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Waar woon je?
● Pak de diastift en 

zet een stip op 
de kaart!

© bijdragers Openstreetmap



  

Wat is Openstreetmap?
Een project, gestart in 2004, dat als doel heeft om vrij beschikbare 

en bewerkbare geografische gegevens te verzamelen, zodat 
daaruit landkaarten en andere services kunnen gemaakt worden. 

Iedereen kan eraan meewerken; het invoeren en aanpassen van 
de geografische data steunt volledig op vrijwilligers. Het is mede 

opgericht uit onvrede met de hoge kosten die commerciële 
kaartbedrijven vragen voor hun producten. 

Reeds meer dan 20 miljoen kilometer wegen, fiets- en voetpaden 
werden in kaart gebracht door middel van het overnemen van 

gegevens van luchtfoto's, en zelf op pad te gaan met een GPS-
apparaat.

(bron: Wikipedia, geraadpleegd 10 september 2020)



  

Wat zien we hier?



  

Dezelfde databron, nieuwe kaart



  

Dezelfde databron, nieuwe kaart



  

Dezelfde databron, nieuwe kaart

OpentopomapWaymarkedtrails

WatercolourmapHikeBikemap



  

Een blik onder de motorkap



  

JAVA Openstreetmap Editor (JOSM)
● De standaard voor kaartbewerking in OSM
● Werkt op Windows, Linux en Mac
● Invoegtoepassingen voor specifieke taken 
● Vensterindeling kan naar wens aangepast

● Ondersteunt GPX-import, achtergronden
● OSM-data lokaal en op afstand
● Bewerken van punten, lijnen, polygonen en 

routerelaties



  

Opdracht 1: registreer bij OSM
● Ga naar https://www.openstreetmap.org/user/new
● Volg de instructies.
● Je hoeft niet je echte naam te gebruiken.5

minuten

https://www.openstreetmap.org/user/new


  

Opdracht 2: installeer JOSM
Windows & Mac

● Ga naar https://josm.openstreetmap.de

● Sla het installatiebestand in op jouw systeem

● Installeren

● Opstarten

Linux (Ubuntu / Linux Mint)

● Pakketbron: deb https://josm.openstreetmap.de/apt focal universe

● Sleutel: wget -q https://josm.openstreetmap.de/josm-apt.key -O- | sudo apt-key add –

● Pakketnaam: josm of josm-latest (vaak ook in je pakket)

● Zie ook: https://josm.openstreetmap.de/wiki/Download 

5
minuten

https://josm.openstreetmap.de/
https://josm.openstreetmap.de/wiki/Download


  

Opdracht 3: aankoppelen JOSM
● Start JOSM op
● Het programma vraagt om gebruikersnaam en wachtwoord

● Koppelen van toepassing aan jouw gebruikersnaam
● Alle wijzigingen van hier komen nu op jouw naam te staan 

5

minuten



  

De cyclus van JOSM
● Opvragen van kaartgegevens
● Bewerken en toevoegen van gegevens

● Overzetten wijzigingen naar de server



  

Een blik op de gebruikersomgeving
● Basisfuncties
● Aanpassen van de kaartweergave

● Steuntjes bij het tekenen
● Invoegtoepassingen



  

4: Ophalen en beoordelen van kaartgegevens
● Vraag de gegevens op van de straat waaraan je woont
● Voeg de kaartlagen toe om te bekijken of het klopt

● Kijk uit het raam: ontbreekt er iets?
● Presenteer je bevindingen. 10 minuten



  

Basisbewerkingen in JOSM
● Informatie opvragen van een element/object
● Een punt (node) zetten op de kaart

● Een lijn trekken op de kaart
● Een polygoon (veelhoek) tekenen

● Informatie toevoegen aan een object

● Let op: niet alles wordt weergegeven op elke kaart

● Beschrijf altijd het object dat je toevoegt
● Controleer je wijzigingen



  

Handige snelkoppelingen

Gereedschappen

S Object selecteren

A Knooppunt tekenen

Q Hoeken 90° maken

L Lijn recht maken

P Weg splitsen

J Knoop vastzetten

Alt+J Knoop losmaken

Ctrl + Shift Roteren

Ctrl + Alt Schalen

Ctrl + D Dupliceren

Informatie toevoegen
en opvragen

Alt+A Informatie toevoegen

Ctrl+H Eerdere bewerkingen 
bekijken

Bijzondere handelingen

Ctrl+B Twee vormen 
samenvoegen tot 
multipolygoon

(let op beide vlakken 
selecteren, één vlak omsluit 
het ander volledig)



  

Opdracht 5: je eerste bewerking
● Hebben jullie iets gevonden dat ontbreekt?
● Welke bewerkingen moeten er gebeuren?

● Voer je plan uit
● Laat je wijziging voor het doorvoeren nog even controleren.

● Presenteer je eerste bewerking in tweetallen

● Is dit je eerste bewerking? Je krijgt nu vanzelf een 
welkomstbericht vanuit de Openstreetmapgemeenschap

● Al je eerste bewerkingen wordt gemonitord, er kan dus 
gereageerd worden op je wijzigingensets. 

10

minuten



  

Verwijzen naar Wikipedia

Gebruik de volgende categorieën / sleutels:

Wikipedia nl:Grote Kerk (Hoorn)

Wikidata Q2054097



  

Verwijzen naar Wikipedia en Wikidata

Gebruik de Wikipedia-plugin

Toevoegen plugin: Bewerken => Voorkeuren

Kies het tabblad ‘plugin’ (puzzelstukje)

Zoekterm: wikipedia Aanvinken wikipediaplugin
Klik op de knop ‘Plugins bijwerken’

Extra deelvenster: wikidata/wikipedia



  

Objecten en artikelen met coördinaten

Wikipedia

Wikidata

Coördinaten Openstreetmap



  

Opdracht 6: koppel een object aan Wikidata
● Gebruik het zoekvenster van JOSM en breng een

deel van jouw woonplaats in beeld.
● Gebruik de wikipediaplugin om te zien of er in dat

deel objecten zijn opgenomen in Wikidata.org.

● Selecteer het object dat op Wikidata is opgenomen.
● Voeg de sleutel Wikidata toe en de wikidata-code (met Q)

● Doe hetzelfde voor een object met een artikel op Wikipedia

● Laat je bewerking zien aan je partner.

● Werk de kaartgegevens bij met jouw wijziging.

10

minuten



  

Korte samenvatting deel 1
● Openstreetmap bestaat uit punten, wegen, vlakken en 

relaties tussen punten
● Bewerken gaat het beste met JOSM

● Houd je wijzigingensets klein, zeker in het begin
● Breng het in kaart zoals je het in het veld aantreft

● Wikipedia <==> Openstreetmap



  

Hulp bij het bewerken
● In Nederland: actieve gemeenschap op Openstreetmap 

Forums
https://j.mp/osmforum 

● Reageren op Wijzigingensets. 

● Gebruik van sleutels en andere functies in Openstreetmap
Openstreetmap wiki (wiki.openstreetmap.org)

● Kijk het kunstje af bij anderen!

https://j.mp/osmforum
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