
Vernieuwing vaarwegmarkeringen Nonavproducts.com

Met Nonavproducts.com beschikt u altijd over kaarten met bijgewerkte vaarwegmarkeringen. We 
gaan het voor de gebruiker nog wat makkelijker maken: voortaan hoeft u niet meer alle kaarten te 
downloaden, maar is het voldoende om alleen de vaarwegmarkeringbestanden te downloaden, 
OpenCPN tekent dan zelf de juiste symbolen in de kaart.

Dit heeft 2 grote voordelen voor de gebruiker:
• het downloaden gaat aanzienlijk sneller. De kaartensets zijn al snel 5Mb of groter per

set, de volledige vaarwegmarkeringen zijn, in gezipte vorm, 200 kB.
• de vaarwegmarkeringen zijn te gebruiken in de rasterkaarten van 

Nonavproducts.com maar ook in de vector ENC's van Rijkswaterstaat.

De huidige situatie:

De gebruiker downloadt telkens kaarten waar de boeien ingetekend zijn. Daarbij zijn gpx-bestanden
te downloaden waarmee de namen van de boeien zijn weer te geven in de kaart.
Dat ziet er allemaal zó uit:



En als de namen van de boeien worden weergegeven wordt het zo:

We blijven dit ook gewoon aanbieden, dus er is geen noodzaak om over te stappen op het nieuwe 
systeem.

Het nieuwe systeem:

In het nieuwe systeem downloadt de gebruiker 1x per jaar kaarten waarin de vaarwegmarkeringen 
niet zijn ingetekend. Deze kaarten worden 1x per jaar bijgewerkt en kunnen gedurende het hele 
seizoen worden gebruikt. Tijdens het seizoen hoeft u dan alleen nog de vaarwegmarkeringen te 
downloaden, wat aanzienlijk scheelt in downloadtijd. Een enkele kaartenset is al snel 5 Mb groot, 
de complete set vaarwegmarkeringen is ongeveer 1,65 Mb, in gezipte vorm zelfs maar 200 kB.



Hoe werkt het?

U moet er wel zelf wat voor doen. U downloadt eerst de kaartensets zonder vaarwegmarkeringen en
u downloadt een set symbolen. De kaarten plaatst u op uw computer op een plek die voor u het 
handigst is. De set symbolen, (+/- 490 kleine plaatjes), dient u te plaatsen in de map UserIcons, 
deze map bevindt zich in de map waarin ook het bestand opencpn.ini zich bevindt. Op windows 
computers is dat waarschijnlijk de map c:\ProgramData\opencpn. Als u in de map van opencpn.ini
niet een map UserIcons aantreft, dient u die zelf aan te maken.



In de map c:\ProgramData\OpenCPN\UserIcons plaatst u de symbolen:
circa 490 kleine png-afbeeldingen.



(Incidenteel kan het voorkomen dat we een bijgewerkte set symbolen aanbieden. U dient dan eerst 
de oude symbolen te verwijderen en vervolgens de nieuwe symbolen in de map UserIcons te 
plaatsen. U dient dan ook nieuwe vaarwegmarkeringbestanden te downloaden, de oude 
vaarwegmarkeringbestanden zijn mogelijk niet meer goed bruikbaar).

Nu kunt u de vaarwegmarkeringsbestanden downloaden en op uw computer plaatsen waar u het 
handig vindt.

In OpenCPN laadt u de kaartenset die u wilt gaan gebruiken. 

De rasterkaart van Nonavproducts.com zonder vaarwegmarkeringen.

Vervolgens opent u de Routeplanner



en kiest het tabblad Kaartlagen.

 (Dit is voor OpenCPN 4.4). U kiest 'Importeer GPX-bestand' of 'Tijdelijke kaartlaag' en kiest het 
vaarwegmarkeringsbestand, (een gpx-bestand) dat hoort bij de kaart die u wil gebruiken. Druk op 
'OK' en de boeien staan in de kaart.

Als het in beeld te druk wordt met de namen van alle tonnetjes, kunt u de namen van de boeien ook 
verbergen:



Hier een beeld van het Haringvliet:

Verberg de namen van de vaarwegmarkeringen:
Open weer de Routeplanner, kies Kaartlagen en Verberg namen.



Resultaat:

U kunt het uiterlijk een beetje aanpassen in OpenCPN. U kunt (in OpenCPN 4.4) het formaat van de
boeisymbolen wat aanpassen: groter of kleiner, kies 'Opties' en 'Gebruikersinterface' en dan 
Schaalfactor kaartobjecten.



Zelf kiezen we ook voor een ander lettertype, Lettertypes voor Markeringspunten, en dan passen we
de kleur aan naar Groenblauw, dat ziet er wat rustiger uit.

en de grootte van de symbolen:

Deze markeringsbestanden en de bijbehorende symbolen werken ook bij de ENC vectorkaarten van 
Rijkswaterstaat. Op deze manier kunt u ook met die kaarten steeds de vaarwegmarkeringen 
bijgewerkt houden.



ENC van Rijkswaterstaat, gedownload juli 2016, Schuitengat bij Terschelling:

Op deze kaart staan nog gele tonnetjes, het Schuitengat is momenteel bevaarbaar en betond met 
groene en rode sparren.
Verberg dus de vaarwegmarkeringen die in het kaartbestand zitten:



Met het volgende resultaat:

En voeg de boeien van Nonavproducts.com toe:



Tot slot

Voordelen van deze nieuwe methode t.o.v. de bestaande manier:
– downloaden gaat zeer veel sneller omdat alleen nog maar de boeibestanden hoeven te 

worden gedownload;
– ook bruikbaar met ENC's van Rijkswaterstaat

Aandachtpunten:
– mogelijk niet geschikt voor oudere/langzamere computers, zeker het gebruik van de 

combinatie vectorkaarten en gpx-lagen kan belastend zijn voor het systeem, in dat geval zijn
de rasterkaarten van Nonavproduct.com een beter alternatief,

– gebruikers moeten zelf iets meer aanpassen op de computer om bestanden op de juiste plek 
te zetten. Dat zal, naar verwachting, 1 of 2 keer per jaar zijn als de kaarten worden 
vernieuwd of als de boeisymbolen worden aangepast.


