Herziening productenportefeuille
Dienst der Hydrografie
De Dienst der Hydrograﬁe heeft haar productportefeuille opnieuw beoordeeld. Er ligt nu een voorgenomen besluit om geleidelijk enkele
vertrouwde producten geheel of gedeeltelijk te laten vervallen. De Dienst handhaaft uiteraard papieren en elektronische producten waarvoor een wettelijk verplichte gebruikersmarkt is, maar laat producten vervallen waar die wettelijke verplichting niet geldt of waarvoor een
dubbele papieren dekking bestaat.
De bestaansreden van de Dienst is het maken van producten voor veilige navigatie voor de SOLAS1-scheepvaart. Deze markt verandert ingrijpend.
Waar vroeger de papieren kaart leidend was, is tegenwoordig voor het grootste deel van de primaire doelgroep het gebruik van ECDIS verplicht.
Daardoor raakt het gebruik van papieren kaarten steeds meer op de achtergrond. Ook worden nieuwe standaarden ontwikkeld voor elektronische
navigatie. De Dienst wil en moet daarin mee, en dat vraagt om keuzes.
Momenteel is het Nederlands karteergebied gedekt met A0 papieren zeekaarten (voornamelijk in gebruik bij SOLAS-scheepvaart) en voor een deel
met de 1800-serie (voornamelijk in gebruik bij non-SOLAS-scheepvaart, onder andere voor recreatie). Hierdoor bestaat vaak een dubbele dekking.
We gaan die dubbele dekking zo veel als mogelijk beëindigen. Daarnaast gaan we de kartering van gebieden waarvoor de Dienst geen oﬃciële
karteerverantwoordelijkheid heeft beperken.
Het voorgenomen besluit, dat geleidelijk zal worden ingevoerd, is als volgt:
Vervallen kaartatlas 1803, omstreeks 2023
Vervallen kaartatlas 1809, per 1 januari 2021
Beperken dekking kaartatlas 1810, waarbij onder meer het traject IJmuiden-Amsterdam en de Randmeren vervallen, omstreeks 2023
Beperken dekking kaartatlas 1801, waarbij onder meer het Belgisch gebied grotendeels vervalt, omstreeks 2022
Beperken dekking kaartatlas 1812, waarbij onder meer het Lauwersmeer en het Duits gebied grotendeels vervalt, omstreeks 2022







Voor verdere vragen en opmerkingen verwijzen wij u graag naar ons contactformulier op
https://www.defensie.nl/onderwerpen/hydrograﬁe/vragen-aan-de-dienst-der-hydrograﬁe of naar info@hydro.nl
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