMA; there are now 2 separate IMO 
specifications for Class B. Aimed at lighter commercial and leisure markets. CSTDMA 
transceivers listen to the slot map immediately prior to transmitting and seek a slot where 
the 'noise' in the slot is the same or similar to background noise, thereby indicating that the 
slot is not being used by another AIS device. Class Bs transmit at 2 W and are not required to 
have an integrated display, Default transmit rate is normally every 30 seconds, but this can 
be varied according to vessel speed or instructions from base stations. The Class B type 
standard requires integrated GPS and certain LED indicators. Class B equipment receives all 
types of AIS messages. 

http://ris.vlaanderen.be/html_en/AIS/ais_vragen.html#klasseAenB


Nut AIS

• Zien van andere schepen, maritiem, 
binnenvaart en jachten met AIS

• Ontvangen van SARTLink en ATON Link Paper

• Gezien worden door andere schepen, 
bedieningscentrales, corridor centrales, VTS 
centrales.

• Schepen zonder gaan minder en minder 
‘opvallen’

https://en.wikipedia.org/wiki/AIS-SART
http://www.ris.eu/library/expert_groups/vtt/aton
http://www.ris.eu/docs/File/620/Information_paper_on_AIS_AtoN_edition_1_1.pdf


Verschil A(inland) en B

• Zend frequentie,  B is om 30s

• Interactie met de walstations

• Configuratie schip, parameters zoals 
ROT/reisgegevens oa. bestemming en 
bemanning

• Berichten sturen naar wal oa. ETA melding 
aan sluizen en 

• Zendvermogen

• Interactie tussen schepen en wal



(Inland) AIS op kaart



Virtuele betonning



Dank voor uw aandacht
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