
Navigeren met smartphone, 

tablet of laptop

• Van basis mogelijkheden tot zeer 

uitgebreid

• Low budget of een beetje meer

• Eenvoudig in gebruik



We bespreken vandaag systemen:

• minimaal geschikt voor eenvoudige plaatsbepaling op de 
binnenwateren

• om te zien waar u vaart

• om eventueel ‘almanak’ gegevens direct paraat te hebben

• als back-up voor andere systemen

• maar ook systemen die veel meer te bieden hebben

• die prima gebruikt kunnen worden als primair navigatiesysteem 
(zorg wel voor een back-up systeem)

• enkele (maar niet alle) systemen zijn ook geschikt voor groot 
open water



Mogelijkheden hardware:

• Laptop en GPS muis



Afwegingen laptop:
+ Voor veel taken inzetbaar (navigeren, internetten, e-mail, 

fotobewerking/opslag, filmpje kijken, etc)

+ Geschikt voor vele digitale navigatiesystemen

+ Aansluitmogelijkheden voor extra nautische apparatuur, bijvoorbeeld AIS 

(wordt door de uitgebreidere systemen ondersteunt)

- Erg groot bij de stuurstand / staat vaak ‘gammel’

- Verbruikt nog relatief veel stroom

- Scherm vaak ongeschikt voor daglichtsituaties



Mogelijkheden hardware:

• Tablet (ingebouwde GPS)

Android tablet (Samsung Tab3 10.1)

iPad

Let op! Alle iPads zonder 3G hebben ook 

géén GPS ingebouwd

Windows tablet

(meestal géén GPS ingebouwd)

Als een GPS ontbreekt of onvoldoende 

werkt kan een Bluetooth GPS ontvanger 

uitkomst bieden!



Afwegingen tablet:

+ Voor veel taken inzetbaar (internetten, e-mail, filmpje kijken, spelletje 
spelen, etc.)

+ Geschikt voor diverse (simpele) digitale 
navigatiesystemen

+ Handig compact

+ Zeer zuinig met stroom

+ Met speciale houder stevig te plaatsen bij stuurstand

+ Exemplaren, redelijk geschikt voor daglichtsituatie, zijn verkrijgbaar

- Niet geschikt voor veel ‘tikwerk’ (wel los toetsenbord verkrijgbaar)

- GPS ingebouwd, kan dus op de stuurstand beperkte ontvangst hebben

- Kan de zwaardere / professionelere navigatiesystemen (nog) niet aan



Mogelijkheden hardware:

• Smartphone

Android toestel

iPhone

Windows Phone (op dit moment géén navigatie apps beschikbaar)



Afwegingen Smartphone:

+ Zeer compact

+ Geschikt voor diverse (simpele) digitale navigatiesystemen

+ Houders voor bevestiging op stuurstand verkrijgbaar

+ Exemplaren, redelijk geschikt voor daglichtsituatie, zijn verkrijgbaar

+ Gebruikt dezelfde app als de tablet (back-up systeempje)

- Scherm vrij klein (al worden ze steeds groter)

- GPS zit ingebouwd en kan op de stuurstand beperkte ontvangst 
hebben

- Kan de zwaardere / professionelere navigatiesystemen (nog) niet 
aan



Mogelijkheden hardware:

• Navigatieplotters



Afwegingen navigatieplotters:

+ Helemaal afgestemd op navigeren

+ Meestal goed daglichtscherm

+ Degelijke bevestiging in of op de stuurstand

+ Vaak te combineren met andere apparatuur, zoals dieptemeter, 
windmeter, roerstand aanwijzer, AIS, motormanagement, 
stuurautomaten, etc.

- Duur in aanschaf (zeker de grotere schermen)

- Duur kaartmateriaal

- Vooral geschikt voor navigatie op groot water (kaartmateriaal)

Navigatieplotters worden vandaag verder niet behandeld!



Mogelijkheden software:

WinGPS (Windows en Android in diverse uitvoeringen)

DKW Vaarkaart Nederland € 110

Kaarten België, NW Duitsland en 
De Rijn zijn verkrijgbaar voor 
€ 99,90 per kaart

WinGPS Navigator € 130
(voor starters)
WinGPS Pro € 280
(voor motorboot vaarders)

Voor laptop en Windows tablet 

(touch screen) en Android 

toestellen

+ Traploos zoomen

+ Bruggen en sluizen database

+ Routeplanner (gegevens schip)

+ AIS koppeling

- Iets duurder

Systeem wordt getest in april !



Mogelijkheden software:

WinGPS Lite voor Windows of Android (gratis versie / beperkte mogelijkheden)

DKW binnenwaterkaart € 110

Mogelijkheden:

• uw positie bepalen

• uw koers zien

• uw snelheid zien

• uw traject bijhouden

• Simpele waypoints

(herkenningspunten) 

uitzetten



Samenvatting Stentec / WinGPS:
• WinGPS is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, van eenvoudig tot zeer 

uitgebreid

• Zowel systemen leverbaar voor de PC/laptop als voor de Android tablets (en 

eventueel smartphones)

• Geschikt voor binnenwater, maar ook voor groot open water; vele 

navigatiefuncties

• Verschillende kaarten van verschillende leveranciers beschikbaar, ook voor 

gebieden buiten Nederland

• In de tot nu toe bekeken versie DKW Vaarkaart Nederland staan ook alle 

almanak gegevens (doorvaarthoogte, bedieningstijden, jachthavens etc)

• De uitgebreidere systemen zijn complete routeplanners 

(houdt rekening met de afmetingen van je schip)

• De uitgebreidere systemen hebben ook aansluitmogelijkheden voor AIS, 

stuurautomaat etc.



Mogelijkheden software:

PC-Navigo Windows (iOs en Android volgen)

• Een systeem dat voor alle belangrijke 
binnenwateren van Europa de gegevens bijhoudt.

• Je kan de maten van het eigen schip invoeren en 
vervolgens aangeven van welke plaats naar welke 
plaats je wil varen. Het systeem houdt dan rekening 
met de afmetingen van je schip en berekent de 
snelste, kortste of toeristische route.

• Stremmingen kunnen worden bijgewerkt via internet.

• Kosten per jaar zijn, na aanschaf van het systeem, laag (€ 55/jaar)



PC-Navigo (kosten):

Nederland: € 195

Duitsland: € 195

Frankrijk: € 195
Benelux: € 295

Europa: € 395

Update, per "overbrugd" jaar: € 55

Uitbreiding NL - Benelux: € 100
Uitbreiding Benelux-Europa: € 100

Uitbreiding NL - Europa: € 200



PC-Navigo (samenvatting):

PC-Navigo omvat de volgende functionaliteiten:

• Volledige GPS navigatie op digitale vaarkaarten. 

• Almanak van de bevaarbare wateren, met doorvaartafmetingen, 

stroomsnelheden, telefoonnummers en nog veel meer! 

• Reisplanner, die voor een specifiek schip een bevaarbare route berekent. 

• Het berekenen van de waarschijnlijke reisduur en aankomsttijd. 

• Het controleren of er stremmingen of hindernissen zijn die de doorvaart 

ergens op de berekende route kunnen belemmeren. 

• Het tonen van de officiële navigatiekaart (de zgn. ENC) met alle details 

rondom het schip die voor de navigatie belangrijk zijn! 

• Aansluitmogelijkheid met AIS-transponder. 

• Dagelijks gratis live-update van stremmingen. 

• Lage update kosten.



Navionics app

Navionics app (Android, iOs)

Uitgeprobeerd op Android

tablet en smartphone

+ Goedkoop (€30 - €50)

+ Redelijk veel mogelijkheden

+ Leuk hulpmiddel

+ Groot kaartgebied

- Te weinig detail op klein 

binnenwater

- Tekst bij bruggen e.d. te klein 

en weinig informatie



ANWB Waterkaarten app

(Windows, iOs en Android)

Uitgeprobeerd op Windows laptop.

Gaat ook getest worden op Android tablet en 

smartphone

+ Te huur voor iedere periode

(€ 5/wk, € 10/mnd, € 40/jr)

+ Relatief goedkoop

+ Laatste ANWB waterkaarten

+ Dekt groter gebied dan de 

papieren kaarten

+ Gegevens almanak op de 

kaart

+ Kaarten zoals we gewend zijn

- Beperkt tot alleen 

Nederlandse (binnen-)wateren

- Beperkte mogelijkheden



Mogelijkheden software:

Seaclear en OpenCPN

• Gratis goede ‘doe het zelf’ programma’s. 

Kwaliteit wordt sterk bepaald door het kaartmateriaal. 

• Tot nu toe gevonden kaarten binnenwateren bieden 

te weinig detail.

• Lijkt meer geschikt voor groot water (OpenCPN)



Mogelijkheden software:

• Ozi Explorer (wordt verder niet behandeld)

Een zeer uitgebreid 

algemeen navigatie-

programma uit Australië.

Voor Windows en 

Android

Programma kost ca. 

€ 80,-- exclusief kaarten.

Doe-het-zelf kaarten zijn 

te vinden op internet 

maar vaak gedateerd

AIS mogelijk



Conclusie:

• Er bestaat géén systeem dat voor iedereen de juiste keuze is

• Voor mensen die op de Nederlandse binnenwateren blijven lijkt de
ANWB waterkaarten app i.c.m. een tablet een goede keuze.

• Mensen met een groter vaargebied die alleen willen zien waar ze varen 
zijn geholpen met de Navionics app i.c.m. een tablet

• Schippers die een meer allround navigatiesysteem zoeken en op groot 
open water varen moeten WinGPS, OpenCPN of Seaclear eens 
overwegen.

• Wie een TomTom voor op het water zoekt is geholpen met PC-Navigo 
of WinGPS (i.c.m. een laptop of Windows tablet)

• In april gaan we diverse systemen in de praktijk testen tijdens een 
vaartocht in Friesland met een motorjacht en zullen daar verslag van 
doen op de website




