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INLEIDING

Op 20 april 2016 was het Nederlandse vrachtschip Nova Cura onderweg van Eregli aan 
de Zwarte Zee (Turkije) naar Aliga (Turkije). Het schip was beladen met 4400 ton 
staalproducten. Om 09.551 uur liep de Nova Cura in Mytilini Strait (ten noorden van 
Lesbos) op kruissnelheid aan de grond. Hierbij raakten alle dubbele bodemtanks lek en 
liepen vol water, evenals de machinekamer en de boegschroefkamer. Het schip was total 
loss.

Figuur 1: De Nova Cura aan de grond in Mytilini Strait (Griekenland). Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

De digitale kaart in de ECDIS (Electronic Chart Display and Information System, zie 
blauwe kader pagina 8) gaf aan dat de zee op de positie waar het schip zich bevond 112 
meter diep moest zijn. Het schip bleek echter op een ondiepte van Lamnas Reef te zijn 
gevaren. 

Het onderzoek is gericht op de volgende vragen:
1. Hoe kon de Nova Cura aan de grond lopen terwijl de digitale kaart aangaf dat 

de zee in die positie 112 meter diep zou moeten zijn?
2. Welke structurele veiligheidstekorten die verbeterd kunnen worden brengt het 

onderzoek naar het voorval met de Nova Cura aan het licht?

Het ongeval wordt geclassificeerd als een zeer ernstig ongeval als bedoeld in de Casualty 
Investigation Code van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en EU-richtlijn 
2009/18/EG. Dit betekent dat Nederland als vlaggenstaat de plicht heeft ervoor te 
zorgen dat een onderzoek wordt uitgevoerd. Deze onderzoeksplicht ligt ook vast in het 
Besluit Onderzoeksraad Voor Veiligheid. Direct na het ongeval zijn onderzoekers 
afgereisd naar de ongevalslocatie.

1 Alle tijden in dit rapport zijn lokale tijd. Griekenland = UTC+2.
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1 TOEDRACHT

Op de dag van de gronding, 20 april 2016, was de Nova Cura onderweg vanuit Eregli 
(Turkije) naar Aliaga (Turkije) met aan boord 4400 ton staalproducten. Daarmee had het 
schip een diepgang van 5,80 meter.

 

Figuur 2: Overzichtskaartje van de af te leggen route. Bron: Google Earth

Eregli ligt aan de Zwarte Zee. Om in Aliaga te komen moest de Nova Cura via de 
Bosporus naar de Zee van Marmara en daarna via de Dardanellen richting de Egeïsche 
Zee (zie figuur 2). De reisvoorbereiding voor de reis was voor vertrek gedaan door de 
tweede stuurman. Op de Nova Cura werd voor de navigatie gebruik gemaakt van een 
ECDIS.
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ECDIS – Electronic Chart Display and Information System

ECDIS is een navigatie-informatiesysteem met adequate back-up voorzieningen dat 
voldoet aan de standaarden van de International Maritime Organization (IMO): IMO 
Resolution A.817(19)).  In het bijzonder voldoet een ECDIS aan de eisen die gesteld 
worden aan een actuele kaart volgens het SOLAS2-verdrag van 1974 (regel V / 19 & 
V / 27). Een ECDIS maakt het mogelijk om elektronisch zeekaarten te gebruiken voor 
routeplanning en routemonitoring. In 2002 heeft de IMO de ECDIS geaccepteerd 
als vervanging van de papieren zeekaarten om te voldoen aan de SOLAS verplichting 
voor het aan boord hebben van de voor de reis relevante zeekaarten). Daarmee kan 
ECDIS dienen als digitale opvolging voor het navigeren met papieren zeekaarten. In 
de ECDIS worden verschillende systemen geïntegreerd om real time informatie te 
tonen over de positie van het schip, gekarteerde objecten, navigatie objecten en 
zich onder water bevindende gevaren. ECDIS integreert onder andere positie-
informatie van de GPS, het gyro-kompas en het scheepslog. Daarnaast kan ECDIS 
aanvullende navigatiegerelateerde informatie en aanwijzingen weergeven in een 
overlay zoals onder andere radar, echolood en het automatische indentificatiesysteem 
(AIS).

In juni 2009 heeft de IMO het SOLAS-verdrag gewijzigd en worden schepen 
verplicht om gebruik te maken van ECDIS. Vanaf 1 juli 2012 is de verplichting voor 
het gebruik van ECDIS gefaseerd ingevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
type schip, grootte (in GT) en bouwjaar (nieuwbouw of reeds bestaand). Een 
overzicht is te vinden in bijlage B.

De Nova Cura was gecertificeerd2om voor de navigatie gebruik te maken van de ECDIS3. 
Dit houdt in dat de ECDIS als primair navigatiemiddel gebruikt mocht worden en er maar 
een zeer beperkt portfolio van papieren zeekaarten aan boord hoefde te zijn. De 
oorspronkelijke bestemming van de Nova Cura was Izmir (Turkije). De tweede stuurman 
ging eerst na welke digitale kaarten hij nodig had en of er eventuele updates voorhanden 
waren in de ECDIS. Daarnaast las hij de pilots van de volgende haven, volume 64 van de 
Admiralty List of Radio Signals (ALRS) en beoordeelde hij de Navtex-meldingen op 
relevantie. De Navtex-meldingen waren gedigitaliseerd en de tijdelijke en voorlopige 
meldingen werden automatisch meegenomen. De route in de ECDIS werd vervolgens 
eerst in grote lijnen uitgezet, daarna werd verder ingezoomd voor een gedetailleerdere 
planning. De uitgezette route zou langs het westen van het eiland Lesbos (Griekenland) 
gaan, zie zwarte lijn in figuur 3.

Tijdens de reis naar Izmir werd duidelijk dat de Nova Cura niet in Izmir, maar in Aliaga 
een container zou laden die bestemd was voor Lissabon. In de loop van 19 april, toen er 
meer zekerheid kwam over de verwachte aankomsttijd in Aliaga, werd bekend dat als het 
schip voor 16.00 uur in Aliaga zou aankomen, de container nog direct geladen zou worden. 

2 Safety Of Life At Sea.
3 Gezien de grootte (3999 GT) was dit niet verplicht.
4 Volume 6 bevat onder andere informatie over loodsbegeleiding, Vessel Traffic Services en haveninformatie.
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Zo niet, dan zou de container de volgende dag aan boord gezet worden. De kortste 
route naar Izmir lag ten westen van Lesbos, zoals de tweede stuurman de route had 
gepland. Als men iets meer inzoomde op de kaart (zie figuur 3) bleek de route ten 
noorden van Lesbos  de kortste route naar Aliaga te zijn (de rode lijn) en scheelde dat 
twee uur varen. Hierop verlegde de kapitein de route om op die manier de container 
nog dezelfde dag in Aliaga te kunnen laden. Er werd geen nieuwe reisvoorbereiding 
gedaan. Een nieuwe kaart voor in de ECDIS was niet nodig, want de ENC met de juiste 
schaal om ook ten noorden van Lesbos te varen (de GR 4APP01)  was al in de ECDIS 
beschikbaar. 

Figuur 3:  Route naar Aliaga ten noorden van  Lesbos (rood), route naar Izmir ten westen van Lesbos (zwart). 

Bron: GR4APP01

Op de ochtend van de gronding (20 april 2016) nam de eerste stuurman om 04.00 uur de 
wacht over van de tweede stuurman. Het schip voer op dat moment door de Dardanellen, 
een zeestraat die de Zee van Marmara verbindt met de Egeïsche Zee. De kapitein had 
orders in het wachtorderboek geschreven en tot 06.00 uur (tijdens de donkere uren) was 
er, naast de stuurman van de wacht, een uitkijk op de brug. Kort voordat de eerste 
stuurman om 08.00 uur de wacht over zou dragen aan de kapitein zoomde hij uit op de 
ECDIS om zich voor te bereiden op de wachtoverdracht. Hij keek onder meer naar de 
geplande koers in Mytilini Strait. De eerste stuurman zag het waypoint nabij een 
gemarkeerde ondiepte in Mytilini Strait (Lamnas Reef) en vond dat deze te dicht bij de 
ondiepte was gepland. De eerste stuurman verlegde het waypoint niet, maar bracht het 
onder de aandacht van de kapitein tijdens de overdracht.
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Om 08.00 uur die ochtend nam de kapitein de wacht over. De eerste stuurman bracht 
het waypoint nabij de ondiepte onder de aandacht van de kapitein en in overleg 
verplaatste de kapitein het waypoint naar het zuiden (van 415 meter naar 500 à 600 
meter). Daarna ging de eerste stuurman van wacht en bleef de kapitein alleen achter op 
de brug.

Omstreeks 09:50 uur begaf de kapitein zich naar het koffiezetapparaat op de brug om 
koffie te zetten voor de bemanning. Het was gebruikelijk dat men om 10.00 uur op de 
brug gezamenlijk koffie dronk en het werk besprak. 
 
Om 09.55 uur ging er een zware trilling door het schip en kwam de Nova Cura stil te 
liggen. De ECDIS gaf in die positie een waterdiepte van 112 meter aan. De kapitein zette 
direct de telegraaf in de neutrale stand en daarmee de pitch van de schroef op nul. 
Hiermee schakelde hij de stuwkracht van de schroef uit. Al snel werd duidelijk dat het 
schip met een snelheid van 12 knopen aan de grond moest zijn gelopen. Dat werd 
bevestigd toen de kapitein vanaf de brugvleugel in het water keek. De rotspunten waren 
door het heldere water vanaf de brugvleugel te zien, zie figuur 4.

Figuur 4: De rotsen onder water, gezien van de brugvleugel van de Nova Cura. Bron: Bemanning Nova Cura

Het voorschip van de Nova Cura stak voorbij de ondiepte, maar vanaf het middenschip 
naar achteren zat de Nova Cura boven op een rots. De ECDIS gaf nog steeds aan dat de 
waterdiepte ter plaatse 112 meter moest zijn en dat de ondiepte zich ongeveer 0,2 
zeemijl - zo’n 400 meter - noordelijker (bakboord) van het schip moest bevinden. 



- 10 -

Nadat de kapitein begreep dat het schip aan de grond zat gaf hij algemeen alarm en 
meldde de bemanning zich op de brug. De kapitein gaf de tweede stuurman opdracht 
om met spoed de hoofdmotor te laten stoppen. De tweede stuurman kwam op zijn weg 
naar beneden de hoofdwerktuigkundige tegen en vertelde hem, in opdracht van de 
kapitein, de motor te stoppen. Toen iedereen weer terug op de brug was, stopte de 
kapitein het algemeen alarm. De kapitein had op dat moment de Griekse Kustwacht 
geïnformeerd over de gronding, waarop een kustwachtvaartuig direct uit een nabij 
gelegen haven vertrok richting het ongeval.

Aan boord van de Nova Cura probeerde men vervolgens de schade aan het schip te 
bepalen. Via een scherm op de brug was te zien dat de dubbelebodem-tanks, uitgerust 
met digitale opnemers, volliepen met water. De hoofdwerktuigkundige meldde dat er 
ook in de machinekamer veel water binnenstroomde. Nadat de kapitein de ballasttanks 
had laten peilen en de waterdiepten rondom het schip had laten bepalen werd duidelijk 
dat het achterschip vanaf het midden op de rots lag. 
 
Een kwartier na de gronding was de Griekse Kustwacht ter plaatse. De kapitein had de 
indruk dat de Griekse Kustwacht met behulp van kleine draagbare pompen water uit het 
schip wilde gaan pompen. De kapitein wilde dit niet, omdat hij te allen tijde wilde 
voorkomen dat er met olie vervuild water uit de machinekamer in zee terecht zou komen. 
Daarnaast was hij van mening dat het achterschip met het aanwezige water juist beter op 
de ondiepte zou blijven liggen waardoor werd voorkomen dat het schip alsnog van de 
ondiepte zou loskomen en mogelijk zou zinken. 

In overleg met de Griekse Kustwacht bekeek de kapitein of de bemanning geëvacueerd 
moest worden. Daarnaast informeerde de kapitein instanties over de situatie. 
Onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn afgereisd naar de 
ongevalslocatie om onderzoek te doen.

Tot ongeveer een week na het ongeval bleef de volledige bemanning aan boord. Toen er 
een storm over het gebied kwam is uiteindelijk de bemanning, op de kapitein na, met 
een helikopter geëvacueerd. De bunkers waren inmiddels uit het schip gehaald. Door de 
golven die deze storm veroorzaakte is het schip gaan bewegen op de rots. Hierdoor 
raakte het ruim ook lek. De lading werd uit het ruim gehaald en een aantal lekkages 
werd provisorisch gedicht. Nadat het schip was gelost en weer dreef, is de Nova Cura 
naar Pireaus gesleept. Daar is het schip geïnspecteerd en total loss verklaard. Het schip 
is verkocht aan de sloop en uiteindelijk, om gesloopt te worden, toch in Aliaga terecht 
gekomen.
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2 ACHTERGRONDINFORMATIE

Dit hoofdstuk bevat de achtergrondinformatie die gebruikt is voor de analyse van dit 
ongeval. De achtergrondinformatie bevat algemene informatie, zoals de totstandkoming 
van zeekaarten en het doen van reisvoorbereiding, en specifieke informatie zoals de 
locatie van de gronding, de inhoud van de verschillende zeekaarten van het gebied en 
informatie over het schip en de bemanning.

2.1 Hoe komen zeekaarten tot stand?

Voor de navigatie wordt onder meer gebruik gemaakt van zeekaarten. Zeekaarten zijn 
van oudsher gemaakt van papier, maar zijn er tegenwoordig ook in digitale vorm 
(elektronische kaarten). In het SOLAS-verdrag van de International Maritime Organization 
(IMO) staat onder meer beschreven dat kuststaten hun wateren in kaart moeten brengen. 
In Nederland gebeurt dit door de Dienst der Hydrografie van de Koninklijke Marine, voor 
de Griekse wateren is de Hellenic Navy Hydrografic Service verantwoordelijk voor het in 
kaart brengen van deze wateren. 

Hydrografie
Hydrografie is het meten van de diepte en samenstelling van het water en de 
zeebodem en het weergeven hiervan in nautische publicaties en (digitale) zeekaarten. 
In Nederland is de Dienst der Hydrografie (onderdeel van de Koninklijke Marine) 
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taak. Het meten van de diepte en 
samenstelling van het water en de zeebodem wordt gedaan met een zogeheten 
hydrografisch opnemingsvaartuig. Ook in andere landen gaat dit op een soortgelijke 
manier. 

Officiële kaarten en boekwerken voor de internationale beroepsvaart moeten wereldwijd 
leesbaar zijn voor zeevarenden. Daarom hebben ze onder meer hetzelfde formaat en 
dezelfde naamgeving. Ook worden dezelfde symbolen gebruikt voor bijvoorbeeld 
vuurtorens, obstakels en dieptes. De International Hydrographic Organization (IHO) stelt 
de specificaties vast in de Chart Specifications of the IHO.
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International Hydrografic Organization (IHO)
De IHO is een internationale organisatie met als doel ervoor te zorgen dat alle 
wereldzeeën, oceanen en bevaarbare wateren geïnspecteerd en in kaart gebracht 
worden. Het is de missie van de IHO om een wereldwijde omgeving te maken waarin 
lidstaten tijdig adequate hydrografische data, producten en services leveren en zorg 
dragen voor een zo groot mogelijk gebruik hiervan. Het is de visie van de IHO om 
een wereldwijde hydrografische autoriteit te zijn, die alle kuststaten en andere 
betrokkenen aanspoort om de maritieme veiligheid en effectiviteit te bevorderen, 
hetgeen ten goede komt aan de beveiliging en het duurzame gebruik van de 
maritieme omgeving. Er zijn 82 lidstaten5 aangesloten bij de IHO, waaronder ook 
Griekenland en Turkije. Elk lid van de IHO heeft zich verplicht zijn eigen wateren in 
kaart te brengen en deze gegevens up-to-date te houden.

Deze Chart Specifications gelden voor elektronische en voor papieren producten.  
Er is echter een verschil tussen de uitgifte van papieren en elektronische zeekaarten.5

Uitgifte papieren zeekaarten
Officiële papieren kaarten die aan de specificaties van de IHO voldoen, kunnen een 
uniek internationaal INT-nummer krijgen. Hydrografische diensten kunnen vervolgens 
elkaars kaarten gebruiken om zelf kaarten te maken. Ook kunnen ze deze eventueel 
bewerken voor eigen doeleinden (bijvoorbeeld de taal aanpassen). Ze geven de kaart 
dan onder een eigen nationaal nummer uit. Het INT-nummer staat daarnaast in paars 
vermeld.

Nederland is een van de lidstaten die veel internationale kaarten uitgeeft, maar neemt 
daarnaast ook INT-kaarten van andere lidstaten over. Papieren zeekaarten gaan dan ook 
over de landsgrenzen heen en de productie ervan is niet beperkt tot het land wiens 
wateren het betreft.

Uitgifte digitale zeekaarten
Er zijn twee soorten digitale kaarten, de Electronic Navigational Chart (ENC) en de Raster 
Navigational Chart (RNC). Voor de productie van een ENC geldt dat deze alleen gemaakt 
mag worden door of namens het land wiens wateren het betreft. Dit in tegenstelling tot 
een RNC. Een RNC is een rasterkaart en feitelijk een ingescande papieren zeekaart. 
Daardoor ziet een RNC er hetzelfde uit als de papieren zeekaart. Een RNC heeft dezelfde 
wereldwijde dekking en nauwkeurigheid als de papieren zeekaarten. Bij te ver inzoomen 
op een RNC worden de pixels van de scan zichtbaar en daarmee neemt de 
betrouwbaarheid af. Daarnaast schalen objecten in de kaart bij het inzoomen niet mee 
en zijn de objecten niet meer in verhouding met de schaal van de kaart. Dit kan rare 
beelden opleveren. 

Een ENC is een vectorkaart. In tegenstelling tot een RNC zijn alle elementen in een 
vectorkaart individueel opgeslagen. Dit maakt het mogelijk dat een ENC in zogeheten 
lagen opgebouwd kan worden. De kustlijnen, boeien, lichten, etc. en hun kenmerkende 

5 In 2016.
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eigenschappen zoals positie, kleur en vorm worden in een database opgeslagen en deze 
gegevens kunnen selectief zichtbaar gemaakt worden. Het op de ECDIS getoonde 
uiterlijk van de digitale kaart kan sterk verschillen van de traditionele zeekaart. Door het 
onafhankelijk van elkaar opslaan van informatie in een database en de mogelijk om te 
combineren met overlays en andere informatie bronnen kan een ECDIS presentatie  
gepersonaliseerd worden. Zo kan de gebruiker bepalen welke informatie zichtbaar is. De 
ENC-informatie zelf is wel gebonden aan (minimale) presentatie standaarden per schaal 
(usage band), zoals ondiepten en gevaarlijke wrakken. Deze zijn ingeven door certificering 
eisen voor veilige navigatie.  

Voor Nederlandse schepen die paperless varen geldt dat als er voor een gebied een 
geschikte ENC beschikbaar is, er geen RNC gebruikt mag worden. 

2.2 Totstandkoming van een Electronic Navigational Chart (ENC)

Om alle functionaliteiten van de ECDIS te kunnen gebruiken is het van belang dat er 
ENC’s beschikbaar zijn en niet slechts ingescande papieren zeekaarten (RNC’s). Ieder 
land dat het SOLAS-verdrag heeft ondertekend heeft zich hiermee verplicht tot het 
produceren van ENC’s voor hun wateren. 

Het proces om te komen tot een digitale zeekaart valt grofweg in vier stappen uiteen, te 
weten:  

1. Inwinning van gegevens
2. ENC productie 
3. ENC validatie 
4. ENC distributie 

Inwinning en productie
De inwinning van gegevens voor de een ENC gebeurt door de hydrografische dienst en 
kan op twee manieren gebeuren; 1. door de zeebodem met een opnemingsvaartuig in 
kaart te brengen (nieuwe data); of 2. door de gegevens van een papieren kaart te 
gebruiken (hergebruik van oude data). Als er in dit geval gegevens van een papieren 
kaart gebruikt worden, gaat het niet om het inscannen van de kaart (zoals bij een 
rasterkaart), maar om het digitaliseren van alle elementen van de kaart om er een 
vectorkaart van te maken. De tweede methode wordt vooral gebruikt voor gebieden die 
geen prioriteit krijgen om opnieuw in kaart gebracht te worden door de hydrografische 
dienst (bijvoorbeeld als gevolg van een risico-inschatting in relatie met de (schaarse) 
inwinningscapaciteit van opnemingsvaartuigen).

Bij de hydrografische dienst wordt de data  omgezet om weergegeven te kunnen worden 
in een ECDIS. De IHO heeft hiervoor een standaard opgezet, de S-57 (IHO Transfer 
Standard for Digital Hydrographic Data). Hierin staan onder meer kwaliteitsnormen voor 
de data. De maker van een ENC (de hydrografische dienst) bepaalt de kwaliteit van de 
data waarmee de ENC gemaakt is en daarmee de betrouwbaarheid van de ENC. De 
betrouwbaarheid van een ENC wordt uitgedrukt in de Category of Zone of Confidence 
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in data (CATZOC of Zone of Confidence6). Alle gebieden binnen een ENC hebben hun 
eigen CATZOC. CATZOC’s geven hiermee in algemene zin inzicht in de staat van de 
‘hydrografie. CATZOC’s ondersteunen daarnaast de gebruiker bij het plannen en 
monitoren van een veilige navigatieroute. De CATZOC is van groot belang, omdat in 
sommige ENC’s een gebied kan voorkomen waarbinnen de gekarteerde posities een 
afwijking van meer dan 500 meter kunnen hebben, of de vermelding ‘unassessed’ 
hebben gekregen. De vermelding ‘unassessed’ houdt in dat de betrouwbaarheid van de 
gebruikte data niet is vastgesteld. 

Daar waar de CATZOC de gebruiker informatie geeft over de betrouwbaarheid van de 
gebruikte data, geeft het pick report van de ENC de gebruiker informatie over de historie 
van de ENC, zoals jaartal van de opname, het type opname, wijzigingen en laatste 
bijwerkingen. Het pick report kan voor iedere positie in de kaart worden opgeroepen.

Validatie van de ENC
De hydrografische dienst van een land stuurt de ENC ter validatie naar één van de twee7 
zogeheten Regional ENC coordinating centres (RENC). Een RENC ondersteunt de 
aangesloten hydrografische diensten bij de productie en de distributie van ENC’s. 

De validatie is geen inhoudelijk toets op correctheid van het kaartbeeld, maar richt zich 
vooral op de controle of de kaarten aan een afgesproken standaard voldoen en of de 
kaartinformatie  consistent is in de verschillende schalen. En of er gaten in de data zitten 
en of de aansluiting en overlap van twee aan elkaar grenzende ENC’s bijzondere dingen 
laten zien. Als er discrepanties bestaan in de overgang en/of overlap van ENC’s, wordt 
dit gemeld aan het land dat de ENC geproduceerd heeft. Als er overlap in data bestaat, 
maar de ENC wel aan de S-57 standaard voldoet, wordt de ENC wel in de database 
opgenomen. Dit is uiteindelijke de beslissing van het producerende land. Hierdoor kan 
het gebeuren dat er ENC’s in omloop komen die niet goed op elkaar aansluiten of 
overlap vertonen. RENC maken hiervan wel melding, onder andere aan de distributeurs 
van ENC’s.
 
Distributie 
Een ENC die door een RENC in de database is opgenomen gaat naar de aangesloten 
kaartagentschappen die de ENC’s distribueren, zogeheten Value Added Resellers (VAR). 
Er is voor dit systeem gekozen zodat niet ieder land een eigen distributienetwerk hoeft 
op te zetten. Een VAR is een commerciële partij die de ENC’s voor verschillende landen 
distribueert. Een VAR mag een ENC niet veranderen, maar mag wel een extra laag met 
informatie toevoegen, een ‘overlay’. In de ECDIS kan de gebruiker ervoor kiezen deze 
overlay ‘aan’ of ‘uit’ te zetten. Of een overlay beschikbaar is en de inhoud ervan, hangt af 
van de VAR die de ENC distribueert.

Tenslotte gaat vanuit een VAR een ENC, eventueel door tussenkomt van een VAR-
distributeur, naar de gebruiker  om in het ECDIS te worden geladen. Om misbruik van de 
data te voorkomen wordt de ENC vaak met encryptie aangeleverd conform de S-63 standaard. 

6 Een overzicht van de verschillende CATZOC’s is te vinden in bijlage C.
7 Zie bijlage D.
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In de gevallen dat de ECDIS-fabrikant ook VAR/VAR-distributeur is, kan deze de ENC 
qua weergave zo aanpassen dat hij optimaal wordt weergegeven op zijn ECDIS-apparaat. 
De ENC wordt dan een System ENC. Een SENC is qua inhoud niet anders dan een ENC, 
maar is geoptimaliseerd voor weergave in een specifiek ECDIS-systeem van de 
betreffende ECDIS-fabrikant. Op dit moment zijn er ongeveer 38 verschillende ECDIS-
systemen op de markt.

Aangesloten 
Hydrografische

 diensten

Aangesloten 
Hydrografische

 diensten

IC-ENC RENC

Distributeurs
Andere PRIMAR 

distributeurs

Gebruikers

IC-ENC-database Primair ENC-database

Primar VAR

Niet bij een RENC 
aangesloten 

hydrografische 
diensten

Primar RENC

Aangesloten 
Hydrografische

 diensten

Diverse VAR’s

Figuur 5: Het proces met  de actoren van de totstandkoming van digitale zeekaarten.8

2.3 Beschikbare zeekaarten van Mytilini Strait, de ongevalslocatie

Mytilini Strait
Lamnas Reef is een ondiep gebied dat ligt in Mytilini Strait. Mytilini Strait is het vaarwater 
dat de grens vormt tussen Turkije en Griekenland (ter plaatse van het Griekse eiland 
Lesbos), zie figuur 6. Lamnas Reef ligt voor een gedeelte in Griekse wateren en voor een 
gedeelte in Turkse wateren.

8 https://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/WEND/WENDWG7/ENC%20DATA%20FLOW%20v2%20January%20
2017.pdf
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Figuur 6: Grens tussen Griekenland en Turkije in Mytilini Strait. Bron: GR4APP01

Hellenic Navy Hydrographic Service
In Griekenland is de Hellenic Navy Hydrographic Service (HNHS) verantwoordelijk voor 
de productie van Griekse papieren zeekaarten en ENC’s.

De HNHS heeft voor Mytilini Strait een papieren zeekaart en een ENC uitgegeven, zie 
figuur 7. De opname van het gebied is in 1967 gedaan met de toen voorhanden zijnde 
apparatuur (analoog). Door de opkomst van het gebruik van ECDIS en de vraag om 
ENC’s heeft de HNHS de eerste ENC van het gebied in 2004 geproduceerd, op basis 
van data uit 1967. 

De HNHS beschikt over vier vaartuigen (drie grote en een kleinere). Gezien het aantal 
vaartuigen moet de HNHS gebieden prioriteren en heeft de HNHS de nadruk gelegd op 
het bevaarbaar houden van de grote Griekse zeehavens. Daarom werd gekozen voor het 
maken van een ENC op basis van de Griekse papieren zeekaart, hoewel de data 
gedateerd was. Op deze manier was er toch een ENC beschikbaar en stemden de 
papieren zeekaart en de digitale zeekaart met elkaar overeen. 
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Figuur 7: Griekse papieren zeekaart van de ongevalslocatie. Bron: Bemanning Nova Cura

CATZOC
Omwille van de leeftijd van de data (1967) die werd gebruikt voor de oorspronkelijk 
papieren zeekaart (en dus de ENC) gaf men de ENC CATZOC U. Dit houdt in dat de 
betrouwbaarheid van de gebruikte data niet is vastgesteld
 
Sectorenlichten
Lamnas Reef werd in 1967 met analoge apparatuur in kaart gebracht. Het gevaar van 
Lamnas Reef werd destijds door de HNHS onderkend. Om de zeevarende te 
ondersteunen bij de passage van Mytilini Strait staan op het Griekse eiland Lesbos twee 
sectorenlichten opgesteld, die beide het gevaar ter plaatse van Lamnas Reef aangeven, 
zie figuur 8. 
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Figuur 8: Sectorenlichten in Mytilini Strait. Bron: GR4APP01

De sectorenlichten Ák Mólyvos (links in fi guur 8) en Ák Skamniá (rechts in fi guur 8) zijn 
beide bedoeld om te waarschuwen voor het gevaar van Lamnas Reef. Het gevaar bevindt 
zich in dit geval in het gebied dat tegelijkertijd door én het groene én het rode sectorlicht 
wordt beschenen. Voor de passage onderlangs Lamnas Reef, vanuit het westen zoals de 
Nova Cura beoogde (linkerkant van fi guur 8) is het de bedoeling om in de linker witte 
sector van Ak Skamniá aan te komen varen (zie blauwe lijn9 in fi guur 8). Pas als men de 
groene sector van Ak Mólyvos gepasseerd is, kan men bakboord uit gaan; beide 
sectorenlichten zijn dan wit. Daarna passeert men van de rode sector van Ak Skamniá en 
is men Lamnas Reef voorbij.  De coördinaten van het gebied dat bestreken wordt door 
de sectorenlichten stonden ook vermeld in de Pilots van het gebied (NP48, pagina 453). 
Het is niet verboden in de groene of rode sector van een sectorenlicht te varen. 

United Kingdom Hydrografi c Offi ce (UKHO)
UKHO geeft via Admiralty Maritime Products & Services papieren zeekaarten uit in de 
British Admiralty serie. De UKHO heeft de Griekse papieren zeekaart overgenomen, 
aangevuld met de bij hen bekende informatie en uitgegeven met het nummer 1061. Het 
kaartnummer is dan BA1061. De UKHO beschikt onder andere over satellietbeelden van 
Mytilini Strait en heeft deze informatie verwerkt in de BA1061, zie fi guur 9.

9 De blauwe lijnen in fi guur 8 zijn ter illustratie en zijn niet per defi nitie te varen koersen.
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Figuur 9: Lamnas Reef in BA1061.

De Admiralty Vector Chart10 Service (AVCS, de digitale Admiralty kaarten) heeft in 2013 
een Admiralty Information Overlay (AIO)11 gemaakt met daarin het verschil tussen de 
UKHO papieren kaart BA1061 en de Griekse ENC GR 4APP01. De beschikbaarheid van 
deze AIO in de ECDIS hangt af van de Value Added Reseller (VAR) waar men de ENC’s 
koopt.

2.4 Reisvoorbereiding met ECDIS

Het doen van een reisvoorbereiding is verplicht en moet bijdragen aan een veilige 
navigatie. De International Maritime Organisaton (IMO) heeft richtlijnen opgesteld die de 
stuurman of kapitein ondersteunen bij de reisvoorbereiding. De reisvoorbereiding bevat 
onder meer het voorbereiden op het vertrek uit de haven, het voorbereiden en uitzetten 
van de route naar de volgende haven en de voorbereiding van de aankomst in die 
volgende haven.

In de IMO resolutie A.893(21) Guidelines For Voyage Planning (zie bijlage E) staat dat 
met alle informatie relevant voor de af te leggen reis rekening gehouden moet worden. 
Dit houdt onder meer in dat de betrouwbaarheid van de te gebruiken zeekaarten 
gecontroleerd moet worden. Zoals al beschreven, kunnen in de ECDIS verschillende 

10 https://www.admiralty.co.uk/charts/digital-charts/admiralty-vector-chart-service
11 Extra laag in een ENC, zie Productie en distributie pagina 15.
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lagen van informatie ‘aan’ of ‘uit’ worden gezet. De Category of Zone of Confidence 
(CATZOC) is niet standaard zichtbaar op het scherm. Om in de ECDIS te bekijken welke 
CATZOC’s de uitgezette route bevat, moet via een menu deze laag ‘aan’ gezet worden.

Voor iedere positie in de ENC kan het pick report  worden opgeroepen. De maker van 
de kaart geeft de betrouwbaarheid aan door middel van de CATZOC, maar de inhoud 
van de ENC kan niet worden gecontroleerd door een Regional ENC coordination center 
(zie Inwinning en productie, pagina 14). Het pick report geeft de gebruiker informatie 
over de historie van de ENC, zoals jaartal van de opname, het type opname, wijzigingen 
en laatste bijwerkingen. 

Sectorenlichten zijn ook relevant in de reisvoorbereiding, omdat deze een veilige 
navigatie ondersteunen. Voor sectorenlichten geldt in de ECDIS ook dat de sectorlijnen 
‘aan’ of ‘uit’ gezet kunnen worden. Hiervoor geldt dat als de sectorlijnen ‘aan’ staan, dit 
direct geldt voor alle sectorenlichten die in de ENC staan. Ook van degene die voor de 
route niet relevant zijn. In de Standaard Display setting staan de sectorenlichten op ‘uit’.

2.5 Schip en bemanning

De Nova Cura werd in 1999 gebouwd bij Severnav Shipbuilding S.A. in Turnu Severin 
(Roemenië) en was sinds 2008 in eigendom van Nova Sea Transport. De Nova Cura was 
een vrachtschip met containercapaciteit en voer onder Nederlandse vlag. Het schip was 
geschikt om wereldwijd te varen, maar voer vooral in Europa en dan met name in de 
Baltische staten en de Middellandse Zee. Zie Bijlage A voor de scheepsgegevens.

De bemanning van de Nova Cura bestond op het moment van het ongeval uit zeven 
personen. De minimaal vereiste bemanningssterkte (‘minimum safe manning’) was zes 
personen. Alle bemanningsleden beschikten over de juiste vaarbevoegdheden. Ten tijde 
van het ongeval had de kapitein de wacht op de brug. De kapitein voer al acht jaar op de 
Nova Cura en had ten tijde van de gronding 26 jaar ervaring op zee.

De Nova Cura was sinds 2008 gecertificeerd om ‘paperless’ te varen en de officieren 
hadden een ECDIS-training (IMO-modelcourse 1.27) gevolgd.
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3 ANALYSE

3.1 Positie onjuist in de gebruikte zeekaart

Voor dit onderzoek zijn verschillende kaarten van het gebied van de gronding vergeleken 
met elkaar. Het gaat hier om twee papieren zeekaarten en een digitale zeekaart. Eén van 
de papieren kaarten en de digitale zeekaart (beiden Grieks) stemmen met elkaar overeen 
omdat deze is gemaakt op basis van de zelfde Griekse broninformatie, de andere 
papieren zeekaart (British Admiralty) laat afwijkende informatie zien.

Gebleken is dat de positie van Lamnas Reef niet correct in de Griekse kaarten staat. In 
fi guur 10 is de positie van de Nova Cura te zien ten opzichte van Lamnas Reef. De GPS-
positie van de Nova Cura is gecontroleerd met een kruispeiling. De plaats waar de Nova 
Cura aan de grond is gelopen bevindt zich 0,2 mijl zuidelijker dan de gekarteerde 
ondiepte.

Lamnas Reef

Positie Nova Cura

Figuur 10: Uitkomst kruispeiling positie Nova Cura in de Griekse papieren zeekaart. Bron: Bemanning Nova Cura

Op de Nova Cura werd voor de navigatie gebruik gemaakt van ECDIS en niet van 
papieren zeekaarten. In fi guur 11 is de positie van de Nova Cura op de ECDIS te zien; 
deze laat hetzelfde beeld zien als de Griekse papieren zeekaart. Zowel fi guur 10 als fi guur 
11 laten zien dat, daar waar de Nova Cura aan de grond liep, het water 112 meter diep 
zou moeten zijn volgens de Griekse zeekaarten.
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Wat verder opvalt in fi guur 11 is de scheiding tussen twee ENC’s. De schaal van de 
onderste ENC is anders dan die van de bovenste (te zien aan de verticale strepen) en de 
ondiepte in de bovenste ENC (blauwe vlak) stopt abrupt op de scheiding van de ENC’s. 
Deze scheiding van de twee ENC’s komt overeen met de ligging van de grens12 tussen 
Turkije (bovenkant) en Griekenland (onderkant).

Scheiding van 2 ENC’sTurkse ENC

Positie Nova CuraGriekse ENC

Figuur 11: Beeld van de ECDIS op de ongevalslocatie. Bron: ECDIS Nova Cura

In paragraaf 2.3 staat onder het kopje Validatie en productie (pagina 14) dat als er 
discrepanties bestaan in de overgang en/of overlap van ENC’s, dit wordt gemeld aan het 
land dat de ENC geproduceerd heeft. De uiteindelijke beslissing is voor het produceerde 
land. Als er overlap in data blijft bestaat, maar de ENC voldoet wel aan de S-57 standaard, 
dan wordt de ENC toch in de database opgenomen. In fi guur 11 is te zien dat de twee 
ENC’s niet goed op elkaar aansluiten, maar dat beide ENC’s wel op deze manier zijn 
uitgegeven. 

Eerder in dit rapport is benoemd dat alleen landen wiens wateren het betreft ENC’s 
mogen (laten) maken en (doen) uitgeven. Dit in tegenstelling tot papieren zeekaarten. Zo 
is in de kaart van de UKHO, de BA1061, informatie uit verschillende landen en 
informatiebronnen verwerkt. In fi guur 12 is te zien dat de BA1061 daardoor een completer 
beeld geeft van de ongevalslocatie. Te zien is dat de ondiepte waarop de Nova Cura aan 
de grond liep in deze kaart wel zichtbaar was.

12 Zie ook fi guur 8.
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Figuur 12: De ongevalslocatie uitgezet in de BA1061.

3.2 Reisvoorbereiding voor een veilige navigatie

Goed voorbereid aan een zeereis beginnen draagt bij aan een veilige navigatie. In 
paragraaf 2.5 is reeds benoemd dat de IMO in resolutie A.893(21) Guidelines For Voyage 
Planning richtlijnen heeft opgesteld die de stuurman of kapitein ondersteunen bij de 
reisvoorbereiding. De reisvoorbereiding bevat onder meer het voorbereiden op het 
vertrek uit de laatst aangedane haven, het voorbereiden en uitzetten van de route naar 
de volgende haven en de voorbereiding van de aankomst in die volgende haven. 

De komst van ECDIS heeft het navigeren in een aantal opzichten gemakkelijker gemaakt. 
Het gebruik van digitale kaarten en realtime informatie direct weergegeven op het 
scherm maken dat de officier van de wacht niet meer zelf meerdere informatiebronnen 
bij elkaar hoeft te brengen om te weten waar het schip vaart. Ook radar, ARPA13, en AIS14  
kunnen worden gekoppeld aan de ECDIS en zorgen ervoor dat de officier van de wacht 
nog meer ondersteund wordt bij het navigeren. Feit is wel dat men vooraf moet bedenken 
welke informatie men op het scherm wil hebben. Door het ‘aan’ of ‘uit’ kunnen zetten van 
lagen met informatie kan de officier van de wacht het beeld personaliseren met de 
informatie die hij of zij relevant acht. Daar staat tegenover dat als bepaalde lagen niet 
‘aan’ gezet worden of geraadpleegd zoals CATZOC, relevante informatie gemist kan worden. 

13 ARPA: Automatic Radar Plotting Aid.
14 AIS: Automatic Identification System.
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Om gecertificeerd te kunnen worden moet een ECDIS wel altijd een minimaal ENC 
kaartbeeld weergeven om aan de eisen voor veilige navigatie te kunnen voldoen (je kunt 
niet alles uit zetten).

Betrouwbaarheid van zeekaarten
Los van het feit dat de positie van Lamnas Reef niet correct in de Griekse ENC werd 
weergegeven, was de reisvoorbereiding op de Nova Cura voorafgaand aan de gronding 
niet optimaal. De kapitein en de tweede stuurman waren niet bekend met de CATZOC 
van de gebruikte ENC. In de IMO resolutie A.893(21) Guidelines For Voyage Planning 
staat dat met alle informatie relevant voor de af te leggen reis rekening gehouden moet 
worden. De betrouwbaarheid controleren van de te gebruiken ENC valt onder relevante 
informatie voor de af te leggen reis. 

Daarnaast werd na de reisvoorbereiding voor de initiële route ten zuiden van Lesbos, de 
route verlegd. Er werd geen volledig nieuwe reisvoorbereiding gedaan voor de route ten 
noorden van Lesbos. Lamnas Reef werd op de Nova Cura wel opgemerkt op de kaart, 
waarop men besloot het waypoint iets naar het zuiden te verleggen. Het abrupt stoppen 
van de ondiepte op de overgang van de twee ENC’s werd niet als ongebruikelijk 
aangemerkt. Niet opgemerkt werd dat de ENC een CATZOC U classificatie had, hetgeen 
betekent dat de betrouwbaarheid van de voor de kaart gebruikte data niet kon worden 
vastgesteld. De in dit geval gekozen afstand tot de ondiepte (± 400m) was daardoor 
onvoldoende om gronding te voorkomen. 

Daar waar in een papieren zeekaart het brondiagram altijd als aparte afbeelding (in 
vaktermen heet dit de titel) is opgenomen, moet men er in de ECDIS actief naar op zoek. 
Het pick report kan weliswaar in iedere positie van de ENC worden opgeroepen, maar 
soms (afhankelijk van de fabrikant) moet men een aantal menu’s door om bij de informatie 
te komen die men wil zien. 

Los van het onbekend zijn met CATZOC, is de instelling in de ECDIS niet heel 
gebruiksvriendelijk. De laag waarmee de CATZOC zichtbaar wordt in de ECDIS kan ‘aan’ 
of ‘uit’ staan. Deze laag constant ‘aan’ hebben staan zorgt voor een vervuiling van het 
beeld, zoals te zien in figuur 13. Daarom is het goed om tijdens de reisvoorbereiding de 
laag even ‘aan’ te zetten om na te gaan welke verschillende CATZOC’s zich op de route 
bevinden. Ook is het belangrijk om bij afwijking van de geplande route de CATZOC van 
de nieuwe route te checken, zeker als men daar voor het eerst komt.
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Figuur 13:  ENC weergave, links met CATZOC ‘aan’, rechts met CATZOC ‘uit’.  

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Sectorenlichten
Zowel in de reisvoorbereiding als tijdens het varen is een ander middel ter ondersteuning 
van de navigatie niet meegenomen. De sectorenlichten Ák Mólyvos en Ák Skamniá 
(rechts in figuur 8) zijn beide bedoeld om te waarschuwen voor het gevaar van Lamnas 
Reef. Het gevaar bevindt zich in dit geval in het gebied dat tegelijkertijd door én het 
groene én het rode sectorlicht wordt beschenen. Dit staat eveneens in de Pilots van het 
gebied. De kapitein aan boord van de Nova Cura geeft aan de sectorenlichten wel 
gezien te hebben, maar dacht dat sectorenlicht Ák Skamniá bedoeld was voor de 
ondiepte ten noorden van Skala Sykaminias. De Nova Cura bevond zich uiteindelijk 
precies in het gebied waar de rode en groene sector elkaar overlappen. Dit geeft aan 
dat de passage met behulp van deze sectorenlichten niet juist is meegenomen in de 
reisvoorbereiding.

Daar waar in een papieren kaart de sectorgrenzen staan ingetekend, moet in de ECDIS 
de laag voor sectorgrenzen (lights) ‘aan’ of ‘uit’ gezet worden. In figuur 14 staan het beeld 
van de ECDIS en de papieren zeekaart onder elkaar om het verschil in weergave duidelijk 
te maken. Voor de sectorgrenzen geldt in de ECDIS ook weer dat of alles ‘aan’ staat of 
alles ‘uit’. Constant deze laag ‘aan’ geeft vervuiling van het beeld en komt de navigatie 
niet ten goede. Daarom is het goed om tijdens de reisvoorbereiding de relevante 
sectorenlichten te markeren en de laag tijdelijk ‘aan’ te zetten waar dat tijdens het varen 
noodzakelijk is.

Daarnaast is het opvallend dat de presentatie van de sectoren in een ENC niet doorlopen 
tot de gevaren die ze afdekken. Dit is op een papieren kaart wel het geval. Hierdoor 
werken de sectorenlichten op een papieren zeekaart intuïtief goed en op een ENC 
intuïtief slecht.  
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Figuur 14:  Links: Sectorenlichten in de ECDIS,  rechts: sectorenlichten in de Griekse papieren zeekaart.  

Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid

Inzoomen
Door de mogelijkheid om in te zoomen in een ENC kan het gevoel ontstaan dat men 
heel nauwkeurig kan varen. In figuur 15 lijkt de Nova Cura op een redelijke afstand te 
zitten van Lamnas Reef. Mede door de hoge nauwkeurigheid van GPS-apparatuur kan de 
eigen positie heel nauwkeurig worden weergegeven. Als echter de ENC waarop deze 
positie wordt geprojecteerd onbetrouwbaar is, is positiebepaling tot op de meter 
nauwkeurig weinig waard.

Figuur 15: Positie Nova Cura ingezoomd op ECDIS. Bron: ECDIS Nova Cura
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Naast het feit dat bij inzoomen op een ENC het gevoel ontstaat dat men heel nauwkeurig 
kan varen, kan door inzoomen ook relevante informatie wegvallen. Als de officier van de 
wacht niet regelmatig uitzoomt, loopt men het risico het overzicht kwijt te raken.

Daar waar in papieren zeekaarten de weergave is zoals de cartograaf het neerzet, is de 
weergaven van een ENC in de ECDIS naar eigen wensen aan te passen. Enerzijds 
vergemakkelijkt dit het vergaren van voor de reis noodzakelijk informatie (alles in één 
apparaat), anderzijds maakt dit de ECDIS tot een gecompliceerd apparaat. Er is een 
grote verscheidenheid aan ECDIS-fabrikanten, die ieder op hun eigen manier een 
veelheid aan knoppen of menugestuurde instellingen in hun systemen hebben 
ingebouwd. Het gevaar hiervan is dat men door de bomen het bos niet meer ziet 
waardoor essentiële informatie gemist wordt.
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4 CONCLUSIES

Hoe kon de Nova Cura aan de grond lopen terwijl de digitale kaart aangaf dat de 
zee in die positie 112 meter diep zou moeten zijn?

Het antwoord op de deze vraag begint bij de reisvoorbereiding. De reisvoorbereiding 
aan boord van de Nova Cura was gemaakt voor de route naar Izmir en zou westen van 
Lesbos lopen. Toen de bestemming Aliaga werd, is de route verlegd. De nieuwe route 
liep noord van Lesbos en daarvoor is er geen nieuwe reisvoorbereiding gedaan. Er 
werden nieuwe waypoints uitgezet, maar er is geen andere informatie betrokken bij het 
verleggen van de route. De Pilots van het gebied werden niet geraadpleegd op mogelijke 
bijzonderheden van het gebied, de sectorlichten werden niet (voldoende) geïdentificeerd 
en de betrouwbaarheid van de gebruikte ENC werd niet bekeken.

De positie van de ondiepte van Lamnas Reef in de gebruikte ENC week af van de plaats 
in werkelijkheid. De ondiepte zou volgens de ENC 0,2 zeemijl (ongeveer 400 meter) 
noordelijker moeten liggen. Doordat men zich niet bewust van de term CATZOC en 
daarmee niet van de betrouwbaarheid van de ENC, wist men niet dat er grote afwijkingen 
in de ENC konden voorkomen. Ook gaf het beeld dat op de scheiding van twee ENC’s 
een ondiepte abrupt stopt, geen aanleiding om meer afstand te nemen van Lamnas 
Reef. De in dit geval gekozen afstand tot de ondiepte (± 400m) bleek onvoldoende om 
de gronding te voorkomen.

Het raadplegen van de Pilots (waarin de ondiepte beschreven werd) en het juiste gebruik 
van de sectorenlichten had bij kunnen dragen aan het veilig passeren van Lamnas Reef. 

Een goede reisvoorbereiding draagt bij aan een veilige navigatie. Het gebruik van 
ECDIS maakt dat er verschillende informatiebronnen bij elkaar worden gebracht, 
maar dan moet men wel gebruik maken van de informatie die er is. De positie van 
de ondiepte van Lamnas Reef week weliswaar af van de gekarteerde positie in de 
ECDIS, maar de Nova Cura was niet in die positie gekomen als bij het verleggen van 
de route de reis opnieuw was voorbereid. Naast het gebruik van ECDIS moet ook 
gebruik gemaakt worden van alle mogelijke middelen die de navigatie ondersteunen.

 
Welke structurele veiligheidstekorten die verbeterd kunnen worden brengt het 
onderzoek naar het voorval met de Nova Cura aan het licht?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van ECDIS is het van belang dat men ENC’s 
gebruikt. De ENC is immers opgebouwd uit lagen die in de ECDIS aan- of uitgezet 
kunnen worden. Het beschikbaar zijn van een ENC kan de indruk wekken dat, gezien het 
feit dat ECDIS nog maar in 2002 is geaccepteerd als primair navigatiemiddel, de inhoud 
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van de ENC dan ook wel nieuw zal zijn. Met deze gedachte lijken van oudsher geleerde 
vaardigheden als het controleren van de nauwkeurigheid van de gebruikte kaart te 
verwateren. Dit terwijl hydrografische diensten er ook voor kunnen kiezen om een oude 
papieren zeekaart te digitaliseren en om te zetten in een ENC. Daardoor is het van 
cruciaal belang dat in de reisvoorbereiding met ECDIS de CATZOC van de gebruikte 
kaarten en de pick reports worden bekeken en gecontroleerd. 

Bij het gebruik van ECDIS wordt voorbij gegaan aan het in omloop zijn van ENC’s 
met een zeer lage betrouwbaarheid. De controle van de CATZOC en het raadplegen 
van pick reports zijn daarom cruciaal voor een veilige navigatie.

Naast het feit dat de gebruiker van ECDIS zich moet realiseren dat er ENC’s in omloop 
zijn die gebaseerd zijn op hele oude data, is het voor hydrografische diensten goed zich 
te realiseren hoe ECDIS  in de praktijk wordt gebruikt. Daar waar gebruikers van ECDIS 
oude vaardigheden moeten toepassen in de nieuwe techniek, zouden hydrografische 
diensten geen oude of verouderde informatie in een nieuw systeem moeten stoppen. 
Nieuwe techniek doet vermoeden dat de informatie in die techniek ook up-to-date is.

Bij het maken van ENC’s van hele oude zeekaarten gaan hydrografische diensten 
voorbij aan het gebruik van deze ENC’s in de praktijk en de verwachtingen die er 
zijn van een relatief nieuw systeem als ECDIS. Hydrografische diensten wekken met 
het omzetten van oude papieren zeekaarten in ENC’s bij gebruikers onbewust de 
indruk dat de informatie wel up-to-date zal zijn.

Naast de weergave van een zeekaart bevat een systeem als ECDIS nog veel meer 
informatie die de officier van de wacht tot nut kan zijn. Door de hoeveelheid aan 
mogelijkheden, instellingen en allerlei ondersteunende informatie dreigt het gevaar dat 
de gebruiker door de bomen het bos niet meer ziet, waardoor essentiële informatie 
gemist wordt. Er ontstaat een situatie waarbij de techniek veel meer informatie kan 
aanbieden dan dat de gebruiker in beschouwing kan nemen. Door de realtime informatie 
en het ver kunnen inzoomen op de ENC geeft het de zeevarende een gevoel van 
schijnbare nauwkeurigheid waar men niet op kan vertrouwen wanneer de ENC een lage 
CATZOC classificatie heeft.

Het gebruik van ECDIS is een relatief nieuwe manier van navigeren en het systeem 
wekt door de huidige stand van de techniek de indruk dat men met dit apparaat 
heel nauwkeurig kan navigeren. Dit maakt dat de zeevarende de hem of haar ter 
beschikking staande informatie overschat en zelfs informatie niet meer controleert. 
Oude vaardigheden worden niet benut en lijken te verwateren bij de toepassing van 
nieuwe techniek.
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Naast de hoeveelheid aan beschikbare informatie in ECDIS werkt het navigeren met 
ECDIS intuïtief anders dan het navigeren met een papieren kaart. Een voorbeeld hiervan 
is de instelling van sectorenlichten. Op de papieren kaart is in een oogopslag duidelijk 
welk gebied bestreken wordt, in de ECDIS niet. In de ECDIS staan de sectorenlichten in 
de Standaard Display op ‘uit’. Daarnaast is de betrouwbaarheid van de ENC ook niet in 
één oogopslag duidelijk, in de papieren kaart wel.

Door de techniek kan ECDIS veel meer informatie aanbieden dan de gebruiker in 
beschouwing kan nemen. Daarnaast werkt opvragen van deze informatie in het 
systeem niet altijd intuïtief. Hiermee moet meer rekening gehouden worden het 
gebruik van ECDIS. Het zou een prominent onderwerp moeten zijn bij instructies en 
het zich bekwamen in het gebruik van ECDIS. Daarnaast moet hiermee rekening 
gehouden worden in de ontwikkeling van ECDIS. 
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5 LESSEN EN AANBEVELINGEN

De Onderzoeksraad komt tot de volgende lessen.

Aan gebruikers van ECDIS en voor het doen van reisvoorbereiding met ECDIS

1.  Eigenaren en rederijen op wiens schepen gebruik gemaakt wordt van ECDIS zouden 
er goed aan doen om:
•  te inventariseren in hoeverre de gebruikers bekend zijn met het gebruik van onder 

andere CATZOC, het opvragen van pick reports en de instellingen van 
sectorenlichten.

•  de gebruikers van ECDIS erop te wijzen dat oude vaardigheden, die gebruikt 
worden bij het navigeren met een papieren kaart, nog steeds van toepassing zijn 
bij het navigeren met een nieuwe techniek als ECDIS.

2. En daarnaast in de procedure voor de reisvoorbereiding op te nemen dat:
•  de CATZOC van de gebruikte ENC’s wordt gecontroleerd voor de gehele route en 

gemarkeerd voor de gebieden waar de CATZOC een bedreiging vormt voor de 
veilige navigatie.

•  altijd het pick report op de voor een veilige navigatie relevante plaatsen wordt 
geraadpleegd voor extra informatie.

•   de bij de route behorende sectorenlichten gemarkeerd worden en de 
sectorenlijnen ingeschakeld moeten worden als de bewuste sectorenlichten 
gepasseerd worden.

•   bij het veranderen van de route tijdens een reis de reisvoorbereiding op alle 
relevante punten opnieuw moet worden uitgevoerd. Daarbij vooral denkend aan 
het raadplegen van de Pilots, raadplegen van de CATZOC en het markeren van de 
relevante sectorenlichten.
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De Onderzoeksraad komt tot de volgende aanbevelingen.

Aan de International Hydrografic Organization (IHO)

1.  Stel eisen aan de leeftijd en betrouwbaarheid van de voor een ENC gebruikte data en 
zorg ervoor dat ENC’s met CATZOC U in de toekomst tot een minimum  
beperkt worden.

Aan de International Maritime Organization (IMO)

2.  Houd bij de ontwikkeling van ECDIS meer rekening met het gebruik ervan in  
de praktijk.

3.  Inventariseer en evalueer de veiligheidsrisico’s van ECDIS zoals beschreven in  
dit rapport.

4.  Neem maatregelen om deze risico’s te beheersen. Denk hierbij aan uitgebreidere 
richtlijnen voor de layout van het Standaard Display, de manier waarop menu’s zijn 
ingedeeld, de hoeveelheid beschikbare informatie in de ECDIS en het gebruik ervan.

5. Evalueer de effectiviteit van deze maatregelen en pas zo nodig aan
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BIJLAGE A

 

Scheepsgegevens Nova Cura

Foto:

Roepletters: PCFP

IMO nummer: 9166479

Vlaggenstaat: Nederland

Thuishaven: Stavenisse

Scheepstype: General Cargo with Container Capacity

Klassenbureau: Bureau Veritas

Bouwjaar: 1999

Werf: Severnav Shipbuilding S.A. Turnu Severin

Lengte over alles (Loa): 107,09 m.

Lengte tussen de loodlijnen (Lpp): 100,71 m.

Breedte: 15,0 m.

Daadwerkelijke diepgang: 6,41 m.

Gross Tonnage: 3999

Motoren: MAK 6M32

Voortstuwing: 1 schroef – variabele spoed, 1 boegschroef

Maximum voortstuwingsvermogen: 2919 kW

Maximum snelheid: 12,0 knopen

Scheepscertificaten: Alle geldig
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BIJLAGE B

Uitrustingsverplichtingen voor ECDIS

De International Maritime Organization (IMO) heeft tijdens de 86e vergadering van de 
Maritime Safety Committee (MSC) in juni 2009 wijzigingen goedgekeurd van de 
International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) waarin schepen worden 
verplicht om te zijn uitgerust met een Electronic Chart Display and Information System 
(ECDIS). 

De SOLAS-wijzigingen betekenen dat alle grote passagiers-, tank- en vrachtschepen 
verplicht moeten worden voorzien van ECDIS in een gefaseerd proces dat in juli 2012 
van start is gegaan volgens het onderstaande tijdschema:

Grootte Nieuw schip* Bestaand schip** 

Passagier ≥500 gt 1 juli 2012 Niet later dan 1e survey 
na 1 juli 2014

Tanker ≥3,000 gt 1 juli 2012 Niet later dan 1e survey 
na 1 juli 2015

Vracht ≥50,000 gt 1 juli 2013 Niet later dan 1e survey 
na 1 juli 2016

≥20,000 gt 1 juli 2013 Niet later dan 1e survey 
na 1 juli 2017

≥10,000 gt 1 juli 2013 Niet later dan 1e survey 
na 1 juli 2018

≥3,000 gt 1 juli 2014 Niet vereist

  * Een nieuw schip betekent een schip met een kiellegdatum op of na genoemde grensdatum. 

**  Schepen mogen worden ontheven van deze eisen indien zij binnen twee jaar vanaf de implementatiedatum 

permanent uit de vaart worden genomen.

 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/koopvaardij/Reders_onder_Nederlandse_vlag/

ontwikkelingen/ecdis/
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BIJLAGE C

1 2 3 4 5 6

ZOC Position 
Accuracy

Depth Accuracy Seafloor Coverage Typical Survey 
Characteristics

Symbol

A1 ± 5 m = 0.50 + 1%d Full area search 
undertaken. All 
significant seafloor 
features detected 
and depths 
measured.

Controlled, systematic 
survey, high position 
and depth accuracy 
achieved using DGPS or 
a minimum three high 
quality lines of position 
(LOP) and a multibeam, 
channel or mechanical 
sweep system

Depth (m) Accuracy 
(m)

10
30
100
1000

± 0.6
± 0.8
± 1.5
± 10.5

A2 ± 20 m = 1.00 + 2%d Full area search 
undertaken. All 
significant seafloor 
features detected 
and depths 
measured.

Controlled, systematic 
survey achieving 
position and depth 
accuracy less than ZOC 
A1 and using a modern 
survey echosouder and 
a sonar or mechanical 
sweep system

Depth (m) Accuracy 
(m)

10
30
100
1000

± 1.2
± 1.6
± 3.0
± 21.0

B ± 50 m = 1.00 + 2%d Full area search not 
achieved; uncharted 
features, hazardous 
to surface navigation 
are not expected 
but may exist

Controlled, systematic 
survey achieving similar 
depth but lesser 
position accuracies  
than ZOC A2, using a 
modern survey 
echosouder but no 
sonar or mechanical 
sweep system

Depth (m) Accuracy 
(m)

10
30
100
1000

± 1.2
± 1.6
± 3.0
± 21.0

C ± 500 m = 2.00 + 5%d Full area search not 
achieved, depth 
anomalies may be 
expected.

Low accurancy survey or 
data collected on an 
opportunity basis such 
as soundings on 
passage

Depth (m) Accuracy 
(m)

10
30
100
1000

± 2.5
± 3.5
± 7.0
± 52.0

D Worse 
than 
ZOC C

Worse than ZOC C Full area search not 
achieved, large 
depth anomalies 
may be expected.

Poor quality data or 
data that cannot be 
quality assessed due to 
lack of information

U Unassessed – The quality of the bathymetric data has yet to be assessed
U
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BIJLAGE D

IC-ENC

Mission: 
IC-ENC aims to provide services, at a low cost, to national Hydrographic Offices 
that ensure their ENCs are compliant to the international standards, consistent 
across the global dataset, and readily available for use. This is so that shipping can 
navigate safely, efficiently and confidently, whilst ensuring other maritime users are 
using the same approved data.

http://www.ic-enc.org/

PRIMAR
PRIMAR is an international collaboration dedicated to providing a consistent and reliable 
electronic navigational chart (ENC) service, and operated on a non-profit basis by the 
Norwegian Hydrographic Service (NHS) in close cooperation with Electronic Chart 
Centre AS (ECC).

Our core aim is to support authorised partners with flexible, user-friendly, efficient and 
timely solutions. This ensures that end users are provided with an ENC service which is 
recognised for its quality and for its overall contribution to marine safety and efficiency at 
a global level.

In pursuing this vision, we focus on giving our partners freedom to choose between a 
variety of services and solutions. The primary aim is to make data available to everyone 
at a reasonable cost in order to enable value creation and safety at sea.
Although the technology is advanced, the idea underlying our service is simple. We 
gather all ENCs in a single database and create a one-stop-shop for distributors and 
users of such charts. This has allowed us to acquire a leading role in providing the best 
navigational solutions for the world’s merchant fleet, navies, marine pilots and government 
agencies.

https://www.primar.org
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BIJLAGE E

I:\ASSEMBLY\21\Res\893.doc

For reasons of economy, this document is printed in a limited number.  Delegates are
kindly asked to bring their copies to meetings and not to request additional copies.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION

IMO

E

ASSEMBLY
21st session
Agenda item 9

A 2/Res.893
4 February 2000

Original:  ENGLISH

RESOLUTION A.893(21)
adopted on 25 November 1999

GUIDELINES FOR VOYAGE PLANNING

THE ASSEMBLY,

RECALLING Article 15(j) of the Convention on the International Maritime Organization
concerning the functions of the Assembly in relation to regulations and guidelines concerning
maritime safety and the prevention and control of marine pollution from ships,

RECALLING ALSO section A-VIII/2, Part 2 (Voyage planning) of the Seafarers' Training,
Certification and Watchkeeping Code,

RECALLING FURTHER the essential requirements contained in the International
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and the
International Convention for the Safety of Life at Sea concerning voyage planning, including those
relating to officers and crew, shipborne equipment, and safety management systems,

RECOGNIZING the essential importance for safety of life at sea, safety of navigation and
protection of the marine environment of a well planned voyage, and therefore the need to update the
1978 Guidance on voyage planning issued as SN/Circ.92,

NOTING the request of the Assembly in resolution A.790(19) that the Maritime Safety
Committee consider the issue of voyage planning in conjunction with its review of the Code for the
Safe Carriage of Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes in Flasks on
Board Ships (INF Code), and the Committee's decision that consideration of the issue of voyage
planning should not be restricted to vessels carrying materials subject to the INF Code but should
apply to all ships engaged on international voyages,

HAVING CONSIDERED the recommendation made by the Sub-Committee on Safety of
Navigation at its forty-fifth session:

1. ADOPTS the Guidelines for voyage planning set out in the Annex to the present resolution;

2. INVITES Governments to bring the annexed Guidelines to the attention of masters of  vessels
flying their countries' flag, shipowners, ship operators, shipping companies, maritime pilots, training
institutions and all other parties concerned, for information and action as appropriate;

3. REQUESTS the Maritime Safety Committee to keep the said Guidelines under review and to
amend them as appropriate.
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ANNEX

DRAFT GUIDELINES FOR VOYAGE PLANNING

1 Objectives

1.1 The development of a plan for voyage or passage, as well as the close and continuous
monitoring of the vessel's progress and position during the execution of such a plan, are of essential
importance for safety of life at sea, safety and efficiency of navigation and protection of the marine
environment.

1.2 The need for voyage and passage planning applies to all vessels.  There are several factors
that may impede the safe navigation of all vessels and additional factors that may impede the
navigation of large vessels or vessels carrying hazardous cargoes.  These factors will need to be taken
into account in the preparation of the plan and in the subsequent monitoring of the execution of the
plan.

1.3 Voyage and passage planning includes appraisal, i.e. gathering all information relevant to the
contemplated voyage or passage; detailed planning of the whole voyage or passage from berth to
berth, including those areas necessitating the presence of a pilot; execution of the plan; and the
monitoring of the progress of the vessel in the implementation of the plan.  These components of
voyage/passage planning are analysed below.

2 Appraisal

2.1 All information relevant to the contemplated voyage or passage should be considered.  The
following items should be taken into account in voyage and passage planning:

.1 the condition and state of the vessel, its stability, and its equipment; any operational
limitations; its permissible draught at sea in fairways and in ports; its manoeuvring
data, including any restrictions;

.2 any special characteristics of the cargo (especially if hazardous), and its distribution,
stowage and securing on board the vessel;

.3 the provision of a competent and well-rested crew to undertake the voyage or
passage;

.4 requirements for up-to-date certificates and documents concerning the vessel, its
equipment, crew, passengers or cargo;

.5 appropriate scale, accurate and up-to-date charts to be used for the intended voyage or
passage, as well as any relevant permanent or temporary notices to mariners and
existing radio navigational warnings;

.6 accurate and up-to-date sailing directions, lists of lights and lists of radio aids to
navigation; and

.7 any relevant up-to-date additional information, including:

.1 mariners' routeing guides and passage planning charts, published by
competent authorities;



- 39 -

-    - A 2/Res.893

I:\ASSEMBLY\21\Res\893.doc

3

.2 current and tidal atlases and tide tables;

.3 climatological, hydrographical, and oceanographic data as well as other
appropriate meteorological information;

.4 availability of services for weather routeing (such as that contained in Volume
D of the World Meteorological Organization's Publication No. 9);

.5 existing ships' routeing and reporting systems, vessel traffic services, and
marine environmental protection measures;

.6 volume of traffic likely to be encountered throughout the voyage or passage;

.7 if a pilot is to be used, information relating to pilotage and embarkation and
disembarkation including the exchange of information between master and
pilot;

.8 available port information, including information pertaining to the availability
of shore-based emergency response arrangements and equipment;  and

.9 any additional items pertinent to the type of the vessel or its cargo, the
particular areas the vessel will traverse, and the type of voyage or passage to
be undertaken.

2.2 On the basis of the above information, an overall appraisal of the intended voyage or passage
should be made.  This appraisal should provide a clear indication of all areas of danger; those areas
where it will be possible to navigate safely, including any existing routeing or reporting systems and
vessel traffic services; and any areas where marine environmental protection considerations apply.

3 Planning

3.1 On the basis of the fullest possible appraisal, a detailed voyage or passage plan should be
prepared which should cover the entire voyage or passage from berth to berth, including those areas
where the services of a pilot will be used.

3.2 The detailed voyage or passage plan should include the following factors:

.1 the plotting of the intended route or track of the voyage or passage on appropriate
scale charts:  the true direction of the planned route or track should be indicated, as
well as all areas of danger, existing ships' routeing and reporting systems, vessel
traffic services, and any areas where marine environmental protection considerations
apply;

.2 the main elements to ensure safety of life at sea, safety and efficiency of navigation,
and protection of the marine environment during the intended voyage or passage;
such elements should include, but not be limited to:

.1 safe speed, having regard to the proximity of navigational hazards along the
intended route or track, the manoeuvring characteristics of the vessel and its
draught in relation to the available water depth;
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.2 necessary speed alterations en route, e.g., where there may be limitations
because of night passage, tidal restrictions, or allowance for the increase of
draught due to squat and heel effect when turning;

.3 minimum clearance required under the keel in critical areas with restricted
water depth;

.4 positions where a change in machinery status is required;

.5 course alteration points, taking into account the vessel's turning circle at the
planned speed and any expected effect of tidal streams and currents;

.6 the method and frequency of position fixing, including primary and secondary
options, and the indication of areas where accuracy of position fixing is
critical and where maximum reliability must be obtained;

.7 use of ships' routeing and reporting systems and vessel traffic services;

.8 considerations relating to the protection of the marine environment; and

.9 contingency plans for alternative action to place the vessel in deep water or
proceed to a port of refuge or safe anchorage in the event of any emergency
necessitating abandonment of the plan, taking into account existing
shore-based emergency response arrangements and equipment and the nature
of the cargo and of the emergency itself.

3.3 The details of the voyage or passage plan should be clearly marked and recorded, as
appropriate, on charts and in a voyage plan notebook or computer disk.

3.4 Each voyage or passage plan as well as the details of the plan, should be approved by the
ships' master prior to the commencement of the voyage or passage.

4 Execution

4.1 Having finalized the voyage or passage plan, as soon as time of departure and estimated time
of arrival can be determined with reasonable accuracy, the voyage or passage should be executed in
accordance with the plan or any changes made thereto.

4.2 Factors which should be taken into account when executing the plan, or deciding on any
departure therefrom include:

.1 the reliability and condition of the vessel's navigational equipment;

.2 estimated times of arrival at critical points for tide heights and flow;

.3 meteorological conditions, (particularly in areas known to be affected by frequent
periods of low visibility) as well as weather routeing information;

.4 daytime versus night-time passing of danger points, and any effect this may have on
position fixing accuracy; and

.5 traffic conditions, especially at navigational focal points.



- 41 -

-    - A 2/Res.893

I:\ASSEMBLY\21\Res\893.doc

5

4.3 It is important for the master to consider whether any particular circumstance, such as the
forecast of restricted visibility in an area where position fixing by visual means at a critical point is an
essential feature of the voyage or passage plan, introduces an unacceptable hazard to the safe conduct
of the passage; and thus whether that section of the passage should be attempted under the conditions
prevailing or likely to prevail.  The master should also consider at which specific points of the voyage
or passage there may be a need to utilize additional deck or engine room personnel.

5 Monitoring

5.1 The plan should be available at all times on the bridge to allow officers of the navigational
watch immediate access and reference to the details of the plan.

5.2 The progress of the vessel in accordance with the voyage and passage plan should be closely
and continuously monitored.  Any changes made to the plan should be made consistent with these
Guidelines and clearly marked and recorded.

_______
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