
                  
 
 

 

 

 

PERSBERICHT EN -UITNODIGING 

WERELD HYDROGRAFIE DAG 

 

Zaterdag 21 juni staat het vakgebied Hydrografie centraal. Over de hele wereld wordt onder 

auspiciën van de Internationale Hydrografische Organisatie (IHO) stilgestaan bij de bijdrage 

hiervan aan de ontwikkeling van de scheepvaart. Het thema dit jaar is: “Hydrografie – veel 

meer dan alleen voor nautische kaarten”.  

 

De scheepvaart heeft wereldwijd een heel belangrijke rol in de economie, ongeveer negentig 

procent van de wereldhandel wordt over zee getransporteerd. Om vaarwegen bevaarbaar te 

houden, informeert hydrografische diensten zeevarenden regelmatig over de status van de 

vaarwegen, de zeebodem, de diepte, de samenstelling van het water, het getij, de golven en de 

stroming en de gevaren onder water zoals scheepswrakken. De dienst maakt hiervoor 

zeekaarten, legt de data daarin nauwkeurig vast en verricht dieptemetingen. Zo dragen deze 

diensten bij aan een veilige scheepvaart. Hydrografie speelt dus een belangrijke binnen de 

ontwikkelingsketen. Wereld Hydrografie Dag valt samen met de oprichting van de IHO. 

Deze organisatie werd opgericht in 1921 om de veiligheid van de scheepvaart en de 

bescherming van het mariene milieu te ondersteunen. 

 

Bij de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is het de afdeling Nautisch Beheer (NB) die 

verantwoordelijk is voor het op gang brengen, stimuleren en bevorderen van de 

hydrografische ontwikkeling in Suriname. De afdeling coördineert lokale hydrografische 

activiteiten en processen. Daarnaast is MAS de huidige voorzitter van de Meso American & 

Caribbean Sea Hydrographic Commission. Vanuit de hoedanigheid als IHO lid, 

vertegenwoordigt de MAS, Suriname in regionale en internationale organisaties om zo een 

bijdrage te leveren. Daarbij geniet de groei van de hydrografische ontwikkeling in Suriname 

prioriteit.  

 

U wordt daarom van harte uitgenodigd voor een perspresentatie. 

Datum:     Vrijdag 20 juni 2014  

Tijd:  11.00 uur ’s morgens  

Plaats:  MAS, subafdeling Hydrografie 

Adres:  Cornelis Jongbawstraat no. 2 

 

U krijgt een rondleiding gekoppeld aan een presentatie over de werkzaamheden, apparatuur, 

producten en natuurlijk het belang van deze dienst voor Suriname. Het doel is om het begrip 

voor het belang van de hydrografie en de rol die zij speelt in het sociaaleconomische 

ontwikkelingstraject van Suriname te bevorderen. 
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