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OVER DIT DOCUMENT / DIT DEEL
Dit is het derde (PDF-)deel van het Handboek Geo-visualisatie. Het handboek is in drie PDFdocumenten gesplitst, deel A, B en C. Bij deel A is tevens de inleiding toegevoegd. Bij deel C
zijn ook de extra Modules met links, vragen en antwoorden e.d. toegevoegd. Geadviseerd
wordt bij het printen om dit dubbelzijdig en bij voorkeur in kleur te doen; de lay-out is namelijk
afgestemd op het dubbelzijdig afdrukken. Dit deel (startend met pagina301) is dus het vervolg
op deel B.
Deze informatie, dus dit gehele (deel van dit) handboek inclusief illustraties is afkomstig
van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL. Wikibooks NL is onderdeel van de
wikimediafoundation.

•

Deze pagina’s / modules / dit handboek is het laatst bewerkt op 22 juni 2008. Voor de on-line
versie wordt verwezen naar www.wikibooks.nl.
• Overname van illustraties of (delen van) de tekst kan alleen met in achtneming van en met
gelijktijdige overname van de genoemde licenties.
• De tekst op Wikibooks is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free
Documentation License en de CC-BY-SA licentie. Voor de illustraties kunnen andere
licentievormen gelden.
• Auteurs, licentie en bron van alle illustraties worden op het eind van dit PDF-document
opgesomd. Deze zijn in principe exact gelijk aan zoals die vermeld zijn op de internetversie.
Bij twijfel of verschillen tussen de PDF-versie en de internetversie zijn zowel de rechten op en
vermeldingen van figuren als de inhoud van het wikibook zoals die op de internetversie staan
de juiste.
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Doelstellingen van deze module ‘Kaartopmaak’
Deze module gaat er van uit dat de data en het GIS inmiddels hun werk hebben gedaan: er is een
informatieve kaart, maar de leesbaarheid is nog niet automatisch goed, bijvoorbeeld door een slechte
bladverdeling, te veel of te weinig kaartlagen, kaartobjecten of labels. De kaartopmaak moet dus nog
worden afgestemd op de kaartlezer. Hoe dat moet, staat in dit laatste deel C. Na het lezen van dit deel
kent de lezer de belangrijkste aspecten die daarbij nodig zijn, de benodigde kaartelementen, de
inrichting daarvan tot een goed kaartbeeld en visuele hiërarchie. De lezer is zo in staat om de kaart
goed op te leveren, en ook (bijna) opgeleverde kaarten te evalueren en verbeteren. Dat laatst kan met
opdrachten en vragen getest worden.

Inhoud Module 11: Kaartopmaak
•
•

•
•
•
•
•

1 Vooraf / over de subjectiviteit van de cartografie
2 Kaartonderdelen
o 2.1 Titel
o 2.2 Overzichtskaarten, detailkaarten en 'locatormaps'
o 2.3 Concessies
o 2.4 Informatie-lagen
3 Lege ruimten op de kaart zelf / wel of niet maximaal inzoomen
4 Visuele hiërarchie
5 De relatie tussen kaartformaat en detail
6 Wanneer voegt een kaart iets toe?
7 Referenties
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1. Vooraf / over de subjectiviteit van de cartografie
Tuinarchitect, modeontwerper, beeldhouwer,
binnenhuisarchitect, stylist van een magazine en
reclameontwerper. Dit zijn stuk voor stuk beroepen
waarbij de ene persoon wél een bepaalde gave lijkt te
hebben en de andere niet. Hun succes lijkt er aan af te
lezen. De succesvolste onder hen lijken een speciaal
gevoel voor ruimte, kleur, verhoudingen te hebben.
Hun producten komen wel over, slaan wel aan,
worden wel gekocht, zijn veel besproken en worden
nagemaakt... Bij kaartopmaak is dit ook zo.
Het aspect geo-visualisatie uit deel B was nog
theoretisch goed te onderbouwen. Een discussie was
minder vaak nodig. De theorie bepaalde daar nog het
aantal klassen waarin de data moest worden
opgedeeld, of er genormaliseerd moest worden, en
hoe de kleuren gekozen moesten worden. Geovisualisatie stond nog 'dicht bij de data', werd sterk
door de (on)mogelijkheden van de geo-informatie en
het thema bepaald. Kaartopmaak staat 'dichter bij de
eindgebruiker'.
Bij kaartopmaak speelt er meer. Naast visuele regels
en richtlijnen uit de communicatie spelen soms minder
grijpbare begrippen als smaak, gevoel en ervaring
meer een rol. Subjectieve begrippen dus. En sommige
ontwerpers pakken dat gevoel sneller op dan een
ander. Zij hebben die gave van zichzelf en leren het snel. Waar moeten de labels staan, waar plaats ik
de kaartonderdelen als legenda, titel en een eventuele toelichting? Wat is letterlijk
achtergrondinformatie? De ene durft meer, is creatiever. De ander is wat behoudender, traditioneler.
Moet er altijd wel kleur gebruikt worden?
Een slecht ontworpen kaart wordt terzijde geschoven. Wanneer de kaart niet lekker smoelt, de pixels
van de te grove resolutie zichtbaar zijn, als de titel onduidelijk is, de onderdelen niet netjes uitgelijnd
zijn of de kaart op een andere wijze hobbymatig overkomt, zal de inhoud van de kaart - hoe belangrijk
ook - niet gezien worden. Het is net als bij een boek. Is de kaft saai en het lettertype slecht leesbaar,
dan wordt de inhoud ook niet bekeken.
Middels vele simpele cartografische richtlijnen en voorbeelden zal in dit deel blijken dat de
kaartopmaak niet alleen een kwestie is van smaak, gevoel en ervaring, maar ook van simpel
nadenken over het doel van de kaart en de eindgebruiker.
De laatste stap van het proces, de kaartopmaak, kan een kaart maken of breken. Het is vanuit
communicatief standpunt gezien de belangrijkste stap. En daarmee een dankbare, leuke en vaak
creatieve stap.
Toch kunnen we het niet ontkennen: kaartopmaak is voor een GIS-specialist een niet te
onderschatten (cartografische) kunst. Net zoals dat het geval is bij die andere expressieve beroepen.
Je moet je moet ermee gestoeid hebben, je moet er een gevoel voor hebben en ..., je moet er enige
kennis van hebben...
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2. Kaartonderdelen
Een kaartgebruiker zal willen weten welk deel van de wereld wordt afgebeeld en hoe de kaart is
georiënteerd. Een juiste, overdachte titel (bijvoorbeeld "Bevolkingsdichtheid" in plaats van "Bevolking")
kan er voor zorgen dat de legenda niet eens geraadpleegd hoeft te worden. Een kaart moet daarom
vergezeld gaan van de volgende kaartonderdelen:
• Een titel: groot weergegeven, bijvoorkeur bovenaan, in rapporten in het bijschrift er onder kan ook.
• Een schaalaanduiding (schaalstok op schaal);
• Een noordpijl en/of graadnet;
• Een legenda met de betekenis van gebruikte symbolen en kleuren. 'Overduidelijke' (denk aan de
doelgroep!) legenda-eenheden van kaartsoortobjecten als een landsgrens bij een provinciekaart
van Nederland kunnen omwille van een eenvoudiger legenda en het beter overbrengen van de
boodschap soms beter weggelaten worden.
• Een toelichting met om de kwaliteit en de auteursrechtelijke situatie te kunnen beoordelen.
Minimaal wordt vermeld auteur(s), jaartal, bron van de data.

Kaartonderdelen. Het kaartframe bestaat uit verschillende kaart- of informatielagen, al of niet met
labels er bij geplaatst. De noordpijl, de schaalbalk en soms ook de legenda worden in het kaartframe
geplaatst indien de kaart zich daarvoor leent. Soms wordt de kaart vergezeld van een overzichtskaart,
soms is er een detailkaart die één deel van de hoofdkaart uitvergroot. (Zie verder tekst).

Verschillende mogelijkheden om een schaal op een kaart aan te duiden. De eerste twee zijn het
meest gebruikelijk. De eerste is vooral slim bij kaarten die nog al eens van formaat kunnen wijzigen,
denk aan kopieeracties en kaarten op scherm waar op kan worden ingezoomd, of waarvan je het
formaat niet kent.
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TIP1: Een goede kaart is een kaart waarvan de legenda zo min mogelijk geraadpleegd hoeft te
worden. Denk aan groene driehoekjes voor campings, blauwe huisjes met een golfje eronder voor
overdekte zwembaden, en het gebruikelijke oranje voor bebouwde gebieden.
TIP2: Staan door normaliseren of door zeldzame verschijnselen erg kleine getallen in de legenda,
dan zijn die vaak slecht te lezen. Denk aan het aantal AIDS-gevallen per stad, of het aantal moorden
per gemeente per jaar. In de legenda is dan te lezen 0,0015 - 0,0020 is de klasse voor het eerste
symbool, 0,0020 - 0,0025 is de klasse voor het tweede symbool, enzovoorts. Het is overzichtelijker en
sneller leesbaar als je deze getallen met een factor - bijvoorbeeld 10.000 - vermenigvuldigt. Boven de
legenda komt dat te staan, aantal sterfte gevallen per 100.000 inwoners. Dit levert beter leesbare
legenda's - en daarmee beter leesbare kaarten - op.
Een goede kaart heeft maximaal 6 tot 8 kleuren, maar dat is ook afhankelijk van de doelgroep. Bij
geologische kaarten en bodemkaarten wordt hier noodzakelijkerwijs van afgeweken; hier moeten nu
eenmaal meer legenda-eenheden worden beschreven. Dan wordt er gewerkt met kleurgroepen. Alle
kalkachtige gebieden hebben dan een blauwachtige kleur, bijvoorbeeld. Een goede kaart maken is te
vergelijken met goed communiceren. De maker van een kaart moet kennis hebben van de
onderliggende informatie, van de problematiek, van de doelstelling van de kaart en van (de kennis van)
de doelgroep.

2.1. Titel
De titel dient in het ideale geval de volgende drie 'W's' te bevatten:
• Wat speelt er / wat is het onderwerp? (thema)
• Waar is deze locatie? (plaats)
• Wanneer speelt deze situatie? (tijd).
Soms zullen daar nog twee 'W's' aan toegevoegd kunnen worden:
• Wie speelt er een rol? Bijvoorbeeld "Zeeroute Henk de Velde Nazare - Portugal
november 2007".
• Waarom speelt dit (nu)? Bijvoorbeeld "Locaties extra Ambulancediensten Rondom de
Kuip, 21 juni 2000 tijdens de EK-wedstrijd Frankrijk - Nederland"
Soms zullen enkele van de eerstgenoemde drie 'W's' juist mogen ontbreken:
• Het jaartal / de tijdsaanduiding kan weg bij tijdloze kaarten. Denk aan "Geologische
kaart Nederland". Of wanneer vandaag in een krant verschijnt een kaart
"Bevolkingsdichtheid Randstad", dan verwacht je als kaartlezer al dat dit de huidige
situatie is. "Bevolkingsdichtheid Randstad 2005" is dan niet nodig. Rechtsonder - bij
de legenda / de bron van de gegevens - moet dan wel het jaartal genoemd worden.
Het voordeel is dan dat de titel sneller gelezen wordt, en het jaartal slechts met kleine
letters kan worden afgebeeld.
• De plaats / locatieaanduiding kan weg. Wanneer de kaart terecht zal komen in een
brochure over één stad, of in een boek over één land, dan is het voor de lezer al
duidelijk wat die plaats is, zeker als steeds diezelfde stadomtrek of dat land in
meerdere kaarten al is voorgekomen. "Bevolkingsdichtheid 1950" en
"Bevolkingsdichtheid 2000" is dan een prima titel.
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Een slechte titel, namelijk geen (zichtbare of kloppende) titel. De commercie heeft het hier
gewonnen van de cartografie! Blijkbaar gaat het er bij dit straatmeubilair meer om reclame, dan om
functionaliteit ten behoeve van de bezoeker van deze stad! De kaart lijkt zo meer een smoes om op
deze plaats een reclamezuil te mogen plaatsen. "Stadsplattegrond" had de titel natuurlijk moeten zijn!
Daarnaast dienen die drie aspecten zo kernachtig mogelijk te worden opgeschreven. Dit zijn dus
goede voorbeelden:
• "Locatie coffeeshops Amsterdam 1990". Zou het jaartal of de plaatsnaam niet
genoemd zijn, dan zou de doelgroep wel eens kunnen afhaken, of er worden op
voorhand verkeerde conclusies getrokken.
• "Bevolkingsspreiding Java 2007".
• "Files op de Nederlandse Snelwegen in de ochtendspits, 2007". Aangezien het alléén
om de ochtendspits gaat, is er een extra tijdsaanduiding noodzakelijk. Meer uitleg kan
in een begeleidende tekst, bijvoorbeeld onder de legenda.
Een titel staat altijd (links) boven aan een kaart, nooit ergens anders. Een (westerse) kaartlezer leest
immers van links boven naar rechts beneden. De lettergrootte van de titel dient minimaal twee tot drie
maal zo groot te zijn als de letters die elders op de kaart gebruikt worden. Langere titels kunnen
voorzien worden van een ondertitel / subtitel. Zeker bij een kaartserie kan dit handig zijn. Denk
bijvoorbeeld aan:
• "Bevolkingsdichtheid Nederland 2007; op provincieniveau" en "Bevolkingsdichtheid
Nederland 2007; op gemeenteniveau". De toevoegingen "op provincieniveau" en "op
gemeenteniveau" dienen nu een wezenlijke onderdeel te zijn van de titel, omdat er
blijkbaar een reden is om twee kaarten naast elkaar te publiceren. Is dat niet het geval
en wordt er maar één soort kaart gemaakt, dan kan die toevoeging weg, of blijkt dit
wel uit de legenda of de begeleidende tekst.
Wanneer je kaarten maakt voor een website, komt het vaak voor dat die titel onder de afbeelding
(kaart) wordt gezet. In die gevallen laat je de titel weg, maar geef je de exacte titel door aan de
webbeheerder. Dit kan uiteraard ook gelden voor drukwerk.
Creatieve koppen, koppen met humor, uitroeptekens, vraagtekens zijn niet gewenst. Houd je titel kort
en zakelijk. Gebruik in principe geen afkortingen, of de doelgroep moet die afkortingen kennen. NS
(Nederlandse Spoorwegen) mag, maar gebruik liever Verenigde Staten in plaats van VS. Vermijd obv,
a.g.v. en andere cryptische afkortingen die de kaartlezer zullen afschrikken. Zorg voor niet te veel
tekst. De titel "Locaties Joodse synagoges in Amsterdam 2007" in een krant van vandaag kan beter
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worden: "Amsterdamse Synagoges". Uit het feit dat de synagoges op een kaart staan, weet de lezer al
dat het om de locaties gaat. Joodse en synagoges is dubbel, en 2007 is in een krant niet nodig,
bijvoorbeeld bij een artikel over de onderhoudstaat van nu synagoges op dit moment.

2.2. Overzichtskaarten, detailkaarten en 'locatormaps'
Bij een kaart is niet altijd sprake van slechts één kaartframe. Is er sprake van het aspect 'tijd', of
worden er meerdere thema's van één en hetzelfde gebied weergegeven, dan zijn meerdere kaarten
naast elkaar te zien.
•

•

Het kan dat het gebied dat gekarteerd wordt relatief onbekend is, of er moet om cartografische
redenen ver op een gebied worden ingezoomd. Bijvoorbeeld omdat het verschijnsel (de lynx
in Spanje) alleen in een zeer beperkt gebied voorkomt. Het is ondoenlijk om heel Spanje in
beeld te brengen voor de herkenbaarheid, en gelijktijdig de 30 locaties waar de lynx is gespot
in dat ene kleine stukje van de Pyreneeën goed in beeld te brengen. Een overzichtskaart is
dan in beide gevallen een uitkomst.
Daarnaast kan het zijn dat er op één bepaald gebied uit de hoofdkaart wordt ingezoomd. Deze
is dan zichtbaar in een tweede (kleiner) kaartframe. Zo'n kaartframe heet dan een detailkaart.
Vaak geldt dat op die plek erg veel symbolen of erg veel detail zichtbaar is; dat gebied
verdient dan een extra kaart. Op deze wijze voorkom je als cartograaf dat je je in allerlei
bochten moet wringen. Was er namelijk géén extra detailkaart gemaakt, dan zouden de labels
en symbolen elkaar wellicht storend moeten overlappen om nog leesbaar te zijn, of ze zouden
te klein (onleesbaar) in beeld worden gebracht.

Hieronder word van beide soorten 'inzet'kaarten een voorbeeld gegeven. Rechts twee zogenaamde
'locatormaps' (Engelse term; Nederlandse term onbekend). De naam 'locatormap' wordt vaak
gebruikt voor heel simpele voorbeelden van overzichtskaarten. Het eerste voorbeeld toont een
locatormap zonder overzichtskaart, het voorbeeld uiterst rechts toont een locatormap mét
overzichtskaart. Locatormaps zijn vaak 'slechts' (maar zeer waardevolle) topografische illustraties en
geen thematische kaarten. Ze worden veel in reisbrochures, internet en in kranten gebruikt. Zie ook de
vele voorbeelden van locatormaps op Wikimedia Commons.

Voorbeeld van een kaart met een overzichtskaart:
door de overzichtskaart linksboven is gelijk duidelijk
waar de hoofdkaart is gesitueerd: het midden van
Noorwegen
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Een locatormap (voor het Waddeneiland Griend)
zonder overzichtskaart

Een locatormap met overzichtskaart

TIP1: Voor overzichtskaarten geldt dat hierin de ligging van de hoofdkaart op moet worden
weergegeven. Voor detailkaarten geldt dat op de hoofdkaart de ligging van de detailkaart moet zijn
aangegeven. Anders mist deze extra steun aan de kaartlezer wellicht zijn doel.

TIP2 in het geval van detailkaarten: Door in of direct bij alle kaartframes een schaalaanduiding of
schaalstok te zetten, geef je de kaartlezer expliciet een waarschuwing: de objecten liggen op beide
kaartframes visueel misschien even ver uit elkaar en de labels zijn misschien visueel even groot, maar
de beide kaarten mogen niet direct vergeleken worden.

TIP3: Zorg dat de ligging (vorm én positie) van de rechthoek (soms: cirkel) van waar de detailkaart
(op de hoofdkaart) of de hoofdkaart (op de overzichtskaart) klopt. Wordt dit slordig uitgevoerd, dan zal
de kaartlezer al gauw gaan twijfelen aan de juistheid van de rest van de kaart. Die ligging wordt
namelijk vaak handmatig aangebracht door het toevoegen ven een rechthoek. Overigens, sommige
GIS-pakketten die kunnen werken met meerdere kaartframes, kunnen dit wel geheel automatisch en
foutloos.

TIP4: Zorg voor een goede balans tussen de grootte van de overzichtskaart en de detailkaart ten
opzichte van de hoofdkaart. De hoofdkaart dient in vrijwel alle gevallen de grootste kaart te zijn; daar
gaat het immers om. De overzichtskaart dient bij voorkeur ook niet met spetterende kleuren en veel
detail behept te zijn; dat leidt de aandacht af van de hoofdkaart.

TIP5: Gebruik overzichtskaarten en met name detailkaarten spaarzaam, alleen als het
noodzakelijk is. De kaart kan er erg onrustig van worden. Ook voor snelle media (internet) is het niet
raadzaam. Bij internet kan beter voor een aparte (tweede) kaart gekozen worden als overzichtskaart
of detailkaart.
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2.3. Concessies
Concessies aan bovenstaande 'minimale eisen' kunnen gedaan worden:
• De legenda kan weg wanneer de legenda-eenheden (=kaartsymbolen) vanzelfsprekende
kleuren hebben en of zeer simpel zijn. Stel, de titel is "Stedelijke gebieden Nederland in 1800".
Wanneer die gebieden oranje zijn, samen met de buitengrens van Nederland en de rivieren
(blauwe, ter oriëntatie) worden aangegeven, kan een legenda ontbreken. De titel fungeert dan
namelijk al als de legenda! 'Nog' een legenda zou de kaart onnodig druk maken.
• Wanneer de buitengrenzen van een gebied bij de doelgroep van een kaart helder zijn (bv:
Nederland in het voorbeeld van zojuist), mag ook de noordpijl ontbreken, tenzij de kaart juist
(iets) gedraaid is. Toen deze voor het eerst werd uitgegeven in de jaren negentig, was de
papieren uitgave van de Nieuwe Kaart van Nederland (zie ook http://www.kaart.nieuwekaart.nl)
hier een mooi voorbeeld van: deze kaart werd namelijk bewust een aantal graden verdraaid.
De doelgroep (bestuurders en burgers) konden daardoor minder makkelijk zich oriënteren,
omdat de onderlinge ligging van de steden anders was dan verwacht. Daardoor werd de
aandacht beter gericht, namelijk op de
groei van de steden (en ander
ruimtegebruik) naar het buitengebied.
• Nog een reden om een noordpijl weg te
laten is wanneer er op een kaart al
ruitkruisjes opgenomen zijn met pijlen
naar het noorden, of wanneer er sprake is
van een kleinschalige projectie inclusief
een grid van breedte- en lengtegraden, al
of niet met de noord- of zuidpool in beeld.

2.4. Informatie-lagen
In Deel B hebben we de basis gelegd voor een
mooie thematische kaart. Door een juiste
classificatie en een mooie symbologie hebben we
een mooie kaart. Of toch niet? Inderdaad, er
zullen altijd extra kaartlagen (informatie-lagen) bij
moeten. Dat kan om drie redenen:
1. Kaartlagen met een referentiefunctie.
Uiteraard willen we er ook wat topografische
gegevens bij, landsgrenzen, rivieren en wegen.
Wees hier echter spaarzaam mee. In Deel A
hebben we om 'politieke' redenen al gezien
dat de opdrachtgever en het doel van de kaart
kunnen bepalen welke kaartlagen vooral wel
of niet in beeld moeten komen. Daarnaast is
het van belang om alléén die (topografische)
informatie in beeld te komen die iets toevoegt,
waardoor extra kennis wordt overgedragen.
Soms volstaat een landsgrens, een andere
keer willen we veel meer topografische
gegevens.
2. Kaartlagen met een analysefunctie. Deze
informatie-lagen zetten de kaartlezer aan het
denken en / of geven een relatie weer met het
thema. Wanneer er een kaart is met all
moordlocaties, verkeersslachtoffers of de
honderd smerigste straten in Nederland, is het
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Het belang van extra kaartlagen. Kaart 1
toont geen buiten- en binnengrenzen. Kaart 2
kent deze grenzen wel. Hierdoor krijgt de kaart
plotseling wél een betekenis. Net dergelijke
grenzen wordt de geldigheid van het in kaart
gebrachte gebied en de symbolen duidelijk.
Blijkbaar gaan de symbolen over de hele
gebieden, en gaan e niet over individuele
locaties.

Deel C: Kaartopmaak
Module 11/13 : Kaartopmaak (algemeen)

blz 311 / 424

verstandig om de grote steden al of niet met hun bebouwde kommen op de achtergrond te zetten;
zo is direct de reden te zien waarom er zulke hoge waarden in het westen te zien zijn; hier wonen
de meeste mensen. Een ander voorbeeld. In Amsterdam zijn in de zomer van 2006 een aantal
mensen binnen enkele weken ernstig ziek geworden, besmet met de Legionella bacterie.
Aangezien al deze zieken in één deel van Amsterdam ziek zijn geworden, en géén gezamenlijk
activiteit of hobby hadden, werd al gauw vermoed dat zij besmet zijn geraakt door een besmette
airco van een groot bedrijf. De dagelijkse routes van al die slachtoffers is nagetrokken. Een deel
van die routes kwam overeen. Zou jij een kaart moeten maken van die routes, zet dan vooral ook
een dataset aan 'bedrijfslocaties', of een topografische kaart 1:25.000. Een complete wegenkaart
met namen is voor het kunnen maken van die routes wel interessant, echter niet voor de
uiteindelijke kaart; Legionella verspreidt zich door (vochtige) lucht...
3. Kaartlagen met een geldigheidsfunctie. Deze informatie-lagen geven zogenaamde
administratieve of registratieve grenzen weer waarbinnen de getoonde data geldt. Bij Geovisualisatie/Inleiding_Cartografie#Choropleet choropleten gebeurt dit als vanzelf; de
bevolkingsdichtheid is nu eenmaal voor een bepaald begrensd gebied (gemeente, staat,
land)berekend. Die buitengrens is dan vanzelf in beeld. Ander wordt het wanneer proportionele
(zie figuur) of figuratieve symbolen (een tentsymbool op een campingterrein) in beeld worden
gebracht; die symbolen hebben een beperkte geldigheid. De kaartlezer wil zien voor welke gebied
de getoonde aantallen gelden, en voor welke gebied het figuratieve symbool geldt. Zie ook de
figuur met de twee kaarten. Kaart 1 zegt werkelijk niets. Met de buitengrenzen als referentielaag,
en de binnengrenzen die de geldigheid van de symbolen weergeven, krijgt de kaart pas zijn
betekenis. Blijkbaar gaan deze getallen niet over steden, maar over bepaalde gebieden.
Dergelijke kaartlagen mogen nooit ontbreken wanneer sprake is van een gebiedskenmerk dat
vertaald wordt naar een puntsymbool.

SAMENVATTING: Een kaart bestaat uit een titel, een kaartframe, legenda, en meestal ook een
noordpijl en schaalaanduiding en begeleidende tekst. Het kaartframe bevat een aantal informatielagen
('kaartlagen') over elkaar heen, met daarin voor elke kaartlaag meerdere ruimtelijke objecten. Het
aantal zichtbare ruimtelijke objecten en het aantal informatielagen dient beperkt en afgestemd te zijn
op het doel en de doelgroep van de kaart. De titel verdient veel aandacht, en zorgt er - in het goede
geval - voor dat de kaart niet verkeerd geïnterpreteerd hoeft te worden, en dat de legenda niet
noodzakelijkerwijs geraadpleegd hoeft te worden.

TIPS over kaartopmaak (de 'layout' van de gehele kaart):
1. Plan de kaart niet overvol. Dus benut niet elke 'lege' plek voor de legenda, bron of
begeleidende tekst die je nog kwijt moet.
2. Een goede, rustige, leesbare kaart heeft over het algemeen een beperkt aantal grotere, lege
plekken, in plaats van veel kleine lege plekken[1].
3. Geef elk kaartonderdeel (tekstvlak, overzichtskaart, kaartframe, begeleidende tekst, enzovoort)
een grootte die in verhouding staat tot de belangrijkheid van dat kaartonderdeel ten
opzichte van de andere onderdelen.
4. Zet kaartonderdelen niet over het kaartframe heen(geheel of gedeeltelijk). Dit is onrustig.
Bij bepaalde vormen van landen kan je hier van afwijken. Denk aan een kaart van ZuidAmerika; rechtsonder is dan ruimte voor een legenda, zonder dat dit storend hoeft te zijn voor
het gehele kaartbeeld.
5. Vermijd een omtrek (of frame) om een legenda. Dit is niet altijd even mooi. Zo'n lijn is soms
alleen noodzakelijk als je er voor gekozen hebt de legenda (toch) in het kaartframe zelf neer
te zetten. Ook voor andere kaartonderdelen zoals teksten is dit niet altijd even mooi. Wil je dit
toch, gebruik om de visuele hiërarchie (zie ook paragraaf hierna) niet verder te verstoren
hooguit bijvoorbeeld een dunne grijze lijn, geen dikke zwarte.
6. Maak niet onnodig te opvallende vlakken. Een witte (of andere afwijkende) kleur van de
achtergrond van de legenda of begeleidende tekst kan erg afwijkend zijn wanneer deze
binnen het kaartframe wordt gezet. Het deze kaartonderdeel krijgt dan te veel aandacht ten
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10.

11.

12.

13.
14.

opzichte van het kaartframe. Bijvoorbeeld op het moment dat het gehele kaartframe bestaat
uit blauwe en groene kleuren. Terwijl het om het kaartframe zou moeten gaan. Het kaartframe
moet het grootste en opvallendste kaartonderdeel zijn.
Een kaartlezer leest van linksboven naar rechtsonder; houdt hier rekening mee. Is er
kans dat wanneer een begeleidende tekst niet gelezen wordt, dat de kaart verkeerd wordt
geïnterpreteerd? Zet dit deel van de begeleidende tekst dan in een ondertitel, direct onder de
titel. Is het mogelijk dat de kaart goed gelezen wordt door een groot deel van de kaartlezers,
zonder de legenda te raadplegen, dan kan die legenda gerust iets kleiner en rechtsonder de
kaart geplaatst worden. Probeer anders de legenda linksboven te plaatsen onder de titel (en
ondertitel). Een detailkaart moet bij voorkeur dus ná de hoofdkaart geplaatst worden, omdat
de ligging van de detailkaart pas blijkt uit (een rechthoek in) het hoofdkaartframe. Een
overzichtskaart moet bij voorkeur voor (links of boven) het hoofdkaartframe gezet worden,
omdat men de hoofdkaart pas kan localiseren als de overzichtskaart is gezien.
Pas op bij het plaatsen van de schaal(balk) bij overzichts- en detailkaarten. Plaats de
schaal(balk) dan niet tussen die verschillende kaartframes in, maar duidelijk onder (of net
binnen) beide kaartframes. Er is dan geen verwarring waar deze schaal(balk) bij hoort.
Maak gebruik van het links, rechts of gecentreerd uitlijnen van de kaartonderdelen. Doe
je dat handmatig op het oog (dus slordig) of doe je het in het geheel niet, dan zou je kaart wel
eens erg onrustig en onnodig amateuristisch over kunnen komen.
Vermijd slordig of onnodig geplaatste labels of objecten bij de randen van kaartframe.
Je GIS heeft ongetwijfeld een mooie kaart opgeleverd met mooie grenzen en mooie labels.
Eenmaal in het kaartframe kan deze kaart er plotseling anders uitzien: labels van vlakken
staan net bij de rand van het kaartframe, grenzen die er eigenlijk niet toe doen komen in beeld.
Voorkom dat. Zoom ver genoeg in dat gebieden / objecten die er niet toe doen en die het
kaartbeeld mogelijk onrustig maken (net) niet in beeld komen. Soms leent de kaart zich er
zelfs voor om de omliggende gebieden (buurlanden) in het geheel niet in beeld te brengen. Bij
een kaart van België zal je dat eerder willen doen dan bij een kaart van Nederland.
Zet (het midden van) het kaartframe net iets boven het midden van de kaart. Het visuele
centrum van een rechthoek (dus ook een kaart) ligt namelijk net iets boven het midden. Het is
daarom aantrekkelijker om het kaartframe liever iets hoger op de kaart te positioneren, dan
exact in het midden. Er is dan ook meer ruimte over aan de onderkant van de kaart over voor
begeleidende teksten, legenda's, et cetera.
Oogt je kaart te druk? Heb je moeite om het laatste kaartonderdeel nog ergens te plaatsen?
Kies dan voor een groter (papier)formaat, maak je kaartframe dan kleiner. (In principe had je
die zo groot mogelijk gemaakt). Andere trucs om onrustige kaarten rustiger te maken zijn het
weghalen van frames (rechthoeken rondom teksten en legenda's) en het (gelijk) uitlijnen van
kaartonderdelen.
Zet kaartonderdelen niet te dicht op elkaar.
Zorg voor een goede balans. Bij het bekijken van een (goede) kaart zal je vaak een
zogenaamde balans ervaren. De balans wordt bepaald door de onderlinge verhouding tussen
de verschillende kaartonderdelen. De grootte, de positie, en het onderlinge contrast
(gemiddeld licht of juist donker) speelt hierbij een rol. Er is sprake van een goede balans als
deze kaart 'stabiel' overkomt bij de kaartlezers. Een te grote legenda met weinig kaart
onderdelen links, gevolgd door rechts onder een donker kaartframe, is onevenwichtig; er is
dan sprake van een onbalans. Sommige kaartonderdelen zijn misschien te licht of te klein
weergegeven. Er zijn meerdere mogelijkheden[2]:
1. Bij kaarten kunnen de elementen alle gecentreerd zijn. De elementen zijn dan zodanig
uitgelijnd, dat deze even ver links als rechts van de bladspiegel (het midden van de
kaart) uitsteken. Dat oogt vaak klassiek of traditioneel, betrouwbaar en volgens
sommigen soms misschien wat saai, maar het is wel goed.
2. Alles links uitlijnen (of rechts) terwijl er rechts (respectievelijk links) allemaal witte
ruimtes overblijven is niet mooi.
3. Bij een kaart met een asymmetrische opmaak zijn wordt gekenmerkt doordat meestal
de bovenste kaartonderdelen links, en onderste rechts zijn uitgelijnd. Dit oogt weer
wat moderner en creatiever dan de 'traditionele' opmaak.
Speel wat met allerlei mogelijkheden van het opmaken / layouten van de kaartonderdelen.
Kom je er niet uit probeer dan eens een ander kaartformaat, bijvoorbeeld Nederland op een
landscape-formaat (horizontaal gelegen) in plaats van het voor de handliggende portretformaat (verticaal gelegen).
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TIP over de finishing touch / het gebruik van tekenpakketten:
Een GIS kan nog zo geavanceerd zijn, soms wil jij met de legenda of de andere kaartonderdelen
dingen die niet of niet makkelijk met je GIS-pakket zijn uit te voeren. Gelukkig bieden de meeste GISpakketten ook al de mogelijkheid om elementen uit legenda's, of zelfs elementen uit de kaart - zoals
diagrammen of ingekleurde gebieden - te kopiëren naar de maplayout (kaart). Daarna kan je ze als
graphic (grafisch plaatje, los van een GIS) zelf uitvergroten, aanpassen, et cetera. Het toevoegen van
allerlei afbeeldingen en eigen gemaakte legenda's is ook mogelijk. Ook in andere tekenpakketten,
zelfs met Microsoft Paint, is het resultaat van je GIS bijvoorbeeld het PNG-bestand - heel goed te
verwerken en aan te passen. Maak hier gerust gebruik van.

3. Lege ruimten op de kaart zelf / wel of niet
maximaal inzoomen
In een goede klassieke film zal de regisseur een stilte laten vallen na een belangrijke opmerking. Of er
wordt ingezoomd op een voorwerp dat de sleutel zal worden bij het oplossen van een misdaad. Een
kaartenmaker kent ook deze twee technieken ook.
1. Een leeg stuk kaart: Dit kan twee functies hebben: 1) 'hier is helemaal niets': dat ergens géén
doden vallen, in bepaalde wijken, is ook informatie. 2) lege vlakken zorgen voor meer
aandacht op het hoofdonderwerp, bijvoorbeeld, de transportbewegingen (pijlen) vanaf
Nederland naar VS en Z.O.-Azië. Vul de omgeving (Afrika en Zuid-Amerika) vooral niet in met
allerlei labels, landsgrenzen, extra uitlegtekst of de legenda. Zou je dat doen, dan valt het
beeld dat je wil overbrengen (vooral op het noordelijk halfrond is handel) niet meer op. In het
voorbeeld van de kaart met olie-exporterende landen geldt hetzelfde; zou worden ingezoomd
op een smalle strook rond de evenaar, dan zou het afhankelijke, minder bedeelde noorden,
waar de olie hard nodig is, niet zo opvallen.
2. Inzoomen op een detail: zorg dat de hoofdkaart niet te veel omgeving laat zien, maar vooral
dat gebied waar het om draait. Of maak een extra inzetje voor één of twee gebieden waar je
meer over wil zeggen. Zoom ook weer niet zo ver in dat het land / onderwerp bijna tegen de
rand van het kaartframe komt te liggen. Dat geeft een te onrustig beeld, en de kaartlezer kan
niet zien wat nu de omringende landen zijn en hoe ze heten.

Olie exporterende landen. Er is bewust niet ingezoomd op deze landen.
blz 314 / 424

Deel B: Kaartopmaak
Module 11/13: Kaartopmaak (algemeen)

Handboek Geo-visualisatie
(PDF Deel A B C)

Intermezzo: Kaarten in reclame / de afdeling Marketing
De afdeling marketing heeft uiteraard een legitiem doel: zo veel mogelijk de aandacht vestigen op een
(goed) product, zodat dit product goed verkocht wordt. Daarbij kan ook een beroep gedaan worden op
de cartografie. Zonder daarbij de werkelijkheid te verdraaien zijn allerlei cartografische principes
zodanig in te zetten dat de kaart bij draagt aan de doelen die de afdeling marketing stelt.

Prijzen van treinreizen op een kaart. Op deze kaart is maximaal ingezoomd op het fenomeen: de
steden waarvoor goedkope treintickets zijn te verkrijgen.
Kijk bijvoorbeeld eens naar het bovenstaande figuur waarop de aandacht wordt gevestigd op de
prijzen en bestemmingen van internationale treinreizen in een goedkopere prijscategorie, dus voor
'een weekendje weg' bijvoorbeeld. Deze kaart is - behalve mooi - ook als cartografisch zeer goed te
beoordelen. Er is door de cartograaf duidelijk naar de doelen van de opdrachtgevers gekeken. Dat is
te zien aan:
• goed leesbare teksten (labels)
• niet te veel informatie / niet te veel details, landsgrenzen zijn grof weergegeven en vallen niet op.
De landen zijn nog net te herkennen. Landen die niet ter zake doen zijn vervaagd, of daar liggen
de labels overheen
• er is maximaal ingezoomd op waar het om gaat. Het bedieningsgebied van de aanbieder. Het lijkt
zo dat 'héél Europa' bediend wordt.
• het product zelf, de treinreis, is middels de pijl ook in beeld: het betreft een bewegingskaart. Maar
doordat de Europese steden middels het label zo duidelijk in beeld zijn, lijkt het alsof je 'de stad er
gratis bij krijgt!'
Dit alles staat in dienst van een snel leesbare kaart: Ietsje verder is ietsje duurder, maar nog steeds
onder de honderd euro. En doordat er zo ver ingezoomd is op Europa, kom je niet op het idee dat je
ook naar Barcelona of Milaan zou kunnen; dan is niet de trein maar het vliegtuig plotseling goedkoper.
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Dat is de reden dat hier dus zo ver ingezoomd is. Je hebt door de 'volle' kaart (al die labels bij elkaar)
ook het idee dat deze steden zo ongeveer alle steden zijn. Kies maar uit deze opties, lijkt de kaart te
zeggen. Dat de steden niet exact op de juiste plek worden gezet is geen enkel probleem. De
ondergrond is zo algemeen weergegeven, en de labels zijn zo groot, dat waarschijnlijk geen enkele
kaartlezer op het idee komt om de exacte afstanden na te meten of de ligging van de steden te
controleren. Overigens; dit is een mooi voorbeeld van de meerwaarde van een kaart: een tabel met
prijzen en namen van deze steden had nooit zo'n mooi overzicht gegeven voor de reiziger; die weet
vaak al de richting waar die heen wil; door de kaart wordt hij daar weer op gewezen.

SAMENVATTING: Cartografen vinden witte vlakken dus om meerdere redenen fantastisch! Less
is more! Vul die ruimten niet zonder meer op met bijvoorbeeld labels of begeleidende tekst. Die
ruimten hebben een functie. Sterker: creëer die ruimten om het onderwerp meer aandacht te geven.
Zoom niet per definitie maximaal in op een fenomeen / een deel van de kaart.

TIP: Bedenk wat het onderwerp is van de kaart. Betreft het 't fenomeen (hoe zijn de
kalksteengrotten verspreid, waar liggen ze), zoom daar dan maximaal op in, ook al liggen alle
kalksteengrotten in het oosten van België. Betreft het 't gebied (waar bevinden zich in België
kalksteengrotten), zoom dan niet in op het fenomeen in het oosten van België, maar laat héél België
zien. Andere opties zijn het gebruik maken van een 'inzet'. Dit is nodig als het fenomeen zich alléén of
voornamelijk in één bepaald gebied zich bevindt. Laat dan op een kleine kaart het héle gebied / land
zien, en laat op de hoofdkaart het fenomeen (al die grotten daar bij elkaar) flink ingezoomd zien.
Zowel 'het detail' van het fenomeen is zichtbaar, als de ligging ten opzichte van het hele gebied.
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4. Visuele hiërarchie
Wanneer een schilder een onderwerp bepaalde nadruk wil geven, kan hij onder andere gebruik
maken van technieken als licht en donker en afwijkende kleuren. In een aantal van de beroemdste
schilderijen is dit goed te zien.

Het melkmeisje, Johannes Vermeer, circa 16581660

De Mona Lisa, Leonardo da Vinci,
circa 1503 - 1507

Rembrandt van Rijn en Johannes Vermeer staan bekend als 'lichtkunstenaars'. Bij het Melkmeisje van
Vermeer zie je dat de aandacht van het meisje gericht is op waar zij voor moet zorgen: het eten. Dat
komt niet alleen door dat haar blik daar op gericht is. De lichtstralen vanuit het raam versterken
namelijk dit effect: zij verlichten dat waar zij naar kijkt. De tafel en de muur achter het eten zijn juist
weer contrasterend zwart. Het bovenlichaam van het meisje staat niet alleen in het licht, er is ook
gekozen voor de meest verzadigde kleur geel die er maar is. Andere verzadigde kleuren (blauw) zijn
door de kunstenaar maar weinig gebruikt, zodat het melkmeisje (niet voor niets de titel van het
schilderij) echt het onderwerp blijft. Tot slot de lege witte ruimte rechts, de muur. Dit zou oninteressant
kunnen lijken, ware het niet dat deze de donkere rechterzijde van het melkmeisje als het ware 'naar
voren brengt'. Dit heet visuele hiërarchie.
Overigens, ook andere technieken zijn zichtbaar:
• weglating: onbelangrijke details op de muur, onder de tafel zijn weggehaald.
• richting van lijnen: het tafelblad is getekend richting het melkmeisje, de enige details
op het schilderij die niet betrekking hebben op het melkmeisje (linksboven en rechts
beneden) versterken de richting van het licht dat van het raam op het meisje valt.
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Beide schilderijen zijn op een vergelijkbare manier te analyseren. De Mona Lisa kent detail, op de
achtergrond, maar die is wazig en licht in een andere kleur getekend. Het hoofd wordt daardoor
'opgetild'. Ook krijgt het schilderij diepte door de witte handen, voor de donkere buste te plaatsen.
De schilder heeft op deze manier zowel detail als het hoofdonderwerp in een goede harmonie
geschilderd. De details staan er - bij het melkmeisje letterlijk: op tafel -, maar vertolken door het
bescheiden voorkomen alléén de rol van ondersteuning: alles ten behoeve van het onderwerp / de
boodschap. Dit zorgt voor een weldadige rust, bij beide schilderijen. Misschien behoren beide
schilderijen daarom wel tot de mooiste ter wereld.
Een cartograaf kan - en moet - dergelijke technieken ook gebruiken. Visuele hiërarchie dient er voor
om wat belangrijk is, zo goed mogelijk over te brengen op de kaartlezer, en hem te leiden in wat
belangrijk is.

De Verenigde Staten van Amerika, Bron: Wikipedia / The World Factbook, CIA
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Het kaartvoorbeeld van de VS toont een kaart met meerdere kaartframes. Binnen de kaartframes en
tussen de kaartframes zelf is gebruik gemaakt van visuele hiërarchie om de boodschap te
ondersteunen:
•

•

De visuele hiërarchie binnen de kaartframes: De zee is lichtblauw, als een heldere
omlijsting van het grijze land. En - zeer opvallend - de staten van de VS zelf zijn
geelgroen gemaakt. Vooral op een computerscherm is dit zeer effectief. Merk op dat
de grens van de VS (zwart) blijkbaar een belangrijkere grens is dan die van alle
andere grenzen. Hierdoor wordt de VS nog verder uitgetild boven de grenzen van de
staten en boven de grijze (!) buurlanden. De VS is echt het belangrijkste, zo lijkt de
kaart te willen zeggen. Als dat het doel was, is de (inderdaad: Amerikaanse)
cartograaf hier goed in geslaagd. Merk overigens op dat de begeleidende tekst van
het belangrijkste kaartframe (links onder in het middelste kaartframe, die van de VS)
over Mexico is heen geplaatst. Daardoor wordt de onbelangrijkheid van dat gebied
nog verder duidelijk gemaakt.
De Visuele hiërarchie van de kaart zelf: Zeer mooi is het frame waarin Washington
D.C. in is geplaatst. Normaal is Washington D.C. op een kaart van de VS niet snel het
belangrijkste. Echter, vanuit het standpunt van de makers van de kaart wél. De CIA is
daar gehuisvest, en enig patriottisme prediken is hen niet vreemd. Door dit frame een
ander vorm, andere kleur te geven, en - het meest duidelijk - over de ander
kaartframes heen te plaatsen, is een prachtig voorbeeld van visuele hiërarchie bereikt:
Washington 'staat boven' de andere staten.

Een goede visuele hiërarchie dient de inhoudelijke hiërarchie te onderstrepen / versterken.
Overigens, de kaart van de VS lijkt eerder voor het scherm gemaakt te zijn dan voor een zwart-wit
printer. Het grijs van de omringende landen zal donkerder in beeld komen dan de staten en de zee.
Op een zwart-wit printer zal de visuele hiërarchie minder goed uitkomen.
Tot slot een kaart met daarop de voorzieningen in het centrum van een (fictieve) stad.

Kaart met een goede visuele hiërarchie
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Deze linker kaart - dat is tevens de goede versie - kent de volgende kenmerken die de visuele
hiërarchie gebruiken om het tot een goede kaart te laten zijn:
• Achtergrond is rustiger ten opzichte van de voorgrond (die is gedetailleerder). Alleen
de belangrijkste items zijn gelabeld.
• De kleuren van de vlakken (van wit via licht blauw naar blauw), de lijnen en de punten
zijn van licht naar donkerder (of verzadigder)
• De kleuren van de voorzieningen zijn verzadigder en opvallender dan de kleuren van
de wegen. De kleuren van de wegen zijn weer verzadigder en opvallender dan de
kleuren van de achtergrond(vlakken). Het belangrijkste (de postkantoren) worden met
opvallendere kleuren weergegeven dan alle andere punten, lijnen e vlakken.
• De lijnen en punten zijn van dun (onbelangrijk) naar dik (belangrijk) weergegeven.
• Er is niet te ver ingezoomd op het onderwerp (het centrum), waardoor een rustiger
kaartbeeld ontstaat. Sterker, de drukte van het centrum, het onderwerp, wordt door de
relatieve leegte er omheen onderstreept.
De tweede kaart toont al die kenmerken in de omgekeerde uitvoering. Het is daardoor een kaart met
een zeer slechte visuele hiërarchie. Merk onder andere op:
• Lijnen (wegen) liggen boven op de punten (fout!).
• Onbelangrijke lijnen (wegen) liggen boven op belangrijkere lijnen (fout!).
• Brievenbussen zijn te groot weergegeven (zijn immers veel minder belangrijker dan
postkantoren) (fout!).
• Gesloten voorzieningen en nevenvestigingen vallen meer op dan open vestigingen en
de hoofdvestiging. Dat komt door de verkeerde kleur en de verkeerde grootte van de
symbolen (fout!).
• Alle objecten hebben een label (het adres) meegekregen, zelfs onbelangrijke
brievenbussen buiten het centrum. Het grote aantal labels stoort, de kaart wordt te
druk, er is (daardoor) te ver ingezoomd op het midden (fout!).
• De achtergrond (verzadigde, paarse tinten) valt visueel meer op dan de lichte
voorgrond (met punten / postkantoren) (fout!).

De werking van een goede visuele hiërarchie (de symbologie is conform het
voorbeeld van de vorige, linker kaart van ‘Voorzieningen in centrum Nieuwstad’.)
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De werking van een goede visuele hiërarchie wordt getoond door het figuur op de vorige pagina. Door
donkerdere, verzadigdere kleuren en superpositie van elementen op andere (vlak) elementen wordt
de belangrijkheid zoals die door het brein wordt ervaren op een juiste manier afgedwongen. De
kaartlezer ervaart de kaart daardoor als het ware drie-dimensionaal; de donkerste elementen worden
als hoger en belangrijker ervaren.
SAMENVATTING: Visuele hiërarchie is een sterk en onmisbaar middel om kaarten op te maken,
en om kaartframes de juiste belangrijkheid mee te geven. Niet alleen grootte en positionering, maar
ook licht, kleur en overlapping kunnen hiertoe gebruikt worden om de kaartlezer te helpen. Een
visuele hiërarchie die in overeenstemming is met de inhoudelijke hiërarchie versterkt de boodschap.
Een verkeerde visuele hiërarchie zal daarentegen de kaart ontkrachten, ook al is die verder qua
inhoud goed. Voor zowel het kaartframe, als de totale kaart geldt dat de visuele hiërarchie in orde
moet zijn.
TIP: Bekijk je eigen en andermans kaarten hoe de visuele hiërarchie gebruikt wordt. Bekijk of die
wel in overeenstemming is met de inhoudelijke hiërarchie. Doe dit zowel voor de symbolen
(cartografisch, binnen de kaartframes) als voor de onderlinge kaartframes (opmaaktechnisch).

5. De relatie tussen kaartformaat en detail
Een kaart ontworpen voor een A0 (zie figuur hierna) kan in theorie op een A4 worden afgedrukt, en
andersom. Dit zal echter niet altijd de bedoeling zijn. Sterker, vaak zal dit niet lukken.

De meest gebruikelijke papierformaten, van
posterformaat A0 en kleiner. Een A1 is de helft van een A0,
een A2 is de helft van een A1, enzovoort.
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Zie de twee foto's van een bekende reclametechniek hieronder. Van veraf lijkt het tweede paar 10
euro te kosten. Van dichtbij blijkt dat het tweede paar slechts 10 euro extra korting mee krijgt. En dan
ook nog eens alleen schoenen duurder dan 79 euro.

Een reclameboodschap van veraf gezien. Een
reclame boodschap is net als een kaart een grafische
uitdrukkingsvorm.

Dezelfde reclameboodschap van dichtbij
(zie tekst).

Wat is de link met kaarten? Kaarten en reclame-uitingen zijn beide grafische uitdrukkingsvormen om
een boodschap over te brengen aan een doelgroep. In het algemeen zal de boodschap van een
kaartenmaker goede bedoelingen hebben. De maker van de reclameboodschap heeft waarschijnlijk
bewust kleine letters gebruikt. Het lokkertje is van ver te zien, de waarheid pas indien je voor de
winkelruit staat. Zou een kaart zo ontworpen zijn, bewust of onbewust, dan kan iemand de kaart dus
verkeerd interpreteren.

Een (kaart op een) A0 kan ontworpen zijn om zowel voorin als achter in een zaal zichtbaar te zijn.
Dergelijke A0's kunnen vaak best op een A4 worden afgedrukt, voor in een rapportage. Maar wanneer
een A0 ontworpen is als referentie of hulp (detailkaart) voor naast iemands bureau, zal het formaat A0
bewust gekozen zijn om er veel detail op terug te kunnen vinden. Overigens, voor tussenliggende
formaten, tussen een A0 en een A4, geldt dit uiteraard ook; zij het wellicht in mindere mate.

In het voorbeeld hieronder worden de verschillen benoemd. Merk op dat het thema hetzelfde is, maar
de boodschap niet dezelfde kán zijn. De schaal is wel hetzelfde. Schaal zegt dus niet per definitie iets
over de gedetailleerdheid!
De opmaak, inhoud, gedetailleerdheid, hoeveelheid tekst en het lettertype (ook van de titel!) is steeds
verschillend, zoals te zien in de figuur en tabel hieronder.
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Verschillen in kaartopmaak bij een A0-kaart voor dichtbij en een A0-kaart voor veraf.

verschillen

Gedetailleerde informatie, voor dichtbij
(A0-links)

Algemene informatie, voor veraf, A0rechts)

Tekstgrootte

klein (ook van titel!)

groot ('leesbaar voor achterin de zaal')

Begeleidende
tekst

Mogelijk, inclusief zelfs index

Beperken (wel indien belangrijk, bron
en schaal, kleine tekstgrootte kan)

Legenda,
labels

Veel labels & details zijn mogelijk. Echter
streef altijd voor niet te veel details en niet te
veel labels, niet te veel verschillende soorten Leesbaar, weglaten indien mogelijk
labels/labelstijlen, vermijd altijd overlappende
labels

Gebruik

Voor het delen van exacte (locatie en
benamings-) gegevens. Voor persoonlijk
gebruik. Voor specialisten, frequente
raadpleging, 'achter het bureau'

Voor het (eenmalig) illustreren van
voorkomen, verscheidenheid of
spreiding van een bepaald gegeven.
Voor afstemmen beeld aan een groep,
'in een zaal'

SAMENVATTING: formaten kunnen bij kaarten gebruikt worden voor verschillende doelen:
zichtbaarheid op grotere afstand, en het kwijt kunnen van detail. Voor beide toepassingen geldt een
andere kaartop. Layout en lettertype dienen er op geselecteerd te zijn. Een goede kaart laat aan het
lettertype zien welk doel een grootformaat heeft en of het ook op een A4 afgedrukt zou kunnen
worden.
TIP: Publiceer je kaarten, bijvoorbeeld in PDF, vermeld dan voor welk gebruik het bedoeld is. Kan
je zelf een PDF downloaden, let dan op in de begeleidende tekst, of vermeld op de kaart, voor welk
doel het gebruikt dient te worden.
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6. Wanneer voegt een kaart iets toe?
Wanneer voegt een kaart iets toe aan een tekst, tabel of rij met cijfers? Oftewel, wanneer is de
gografische context waarbinnen gegevens worden geplaatst daadwerkelijk een meerwaarde?
Uit de theorie is al vaker betoogd dat een kaart veel toevoegt, de informatie wordt in een ruimtelijke
context bekeken; een aspect dat andere vormen van (data-) visualisatie niet voor elkaar krijgen. Toch
wordt dat met tabellen en beschrijvingen wel eens geprobeerd. Op het eind van deze module kan het met een zelf gemaakte kaart inmiddels voor ons op de PC in beeld - geen kwaad om deze vraag
nogmaals te stellen. Hebben we nu echt een zinvolle kaart geproduceerd? Bekijk de staafgrafiek
rechts eens:

Het Bruto Binnenlands Product per provincie
Een kaart zou hier een heel aardige toevoeging aan kunnen geven. De meeste mensen weten best
waar de 12 genoemde provincies liggen, maar de vraag komt toch al gauw op: "zijn het vooral de
noordelijke en oostelijke provincies die arm zijn?". Het beeld dat een kaart (in dit geval zal een
choropleet de beste kaartsoort zijn) oplevert van de data uit deze grafiek zou daarom best wel eens
beter kunnen beklijven dan de grafiek.
In sommige gevallen vormt een kaart geen meerwaarde boven of naast een tabel, grafiek of tekst.
Dat is het geval wanneer er:
•

•
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te weinig bekende data is. Stel dat van slechts 8 van de 41 landen van Europa data
bekend is over wat een Big Mac kost, dan zouden de overige landen allemaal grijs
moeten worden getekend. De kaart is veel te leeg. Het lijkt alsof daar geen Big Mac te
verkrijgen is, of dat die Big Mac daar misschien wel gratis is. Voor de kaartlezer is dat
wellicht een deceptie. Wat ook onmogelijk is, is om met een dergelijke kaart een
geografische trend aan te tonen; bijvoorbeeld; naar het oosten van Europa wordt de
Big Mac steeds goedkoper. Aangezien er te veel data ontbreekt - of de trend nu min
of meer waar te nemen is of niet - een kaart voegt niets toe.
aangetoond is - al of niet met kaart! - dat de geografische spreiding er niet toe doet /
niet is aan te tonen. Wanneer je wilt onderzoeken of er in bepaalde delen van een
stad relatief meer eigenaren van witte auto's zijn dan elders, zou je best wel eens
bedrogen kunnen uitkomen. De kaart kan waarschijnlijk hooguit gebruikt worden om
de theorie te verwerpen; de kleur is niet wijk- of inkomensafhankelijk. Zo'n kaart heeft
vervolgens dan ook weinig (nieuws-) waarde.
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Presenteer dergelijke data gewoon met een andere (grafische) uitdrukkingsvorm zoals met tabelletjes,
staafgrafieken, taartdiagrammen, et cetera. Zie bijvoorbeeld de figuren hieronder.

Agrarisch landgebruik in de Europese Unie

Slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog

Ook al zal een goed lezer merken dat van beide laatste voorbeelden wellicht toch redelijke kaarten te
maken zijn.
In het figuur hieronder is een kaart te zien waar de uitgang van de (Nederlandse) naam van het land is
gesymboliseerd.

Wereldkaart met de uitgang van de (Nederlandse) namen van landen
Zo geeft de roze/paarse kleur weer waar de uitgang 'rijk' (zoals in Oostenrijk en Verenigd Koninkrijk)
op deze wereld nog is te vinden. Zo kan een taalkundige ofeen cultuurhistorische wetenschapper
ruimtelijke verbanden aan het licht brengen. Ons gevoel of 'vooroordeel' wordt bevestigd: De uitgang
'stan' (zoals in Afganistan en Turkmenistan) is inderdaad - en alleen - in Midden Azië te vinden. Zou er
géén relatie bestaan tussen een bepaalde vorm van classificatie en de geografische spreiding, dan is
een dergelijke kaart alléén te gebruiken om de stelling of hypothese te ontkrachten dat een fenomeen
op een bepaalde wijze geografisch geclusterd zou plaats vinden of op bepaalde plekken zou
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voorkomen. Om een dergelijke nietszeggende kaart voor een ander doel of bij een bredere doelgroep
onder de aandacht te brengen zou zinloos zijn.
NB: Over (de visualisatie van) deze kaart gaat een opdracht; zie de opdracht ‘Uitgangen van
landsnamen’ in ‘Vragen en opdrachten’.

7. Referenties
1. Designing Better Maps, A Guide for GIS-users; C.A. Brewer, 2005, blz 20 - 22
2. Making Maps, A visual guide to Map Design for GIS, J. Kryger en D. Wood, 2005; blz 134 t/m 137.

Ga naar de opdrachten en vragen over deze module 'Kaartopmaak'.

Ga daarna verder met de volgende module ‘Labels’.
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Doelstellingen van deze module ‘Labels’
Deze module behandelt alles over labels (teksten) die op de kaart worden gebruikt. Na het lezen van
dit deel kent de lezer de belangrijkste zaken die spelen rondom het plaatsen van labels, zoals de
labelgrootte, het lettertype, de labelkleur, de positie van het label en de verschillende manieren
waarop labels op kaarten geplaatst kunnen worden.

Inhoud Module 12: Labels
•
•
•
•
•
•

1 Inleiding
2 Lettertype / font
3 Plaatsing van labels
4 Kleuren van labels
5 Labels plaatsen in de praktijk
6 Halo's rondom labels
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1. Inleiding
Labels zijn de teksten die in vlakken (zoals landen), bij punten, of naast lijnen geplaatst worden.
Soms is dit om de waarden (temperaturen, status of klasse) van een verschijnsel of object weer te
geven. Vaker is het echter om de namen van alle objecten te benoemen, zoals de naam van alle of de
belangrijkste steden. Bij topografische namen worden deze labels ook toponiemen genoemd. Bij
vrijwel alle kaarten, ook de thematische kaarten, worden labels gebruikt, om de kaartlezer houvast te
geven.
Labels zullen vaak door een GIS automatisch gegenereerd worden. Vaak hebben ze dan een redelijke
positie meegekregen, namelijk rechtsboven bij een punt en in het midden van een vlak. Er zijn al gauw
probleemgevallen. De labels zijn te groot, overlappen elkaar of lijken te zijn verdwenen. Een GIS kent
vaak allerlei technieken om deze probleemgevallen te voorkomen. Bijvoorbeeld door te werken met
prioriteiten bij bepaalde labelgroepen, of door af te dwingen dat labels niet boven bepaalde grenzen of
objecten mogen komen te staan. In de meeste gevallen behoeft de door het GIS aangedragen
plaatsing van labels een handmatige verbetering. In alle gevallen - wil je een kaart tenminste delen
met anderen - dien je op zijn minst te kijken of je GIS de labels aardig heeft geplaatst.
• NB1: Labels op de kaart wijzigen als ze geplaatst zijn door jouw GIS op basis van een tabel.
Dat wil zeggen, zie je in een kaart achteraf een spelfout, dan is het aanpassen van de tabel
genoeg. De kaart zal dan 'vanzelf' verbeterd zijn. Wanneer labels niet de naam, maar een
dynamisch verschijnsel weergeeft, zoals de temperatuur van 10 meteo-kastjes in Nederland,
en die tabel wijzigt elke dag automatisch, dan passen de labels zich elke dag aan op de kaart.
Labellen met een GIS is dus een handig en krachtige functionaliteit.
• NB2: Pas wel op. Het laten plaatsen van een GIS gaat eenvoudig en is in enkele seconden
gebeurd. Maar er kunnen dan meteen erg veel labels in beeld komen, met een default
lettergrootte, al of niet door elkaar heen. Pas labels alleen toe indien nodig, en beperk waar
mogelijk het aantal labels. Stel de labelgrootte juist in. Haal onnodige, dubbele labels weg,
zorg dat door ruimtegebrek ongeplaatste labels - indien nodig - alsnog geplaatst worden.
Labels kan je ook handmatig plaatsen op de kaart. Feitelijk zijn dat gewoon labels, al zal je GIS dit
gewoon als losse teksten beschouwen, en niet als labels.
Labels geplaatst door een GIS kunnen omgezet worden in 'annotatie'. Met annotatie wordt bedoeld
de labels die niet meer gekoppeld zijn aan de database. De teksten zullen dan niet meer wijzigen op
het moment dat dat in de database wel gebeurt.
Teksten, labels en annotatie kunnen met een bepaalde lettergrootte op de kaart gezet worden. Deze
lettergrootte kan je 'vast' zetten, of laten variëren met de schaal.
• Is het lettergrootte vastgezet, en zoom je in of uit, dan blijft deze altijd goed zichtbaar
(bijvoorbeeld: de tekst is altijd 2 cm lang, onafhankelijk van de schaal).
• Varieert deze met de schaal, en zoom je in of uit, dan wordt de tekst groter of kleiner.
Maak je een statische kaart (voor een bepaalde site, een folder of een boek), houd hier dan rekening
mee. Maak in dat geval de labels op het juiste schaalniveau aan, dus dat van de uiteindelijke
oplevering.

SAMENVATTING: Labels zijn de teksten die een GIS automatisch bij objecten in de kaart kan
zetten. Vaak zijn dat toponiemen, oftewel topografische namen zoals gemeente- of straatnamen.
Labels hebben een koppeling met de database; als deze verandert, zal de tekst van het label mee
veranderen. Labels kunnen daardoor ook gebruikt worden voor een tekstuele statusaanduiding,
wanneer die in de database wordt bewaard en steeds wordt geupdate. Bij het omzetten van labels
naar een annotatie (losse grafische teksten op de kaart) is deze link kwijt. Annotaties kunnen
handmatige op het scherm worden bijgewerkt.
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TIP1: Waarschijnlijk kan jouw GIS ook zogenaamde 'samengestelde labels' genereren. Zo kan je
bij bijvoorbeeld elke plaats met één actie (op één regel of op twee regels onder elkaar) zowel de
plaatsnaam als het inwoneraantal genereren. Of de parkeerplaatsnaam met het aantal
parkeerplaatsen. Of (de afkorting van) de meetlocatie met de gemeten waarde. Of bij percelen zowel
de sectie (A) als het perceelnummer (1074) (levert het label "A 1074"), Et cetera.
TIP2: Let op bij het automatisch plaatsen van labels. Overlappende labels worden soms niet
geplaatst, tenzij je dat afdwingt. Soms worden labels de dubbel voorkomen (wellicht onterecht volgens
jou) slechts éénmaal weergegeven. Labels kunnen exact binnen een vlak geplaatst worden, of je kan
afdwingen dat dat in principe buiten dat vlak moet. Bijvoorbeeld omdat dat vlak belangrijk is om geheel
gezien te worden. Of labels mogen nooit op of door (bepaalde) lijnen (bijvoorbeeld wegen) heen
getekend worden. Dit zijn allemaal - al of niet verborgen - instellingen waarvan je het bestaan en de
plek moet kennen. Wijzig deze indien nodig. Zorg dat je hier een keer flink mee geëxperimenteerd
hebt, anders weet je niet wat je allemaal beter kan afdwingen, of wat er allemaal fout kan gaan bij het
labelen. Soms denk je dat de labels goed geplaatst zijn, terwijl een enkeling gewoon niet of op een
totaal onlogische plek staat.

2. Lettertype / font
Meestal zal je bij het plaatsen labels willen kiezen voor een goed leesbaar lettertype, dat zo min
mogelijk interfereert met (ingewikkeld) lijnenspel op de kaart. Dat betekent bijvoorbeeld een
schreefloos lettertype (zie figuur).Voorbeelden van lettertypen zonder schreef zijn Arial, Arial Narrow,
Helvetica & Gill Sans. Lettertypes mét schreef zijn gemaakt om op een regel met veel tekens (boeken)
de leesrichting te versterken, waardoor een tekst sneller is te lezen.

Verschillende lettertypen, op verschillende wijzen ingekleurd en met
verschillende lettergroottes. Schreefloze lettertypen (zoals 'Desdemona'
en 'Helvetica' kennen géén uitstekende uiteinden (schreefjes) zoals die
bij 'Wide Latin' en 'Times' zijn de zien.

De leesbaarheid van hoofdletters en kleine letters verschilt bij dezelfde lettergrootte.
Zie verder tekst.
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Proportionele lettertypes (waarbij bijvoorbeeld de i en de l minder ruimte in beslag nemen dan de m en
de w) zijn beter voor cartografische toepassingen dan niet-proportionele lettertypes (waarbij de i en de
m evenveel ruimte in beslag nemen). Niet proportionele lettertypes worden niet veel meer gebruikt, of
het moet voor administratieve doeleinden of programmeurs zijn. Courier is een bekend nietproportioneel lettertype.
Kleine letters in plaats van HOOFDLETTERS zijn ook beter te lezen. Het gebruik van hoofdletters
voor (alle) labels wordt dus sterk afgeraden. De figuur toont het verschil in (snelheid van) leesbaarheid
van teksten in hoofdletters (ook wel bovenkast of kapitalen genoemd) en in gewone, kleine letters
(onderkast). Merk op dat met name de bovenkant van de letters het meeste bijdragen aan de
leesbaarheid. Het oog blijkt bij het lezen dan ook vooral op de bovenkant van letters te zijn gericht. Bij
kleine letters vallen de uítstekende letters - bdfghklpqt - meer op dan bij hoofdletters.

Ook de ANWB gebruikt géén hoofdletters voor meer
zichtbaarheid bij gewone letters / topografische
namen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
verkeersborden in België.
Dat zorgt ervoor dat kleine letters beter leesbaar zijn dan hoofdletters dezelfde grootte. Bij titels van
kaarten wordt wel vaak gekozen voor hoofdletters, om aan te geven dat dat de titel is. De
leesbaarheid daarvan wordt toch wel gegarandeerd door de grootte van het letters. Bij labels zul je de
teksten vaak niet onnodig groot willen hebben. Bijvoorbeeld, omdat het kaartbeeld, de symbolen
eronder vooral goed zichtbaar moeten zijn. Je maakt dus gebruik van zo klein mogelijke, leesbare
letters. Daardoor zijn de lijnen, punten en vlakken op de kaart beter zichtbaar; dat is immers waar het
om gaat op de kaart. Labels zijn ondersteunend, beschrijvend.
Wil je een labeltekst accentueren, grote maken, doe dat dan niet door voor hoofdletters te kiezen,
maar maak de labels zelf gewoon groter, of maak ze vet. Hoofdletters kan je wél gebruiken als dit
label zeer sporadisch voorkomt. Zorg er dan wel voor dat het qua grootte ook afwijkt van de andere
labels. Het wordt onder andere gebruikt voor hoofdsteden (zie de kaart van Zweden).
Cursiveren wordt ook afgeraden, zeker bij gedraaide teksten kan dit problemen opleveren. Bij
sommige kaarten zal je er misschien toch voor willen kiezen, bijvoorbeeld wanneer de meeste labels
wegen van een naam voorzien, en de cursieve labels de minder vaak gebruikte onverharde wegen.
Helaas is de leesbaarheid van een cursieve tekst minder, zodat je deze cursieve label nooit te klein
mag maken.
Zijn lange ondersteunende teksten op een kaart nodig, dan is het wellicht toch verstandig voor een
lettertype met schreef te kiezen. Zorg dan wel dat deze mooi oogt bij het schreefloze lettertype dat je
op de kaart hebt gebruikt. Maar voor consistentie valt ook wat te zeggen. Voor hetzelfde geld kies je
ook hier gewoon voor dat schreefloze lettertype.
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Kies voor een 'narrow' (smalle) variant van een lettertype indien andere trucs (minder labels, antialiasing, andere lettergroottes en een andere letterkleur) niet meer helpen. Zo kent het lettertype Arial
een Arial Narrow variant.
Goed leesbaar op het scherm zijn lettertypes als: Verdana, Helvetica, Helvetica Narrow, Arial,
Tahoma en Swiss Helonia.

SAMENVATTING: Labels en andere soorten teksten op de kaart dienen maximaal leesbaar te zijn.
Ze dienen alléén voor die objecten die belangrijk zijn te worden aangemaakt. Bij voorkeur met een
schreefloos lettertype. Er zijn verschillende methoden om met labels van sommige objecten de grotere
belangrijkheid weer te geven, zoals het gebruik van een groter lettertype, vette letters en hoofdletters.
Gebruik hoofdletters spaarzaam, en gebruik geen onderstreping. Gebruik cursief niet om de
belangrijkheid, maar andersoortigheid van een (gelabeld) object weer te geven.

TIP1: Zoek je een origineel font voor een bijzondere kaart? Start een tekstverwerker zoals
Microsoft Word. Type en selecteer een fictieve, maar representatieve labeltekst, zoals "1234Honolulu".
Zorg ook dat je er het cijfer één en de letter l in hebt staan, wanneer dit onderscheid van belang is,
bijvoorbeeld wanneer je getallen én teksten in de labels moeten komen. Via 'opmaak > lettertype' (bij
Word) zie je dan hoe zo'n label er uit komt te zien. Je kunt zo in één oogwenk alle verschillende, bij
jouw beschikbare fonts bekijken.
TIP2: Labels en andere teksten komen bij de oplevering als PDF-document niet altijd goed aan bij
de opdrachtgever. De kaart is dan wat verminkt. Soms zijn de labels nog wel goed te lezen, maar iets
veranderd. Een andere keer zijn alle tekens, of sommige specifieke tekens helemaal niet te lezen. Dat
komt omdat zij niet over het font beschikken dat jij hebt gebruikt in je GIS, op het moment dat jij de
kaart genereerde. Het gebruik van zogenaamde True-Type fonts zijn daarom het slimst. Deze
lettertypes zullen bij de eventuele conversie naar PDF, niet tot problemen leiden. True-Type fonts
kunnen namelijk zonder problemen worden nagebootst, ook wanneer deze niet geïnstalleerd zijn bij
de ontvanger van je PDF-document. Het 'includen' of 'embedden' (bijsluiten) van dit font bij het maken
van het PDF-document is een andere optie om problemen bij de ontvanger van het PFD-document te
voorkomen. Naast PDF kunnen ook andere vectorexportformaten dit probleem hebben.
Rasterexportformaten hebben dit probleem sowieso niet.
TIP3: Op www.Fontexplorer.com en www.ITCfonts.com kan je inspiratie op doen voor wat betreft
de verschillende lettertypes. Allerlei (bijzondere) lettertypes zijn downloadbaar van Internet. Let er bij
installatie wel op dat niet iedereen over dat ene unieke lettertype dat jij gevonden hebt, beschikt (zie
ook tip2 hierboven!). Let er ook op dat dit wel een goed (niet nagebootst of illegaal) lettertype is. Op
lettertypes rusten licenties.
TIP2: (Laser) printers en plotters, kunnen zeer kleine labels (< 6 pts) vaak niet goed leesbaar
weergeven, terwijl dat met drukwerk wel lukt. Dat komt omdat (laser) printers en plotters technisch
gezien anders werken. Het papier zuigt de er op gespoten inktdruppeltjes op, terwijl het inkt droogt.
Daarbij wordt de punt breder dan vooraf bedacht. Dit heet ook wel puntverbreding of 'dot gain' op
z'n Engels. Sommige geavanceerde printers en plotters kunnen hier overigens voor corigeren. Feit
blijkt dat drukwerk kleinere details (en dus ook: labels) aan kan dan printers en plotters. Houd hier
rekening mee. Gebruik voor print en plotters gerust labels tot 8 pts. Gebruik voor drukwerk gerust
labels tot 6 pts. Kleiner is vaak wel mogelijk, maar dat is niet plezierig leesbaar voor het gemiddelde
oog.
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3. Plaatsing van labels
Zie figuur over labels. Het figuur wordt van boven naar beneden behandeld.
Ad A) Labels bij puntsymbolen.
•

Labels dienen in principe rechtsboven een punt object te staan. Waarom? Het object
is het belangrijkste, dat komt eerst. De mens leest van links naar rechts Is het object
eenmaal gesignaleerd, dan wil deze daarna hoe het genoemd wordt of wat de status
ervan is. Deze positie, rechtsboven, is echter een richtlijn. Staan andere labels, of
andere objecten in de weg, dan zijn andere posities geoorloofd. Overigens, de
cartografische vrijheid en persoonlijke smaak kunnen in sommige gevallen toch ook
weer voor andere opties zorgen...
• Kies voor een goed leesbaar lettertype, Arial of Frutiger. Kies voor een schreefloos
lettertype, dat is op een kaart rustiger.
• Kies voor niet te kleine letters, en niet te grote. Voor op het scherm zijn grotere letters
(10 / 12 punts) nodig, voor drukwerk is 7 punts nog goed moegelijk.
• Je kan hoofdletters voor grotere steden gebruiken, om een onderscheid te maken.
Kies er echter niet voor om alle labels met hoofdletters weer te geven. Kleine letters
zijn beter leesbaar.
Hoe moet je het niet doen; zie bij 1)
• Plaats labels niet tussen twee plaatsen (Is die rechter stip nu 'Amsterdam' of
'Almere'?)
• Kies niet voor lettertypes met een schreef.
• Vermijd (te veel) verschillende lettertypen.
• Kies je er toch voor om een onderscheid te maken in kleine en grote letters, geef dan
de grote objecten grotere letters; in dit voorbeeld lijkt door het lettertype Almere groter
dan Amsterdam!

Ad B) Plaatsing van labels t.o.v. de omgeving
•
•

In dit voorbeeld zijn alle labels niet op andere objecten (lijnen of punten) geplaatst.
Kustplaatsen geef je vaak (afwijkend) aan door het label (geheel!) in zee te plaatsen,
ook al staat dat label dan misschien niet meer rechts maar links van het punt.
Bijkomend voordeel: er is meer plaats voor het plaatsen van andere symbolen. Zou
'Kustplaats' géén kustplaats zijn, dan zou het label dus niet in zee geplaatst mogen
worden!
• Plaats labels over het hele vlak heen en gebruik eventueel extra spaties. Dit heet
'aanspatiëring'. Zo is te zien dat het 'Brabants Massief' zich blijkbaar uitstrekt over
het hele vlak.
• Kleinere objecten (Bergdorp is een dorp) krijgen kleinere labels (maar wel zelfde kleur
en lettertype!) als grotere objecten (Kustplaats is een stad).
Hoe moet je het niet doen; zie bij 2)
•
•

•
•

De labels 'Bergdorp' en 'Kustplaats' staan door objecten/lijnen/grenzen heen. Dit is
slecht voor de leesbaarheid van de kaart en de labels. Het zorgt ook voor meer
onrust.
Labels moeten soms gedraaid worden. Bij het strand was dit bijvoorbeeld goed
geweest als er te weinig ruimte was. Echter, bij cursieve teksten, zeker kleine
cursieve teksten, zorgt het draaien van teksten voor veel minder goede leesbaarheid,
zeker om schermen.
Het lijkt alsof het 'Brabants Massief' als gebergte of streek alleen in het linker deel van
het gele gebied ligt.
Kies niet voor een blauwe tekst bij 'Kustplaats' en 'Cursief strand'. Dan zou verwarring
met namen in de zee kunnen ontstaan.
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Hoe wel (links) en niet (rechts) te labellen. De situaties worden in de tekst bij 'plaatsing en van labels'
besproken.
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Ad C) Plaatsing van labels langs lijnobjecten (wegen en rivieren)
•

Plaats de labels zoveel mogelijk in het midden, met de richting van de lijn mee. Kies
een logische kleur; bij rivieren dezelfde kleur als de zee.
• Plaats de labels over een groot deel van de lijn. Betekent dit heel veel aanspatiëren,
of wordt dit onduidelijk, plaats het label dan twee maal.
• Splitst een rivier, zorg dan dat de naam doorloopt met de hoofdstroom - als die
riviernaam tenminste ook doorloopt. Anders lijkt het of de rivier daar een nieuwe naam
moet hebben.
• Geef zijrivieren kleinere labels
Hoe moet je het niet doen; zie bij 3)
• Gebruik niet verschillende lettertypen / verkeerde (groene) kleuren
• Het is in dit voorbeeld onduidelijk wat nu de Zijrivier is. Dat komt doordat beide labels
'in de oxels' van de rivieren zijn geplaatst. Vermijd dat!

Ad D) Plaatsing van labels in gebieden D
• Grote objecten hebben grote labels met dezelfde kleur, kleinere objecten van
hetzelfde type mogen een kleiner label krijgen.
Hoe moet je het niet doen; zie bij 4)
•

Plaats de labels niet over grenzen, je zou bijna denken dat 'Oostzijde' een plaats is,
en dat Hoofdpolder niet alleen het linker deel van de polder is, maar het gehele
gebied.

Ad E) Plaatsing van labels in gebieden E
• Hier is door de aanspatiëring en de grootte van het label duidelijk dat 'Hoofdpolder' de
naam is van het héle gebied. Het label 'Oostzijde' is anders geplaatst. Oostzijde is
een subonderdeel van de grote polder.
Hoe moet je het niet doen; zie bij 5)
• Hier is totaal onduidelijk wat nu Oostzijde is. Paste deze tekst niet en was de
cartograaf gewoon slordig? En waarom is 'Hoofdpolder' met zo'n dunne lettertype
gelabeld?

Ad F) Plaatsing van labels in gebieden F
•

Hier is hetzelfde aan de hand als bij E): Nu is het door de kleur van het label en de
grens van het vlak dat 'Hoofdpolder' de naam is van het héle gebied. Het label
'Oostzijde' heeft nu een andere kleur, net als de grens van Oostzijde, die overigens
gedeeltelijk 'onder' die van de Hoofdpolder moet zijn gevallen.
Hoe moet je het niet doen; zie bij 6)
• De onduidelijkheid is nu niet opgelost. Het lijkt alsof Oostzijde het rechter deel is, en
Hoofdpolder het linker deel. Zeker is het niet door de vreemde kleuren. Waren die
grijs geweest, dan was het goed geweest (zie bij D) ).
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4. Kleuren van labels
Ad B) Labelkleuren om te 'classificeren'
•

Geef labels bij voorkeur één duidelijk te onderscheiden kleur. In principe is dat zwart
of die van het thema. Echter, het is ook mogelijk om de labels bij een specifiek soort
object een andere kleur mee te geven. Een voorbeeld is het strand in de eerder
getoonde voorbeeldkaart. Een mogelijkheid is om op een plaatsnamenkaart alle
plaatsen gewoon zwart te labelen, maar de provincienamen bijvoorbeeld roze-rood
(en met een iets groter lettertype, wellicht met spaties tussen de letters) te labellen,
omdat je de grenzen van de provincies (en niet het hele vlak!) ook roze-rood hebt
gemaakt.
Hoe moet je het niet doen; zie bij 6)
•
•
•

Wees gerust creatief, maar kom niet met vele soorten kleuren en lettertypen.
Pas op met harde rode labels, die duiden op gevaar; het lijkt er dan als snel op dat
iets gesloopt moet worden. Op een politieke kaart zou het juist door de kaartlezer
weer met het communisme gerelateerd kunnen worden.
Zie eventueel algemene opmerkingen over kleuren in Deel B.

5. Labels plaatsen in de
praktijk
Gewapend met bovenstaande richtlijnen is het
makkelijk om 'fouten' te zien in een bestaande
kaart. Cartografische vrijheid, bepaalde
consequente keuzes van de kaartenmaker,
zullen er voor zorgen dat sommige labels
misschien toch elders worden geplaatst dan jij
dat had gedaan. Zie bijvoorbeeld de kaart van
Zweden.
Voor sommige kustplaatsen is gekozen om het
label niet in zee, maar toch op het land te
plaatsen. Er valt iets voor te zeggen: er is daar
genoeg ruimte, en de zee komt zo beter over.
Ook goed is aangegeven waar de Botnische
Golf ('Gulf of Bothnia) zich bevindt, omdat deze
met de vorm van de zee is meegebogen. Er is
ook gekozen voor maximale leesbare
landsnamen, gezien de horizontale plaatsing
ervan. Voor de meeste landen komt dit goed uit.
Helaas komt deze consequente aanpak voor
een niet onbelangrijk buurland Noorwegen niet
goed uit. Dit land strekt zich uit van noord naar
zuid, het label had daardoor beter, al of niet met
extra spaties voorzien, van zuid naar noord
getekend moeten worden, vergelijkbaar met
'Gulf of Bothnia'. Helsingborg is helaas over de
landsgrens heen geplaatst; er was te weinig
ruimte. Voor Karlshamn is een aanhaalstreepje
gebruikt. Voor beide plaatsen lijkt dit inderdaad
het meest haalbare. Immers, werken met een
kleinere lettergrootte zou de leesbaarheid te ver
naar beneden halen. Werken met cijfertjes (een
'1' op de kaart en in de legenda '1 = Helsingborg')
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is weer te kunstmatig. Malmö, had misschien beter niet over de kustlijn hoeven te lopen, had iets
noordelijke geplaatst mogen worden. Hoewel het werken met hoofdletters over het algemeen wordt
afgeraden (hoofdletters vallen wel op, maar zijn minder snel / minder goed leesbaar), is dit hier toch
goed gebruikt. Namelijk: sporadisch en maar op één plek: de hoofdstad Stockholm. Kortom: op deze
kaart is duidelijk een cartograaf bedachtzaam en goed bezig geweest.

6. Halo's rondom labels
Halo's zijn uitsparingen rondom de labels van een beperkt aantal pixels breed in een bepaalde kleur
die ook op de achtergrond voorkomt. Doordat er als het ware een heel dun bufferzone rondom de
labels wordt aangemaakt, zorgt een GIS ervoor dat lijnen die op de achtergrond voorkomen niet de
leesbaarheid van de tekst aantasten.

Het principe van het gebruik van halo's bij labelling (zie tekst).
In de figuur hierboven wordt dit duidelijk gemaakt. Links (bij A) is twee maal géén gebruik gemaakt
halo’s rondom de labels. Rechts (bij B) is wel gebruik gemaakt van halo's (met twee verschillende
kleuren!). Het effect zal duidelijk zijn. Bij A is de leesbaarheid beperkt, bij B is de leesbaarheid véél
sterker. Bij C is nota bene de halo (bij de laatste 'd' van ‘Gelderland’) zelf nog nét iets te zien. Dat is
dus een mogelijk nadeel van halo's. Doordat in deze tekening van meerdere achtergrond kleuren
gebruik gemaakt wordt in de ondergrond, moesten de verschillende labels verschillende halo-kleuren
meekrijgen.
Wanneer de labels wél en de lijnenpatronen er onder van minder belang zijn, is deze techniek goed
toe te passen, waardoor de leesbaarheid 'met één druk op de knop' van alle labels is te garanderen.
In het voorbeeld is echter duidelijk waar te nemen dat het ook anders en beter kan. Het label
linksboven had beter iets verder naar rechts geplaatst kunnen worden. Dat waren het label en de
lijnen zichtbaar geweest. Nadeel van deze methode is dat het lijnen patroon in kwaliteit achteruit gaat.
Als alternatief (zeker wanneer halo's niet door het grafische- of GIS-programma gemaakt kunnen
worden) zie je op kaarten wel eens schaduwen (wit of zwart) achter de letters. De vraag is of hierbij de
leesbaarheid wel toeneemt.
SAMENVATTING: Halo's zijn uitsparingen van één of enkele pixels rondom labels in de kleur van
de achtergrond. Het doel is de leesbaarheid van de labels te garanderen bij een (druk) patroon van
onderliggende lijnen. Bij labels die geplaatst moeten worden op één achtergrondkleur is dit makkelijk
te realiseren met een GIS.
TIP: Gebruik halo's bij alleen indien de continuïteit van het lijnenpatroon op de achtergrond minder
van belang is. Bij achtergrondkaarten met veel verschillende kleuren kan het handmatig verplaatsen
van labels vaak beter zijn dan het aanbrengen van halo's met verschillende kleuren. Dat komt omdat
beide handelingen dan even veel handwerktijd met zich meebrengen. Het handmatig verplaatsen van
labels zal de kwaliteit van de kaart eerder ten goede komen. Een ander alternatief is uiteraard een
andere kleur (grijs of blauw) te kiezen voor de (grens) lijnen op de achtergrond.
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Intermezzo: Over contrast, kleuren en teksten; een vergelijking met
bebording en de reclamewereld
In het verkeer dienen beslissingen snel genomen te worden. Bebording dient dan ook zeer duidelijk en
niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Ook in de reclame is het doel heilig: koop dit, bel ons, geef nú
je geld uit, bedenk je niet, en ga vooral niet naar de concurrent. Als je een kaart wilt maken kan je van
de visualisaties in het verkeer en in de reclame dus veel leren. Zowel van goede als van slechte
voorbeelden. Hieronder acht foto's die dit illustreren.

Afwijkende, minder snel leesbare lettertypes kunnen
functioneel zijn, zeker als het doel van de tekening is de
geïnteresseerde nog (verder) te boeien. Gebruik deze
truc niet te veel, en helemaal niet voor vele labels op de
kaart zelf.

Teksten zijn slecht leesbaar als ze dezelfde contrast,
kleur, helderheid of structuur hebben als de
achtergrond. Houd hier - met name bij labels - rekening
mee.

Wanneer de bestuurder hier voor het eerst komt, rijdt hij
misschien wel rechtdoor, zeker bij schemering; de
donkere pijl naar rechts staat op een donkerrode
achtergrond; er is te weinig contrast voor datgene waar
het echt om gaat bij dit bord: "u moet hier rechtsaf!".

Gebruik maximaal contrast bij de belangrijkste labels
en symbolen ten opzichte van de achtergrond (kleuren, -lijnen en - kaartlagen), net zoals deze
reclame/informatie-zuil dat hier ook doet. Van een grote
afstand, ook 's nachts, dienen prijs, logo en teksten
goed te zien te zijn.
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Regels en voorkeuren voor kaartopmaak / kaartlayout
tonen veel gelijkenissen met de reclamewereld. Iemand
leest van (links) boven naar (rechts) beneden. De titel
staat dus (links) bovenaan. Is die niet goed, dan 'is de
lezer vertrokken'. De titel moet de doelgroep direct
aanspreken, én kloppen met de inhoud erna.

De titel van een kaart dient - net als in de reclame - niet
tot allerlei vragen te leiden. Benoem alles zo kort
mogelijk met de exacte termen. Gebruik geen
algemene (te brede of anders interpreteerbare) termen.
Het zijn 'computeronderdelen' en geen 'gadgets',
gemeenten en geen gebieden, bevolkingsdichtheid en
geen bevolkingskaart. Dit geldt overigens niet alleen
voor de titel, ook andere teksten elders op de kaart
dienen kort en weloverwogen te zijn bedacht.

Langs de weg moeten - net als bij een legenda op een
kaart - de symbolen snel en voor maar één uitleg
vatbaar te interpreteren zijn. Figuratieve, universele
symbolen verdienen dan de voorkeur boven woorden.
'Auto's rechtsaf' in drie talen wordt zo voorkomen.

Tot slot: je kan net zo mooie kaart hebben, als de data
verouderd is, wil niemand meer er meer mee werken.
Hier maakt iemand goed reclame, door mensen niet
onnodig teleur te stellen...
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Ga naar de opdrachten en vragen over deze module 'Labels'.

Ga daarna naar de volgende module 'Oplevering van de kaart'.
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Deel C: Kaartopmaak /
Oplevering van de kaart

Doelstellingen van deze module ‘Oplevering van de Kaart’
Deze module gaat over de uiteindelijke oplevering van de kaart, zodat die kaart goed ter beschikking
wordt gesteld bij de eindgebruiker, of dat nu digitaal of analoog is. Na het lezen van deze module kent
de lezer de belangrijkste aspecten die daarbij een rol spelen, ouputformaten en resolutie.

Inhoud Module 13: Oplevering van de Kaart
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Inleiding
2 Het evalueren van kaarten
o 2.1 Wie kan evalueren?
o 2.2 Wat kan geëvalueerd worden?
3 Bewust afwijken van cartografische richtlijnen en conventies
4 De oplevering / het uitgeven van de kaart
5 Resolutie
6 Formaattypes
7 Anti-aliasing
8 Dithering
9 Moiré-effect
10 Het on-line opleveren van de kaart via GIS-viewers
11 Het opleveren van alleen geo-informatie (bijvoorbeeld locaties)
12 Literatuur
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1. Inleiding
Het belangrijkste bij geo-visualisatie is het uiteindelijke resultaat:
de kaart (website of GIS-viewer). Hiermee wordt de informatie
immers overgedragen. Voordat op het opleveren zelf daadwerkelijk
wordt ingegaan, wordt de lezer nog even geprikkeld met wat
'vervelende' vragen. Iets dat iedereen die een kaart gaat opleveren
zou moeten doen. Want:
Is de kaart echt wel goed? Zijn er niet toch nog verbeteringen
aan te brengen? Beantwoordt de kaart aan de vooraf bedachte
doelen? Roept de kaart niet nieuwe vragen op? En moeten die
dan misschien voorkomen of beantwoord worden? Sluit de
kaart aan bij de doelgroep?
Dit alles kan getest worden middels een evaluatie.
De oplevering
Daarna zal aan de orde komen een stuk over het 'bewust afwijken
van cartografische richtlijnen en conventies'. We hebben in alle
voorgaande modules vooral gezien hoe het zou moeten. Richtlijnen en regels, vaak terecht, vlogen
ons daarbij om de oren. Staar je er echter niet blind op. Dat waren immers handvatten. Afhankelijk van
jouw data, van de doelgroep en het doel dat jij kent, zijn er vast andere mogelijkheden. Dat hoofdstuk
roept op je creativiteit en inventiviteit te gebruiken. Zodat er ook ruimte is voor een bijzondere en
opvallende kaart, en niet alleen maar een 'cartografisch goede' kaart. Dit onder het mom van 'het oog
wil ook wat' en 'de illustratie moet ook mooi ogen als trekpleister voor bij een artikel'.
Het laatste deel van deze module gaat over het opleveren zelf. Met name hoe dat digitaal moet.
Zaken die aan de orde komen zijn onder andere resolutie en opslagformaten.

2. Het evalueren van kaarten
Evalueren is bij het maken van de meeste
kaarten noodzakelijk. Dit om tot verbeteringen te
komen, vóórdat de kaart (duur!) gedrukt wordt
en er toch een fout op blijkt te bestaan.
Verbeteringen zijn nodig om te voorkomen dat
de lezer mogelijk verkeerde of zelfs schadelijke
conclusies trekt.
Hoe zwaar het evalueren moet, hangt uiteraard
af van de belangrijkheid van de kaart. Moeten er
10.000 exemplaren van worden gedrukt? Kan
een eventuele fout snel en makkelijk verbeterd
worden, zoals dat bij een website het geval is?
Evalueren is nuttig voor de kaart in kwestie,
Gaat de kaart over een gevoelig onderwerp?
maar
ook voor jouw ervaring op langere termijn.
Maakt de kaart deel uit van een belangrijke of
wetenschappelijke vernieuwende publicatie? Of
- misschien wel belangrijker - neem je uit je zelf je eigen product serieus? Mensen maken fouten.
Kaartenmakers dus ook. Je zal, na vele uren denk- en doewerk, heus wel één kleine fout gemaakt
hebben. Of er zal toch echt wel een verbetering mogelijk zijn. Kan het toevoegen of weglaten van een
kaartlaag, object of label, of een iets ander symbool of kleur, de kaart misschien toch verbeteren?
Vast wel. De kans is echter groot dat jij die ene verbetering net niet ziet. Je hebt daarvoor immers al
enkele andere verbeteringen doorgevoerd. Kortom: doe een extra check op je kaart en doe dat niet
alleen.
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2.1. Wie kan evalueren?
De kaart kan worden geëvalueerd door:
•

een inhoudelijke deskundige
Het gaat hier om de onderzoeker, de dataleverancier. Bij een bodemkaart is dat de
bodemdeskundige, bij bevolkingsdichtheid is dat de demograaf of sociaal geograaf, enzovoort.
Alle aspecten, maar in het bijzonder, de oorspronkelijke gegevens, zullen aan de orde moeten
komen bij de zijn evaluatie.

•

jou zelf
Doe die evaluatie op een ander moment, na een kop koffie, na nog eens de opdracht te
hebben bekeken, of andere kaarten / kaartsoorten te hebben bekeken.

•

een cartograaf / GIS-specialist (een collega)
op alle aspecten.

•

één of meerdere personen uit de doelgroep
Dat zijn de kaartlezers. Zeker wanneer het belang groot is, is het verstandig deze personen
niet over te slaan. Bedenk wel dat hun commentaar weer met een ander oog beoordeeld moet
worden, door jou. Een opmerking als: "die legenda eenheid moet roder" gaat echt te ver.
Vraag waarom hij dat denkt, wat het probleem is. Iemand anders wil hem misschien geler. Het
probleem achter de opmerking, daar gaat het om. Als dan blijkt dat hij zegt: "hij moet roder,
want ik kan dan de teksten beter lezen", of "hij moet roder, want dan zie ik het onderscheid
met die andere vlakken beter" dan kan je zelf beslissen of je misschien niet beter de teksten
anders moet weergeven, of juist die andere vlakken een andere kleur moet geven.

2.2. Wat kan geëvalueerd worden?
Hiervoor kunnen onder andere gebruikt worden de 2 kernvragen die Bertin formuleerde. Beantwoordt
de kaart de volgende twee kernvragen wel juist?:
1. Welk kenmerk speelt er op die plek?
2. Hoe is de geografische spreiding van dat kenmerk?
In hoeverre de kaart deze kernvragen moet kunnen beantwoorden, hangt af van het doel en de
doelgroep van de kaart. Deze twee vragen zijn voor een gewone leek - de uiteindelijke kaartlezer - wat
te cryptisch; ze zijn dan ook meer bedoeld voor iemand die het verhaal van Bertin uit deel B min of
meer kent.
Stuur de proefpersoon met een algemene vraag op pad:
• Hier is een kaart, wat vind je ervan?
Dit is dus een open vraag. Geef hem de tijd. Zeg dat hij zoveel mogelijk negatieve en positieve dingen
moet noemen. Vraag daarna door op wat hij allemaal noemt. Gebruik elke keer zijn opmerkingen als
uitgangspunt, kom zelf niet met oplossingen, maar vraag door. Neem elke opmerking serieus
("Waarom vind je dat dan?") en spreek hem niet tegen ("Ja, maar dat heb ik groen gemaakt,
omdat ..."). Hem uitleg geven kan na de evaluatie. Komen er weinig reacties, vraag dan door met
vragen als "Wat zie je er in?", "Wat zijn de twee belangrijkste conclusies die je kan trekken?", "Noem
drie zwakke, drie opvallende en drie sterke punten van deze kaart?".
Stuur de proefpersoon (wellicht een andere proefpersoon dan hierboven) met specifieke vragen op
pad:
• Wat vind je van de legenda?
• Is de legenda duidelijk?
• Wat denk je dat het doel is van de kaart?
• Vind je de kaart lastig te lezen en wie denk je dat het doel is en waarom?
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Ook voor deze vragen geldt weer dat je hem niet moet tegenspreken. Ga na waarom hij iets anders
wil zien, waarom hij ergens moeite mee heeft. Zijn verbetersuggesties mag je ook bespreken, maar
spreek hem niet tegen. Je kan wel vragen of iets anders ook een oplossing zou kunnen zijn voor hem.
Hier onder staan meer evaluatievragen die ook wat algemener van aard zijn en die je zowel zelf als
door iemand anders kan laten beoordelen.
Over de layout en de kaartonderdelen:
• Is de kaart rustig, hoe is de balans (verhouding tussen de kaartonderdelen)? Kan die
misschien toch anders? Is de kaart niet te vol? Is de kaart niet te rustig? Als de kaart
te druk is, zet dan de onderdelen verder uit elkaar, maak het kaartframe iets kleiner,
zoom iets minder ver in op de objecten in het kaartframe, gebruik een kleiner font voor
de begeleidende tekst of kies een groter formaat.
• Zijn er niet te veel (kleine) lege plekken? Dat levert vaak een onrustig beeld. Kies
liever voor minder grote lege plekken.
• Zijn de kaartonderdelen goed uitgelijnd en niet handmatig op ongeveer de juiste plek
geplaatst? Dat laatste komt amateuristisch over.
• Zijn sommige kaartonderdelen niet te groot of te klein? De titel moet groot genoeg zijn
(tekstgrootte minimaal drie maal die van de overige tekstgroottes). Is de schaalbalk
niet te groot?
• Overlappen de kaartonderdelen niet teveel? Kunnen de legenda, schaalaanduiding en
dergelijke wel binnen het kaartframe, of kunnen ze er niet toch beter buiten?
• Zijn er randen rondom de kaartonderdelen gebruikt en hebben deze kaartonderdelen
een achtergrondkleur? Zo ja, levert dat niet een te onrustig beeld op?
• Zijn alle kaartonderdelen, zoals de noordpijl, de (gehele) begeleidende tekst, de
ondertitel en de projectieaanduiding wel nodig?
• Is de gedetailleerdheid, grootte van de labels en de symbologie wel afgestemd op de
doelgroep, de zaal waar de kaart in komt te hangen? Of mag de kaart gedetailleerd
zijn omdat deze desnoods met een loep op het bureau gelezen gaat worden? Zie
eventueel Relatie tussen kaartformaat en detail (deel C, Module Kaartopmaak).
• Is de kaart attractief/spannend genoeg, is de kaart niet te saai? Afhankelijk van het
medium en de doelgroep kunnen de opzet, kleur en titel misschien wat uitdagender.
• Is de titel wel juist? Moet er bijvoorbeeld niet een jaartal bij? Zie ook Titel in deel C,
Module Kaartopmaak.
Over de inhoud van het kaartframe / de kaartinhoud:
• Is de kaart voor de doelgroep niet te simpel of te moeilijk?
• Is de kaart wel interessant genoeg? Moeten bepaalde verschillen misschien meer (of
minder) worden aangezet. Bijvoorbeeld door lijndikteverschillen groter te maken, meer
zwart toe te voegen bij de hogere klassen van kleurenschema's, of door cirkels of
staafdiagrammen van grootte aan te passen.
• Zijn de juiste referentielagen (om te zien waar het fenomeen zich afspeelt) met een
beperkt aantal topografische namen in beeld? Of zijn er juist te veel van dergelijke
informatie die het beeld vertroebelt?
• Zou de kaart ook zonder legenda nog redelijk (goed) gelezen kunnen worden? Zo nee,
is dat dan erg en of kan dat worden opgelost door de titel aan te passen of een extra
onder titel er in aan te brengen?
• Zijn alle legenda-eenheden in de legenda wel nodig? Formeel zou je misschien alles
er in willen zetten. Maar als naast de meeste grijze lijnen toch al een label met een
straatnaam staat, of bij alle zwarte punten staat toch al een plaatsnaam, waarom zou
je van die grijze lijnen en zwarte punten dan in de legenda opnemen?
• Kunnen er minder thema's / kaartlagen in het kaartframe? Zo nee? Kan het aantal
objecten per thema / kaartlaag misschien omlaag?
• Ontbreken er misschien essentiële kaartlagen? Kaartlagen kunnen gebruikt worden
voor referentie-, analyse- en geldigheidsdoeleinden; zie eventueel Informatie-lagen
(deel C, Kaartopmaak).
• Zijn de juiste objecten wel gekarteerd, dat wil zeggen, hadden plaatsen (locaties) niet
beter vlakken (gemeenten) kunnen zijn? En hadden gemeentes misschien niet wijken
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moeten zijn? Zie eventueel Individuele of geaggregeerde objecten in deel B, module
Geo-visualisatie.
Is het juiste coördinatensysteem gebruikt? Richtlijnen: In Nederland: RD-stelsel.
Wereldwijd en gehele continenten bij choropleten: een oppervlaktegetrouwe projectie.
Zie verder de suggesties en voorbeelden in Vervolg Cartografie in deel A.
Zijn er labels of grenzen die aan de randen storend of onnodig in beeld komen?
Verwijder die of zoom iets verder in of uit, zodat deze niet meer (hinderlijk) in beeld
komen.

Over de symbologie, de legenda en de classificatie:
• Maak eens een zwart-wit kopie of print van de kaart. Hoe oogt de kaart dan? Is dat de
bedoeling? Let vooral op of het volgordelijke kleurenschema nog wel volgordelijk is.
En zijn de klassen met dat kwantitatieve kleurenschema nog goed onderscheidend?
• Is het aantal klassen niet te hoog? Kan vijf ook in plaats van acht?
• Moeten er labels bij voor (sommige) uitschieters op thematische kaarten?
• Zijn alle labels wel nodig, of zijn alleen een beperkt aantal labels (bij uitschieters / de
hoofdstraten) genoeg?
• Is de visuele indruk van het gekozen kleurenschema wel juist ten opzichte van de
werkelijke waarden? Zie eventueel De visuele indruk van een kleurenschema in deel
B.
• Had de data niet beter relatief (in percentages) in plaats van absoluut (aantallen)
moeten zijn? Oftewel: Is de data wel genormaliseerd (zie eventueel normaliseren in
deel B, Module Geo-visualisatie en in deel B Module Classificatie). Cirkels met
absolute aantallen inwoners kan je ook omzetten naar aantal inwoners/km2. En
criminaliteitscijfers kan je omzetten naar aantal per 100.000 inwoners. Of cijfers
kunnen worden omgerekend naar afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde in het
hele gekarteerde gebied.
• Hadden die cirkels, getallen, staafdiagrammen misschien toch niet anders
weergegeven moeten worden, of is dat al overwogen gebeurd? Zie eventueel
Visualisatiemogelijkheden in deel B.
• Zou een andere classificatiemethode misschien nog te overwegen zijn, heb je
überhaupt al wel nagedacht over de verdeling van de data? Voor tips en voorbeelden
zie eventueel Aanvullende tips bij het classificeren in deel B.
• Zijn de belangrijkste objecten van het thema visueel goed op de voorgrond aanwezig?
Bijvoorbeeld door primaire, verzadigde kleuren, lijndiktes en -kleuren die goed
opvallen. Worden de belangrijkste onderdelen niet te veel in de ondergrond
opgenomen? Een goede ondergrond (of referentiekaart met lijnen over de
thematische achtergrond) is veel lichter, zoals bij pasteltinten, bevat dunnere lijnen of
slechts grijstinten. Zie eventueel Visuele hiërarchie in deel B.
• Leiden de gekozen kleuren voor de (hoofd) objecten misschien tot verkeerde
associaties? Let bijvoorbeeld op bij groen en rood. Rood is fout, vuur of veel.
Lichtblauw is neutraal of zee. Grijs is onbekend. Kortom: kaartlezers hebben bewust
of onbewust bepaalde associaties bij kleuren. Soms zijn die associaties hinderlijk. Een
niet toegankelijk of onveilig natuurterrein geef je niet weer met de kleur groen.
Gebruik voor de zekerheid de tabel Kleurassociaties in deel C of test dit bij de
doelgroep.
Overige zaken:
• Komt de kaart ook nog goed in beeld op het uiteindelijke medium; scherm, brochure,
opgemaakt (PDF-) document?
• Is extra uitleg bij de kaart misschien een optie om vragen of verkeerde conclusies te
voorkomen? Of staat een dergelijke toelichting misschien al naast de kaart, in de tekst
of op de website? Is er nog iets te zeggen over de (on)nauwkeurigheid van de kaart?
Was de data echt op alle aspecten betrouwbaar? Wat is de actualiteit van alle
getoonde informatielagen? Moet er iets bij gezegd worden voor welke conclusies de
kaart zich wel en niet leent?
• Ben je geen bronnen / copyright informatie / je eigen naam of dat het bedrijf waar je
voor werkt vergeten? Misschien moet er een versie, datum of documentnummer
(waar de kaart bij hoort) vermeld worden. Misschien moet het bedrijfslogo worden
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opgenomen. Is er niet een huisstijl (misschien zelfs specifiek voor kaarten) voor dit
bedrijf? Kijk dan waarom dat zo is.
Levert de kaart niet meer vragen op dan hij beantwoordt? Zo ja, kijk dan of er
bijvoorbeeld gegevens uit kunnen, of dat er juist gegevens bij moeten. Is de kaart
misschien wel goed, maar is de legenda niet duidelijk. Vraag altijd door bij dergelijke
opmerkingen over onduidelijkheden de kaart. Bestempel die onduidelijkheden niet als
vermeende onduidelijkheden of als het gevolg van een domme doelgroep. Die
doelgroep is niet dom; die persoon hoort gewoon tot de doelgroep van jouw kaart!

Bij de reacties op je kaart kom je misschien bepaalde opmerkingen tegen die - bij nadere bestudering
- voorkomen hadden kunnen worden door generalisatie. Bijvoorbeeld: "Waar dienen al die lijnen,
punten vlakken voor"? "Ik zie door de bomen het bos niet meer!" en "Ik begrijp de kaart wel, heb ook
gevonden wat ik moest vinden, maar de kaart (of legenda) vind ik te ingewikkeld, het duurde lang voor
ik het echt begreep". Misschien zijn er teveel kaartlagen in het kaartframe aanwezig, of is er geen of
niet genoeg generalisatie toegepast op de kaartlagen. Zie eventueel de tips over Generaliseren in
deel B.

TIP: Tja, al die reacties op deze vragen leveren wel veel werk op. Maar het product zal dan ook in
waarde stijgen. Er zijn plotseling veel minder foute conclusies die getrokken kunnen worden. En al
zullen niet alle reacties (positief én negatief) leiden tot een verandering in de kaart; je leert er wel van
voor de volgende keer.

SAMENVATTING: Evalueren levert veel reacties op. Naast verbetersuggesties levert het ook
betrokkenheid en positieve reacties op. Die kan je gebruiken voor kaarten die je in de toekomst nog
gaat maken. Er is veel te evalueren. Je kan dat open en gesloten doen. Open vragen zijn vooral
interessant richting 'leken', gesloten vragen zijn meer iets voor de cartografen zelf. Vraag goed door
waarom iemand iets vreemd of fout vindt. Dat levert je meer op dan de droge opmerking dat iets te
geel, te groot of te druk is. Er zal vast wel iets niet goed zijn aan jouw kaart, iets waar jij over heen
hebt gekeken. Evalueren kan zowel jij, een cartografisch onderlegd persoon of GIS-kenner, als een
leek. Van die laatste kan soms nog het meeste leren. Neem al zijn problemen en opmerkingen aan
voor waar, behalve zijn concrete verbetersuggesties. Hij is immers géén cartograaf / GIS-specialist.
Naast de suggestie die hij noemt, zijn er vast nog wel andere manieren om zijn probleem op te lossen
of te verminderen.

3. Bewust afwijken van cartografische richtlijnen en
conventies
Zo vlak voor de daadwerkelijke oplevering van een
kaart is er misschien een laatste gelegenheid om te
kijken of de visualisatie misschien toch anders kan.
Ook als dat al niet volgde uit de evaluatie (zie
hiervoor).
Eerder werd al betoogd dat vooral goed en snel
leesbare lettertypes gebruikt zouden moeten worden.
Dit kan afhankelijk van de doelgroep, de verdere
inhoud en het onderwerp leiden tot saaie kaarten.

Een kaart van het oude Rome.
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Hippie-badplaatsen in Brazilië. Dit is een kaart gemaakt voor een reis-website /
reisboek over bepaalde badplaatsen in Brazilië.

Bij historische kaarten kan bewust gebruik gemaakt worden van een lettertype met schreef, een
zwart-wit afbeelding, zoals in het voorbeeld van de kaart van Rome.
Bij specifieke kaartopdrachten kan bewust afgeweken worden van allerlei 'cartografische
conventies'. In het voorbeeld van de Flower-Power badplaatsen is gekozen voor:
• afwijkend lettertype voor titel en labels (slechter leesbaar, maar aantrekkelijker en
opvallender)
• afwijkende kleuren (oranje contrasteert minder dan zwart, maar is aantrekkelijker en
opvallender)
• een afwijkende labelplaatsing. De labels bij strandplaatsen, zoals ook de grotere
badplaatsen Recife en Natal dienen normaal gesproken 'in zee' te liggen. Om de
nadruk te leggen op juist die steden die ook als hippie-strandplaatsen bekend staan,
zijn alléén de labels van die laatste plaatsen 'in zee' geplaatst.
• plaatsen die eigenlijk kleiner zijn (de Flower-power-strandplaatsen) zijn met grotere
symbolen en labels geplaatst dan steden als Natal en Recife.
Kortom: alles met als doel nadruk te leggen op waar nu om gaat: de Flower-Powerstrandplaatsen zijn belangrijker.
Details / waarom ziet deze kaart er uit zoals die er uit ziet: Daarnaast moet het figuur ook
plezierig en niet zakelijk en saai overkomen. De doelgroep is waarschijnlijk al geïnteresseerd,
is al op de juiste bladzijde van het reisboek (of site) terechtgekomen; deze moet dan vooral
het gevoel krijgen dat het er leuk is, en een saai Arial lettertype voor die stranden zou zijn
vakantiegevoel wel eens om zeep kunnen helpen. Overigens, doordat de titel, de labels en de
symbolen van de kustplaatsen dezelfde kleur hebben, is er géén legenda nodig. De titel is in
feite een legenda geworden. Merk op dat de inzet van Zuid-Amerika met een rechthoek (ook
weer oranje) laat zien waar de hoofdkaart (ook met een oranje kader) zich bevindt. Voor de
doelgroep dient de hoofdkaart niet te veel detail te hebben, dus is flink ingezoomd op de 4
kuststeden. Alléén de grote steden in de omgeving zijn op de hoofdkaart terug te vinden. De
kaart van Zuid-Amerika is nodig omdat de gemiddelde strandtoerist wellicht echt alléén voor
de (strand)cultuur wil komen, en minder goed weet waar deze steden zich nu precies
bevinden. Sterker, hoe Brazilië nu precies deel uitmaakt van Brazilië is misschien wel erg
onduidelijk. Vandaar dat ook de kaart van heel Zuid-Amerika niet mag ontbreken. Alleen
Brazilië in de inzet-kaart was daarom waarschijnlijk minder duidelijk geweest dan heel ZuidAmerika. Er is dus goed rekening gehouden met de doelgroep. Tot slot iets over visuele
hiërarchie: Omdat de hoofdkaart met de kustplaatsen belangrijker is, is deze in een dikker
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oranje frame geplaatst dan Zuid-Amerika. De plaatsing van de hoofdkaart wordt ondersteund
door de leesrichting van de kaartlezer. Links boven de titel. Dan van links naar rechts: ZuidAmerika, met daarin 'rechts': waar Brazilië ligt, daar rechts op is een klein kaart frame te zien,
daar weer rechts er naast is het grote kaart frame te zien, met daar rechts in beeld de
kustplaatsen met daar rechts weer de labels van de namen in beeld.
Een derde voorbeeld is het omdraaien van
het noorden. Door af te wijken van een
standaard zal een plaatje dat normaal misschien
niet op valt, nu wel opvallen. Zie de figuur
waarin Canada nu niet eens ten noorden van de
VS wordt getoond. Omdat het oog van boven
naar beneden 'over een kaart wandelt' blijft vaak
het laatste beeld over bij een 'normale'
noordgerichte kaart. Bij dit voorbeeld, een
zuidgerichte kaart, beklijft het beeld van een
groot en leeg stuk Canada. De dominantie van
de grote, ontgonnen VS wordt zo erg duidelijk.
Zeker als we al die Amerikaanse steden en
snelwegen op de kaart zouden zetten. Het
kleine randje Canada waar nog net steden en
snelwegen zijn, valt daarbij in het niet. De
nieuwe kaart van Nederland
(http://www.denieuwekaart.nl/) van het Nirov/
Ministerie van VROM (met daarop locale en
kleinschalige plannen van verschillende
overheden) past deze truc ook toe. Door de
kaart een aantal graden te draaien, zal iemand
zijn eigen, bekende gebied met dezelfde frisheid
moeten bekijken. Hierdoor ziet de kaartlezer niet
zo zeer wat hij al wist, maar ziet hij waar het in
de kaart om draait: alle nieuwe plannen.

Figuur waarbij een afwijkend noorden is te zien
(Canada en VS) om als voorbeeld te dienen hoe
'iets op zijn kop zetten' helderheid verschaft. Zie
verder tekst voor uitleg. (Het figuur is op basis van
beelden van de NASA gemaakt (NASA World
Wind; 2007).

4. De oplevering / het uitgeven van de kaart
Het eindresultaat, de kaart, kan analoog (op papier) worden uitgeprint. Het zal echter vaker digitaal
worden opgeleverd. Dat is dan in de vorm van een bestand. Dat bestand kan rechtstreeks in een
website te zien zijn, als klein plaatje, of het kan downloadbaar zijn op die website. In dat laatste geval
is het bestand ook beeldvullend te zien, of kan er zelfs op worden ingezoomd. Ook kan het bestand
geleverd worden aan een drukker. Het resultaat op het scherm, uitgeprint op jouw printer, uitgeprint op
de printer van een ander en in drukvorm, kan flink verschillen. Houd hier rekening mee. Test dit, of
laat dit testen.
Hieronder een tabel van punten waar je rekening mee moet houden als je op je scherm kaarten maakt.
De tabel laat de verschillende media zien waarmee de kaart gedeeld kan worden in opklimmende
mate van mogelijkheden:
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medium

aandachtspunten

richtlijnen

projector

Lijndiktes dienen onderling nog sterker te
verschillen om nog onderscheidbaar te zijn.
Gebruik minder klassen. Gebruik grotere
kleurenverschillen tussen de maximale en
minimale waarden. Gebruik nog meer contrast
tussen voor- en achtergrond. Test het resultaat
kleurverschillen kunnen erg groot zijn
altijd. Gebruik zo min mogelijk labels. Kan tot 12
met wat je op het scherm ziet. Zeker
pts lettergrootte aan. In een donkere ruimte zou
via een geprojecteerd via een laptop
de achtergrondsymbolen en de kaart zelf donker
met een andere schermresolutie en
moeten zijn, terwijl de objecten op de kaart die er
kleureninstellingen ziet het er héél
toe doen - het onderwerp - juist licht moeten
anders uit.
worden weergegeven. In een lichte ruimte is het
andersom: achtergrondobjecten licht, en de
objecten van het thema donkerder. Blauw en rood
worden vaak erg donker - richting het zwart - weer
gegeven, waardoor deze slecht uit elkaar te halen
zijn.

web (via
het
scherm)

Is het een fullscreen kaart of minder
dan een kwart van het scherm?
Wordt het ook getoond op kleine 15inch schermen (kleiner dan het
scherm dat jij hebt)?

papier
(printer)

laserprinters en nog erger inktjetprinters printen
moet rekening gehouden worden met
haarfijne lijnen en teksten toch wat 'uitlopend', wat
elke printer (ook inktjetprinters en
vetter dan drukwerk. Test het resultaat altijd. Kan
zwart-wit printers)?
tot 8 pts lettergrootte aan.

drukwerk

drukwerk levert een nauwkeurig en
rustig leesbaar resultaat, reden
waarom lijnen en teksten nog zeer fijn
en klein kunnen worden afgedrukt.
(Alleen kaarten op krantenpapier
hebben een lagere kwaliteit; voor die
mogelijkheden zie onder papier.

Kan véél minder details en teksten aan dan
papier. Test het resultaat altijd. Kan tot 8 pts
lettergrootte aan, mits deze teksten niet cursief
zijn.

Kan tot 6 pts lettergrootte aan (indien nodig). Via
zogenaamde 'matchprints' die de drukker maakt
van jouw kaart, kan je te zien krijgen hoe je
eindproduct er uit zal komen te zien. Drukkleuren
en printkleuren verschillen namelijk altijd, maar
een (dure) matchprint niet.

TIP: Bij drukwerk maar nog veel sterker bij printers en plotters worden kleuren vaak véél donkerder
afgebeeld dan vooraf gedacht wanneer je de kaart maakt. Dat komt omdat op het scherm de kleuren
anders tot stand komen (additief) dan bij de versie op papier (subtractief); zie eventueel in het deel
over kleuren (het RGB-systeem en het CYMK-systeem, deel B, Module Geo-visualisatie).

TIP: Let op dat je bij sommige kaarten die je oplevert voor websites géén titel moet plaatsen in het
digitale bestand zelf, omdat deze onder het figuur, in de website zelf moet komen. Bespreek dit vooraf
met de opdrachtgever.

Belangrijk voor het digitaal moeten opleveren zijn aspecten als resolutie, formaattypes. Deze twee
aspecten worden in de twee onderstaande paragrafen besproken. Daarna komen enkele technieken
aan de orde die de kwaliteit van de output kunnen beïnvloeden of verhogen.
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5. Resolutie
Als het gaat om het opslaan van de bestanden is de resolutie nog belangrijker dan het formaat(type).
Met resolutie wordt in het spraakgebruik vaak wat slordig aangeduid als de 'kwaliteit' van het bestand.
Hier kan echter van alles mee bedoeld worden. Beter is de simpele definitie van het aantal pixels per
centimeter. In het Engels is dat meestal 'Dots Per Inch', vaak afgekort in DPI. Hoe groter dit getal, hoe
meer ruimte het bestand op je harde schijf in beslag zal nemen. Het bestand neemt qua fysiek formaat
echter niet toe! DPI wordt ook wel eens in PPI (points per inch) uitgedrukt. DPI komt overeen met PPI,
dus 100 dpi = 100 ppi.
Een bestand heeft een bepaalde fysieke grootte, in centimeters of in inches.
• Moet het bestand later op een A4-tje komen, dan is het formaat - ongeacht de
resolutie! - 21 x 29,7 cm.
• Moet het bestand later op een website komen, dan is het formaat bijvoorbeeld 4 x 6
centimeter als het om een klein plaatje gaat, of 20 x 30 centimeter als het plaatje
beeldvullend getoond moet worden, of gedownload moet kunnen worden.
De minimale resolutie die benodigd is, hangt af van hoe het bestand later aan de doelgroep wordt
getoond:
• Een scherm heeft een minimale resolutie nodig van 72 dpi tot 200 dpi. Ga aan de
veilige kant zitten: gebruik dus 200 dpi. Als er echter op ingezoomd moet kunnen
worden, zou je toch weer voor meer dpi's kunnen kiezen.
• Een printer heeft een minimale resolutie nodig van 300, 600 of 1200 dpi.
• Bij drukwerk is 600 dpi minimaal, maar er wordt soms zelfs 3000 dpi of meer gevraagd!

Het effect van verschillende resoluties op de kwaliteit en mogelijkheden van een bestand. De
resolutie varieert hier (van links naar rechts) van 300 dpi naar 100 en 30 dpi. Zie verder de tekst.
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In de figuur hierboven is te zien wat de resolutie doet met de kwaliteit van het beeld. Er is uitgegaan
van een simpele kaart van Nederland met het formaat van een A4-tje. Links is deze met GIS
samengestelde kaart opgeslagen met 300 dpi, in het midden met 100 dpi en rechts is 30 dpi te zien.
De inzetjes tonen op verschillende manieren dat het beeld naar rechts toe steeds grover wordt. NB:
De input is steeds exact dezelfde, even nauwkeurige gegevens; bij het genereren van de output met
het GIS-pakket was steeds hetzelfde kaartbeeld zichtbaar.

Enkele conclusies die (mede) getrokken kunnen worden op basis van deze figuur zijn:
• Voor beeldschermvullende kaarten is 300 dpi prima.
• Voor websites is 100 dpi nog goed, maar minder - zoals 30 dpi - is beslist
onvoldoende!
• Grotere afbeeldingen van meer dan 100 cm2 zijn in het bitmap-formaat
(ongecomprimeerd) bijna onhandelbaar groot, zelfs wanneer je nog voor het vrij ruwe
300 dpi resolutie kiest. Kies dan niet een nog lagere resolutie, maar kies voor een
ander (opslag) formaat, zoals PNG (zie later in deze tekst).
• Dankzij de techniek 'anti-aliasing' (zie in de paragrafen hierna) lijkt een kaartje met
een lage resolutie (zoals die van 30 dpi) van een bepaalde afstand nog aardig wat. De
zwarte, ronde punt van Middelburg lijkt van een afstandje echt op een rondje, door
allerlei groene grijstinten die er omheen zijn gecreëerd. Inzoomen heeft echter geen
enkel nut. Wordt bewust gekozen voor lage resoluties, dan is 'anti-aliasing' als
opslagtechniek aan te raden (zie later).
Vreemd maar waar en eigenlijk heel logisch: Een hogere resolutie zorgt voor een groter bestand,
maar de afbeelding (het formaat) blijft even groot. Een hogere resolutie, bij een gelijk aantal pixels per
bestand levert een kleinere afbeelding. Een grotere afbeelding (dus met grotere afmetingen) bij een
gelijkblijvende resolutie levert een groter bestand (meer kilobytes) op. Een grotere afbeelding met een
lagere resolutie kan een even groot bestand opleveren.

SAMENVATTING: Resolutie is het aantal pixels per lengte-eenheid, bijvoorbeeld per centimeter.
Meestal wordt dit uitgedrukt in dots (=pixels) per inch, en afgekort tot DPI. Omdat je doelgroep je
kaarten meestal niet in een GIS-pakket ontsluit, zal je het schermbeeld moeten opslaan in een
bepaald formaat. De resolutie is daarbij essentieel. Voor kaartjes op papier moet je minimaal 300 dpi
kiezen, voor websites het 200 dpi (minimaal 72 dpi). Voor drukwerk is 600 dpi het minimum. Bij het
creëren van grotere of te grote bestanden is het verstandiger om voor een ander formaat te kiezen, en
niet voor een lagere resolutie. Het (ongecomprimeerde) BMP-formaat is meestal ongeschikt en vooral
onnodig voor op te leveren kaartbestanden.

TIP1: Deze kennis over resolutie en het medium (scherm, printerpapier of drukwerk) bepalen ook
de keuze of lijnen en symbolen niet toch groter moeten, of dat er toch minder labels, wegen en
gedetailleerde achtergrondkaarten in de kaart moeten komen... Houd hier dus vooraf rekening mee;
bij het produceren van de kaart kijk jij steeds naar een nauwkeurig scherm waar je steeds op kan
inzoomen. Echter, die brochure waar jij die kaart voor maakt kan kleinere labels aan. En de kaart die
jij voor die website maakt, moet misschien wel grotere labels hebben.

TIP2: Van een hogere resolutie naar een lagere resolutie kan eenvoudig, ook met allerlei
(grafische) tekenpakketten. Van een lagere naar een hogere resolutie heeft uiteraard geen zin; de
informatie is al verloren. Daarom geldt: bewaar je GIS-project altijd. En het is ook slimmer om die
versie van je afbeelding met een lagere resolutie vanuit je GIS te maken. Zou er voor kiezen om deze
te maken door met een grafisch tekenpakket de afbeelding met de hogere resolutie te converteren
naar een lagere resolutie, dan is die toch kwalitatief minder dan wanneer je dat je GIS laat doen.
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6. Formaattypes
Eerder is al gezegd dat het opleveren van de kaart
meestal digitaal gebeurt. Het formaat (formaattype of
bestandssoort) dat gevraagd wordt of geleverd wordt,
is vrijwel nooit een (specifiek) GIS-formaat. Er moet
dus van het GIS een export plaatsvinden naar een
digitaal format, zodat ook niet-GIS-sers de output
kunnen verwerken in websites, kunnen tonen in
documenten of drukken in boekwerken of kranten.
Hieronder zijn kaartvoorbeelden afgebeeld (sterk
ingezoomd) bij verschillende output formaten A t/m D.
Het beeld toont effect daarvan op kwaliteit. In blauw
zijn van de formaten C en D nog verder ingezoomde
versies getoond. Voor al deze formaten / figuren geldt;
normaal gesproken wordt niet zover op deze
bestanden ingezoomd, dat de pixels van de omtrek
van de vlakken zichtbaar wordt, er is slechts voor dit
voorbeeld sterk ingezoomd.
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Verschillen tussen raster- en vectorbestanden
zijn visueel vaak pas te zien als er op wordt
ingezoomd (onderste helft). Links is een vector-,
rechts is een rasterbestand te zien.
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Het digitaal opleveren kan in twee types:
• raster, zoals de formaten png, jpg, bmp en tif(tiff), en
• vector, zoals svg, pdf en eps.
Een kaart opgeslagen als vectorbestand kan worden vergroot zonder verlies van kwaliteit. Bij een
rasterbestand is dat niet het geval. Bij een rasterbestand - vaak ook verwarrend een bitmapbestand
genoemd - is vrijwel altijd sprake van een compressietechniek. Bij bmp is dit niet het geval, bij een png
en jpg is dit juist wel het geval.
Je zou misschien denken dat je voor kaarten dus altijd moet kiezen voor een vectorformaat, omdat dat
dus een betere nauwkeurigheid met zich meebrengt. Dat is niet het geval. In de praktijk zal je namelijk
toch vaak moeten kiezen voor een bepaald rasterformaat.
Kies voor een rasterformaat:
• wanneer een site of opdrachtgever geen vectorbestand aan kan;
• wanneer de opdrachtgever / kaartlezer bewust niet te ver op de details moet/mag
inzoomen. Bijvoorbeeld omdat de nauwkeurigheid van het bronmateriaal dat niet
toestaat (zie ook Inleiding GIS), of wanneer dat niet het doel is van de kaart.
Kies voor een vectorformaat:
• wanneer het om drukwerk gaat. Kies anders een rasterformaat met een zeer hoge
nauwkeurigheid en test die vooraf!)
• wanneer er flink op ingezoomd moet kunnen worden. Zie figuur rechts.
Bij het opslaan kan aangegeven worden:
• hoe sterk een compressietechniek moet worden toegepast (soms);
• met welke nauwkeurigheid moet worden gewerkt (aantal pixels per centimeter) en
• met hoeveel kleuren (kleurtinten / grijstinten) gewerkt dient te worden.
Een bmp-rasterbestand is ongecomprimeerd; van elk pixel wordt de kleur beschreven, zelfs als alle
cellen dezelfde kleuren hebben. Om bestanden kleiner (en vooral daardoor sneller downloadbaar op
internet) te maken worden op alle andere rasterformaten compressietechnieken toegepast. Die zijn er
in twee soorten:
• compressietechniek mét verlies van informatie (bijvoorbeeld het JPG-formaat in
de figuur rechtsboven). Dit heet ook wel lossy data compression. Meestal levert dit
zo'n tien tot honderd maal zo klein bestand op.
• compressietechniek zónder verlies van informatie (bijvoorbeeld het PNG formaat
dat op internet veel gebruikt wordt en steeds verder in opmars is). Dit heet ook wel
loosless data compression. Bij foto's levert dit tot maximaal vijf maal zo klein
bestand op. Bij kaarten, zeker bij simpele choropleten met veel vlakken, worden de
bestanden vaak nog kleiner.
NB!:
• De compressietechniek die je opgeeft bij het maken van dit bestand zegt niets over het inpakken
(comprimeren) van bestanden achteraf, met programma's als 'Winzip'. Bij die laatste
compressietechniek geldt in alle gevallen dat er géén verlies van de informatie in het
oorspronkelijke bestand optreedt. Bij het uitpakken ontstaat namelijk hetzelfde originele bestand.
In- en uitpakken van bestanden geschiedt vooral bij extreem grote bestanden die via de mail
verzonden moeten worden. Voor wat betreft de keuze van het juiste bestandsformat en de
bijbehorende compressietechniek of nauwkeurigheid van het bestand is het in- en uitpakken dus
niet relevant. Je kan gerust gemaakte bestanden - eenmaal goed bevonden - in- en uitpakken
zonder problemen.
• Het opleveren in raster- of vectorbestanden zegt ook niets over de gebruikte geo-informatie. Die
kan van origine zowel van raster-format, vectorformat of een combinatie daarvan zijn (zie Inleiding
GIS). Dit staat er helemaal los van. De output van een GIS-pakket, oftewel de opgeleverde
digitale kaart, kan als een vectorbestand worden opgeleverd, terwijl de bron een rasterbestand
was!
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•

De nauwkeurigheid en de resolutie van het rasterbestand als eindproduct is dus totaal iets anders
dan de nauwkeurigheid en de resolutie van het rasterbestand (van de geo-informatie, zoals een
luchtfoto) dat in de kaart is gebruikt.

Hieronder, in de tabel hierna, worden een aantal belangrijke formaten verder uitgewerkt op basis van
een samenvatting van hun kenmerken en hun toepasbaarheid voor het opleveren van kaarten.
Een 'bitmap' betekent in het Engels eigenlijk 'kaart of rechthoekig patroon van een serie bits'. Elke bit
beschrijft hierin de waarde van één pixel. Bij een monochrome of zwart-wit bitmap kan elke pixel
slechts twee waarden bevatten: 0 of 1 (zwart of wit, rood of wit, groen of wit). Dit is dus een 21-bits
bitmap. Bij een 28-bits bitmap kan elke pixel 28=256 kleuren (of 256 grijstinten) bevatten. Hoe meer
kleuren / grijstinten kunnen worden opgeslagen, hoe mooier het eindresultaat doorgaans zal zijn. Bij
'ware kleuren' (zie ook Het RGB-systeem in deel B) is er voor elke pixel de keuze uit 224=16.777.216
kleuren. Aardig om te weten dat het menselijk ook lang niet al die 'verschillende' kleuren uit elkaar kan
houden... Dit geldt niet als een website (webserver, kleurenkaart of browser) niet standaard alle
kleuren aan kan. Hoewel je hier tegenwoordig weinig last van zult hebben, zal je er soms toch beter
rekening mee kunnen houden. Kies in die gevallen voor een web-save-kleuren-palet. Bij het omzetten
van een kaartbeeld naar een bitmap kan vanwege performance- of opslagredenen gekozen worden
voor een beperkte nauwkeurigheid voor wat betreft het aantal pixels. In die gevallen kan gekozen
worden voor het toepassen van een tweetal technieken om het beeld voor het oog toch optimaal te
laten lijken: anti-aliasing en dithering (zie hierna).
TIP1: Het voordeel van het opleveren in een rasterformaat
is dat de ontvanger er (moeilijk, slechts handmatig) iets aan
kan wijzigen. Wijzigt hij er iets aan, dan doet hij dat bewust.
Wordt er opgeleverd in een vectorformaat, dan kan dit op
detail (bewust) gewijzigd worden; gehele labels,
kaartonderdelen en soms zelfs lijnen en vlakken uit het
kaartframe, kunnen worden weggehaald of aangepast.
Misschien wil je dat helemaal niet. Bijvoorbeeld omdat de
kaartinhoud dan verkeerd beoordeeld wordt. Daarnaast is het
mogelijk dat vectorbestanden (hoe nauwkeurig ook bewaard)
toch fouten bevatten wanneer ze worden ingelezen in een
ander softwarepakket bij de ontvanger. Bijvoorbeeld omdat
lettertypes ontbreken op die PC, of omdat sommige lijnen en
vlakken toch weer anders worden getekend. In je GIS
geïmporteerde CAD-lijnen komen vaak niet goed over,
doorzichtige vlakken worden niet goed weergegeven en halo's
rondom teksten worden (niet) goed weergegeven. In die
gevallen, of merk je problemen op bij de ontvanger, kies dan
liever voor rasterformaten als op te leveren format.

Een vergelijking tussen JPG en PNG.
Zie de verschillen in de achtergrond:
ruis bij JPG en strakkere oplossingen
(anti-aliasing) bij de PNG.

TIP2: Kies - wanneer je niet beter weet- bij elk rasterformaat voor een dpi van 300. Wil je aan de
veilige kant zitten (bij drukwerk), kies dan voor 600 dpi. 300 (en helemaal 600) dpi levert echter al
gauw te grote bestanden op voor de wat grotere kaarten (groter dan 15 bij 15 centimeter). Kies dan
voor 200 dpi. Lager dan 150 dpi is al gauw te onnauwkeurig.
TIP3: Alle instellingen vooraf zeker willen weten en afstemmen met de drukker, webbeheerder en
of opdrachtgever is niet zo verstandig. Er gaat veel tijd in zitten. Houd gewoon een slag om de arm. Je
GIS kan waarschijnlijk altijd wel een ander formaat en andere nauwkeurigheden en
compressietechnieken ophoesten indien nodig. Test gewoon een outputformaat (bijvoorbeeld 300 dpi
en PNG) en kijk dan of het resultaat op de website wel goed overkomt. Lever aan een drukker enkele
formaten (300 en 600 dpi, PNG én PDF). Bekijk het resultaat van een PNG op kwaliteit (pixels en
kleuren; kijk vooral naar de lijnen en teksten) en bekijk het resultaat van een PDF op vreemd of niet
geplaatste labels, vlakken, randen en lijnen. Je hebt dan niet alle kennis nodig van al die formaten,
resoluties, kleuren en overige omissies. Je let alleen goed op en zorgt voor extra (doorloop-)tijd om
eventueel een tweede of derde versie te leveren.
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Er zijn meerdere raster- en vectorformaten mogelijk. Deze worden hieronder kort besproken voor
zover relevant voor de GIS-specialist. Mis je bepaalde formaten, kijk dan eventueel op ‘formaten’
(http://en.wikipedia.org/wiki/Image_file_format|andere) op Wikipedia.
format soort

opmerkingen
Afkorting van bitmap. Voluit soms ook wel Windows Bitmap formaat genoemd, terwijl het
een apparaatonafhankelijk formaat zou moeten zijn. Er is geen sprake van compressie.
Bestanden zijn daardoor meestal onhandelbaar of onnodig groot. Is niet echt meer
gebruikelijk en niet meer nodig. Ben je bang voor kwaliteitsverlies, dan is het is vaak
verstandiger om geen BMP te bewaren, maar je originele GIS-project te bewaren. Al kan
dat laatste op de langere termijn misschien lastig zijn, omdat de onderliggende geoinformatie misschien wijzigt. Een bestand dat te groot is, maak je kleiner door het aantal
pixels te verkleinen. Van 1000x1000 pixels naar 500x500 is twee maal zo onnauwkeurig,
maar scheelt een factor 4 in grootte van het bestand! Voor meer informatie zie BMP op
Wikipedia.

BMP

raster

GIF

raster

Afkorting van Graphics Interchange Format. Wordt nog steeds veel gebruikt. Is beter
dan JPG en net zo goed als PNG. Kent evenals PNG zogenaamde lossless data
compression. Kent een gepatenteerde (en daarom volgens sommige nadelige)
compressietechniek. Zijn bewegende versie (zie ook Analoge en digitale kaarten in de
Module ‘inleiding Cartografie’) heet Animated GIF, maar heeft dezelfde extensie GIF.
Wordt vaak gebruikt voor kleinere, zeer nauwkeurige afbeeldingen. Nadeel ten opzichte
van PNG: kent slechts 256 kleuren, waardoor problemen (kleurverlies, kleurwijzigingen of
dithering) kunnen ontstaan. Daardoor niet geschikt voor hoge kwaliteitskaarten. Voor
meer informatie zie GIF op Wikipedia.

JPG

raster

Afkorting van Joint Photographic Experts Group. Kent veel (tot 24-bits) kleuren. Wordt
veel op internet gebruikt. Kent lossy data compression. Voor foto's geldt; is de kwaliteit
van de compressie hoog genoeg, dan is er geen (zichtbaar) nadelig effect op de foto van
die compressie. Nuttig voor foto's, maar geheel onnuttig voor GIS-bestanden, omdat
vlakken en lijnen door de compressietechniek qua kleur 'uitgesmeerd' worden. Ook een
hoge kwaliteits JPG is niet goed genoeg. Vlakken en lijnen zijn daardoor niet meer
continu van dezelfde kleur en dikte voorzien en bij randen treden soms vervelende
verschijnselen op (zie figuur hierboven). Een bestand dat te groot is, maak je kleiner door
de (beeld)kwaliteit te verlagen. Voor meer informatie zie JPG op Wikipedia.

PNG

raster

Afkorting van Portable Network Graphics. Dit is een open internetstandaard.
Vervormingen zijn er niet (in tegensteling tot bij JPG) door de zogenaamde lossless data
compression. Kent net als JPG veel (24-bits) kleuren. PNG is (veel) kleiner dan BMP.
Wordt veel gebruikt (met een hoge dpi indien nodig) voor het opleveren van kaarten. Is
inmiddels zeer gebruikelijk - naast PDF - en goed in te lezen door drukkers,
webbeheerders enzovoort. Voor meer informatie zie PNG op Wikipedia.

TIF

raster

Afkorting van Tagged Image File (Format). Een TIF (of TIFF) levert vaak grote
bestanden op (maar altijd kleiner dan BMP). Kent een hoge kwaliteit en eveneens veel
(24-bits) kleuren. TIF kent zowel lossy als lossless data compression. Een TIF kleiner
maken kan (naast door deze in te pakken en te kiezen voor lossy data compression) door
het aantal dpi's te verlagen. Een GIS-specialist zal niet voor lossy data compression
willen kiezen. Door de flexibiliteit van het aantal in het TIF-bestand toegepaste
compressietechnieken zijn helaas niet alle TIF-bestanden door elk pakket weer goed in te
lezen. Voor meer informatie zie TIF op Wikipedia.

AI

vector

Afkorting van Adobe Illustrator. Waneer jou gevraagd wordt om dit formaat te leveren,
zal die vraag waarschijnlijk uit de hoek van grafisch ontwerpers of drukkers komen. AI is
een formaat dat met het grafisch (ontwerp en teken) programma Adobe Illustratir wordt
aangemaakt. Waarschijnlijk wil die persoon dit AI-formaat van jou om de kaart verder op
te maken en te verwerken in wat voor boek of brochure dan ook. Waarschijnlijk kan jij dit
formaat niet leveren, en kan hij wel uit de voeten met PDF. Waarschijnlijk zal je dan wel
een hoge resolutie (600 dpi) moeten leveren. Let wel op dat hij jouw output goed
verwerkt. Hij is letterlijk met Adobe Illustrator in staat om als met de kaart te doen. Vraag
eventueel het eindresultaat of de proefdruk op indien het om een belangrijke kaart gaat
(met jouw naam / bedrijf eronder!). Voor meer informatie zie AI op Wikipedia.

EMF

vector

Afkorting van Enhanced Metafile. Deze is - immers een vectorformat - te bewerken door
de ontvanger, net als onderstaande formaten. Wordt nog maar weinig gevraagd/gebruikt,
door de opkomst van andere formaten als PDF. Voor meer informatie zie EMF op
Wikipedia.

blz 356 / 424

Deel C: Kaartopmaak
Module 13/13: Oplevering van de kaart

Handboek Geo-visualisatie
(PDF Deel A B C)

format soort

opmerkingen

PDF

vector

Afkorting van Portable Document Format. Bevat naast vector- ook rasterdata, indien in
het GIS ook rasterbeelden stonden. PDF is ook via internet goed te verspreiden. In een
PDF (immers een vectorformaat) kan op teksten gezocht worden. Via de gratis
downloadbare PDF-viewer Adobe Acrobat Reader, waar iedereen inmiddels wel over
beschikt, kan zo'n PDF-kaart zelfs als primitieve GIS-viewer dienen. Problemen met PDF
zijn echter mogelijk (zie ook TIP1 hierboven). Het komt bijvoorbeeld voor dat jij je
eigengemaakte PDF-kaart mooi kan openen op jouw PC, maar bij de ontvanger lukt dat
niet op zijn PC. Wanneer sommige puntsymbolen en of lettertypes niet (goed) er op
staan, kan het zijn dat de ontvanger niet beschikt over door jou gekozen fonts. Een
oplossing is deze fonts te 'embedden' (in te sluiten) in je PDF. Een andere optie is om het
lettertype (waarschijnlijk een *.ttf bestand op je c-schijf) te kopiëren naar de ontvanger.
Let wel op: het kan zijn dat jij wel en de ontvanger geen licentie heeft bij dat font. Fonts
worden vaak bij bepaalde softwarepakketten meegeleverd en geïnstalleerd. Een ander
lettertype kiezen of alsnog leveren in bijvoorbeeld PNG is een andere oplossing. Voor
meer informatie zie PDF op Wikipedia.

SVG

vector

Afkorting van Scalable Vector Graphics. Een open internet vector formaat. Voor meer
informatie zie SVG (Nederlands) of SVG (Engels), beide op Wikipedia. Op wikibooks is
ook een site over SVG, dit is echter meer voor programmeur. Leuk is dat je wel zie hoe
open een SVG-bestand is, en hoe makkelijk figuren en teksten zijn te wijzigen door de
ontvanger!

WMF

vector

Afkorting van Windows MetaFile. WMF wordt steeds minder gebruikt, zeker sinds de
opkomst van Internet. Is meer een uitwisselformaat van (kleine) vector graphics - en niet
zozeer gehele kaartproducties - tussen applicaties van Windowsprogramma's onderling.
EMF is overigens de intelligentere opvolger. Voor meer informatie zie WMF op de
Engelse Wikipedia.

PS

printer

Afkorting van Postscript. Is slechts bedoeld als printerbestand. Voor meer informatie zie
PS op Wikipedia.

SAMENVATTING: Bij het exporteren kan je kiezen tussen een rasterformaat en een vectorformaat.
Op een vectorformaat kan je onbeperkt in- en uitzoomen zonder zichtbaar kwaliteitsverlies. Een kaart
opgeslagen als vectorformaat is doorgaans kleiner dan opgeslagen als rasterformaat. JPG en BMP
zijn géén gebruikelijke rasterformaten voor kaarten, PNG wel. Kies voor een resolutie van 300 dpi.
Voor drukwerk kies je hogere dpi-waarden (tot 3000 dpi), bij web-pagina's kan je lagere dpi-waardes
nemen (tot 72 dpi). Pas op bij datacompressie; bij zogenaamde 'lossy data compression' is er sprake
van verlies van informatie (nauwkeurigheid).

7. Anti-aliasing
Bij anti-aliasing wordt de nauwkeurigheid optisch vergroot bij het
genereren van de bitmap. Hierbij wordt met grijstinten of bepaalde
tussenliggende kleuren gepoogd de overgang tussen schuine en ronde
kleur/object-overgangen wat geleidelijker te laten verlopen. Bij inzoomen
zie je dan de pixels misschien wel, alleen verstoren die het beeld minder,
omdat dit er vloeiender uitziet. Met name bij teksten en scherpe
overgangen (zoals bij vlakken met een zwarte omtrek) zal dit het beeld
kunnen verbeteren.
In de figuur zie je het effect van anti-aliasing bij teksten. De harde
overgang van zwart naar wit is met grijstinten vloeiender gemaakt. Ook
bij de overgangen van rood en blauw naar wit is gebruik gemaakt van
het brede kleurenpalet om het gemis aan nauwkeurigheid van het aantal
pixels met kleuren goed te maken.
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8. Dithering
Een andere techniek om de nauwkeurigheid te vergroten is dithering. Hierbij worden puntjes, met een
bepaalde tussenliggende grijstint of kleur, geplaatst bij de overgang van de ene kleur naar de andere
kleur van een hoge dichtheid naar een lage dichtheid. Het grensvlak is zo minder hard, en wordt meer
een geleidelijke overgang, ook al wordt met een beperkt aantal kleuren of grijstinten gewerkt. In lang
niet alle gevallen is dit wenselijk. Bij kaarten waarbij vlakken scherp en duidelijk aangeven waar iets
wel of niet aanwezig is, wil je dus juist géén dithering gebruiken. Dithering wordt vaker (bewust) bij
foto's toegepast dan bij kaarten. De reden daarvan is dat een kaart vaak scherpe grenzen wil laten
zien. Kleuren op een foto gaan vaker langzaam in elkaar over, waardoor dithering wel mag voorkomen.

Dithering op een foto (links onder op het
asfalt; Bron: wikipedia).

Dithering zoals dat op een scherm kan verschijnen
als gevolg van het gebruik van niet-webkleuren
wanneer oude VGA-schermen, oude browsers, of
oudere server-software gebruikt worden.

Dithering kan ontstaan door:
• te weinig kleuren in het bestandsformaat waarin de digitale kaart opgeleverd wordt (figuur
links), of
• te weinig kleuren die beschikbaar zijn in de browser, sommige (web)servers, en sommige
monitoren (zie later, bij 'webveilige kleuren') (figuur rechts).

TIP: Zie je dithering? De oorzaak is eenvoudig te achterhalen. In het eerste geval van te weinig
kleuren is de dithering vaak te herkennen door een random (onregelmatig) patroon van punten, zoals
in bovenstaande foto op het asfalt is te zien. In het tweede geval is de dithering vaak regelmatig in
beeld, zoals in het roodpaarse voorbeeld. Boven is de bedoelde kleur te zien, onder is een strook
waar deze kleur wordt gesimuleerd door twee er omheen liggende kleuren uit het webveiligekleurenpallet. In het eerste geval is de oplossing: kies een breder kleurenpallet. In het tweede geval os
de oplossing: kies een kleur uit het webveilige kleurenpallet (zie Deel B, Module Symbologie, over
Webveilige kleuren).

SAMENVATTING: Dithering en anti-aliasing zijn niet nodig wanneer voor een hoge resolutie (veel
pixels) en een breed kleurenpallet wordt gekozen. Kies voor een vectorformaat wanneer mogelijk. Pas
op voor te veel compressie (zoals bij jpg en png al snel het geval kan zijn) wanneer bitmaps dienen te
worden opgeleverd. JPG wijzigt zelfs bij overgangen de kleuren, en is daardoor alléén voor foto's en
niet voor kaarten geschikt. BMP (een bitmapformaat zonder compressie) levert daarentegen weer erg
grote bestanden op omdat deze niet gecomprimeerd wordt.
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9. Moiré-effect
Moiré is het verschijnsel dat optreedt als twee (verschillende) rasterpatronen door elkaar heen gaan
werken. Er kunnen dan dan patronen worden waargenomen die er strikt genomen niet zijn, of althans
niet zo bedoeld zijn. Dit heeft het moiré-effect.

Moiré op een kaart met gebieden
weergegeven met rasters, zie tekst, groot
weergegeven (zie tekst)

Idem, exact het zelfde bestand
(normaal weergegeven)

Idem, exact het zelfde
bestand (klein
weergegeven)

Dit komt ook in het dagelijks leven voor. Zo is er in vitrage (en helemaal bij zogeheten moiré-stof) en
twee parallel aan elkaar staande hekken op een brug bijvoorbeeld, vreemde patronen te zien. Een
streepjes of ruitjes patroon van een jas van iemand op de televisie wil ook nog al wel eens er vreemd
uit zien door dit moiré-effect. Het is in principe altijd onbedoeld en meestal wil men het ook voorkomen.
In de drukwereld worden kleuren daarom bewust gedrukt met een onregelmatig patroon, of met
rasters die onder bepaalde hoeken ten opzichte van elkaar staan. Zie eventueel moiré-patronen op
Wikipedia.

Het voorbeeld hier - waarbij bewust een kaart is gemaakt met fijne rasterpatronen - is een drietal
malen getoond. Afhankelijk van hoe ver er op wordt ingezoomd is er geen of wel een (bepaald) moiréeffect te zien; de laagjes die bladzijden van het boek voorstellen, worden door het raster van het
scherm - onbedoeld - tot een ander patroon omgevormd, waardoor géén bladzijden meer worden
getoond!

Je komt het wellicht tegen wanneer je gebruik maakt van bepaalde texturen bij het inkleuren van
vlakken. Deze texturen kunnen namelijk op de monitor, die zijn eigen rasterpatroon / resolutie kent,
gaan interfereren, waardoor het moiré-effect optreedt. Het vervelende is dat je dit in een GIS zelf niet
tegenkomt, maar wel in het eindproduct; de digitale kaart. Dat komt omdat je GIS het rasterpatroon
steeds opnieuw opbouwt, wanneer je inzoomt op de kaart. Bij een digitaal bestand - eenmaal
opgebouwd - kan dat niet meer. Vermijdt dus (te fijnmazige) rasters, zeker wanneer je naar lagere
resoluties exporteert, en wanneer je (raster- of vector-) afbeeldingen op het scherm zullen verschijnen.
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10. Het on-line opleveren van de kaart via GIS-viewers
Tot nu toe zijn we er in deze module stilzwijgend van uitgegaan dat we de kaart via een digitaal
statische formaat hebben willen opleveren. Dus een oplevering in bijvoorbeeld PDF of PNG,
zogenaamde statische kaarten. Zoals we in deel A (Analoge en digitale kaarten in ‘Inleiding
Cartografie’) hebben kunnen lezen, zijn er behalve statische kaarten ook dynamische kaarten. In die
gevallen leveren we een wat flexibelere kaart via een GIS-viewer aan (een grotere groep) gebruikers.
Technisch gezien gaat dit handboek niet verder in op de mogelijkheden voor GIS-viewers. Er wordt
een aantal voorbeelden genoemd in de links in ‘Overige informatie’. Deze GIS-viewers zullen de
komende jaren ook wel veranderen. Er is in ieder geval een tendens naar meer open GIS-viewers,
zowel vanuit de gebruikelijke GIS-leveranciers, als vanuit de IT-wereld die nog niet zo was
aangesloten bij de geo-applicaties. In ieder geval nemen de mogelijkheden om dynamische kaarten
on-line via een GIS-viewer (of geo-service of gis-web-service) te verspreiden wel steeds meer toe.
Hieronder twee tabellen.
Tabel 1 geeft verschillen van wanneer kaarten statisch of juist dynamisch worden aangeboden aan de
doelgroep. Tabel 2 geeft richtlijnen wanneer je kaarten juist statisch, of wanneer je kaarten juist via
GIS-viewers zou moeten aanbieden. Elke doelgroep / kaartsoort heeft zo zijn eigen medium voorkeur;
de ene keer kies je voor een statische kaart, de andere keer kies je voor verspreiding via een
dynamische GIS-viewer. Een GIS-viewer biedt vaak meer mogelijkheden voor de eindgebruiker, maar
dat betekent niet dat een GIS-viewer per definitie de voorkeur heeft. Statische kaarten zijn met name
voor een breed publiek vaak veel geschikter, omdat deze kaart zo heel goed op één bepaalde schaal
en op één doel afgestemd kan zijn.
Tabel 1

Statische kaarten

Dynamische kaarten

Medium /
voorbeelden:

PDF, PNG

GIS-viewers

Doel(groep):

Kaartinhoud / objecten en symbologie
wordt afgestemd op doel, doelgroep en
specifieke wensen / kaartinhoud
kaartsamenstelling is door auteur beperkt
tot enkele relevante thematische of
referentiekaartlagen

Een GIS-viewer richt zich meestal op
meerdere gebruikersgroepen en –
doelen

Mogelijkheden
voor de
kaartlezer:

Beperkte inzoommogelijkheden, zelden
zoekfunctie mogelijk (wel bij PDF), extra
kaartlagen toevoegen is niet mogelijk

Mogelijkheden tot inzoomen,
kaartlagen extra aan- of uitzetten,
zoekfuncties, analyse mogelijkheden,
soms ook combinatie met eigen data /
andere GIS-viewers / geo-services

Labelplaatsing:

Vaste (door kaartmaker te beïnvloeden)
labelplaatsing

Dynamische (variabele) labelplaatsing,
daardoor zijn de labels niet altijd
perfect geplaatst. De gebruiker ziet de
plaats van labels verspringen /
verschuiven bij inzoomen en
verplaatsen van het kaartbeeld

Enkele nadelen:

Symbologie is niet altijd afgestemd op
gebruiker / doel. Meer techniek bij
Symbologie specifiek afgestemd op slechts
beheerder nodig. Meer kennis nodig bij
één doel
gebruiker. Duur en daardoor alleen
geschikt bij een grote doelgroep

Enkele
voordelen:

Symbologie maximaal afgestemd op één
doel. Specifieke oplossing, goedkoop
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Tabel 2
Wanneer
toe te
passen:

Statische kaarten

Dynamische kaarten

wanneer printkwaliteit goed moet zijn /
wanneer simpele prints volstaan, en wanneer onwanneer een plot formeel verspreid
line van eigen interesse gebieden een print moet
dient te worden, aan externen e/o als
kunnen worden gemaakt
illustratie voor een rapport moet dienen
met name bij kleinschalige
toepassingen en registratieve
indelingen (referentiekaarten)

bij zowel kleinschalige als grootschalige
toepassingen

Slechts één (of zelden twee)
themalagen worden gevisualiseerd op
een referentiekaart (wegen, regio,
steden, et cetera)

Meerdere thema’s moeten, al of niet gelijktijdig,
al of niet na elkaar, gevisualiseerd worden op
een referentiekaart (wegen, regio, steden, et
cetera)

wanneer plot vaak geraadpleegd moet
(kunnen) worden, buiten een eventuele
wanneer gegevens via een GIS-viewer, al of niet
GIS-viewer om. Denk aan
met een query en een zoekfunctie geraadpleegd
overzichtskaarten, referentiekaarten,
dienen te worden
wegenkaarten; die wil men naast /
achter het bureau beschikbaar hebben
wanneer er specifieke doelgroep /
specifieke wensen

wanneer exact gebruik / doelgroep onbekend
(dat heet: een breed publiek) en/of divers is

wanneer doelgroep niet bij een interne
(bedrijfs) GIS-viewer kan / mag. De
kaart is dan vaak een statische
afgeleide van de dynamische GISviewer

wanneer doelgroep bekend en handig is met een
GIS-viewer

wanneer een momentopname gewenst
On-line (altijd actuele) info is nodig bij de
is. Bijvoorbeeld: een kaart met alle
doelgroep en de onderliggende datasets wijzigen
ongelukken begin 2005, de
wegensituatie en bebouwde kom in de nog al eens
Randstad in 1990
wanneer de beschikbare geoinformatie niet in een (extern of intern
beschikbare) GIS-viewer kan of mag
worden gepubliceerd. Zo hebben
sommige door een bedrijf ingekochte
informatie niet de licentie om deze via
een GIS-viewer te mogen ontsluiten

wanneer het (bedrijfs)beleid is om geo-informatie
via een GIS-viewer te verspreiden. Bijvoorbeeld
omdat zo gebruikers gewezen wordt op veel
meer andersoortige geo-informatie die voor hen
ter beschikking staat. Of omwille van efficiency /
kostenreductie; als er zo'n GIS-viewer al
ontwikkeld is, waarom zou er op verzoek dan een
GIS-specialist van dezelfde geo-informatie dan
nog een aparte kaart moeten maken

wanneer specifieke visualisatie /
symbologie nodig is.

wanneer standaard symbologie voldoet

wanneer plots dynamisch (snel en actueel) door
wanneer gegevens via een plot (in een
de gebruiker zelf dienen te worden uitgeprint, van
of enkele standaard formaten)
flexibele / wisselende locaties en met een
verspreid dient te worden
flexibele kaartinhoud.
wanneer labelplaatsing van belang is
(en niet via een GIS-viewer goed kan
worden afgedwongen)

wanneer dynamische labelplaatsing geen
probleem is

wanneer specifieke projectinformatie / wanneer standaard beschikbare geo-informatie
projectwensen / specifieke plot-wensen gewenst is
(meerder kaartframes, extra
aanvullende legenda en / of
waarschuwende teksten in beeld
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Tabel 2

Statische kaarten

Dynamische kaarten

dienen te komen
wanneer een afgerond, professioneel
ogend product moet worden
afgeleverd, onder andere in de
kaarthuisstijl van het bedrijf

printeigenschappen van de GIS-viewer - wellicht
met daarin een bedrijfs-huisstijl voor kaarten volstaan

SAMENVATTING: Digitale kaarten kunnen statisch en dynamisch worden opgeleverd. Statische
kaarten opleveren betekent oplevering via een digitaal (vector- of raster-) bestand. Dynamisch
opleveren betekent ontsluiting van de geo-informatie via GIS-viewers. Elke doelgroep / kaartsoort /
kaartdoelstelling heeft zo zijn eigen medium voorkeur; de ene keer kies je voor een statische kaart, de
andere keer kies je voor verspreiding via een dynamische GIS-viewer. Een GIS-viewer biedt vaak
meer mogelijkheden voor de eindgebruiker. Een statische kaart is meer op één heel specifiek doel
gericht. Statische kaarten zijn met name voor een breed publiek vaak veel geschikter, omdat deze
kaart zo heel goed op één bepaalde schaal en op één doel afgestemd kan zijn. Het (brede) publiek
hoeft bij een statische kaart weinig kennis te hebben van GIS-viewers en heeft vaak ook weinig kennis
van het them avan de kaart. Verspreiding via een GIS-viewer is vaak alleen weggelegd voor grotere
organisaties of bij projecten met genoeg geld en de drang om meer dan één of enkele kaarten aan
een grote doelgroep te verspreiden.

11. Het opleveren van alleen geo-informatie
(bijvoorbeeld locaties)
In eerdere hoofdstukken, (zie met name het intermezzo in ‘Coördinaten creëren met een GIS indien er
geen coördinaten zijn’ in deel A, Module Vervolg GIS) is hier eerder al één en ander over gezegd,
zoals over mashup-sites, hieronder wat verwijzingen naar voorbeeldsites:
• Via Google Earth en - eenvoudiger - Google Maps kan eigen geo-informatie worden
toegevoegd. Op deze wijze zijn gegevens over locaties die alleen jij / jouw belangenvereniging
/ streek interessant vindt te delen met anderen via het www. Dit gaat met KML, de Keyhole
Markup Language, een soort XML. Voorbeelden hiervan zijn de http://www.misdaadkaart.nl/
en de http://www.watdoetderabobankinuwomgeving.nl/. Meer over Google Maps, Google
Earth en heb publiceren van eigen data lees je in deel A van deze handleiding, in het
intermezzo over geocoderen.

12. Literatuur
Voor literatuur zie de module Overige informatie en links (http://nl.wikibooks.org/wiki/Geovisualisatie/Overige_informatie), of raadpleeg de (identieke) Literatuurlijst zoals die in deel A voor heel
het Handboek al is opgesomd.

Ga naar de opdrachten en vragen over deze module 'Oplevering van de kaart'.
Gefeliciteerd! Je hebt het Handboek Geo-visualisatie afgerond.
• In de module ‘Overige Informatie’ (http://nl.wikibooks.org/wiki/Geovisualisatie/Overige_informatie) vind je sites om je verder te verdiepen, ideeën op te doen,
geo-informatie te kunnen vinden of meer te weten te komen over GIS-software.
• Succes als GIS-specialist, adviseur, gegevensbeheerder, analist, cartograaf, onderzoeker,
beleidsmedewerker of wat je functie dan ook moge zijn!
• Hierna volgen nog de extra modules zoals vragen en opdrachten, antwoorden, e.d.
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Vragen en Opdrachten

Over deze module ‘Vragen en Opdrachten
Theorie en lijstjes wetenswaardigheden worden hier nauwelijks getest. Vooral worden allerlei
praktijkvoorbeelden besproken; het eindproduct 'kaart' staat centraal. De antwoorden volgen in daarna.
•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•

1 Opdrachten Inleiding
2 Opdrachten Deel A: Theorie
3 Opdrachten Inleiding GIS
o 3.1 Opbouw van GIS-data
o 3.2 Toepassingscontext / Noord-Holland
4 Opdrachten Vervolg GIS
5 Opdrachten Inleiding Cartografie
o 5.1 Italië
o 5.2 Germaanse volksuitbreiding
o 5.3 Wereldbevolking
o 5.4 Bevolkingsdichtheid Europese landen
o 5.5 Uitbreidingen Europese Unie
6 Opdrachten Vervolg Cartografie
o 6.1 Verwoestijning
7 Opdrachten Communicatie
8 Opdrachten Deel B: Geo-visualisatie
o 8.1 Talen in Noord-Amerika
o 8.2 Afrikaanse samenwerkingsverbanden
o 8.3 Steden in Afrika (1)
o 8.4 Bevolkingsdichtheid Afrika
o 8.5 Indeling wijken Bagdad op grond van geloof
9 Opdrachten Classificatie
o 9.1 Duitse postcodes
o 9.2 Aardbeving in China
o 9.3 Wereldkaart Bruto Binnenlands Product
o 9.4 Homo-wereldkaart
o 9.5 Bruto Nationaal Product Europese Unie
o 9.6 Moskeeën in Noord-Holland en Flevoland
10 Opdrachten Symbologie
11 Opdrachten Deel C: Kaartopmaak
o 11.1 Bosnië
o 11.2 Frontlijn Duitsland - Frankrijk
o 11.3 Titel / Verenigde Staten
o 11.4 Mondiaal colaverbruik
o 11.5 De zeereis van de 'Beagle'
o 11.6 John Snows kaart van de choleragevallen

Handboek Geo-visualisatie
(PDF Deel A B C)

Deel C: Kaartopmaak
Module 13/13: Oplevering van de kaart

blz 363 / 424

•
•

•

o 11.7 Uitgangen van landsnamen
12 Opdrachten Labels
o 12.1 Groningse dialecten
13 Opdrachten Oplevering van de kaart
o 13.1 Noord-Holland
o 13.2 Aantallen GIS-treffers / evaluatie
o 13.3 Steden in Afrika (2)
o 13.4 Export-formaten
14 Vragen en opmerkingen over dit handboek?
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1. Opdrachten Inleiding
Hier zijn geen vragen over.

2. Opdrachten Deel A: Theorie
Hier zijn geen vragen over.

3. Opdrachten Inleiding GIS
3.1. Opbouw van GIS-data
Zie onderstaande figuur over GIS-data.

GIS-data. Taluds zijn (fel) groen, asfalt is (donker) grijs.
•
•

a) Waarom is het kruispunt apart weergegeven? (Hint: zie Deel A, Inleiding GIS paragraaf 'CADdata en GIS-data').
b) Van de taluds waren in het CAD-bestand de hoogste plek bekend, en met schreefjes werd
visueel duidelijk gemaakt dat deze taluds helden. In een GIS-bestand is dat nu niet (goed) meer te
zien. Is dat een nadeel? Waarom wel/niet?

3.2. Toepassingscontext / Noord-Holland
Zie nog eens het figuur van ‘Noord-Holland - De belangrijkste
steden’, lees eventueel nog de paragraaf in Deel A
'Toepassingscontext'.
•

Wat had de titel moeten zijn, als we toch deze (foute) data
hadden gebruikt?

4. Opdrachten Vervolg GIS
Hier zijn geen vragen over.
Noord-Holland
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5. Opdrachten Inleiding Cartografie
5.1. Italië
Bekijk de kaart hieronder.

Reis in Italië
•

Wat voor kaartsoort is dit?

5.2. Germaanse volksuitbreiding
Hieronder staat een kaart met daarop de uitbreiding van een bepaalde Germaanse stam.

Germaanse volksuitbreiding (op de internetversie van dit boek
beweegt het blauwe deel schoksgewijs naar het zuiden /
beneden)
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•
•
•

a) Wat voor digitale (web) kaart is dit? Kies uit 1) statisch en niet interactief; 2) statische en
interactief; 3) dynamische en niet actief; of 4) dynamisch en actief.
b) Wat voor bestandsformaat zal deze kaart (dus?) hebben?
c) Geef kort commentaar op verschillende aspecten van deze kaart.

5.3. Wereldbevolking
Hieronder staat een kaart met landen en hun bevolkingsaantallen per land.

Kaart van de wereldbevolking
•
•

a) Wat voor thematische kaartsoort is dit?
b) Waarom is dit een slechte kaart te noemen?

5.4. Bevolkingsdichtheid Europese landen
Zie de volgende figuur hieronder. Deze figuur is zeer snel met een simpel GIS-pakket gemaakt.
Achtereenvolgens is het volgende door
de GIS-ser uitgevoerd: De kaart van
Europa is geselecteerd. Bij deze data
zaten allerlei attributen in de database,
zoals bevolkingsaantallen en
bevolkingsdichtheden. Er door de GISser gekozen om het thema
bevolkingsdichtheid te gaan visualiseren.
Er is vervolgens aangegeven dat dit met
cirkeldiagrammen moest worden
gerepresenteerd. Het GIS-pakket komt
met een standaard kleur, toevallig groen.
Binnen 30 seconden is deze kaart zo
gemaakt met een GIS.
•
•

a) Voor wat voor thematische
kaartsoort heeft de GIS-ser gekozen?
b) Geef commentaar op deze kaart.
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5.5. Uitbreidingen Europese Unie
Hieronder staat een kaart van de Europese Unie.

Kaart van de uitbreidingen van de Europese Unie
•
•
•
•

a) Wat voor thematische kaartsoort is dit?
b) In het handboek heb je voors en tegens kunnen lezen bij animated GIF's. Stel dat van deze
kaart een Animated GIF was gemaakt, was dat een goede keus geweest?
c) Noem heel kort, de positieve punten van deze kaart.
d) Geef heel kort, puntsgewijs enkele mogelijke verbeteringen aan deze kaart.

6. Opdrachten Vervolg Cartografie
6.1. Verwoestijning
Hieronder staat een kaart van de verwoestijning zoals die zich plaatsvindt op deze aarde.
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Verwoestijning op de wereld
•
•

a) Wat voor projectie is dit?
b) Is de projectie een goede keuze?

7. Opdrachten Communicatie
Hier zijn geen vragen over.

8. Opdrachten Deel B: Geo-visualisatie
8.1. Talen in Noord-Amerika
Bekijk onderstaande kaart, waarop de 'native' taalgebieden te zien zijn van Noord-Amerika.
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Talenkaart van Noord-Amerika
•
•

Hoe zou Bertin deze kaart noemen?
Bespreek zoveel mogelijk positieve punten van de legenda.

8.2. Afrikaanse
samenwerkingsverbanden
Bekijk onderstaande kaart, waarop Afrikaanse
landen zijn ingedeeld op basis van tot welke
organisaties zij behoren.
•

Bespreek deze kaart op leesbaarheid. Zijn
er alternatieven te bedenken voor het in
kaart brengen van hoe organisaties in
Afrika gekarteerd kunnen worden? (Hint:
lees eventueel Bertin's verhaal nog eens
terug.)

Map of the REC Pillars of the African
Economic Community
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8.3. Steden in Afrika (1)
De afbeelding geeft een overzicht van de ligging van de 50 grootste steden, bovendien geclassificeerd
naar of ze binnen de top3, top 10, enzovoort horen.

Uitgangspunt, de te verbeteren kaart: "Grootste 50 steden in Afrika"
(Bron: Wikipedia;
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grootste_metropolen_van_Afrika)
•

Geef, op de manier zoals Bertin dit zou doen, commentaar op de wijze van geo-visualisatie. Hoe
zou het beter kunnen?

8.4. Bevolkingsdichtheid Afrika
Zie onderstaande kaart van de bevolkingsdichtheid van Afrika.

Bevolkingsdichtheid van Afrika
•

Bespreek deze kaart en geef suggesties voor mogelijke verbeteringen.
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8.5. Indeling wijken Bagdad op grond van geloof
Onderstaande kaart is gebaseerd op wijkgegevens zoals die in het NRC-Handelsblad dd 8-12-2007
verscheen. De ondergrond is blind gedigitaliseerd (dat is een onnauwkeurige manier van digitaliseren,
zeg maar, tekenen op gevoel) op gegevens zoals die op www.openstreetsmap.com te vinden zijn. De
kaart geeft de 'sektarische opdeling' weer van (een deel van) Bagdad (november 2007). De wijken zijn
opgedeeld in wijken waar overheersend Sunnitische Moslims wonen, wijken waar overheersend
Shi'ieten wonen, en wijken die gemengd zijn. De kleuren zijn vrijwel exact zoals die op het origineel te
zien waren.

Sektarische opdeling van Bagdad, nov. 2007
•
•

Wat voor soort thematische kaart is dit?
Bespreek deze kaart en geef suggesties voor mogelijke verbeteringen. Let vooral op de gebruikte
kleuren.

9. Opdrachten Classificatie
Onderstaande vragen horen bij de module 'Classificatie'. Er komen echter ook vragen in voor met
betrekking tot de module 'Geo-visualisatie'.

9.1. Duitse postcodes
Bekijk onderstaande kaart.
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Kaart van de Duitse Postcodes
•
•
•
•
•

Wat voor meetschaal kent de ruwe data zoals die op deze kaart met zwarte labels is weergegeven?
Wat voor (thematische) kaartsoort is dit?
Hoe is geclassificeerd?
Waarom?
Wat voor kleurschema is dit, een divergerend, een volgordelijk, een kwalitatief of een kwantitatief
kleurschema?
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9.2. Aardbeving in China
Bekijk onderstaande kaart. De schaal rechts geeft de zwaarte van de aardbeving weer op de Schaal
van Richter zoals die op het oppervlakte is ervaren op 4 juli 2006. De aardbeving zelf vond plaats op
10 kilometer diepte. Dat is een gemiddelde aardbeving er diep, maar in China komt dat wel vaker voor.
Met name bij bepaalde breukzones heeft deze diepe aardbeving aan het oppervlak een groter effect.

Kaart van een zogenaamde diepe aardbeving
ten zuiden van Peking, China.
•
•
•

Wat voor kleurenschema is gebruikt?
Wat is misschien wel het minst goede punt van deze kaart?
Overigens, Is dit een rasterkaart of een vectorkaart (zie eventueel nog deel A, inleiding GIS)?

blz 374 / 424

Deel C: Kaartopmaak
Module 13/13: Oplevering van de kaart

Handboek Geo-visualisatie
(PDF Deel A B C)

9.3. Wereldkaart Bruto Binnenlands Product
Bekijk onderstaande wereldkaart, waarop het Bruto Binnenlands Product (BBP) wordt weergegeven.
Het BBP is een maat voor de totale (geld)waarde van alle in een land geproduceerde goederen en
diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). (Zie eventueel BBP op wikipedia;
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruto_binnenlands_product).

Wereldkaart van het (reëel) Bruto Binnenlands Product per land per hoofd van de bevolking.
•
•
•
•

Wat valt je op aan (de eilandengroep ten Noorden van) Canada?
Wat is de witte kleur? Is kleur correct gebruikt?
Wat voor kleurenschema wordt gebruikt?
Wat valt je op aan dit kleurenschema?

Soortgelijke kaarten over het BBP, op Wikicommons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Hoofdpagina)
aangetroffen, zijn de onderstaande drie.

•

Bespreek kort de drie bovenstaande kleurenschema's; welke kleurenschema's zijn gebruikt en
waarom zijn die goed of fout (toegepast)?
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9.4. Homo-wereldkaart
Bekijk onderstaande kaart over wat er in de politiek is vastgelegd en wat er mogelijk kan gebeuren bij
het openbaren van homoseksualiteit.

Kaart van hoe de politiek om gaat met homoseksualiteit
•
•
•
•

Wat voor kleurenschema is gebruikt?
Wat mis je in de legenda, en waarom is dat erg?
Wat vind je van de keuze van de twee soorten kleuren rood?
Is deze tekening geschikt om om te zetten in zwart-wit?
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9.5. Bruto Nationaal Product Europese Unie
Hieronder staat een kaart van de Europese Unie, het thema is het bruto nationaal product van landen
van de Europese Unie. De cartograaf heeft er voor gekozen niet het bruto nationaal product van de
landen weer te geven, maar de afwijking van het gemiddelde. En dan wordt het ook nog eens per
hoofd van de bevolking weergegeven.

Bruto Binnenlandsproduct (BBP) per hoofd van de bevolking(2006) van de landen van de Europese
Unie, ten opzichte van het gemiddelde van de EU (100%).
•
•
•

a) Hoe heet het als een waarde wordt omgerekend naar waarde per hoofd van de bevolking?
b) Is het een chorochromatische kaart of een choropleet? Waarom?
c) Waarom is er in de legenda voor twee hoofdkleuren gekozen (rood én groen), terwijl de
hoeveelheid inkomen per persoon toch eigenlijk een geleidende schaal is?
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9.6. Moskeeën in Noord-Holland en Flevoland
Bekijk nog eens onderstaand figuur. (Deze was al eerder besproken in de paragraaf Individuele
objecten of geaggregeerde objecten in deel B.)

Moskeeën in Noord-Holland en Flevoland (met proportionele
symbolen)
•
•

Waarom is het essentieel in deze kaart dat Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel en Friesland wit
zijn gelaten, en géén ondergrond kleur hebben?
Waarom zijn de symbolen groen en niet bijvoorbeeld rood of paars?

10. Opdrachten Symbologie
Hier zijn nog geen vragen over.

11. Opdrachten Deel C: Kaartopmaak
De opdrachten uit deel C zijn onderverdeeld in 3 paragrafen, 'Kaartopmaak', 'Labels' en 'Oplevering
van de kaart', echter, vaak zal het voorkomen dat de onderdelen van de vragen min of meer door
elkaar lopen.
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11.1. Bosnië
Bekijk onderstaande drie figuren.

Percentage Kroaten in Bosnië
•

Percentage Moslims in Bosnië

Percentage Serven Bosnië

Geef commentaar op de gebruikte kleuren bij deze drie choropleten.

11.2. Frontlijn Duitsland – Frankrijk
Bekijk het rechter figuur. Vergeet bij deze opdracht
dat titel en jaartal ontbreken; in zijn originele
publicatie was het ontbreken hiervan waarschijnlijk
geen probleem.
•
•

Wat valt je als eerste op aan deze kaart ?
Hoe wordt dit verschijnsel in cartografische zin
genoemd?

Frontlijn en forten Duitsland-Frankrijk
Handboek Geo-visualisatie
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11.3. Titel / Verenigde Staten
Bekijk onderstaande figuur:

De Verenigde Staten van Amerika, Bron: Wikipedia / The World Factbook, CIA

•
•

Wat kan je over de titel, linksboven, vertellen, met de kennis uit Deel C / kaaropmaak?
Twee van de drie 'W's' ontbreken. Welke? Is dit een probleem?
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11.4. Mondiaal colaverbruik
Kijk eens naar deze twee kaarten over het mondiaal colaverbruik:

Mondiaal Colaverbruik (Nederlandse versie)

Modiaal Colaverbruik (Franse versie)

De linker (Nederlandse) versie is afgeleid van de rechter (Franse) versie. Inhoudelijk zijn ze exact
hetzelfde, op de legenda en wat tekst na.
•

Bespreek de versie op goede en mindere / slechte punten. Hint: kijk ook eens op: 'wikipedia, over
deze colakaart'; http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_afbeelding:Colaverbruik.png.

11.5. De zeereis van de 'Beagle'
Bekijk onderstaande kaart. Het toont de route van het schip de 'Beagle', tijdens de tweede grote
ontdekkingsreis van Darwin over de wereld, van december 1831 tot oktober 1836.

De wereldreis van de 'Beagle'
•
•
•

Wat voor soort thematische kaart is dit?
Bespreek de kaart qua visuele hiërarchie.
Wat valt je nog meer op?
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11.6. John Snows kaart van de choleragevallen
Bekijk onderstaande kaart. En vergelijk deze met de originele kaart
(http://nl.wikibooks.org/wiki/Afbeelding:Snow-cholera-map-1.jpg) van Dr. John Snow, zoals die al
eerder te zien was en besproken is in DeelA, Module Theorie, Hoofdstuk ‘De kracht van het
combineren van gegevens’. Op beide kaarten is een stratenplan te zien van een wijk in Londen, met
daarop choleragevallen en drinkwaterputten. Negeer bij deze opdracht de eventueel (in deze PDF)
toegevoegde blauwe en rode toevoegingen die door de auteur zijn toegevoegd om die eerste kaart
duidelijker te laten zijn.

E.W. Gilbert's versie (1958) toont net als het origineel van John Snow uit
1855 de choleraepidemie in Londen vzn 1854. Te zien zijn choleragevallen
(stippen) en drinkwaterputten (kruisjes)epidemic of 1854.
•
•
•
•

Wat zijn de verschillen?
Welke kaart is cartografisch gezien beter, de originele kaart van Snow of de kaart van Gilbert?
Waarom?
Wat is er mis met de kaart van Gilbert?
Waarom staat het hele stratenplan op de originele kaart?
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11.7. Uitgangen van landsnamen
NB: Onderstaande kaart is eerder aan bod gekomen in dit Handboek Deel C, module Kaartopmaak
‘Wanneer voegt een kaart iets toe?’)
In het figuur hieronder is een kaart te zien waar de uitgang van de (Nederlandse) naam van het land is
gesymboliseerd.

Wereldkaart met de uitgang van de (Nederlandse) namen van landen
•

Noem enkele minpuntjes van hoe een en ander is
gevisualiseerd.

12. Opdrachten Labels
12.1. Groningse dialecten
Kijk eens naar de rechter figuur.
•
•

Hoe worden labels hier gebruikt?
Noem een aantal mogelijke verbeteringen aan deze
kaart.

Groningse dialecten

Handboek Geo-visualisatie
(PDF Deel A B C)

Deel C: Kaartopmaak
Module 13/13: Oplevering van de kaart

blz 383 / 424

13. Opdrachten Oplevering van de kaart
13.1. Noord-Holland
Kijk nog eens naar de figuur van Noord-Holland.

Noord-Holland, de belangrijkste steden
•

Noem zoveel mogelijk verbeteringen aan deze kaart.

13.2. Aantallen GIS-treffers / evaluatie
In het voorwoord van dit Handboek stond er al een figuur over het aantal GIS-treffers op internet. Of
liever gezegd, het aantal websites dat over GIS rept. Via Google is hier een aardige inschatting van te
maken, waarbij de treffers over zogenaamde topleveldomeinnamen - zoals .nl, .com en .be - is
verdeeld. Hieronder zie je opnieuw dat figuur, nu met iets meer uitleg in de figuur zelf. Overigens, een
dergelijk figuur is bijna meer een 'infographic' (waarin een kaart is verwerkt) dan een kaart.
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Het aantal treffers 'GIS' volgens Google, weergegeven voor generieke (links) en Europese (rechts)
topleveldomeinnamen. De tekstgrootte van elke domeinnaam is evenredig met het aantal treffers.
Via .com domeinen zijn er maar liefst 1,34 miljoen webpagina's die over GIS spreken, via .nl
domeinen zijn het er 150.000. (Op www.wikibooks.nl geldt: Klik op de afbeelding voor meer informatie.)
Hieronder worden een aantal vragen gesteld die je bij elke kaart zou kunnen stellen. Elke kaart kan
immers via allerlei evaluatievragen verbeterd worden, zie laatste module deel C.
•

a) Zou de titel ook één van onderstaande kunnen zijn? Waarom wel/niet?
• “Populariteit GIS (per topleveldomeinnaam)”
• “Aantal Websites over GIS (per topleveldomeinnaam)“

•
•
•
•
•

b) Waarom is er relatief veel uitleg bij deze kaart gezet?
c) Waarom zijn er geen schaal, projectie, grid en schaal(aanduiding) bij deze kaart gezet?
d) Waarom staat er een (grijs) frame om de kaartrand?
e) In de versie zoals die te zien is in het voorwoord is de titel grijs. Waarom?
f) Is de titel niet te klein? Die moest toch qua tekstgrootte minimaal drie zo groot zijn als het
grootste in de kaart e/o kaartframe voorkomende tekst?
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•

•

g) De teksten zijn proportioneel weergegeven. Waarom zijn het labels die proportioneel worden
weergegeven? Het zijn namelijk elke keer andere labels, hadden dat niet bollen moeten zijn?
(En zoals dit in deel B onder andere in Het kiezen van visualisatiemogelijkheden bij
kwantitatieve gegevens is uitgelegd).
h) De titel is aantal treffers 'GIS', maar er is géén legenda en ik zie géén exacte aantallen. Is dit
een gemis? Waarom wel/niet?

13.3. Steden in Afrika (2)
Kijk nog eens naar de opdracht in deel B, over de 'Top50-' steden in Afrika (Opdracht 8.3)
•

Zou de kaartopmaak beter kunnen? Licht uitgebreid toe hoe / waar / waarom.

13.4. Export-formaten
Bekijk onderstaande drie figuren met de drie figuren en vergelijk ze eens qua beeldkwaliteit. Klik ook
op de plaatjes voor een hogere / andere resolutie.

Paleogeografie van
Nederland tijdens Eemien
•

Fictief voorbeeld gevaren-kaart

Wereldhandel in hout richting de
EU.

Wat valt je op? Geef daar de oorzaak van.

Einde van alle opdrachten en vragen.

De antwoorden staan in de Module hierna.

14. Vragen en opmerkingen over dit handboek?
•
•

Vragen en opmerkingen over dit handboek kunnen gepost worden op ‘Vragen en opmerkingen’:
http://nl.wikibooks.org/wiki/Overleg_gebruiker:Nijeholt; klik op het plusje rechts van het tabblad
'Bewerk'.
In het laatste deel Overige Informatie, de volgende module, vind je sites om je verder te verdiepen,
ideeën op te doen, geo-informatie te kunnen vinden of meer te weten te komen over GIS-software.
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Antwoorden

1. Antwoorden Inleiding
Hier waren geen vragen over.

2. Antwoorden Deel A: Theorie
Hier waren geen vragen over.

3. Antwoorden Inleiding GIS
3.1. Opbouw van GIS-data
•

•

a) Het kruispunt is apart weergegeven omdat het niet zomaar een stuk weg is, maar een deel van
de weg dat kruispunt genoemd mag worden. In het GIS-model dat ten grondslag ligt aan de regels
voor objectgeoriënteerdheid van dit bestand, is gekozen om dit als een apart object te definiëren;
de grenzen met de weg zijn dus te zien. Doordat het object anders is gedefinieerd, kunnen er in
de database ook 2 straatnamen aan gekoppeld worden, iets wat bij het object weg nooit mogelijk
zou zijn. Een ander voordeel is dat in het GIS-bestand direct naar alle kruispunten gezocht kan
worden. Er is snel een kruispunten-kaart te maken door alle objecten, behalve de kruispunten, niet
te visualiseren. Het kruispunt kan ook met afwijkende kleuren getoond worden, bijvoorbeeld de
omtrek kan niet of grijs (in plaats van zwart) getekend worden; het object is dan nog steed apart te
vinden in het GIS-bestand, maar de overgang van de weg naar het kruispunt is dan visueel niet
meer storend.
b) Het kan een nadeel zijn. Die talud-streepjs waren een mooie cartografische conventie; een
beetje geoefende kaartlezer zag zo snel wat de hoge en lage kant van zo'n talud was. Er is in dit
GIS-model vanuit beheersmatig standpunt echter gekozen om te weten hoeveel oppervlakte
gemaaid moet worden onder een hellingshoek; In de database kan zelfs de maximale
hellingshoek worden ingevoerd, opdat duidelijk is wat voor maaimachine voor dit talud mogelijk is.
In ieder geval is op deze manier bekend om hoeveel oppervlakte gemaaid moet worden; het zijn
niet allemaal aparte vlakjes, zoals te zien is in de figuur van het CAD-bestand uit het Deel A,
Theorie. Het hoogste punt is blijkbaar voor de toepassingscontext niet belangrijk om in te winnen
(=duur!) en in het bestand op te slaan. Daarnaast zijn dit soort grenzen / lijnen (vaak zachte
topografie genoemd) meestal onnauwkeuriger bepaald dan de rest van het bestand. (Onder harde
topografie worden objecten verstaan met eenduidig te karteren (object)grenzen, zoals overgang
asfalt - gras.)

3.2. Toepassingscontext / Noord-Holland
•

De titel had bijvoorbeeld kunnen zijn 'Locatie potentiële klantenkring Synnexxion' met extra uitleg
in de legenda, zoals bijvoorbeeld. 'Gebaseerd op aantal inwoners in Noord-Holland die wonen
binnen 500 meter loopafstand van door Synnexxion geëxploiteerde bushaltes, gegevens 2006.'
Hiermee is nog maar weinig misverstand mogelijk.
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4. Antwoorden Vervolg GIS
Hier waren geen vragen over.

5. Antwoorden Inleiding Cartografie
5.1. Italië
•

Dit qua thematische kaartsoort een zogenaamde bewegingenkaart, op een refentiekaart
weergegeven. De reis zelf laat immers via een route (met pijlen) zien langs welke plaatsen (op de
referentiekaart) gereisd is.

5.2. Germaanse volksuitbreiding
•
•
•

a) Dynamische en niet actief.
b) Het is een (animated) GIF.
c) Er zijn meerdere minpuntjes te bedenken:
• De kleur lijkt op (van noord naar zuid uitbreidend?) landijs. Een andere kleur (een licht roze of
bruine (huids?) kleur was misschien meer op zijn plaats geweest.
• Er staan geen jaartallen bij elke fase.
• De uitbreiding gaat voor het gevoel van de kaartlezer waarschijnlijk vrij snel. Gelijktijdig is het
fenomeen (de verspreiding van (de cultuur en mensen) van zo'n volk een stuk minder snel
dan getoond. Logisch, maar het staat niet in verhouding tot de werkelijkheid. Zo'n tif kan dan
beter ook wat (te) langzaam ogen.
• Er zijn geen rivieren, steden of andere referentiepunten zichtbaar. De informatiewaarde is
daardoor erg laag. Je ziet niet tot hoe ver dit volk nu gekomen is. Het enige dat de animated
gif, dus als bewegende kaart toevoegt, is dat je ziet dat het volk van noord naar zuid is
uitgebreid. Dat had ook met één zin in een tekst verwoord kunnen worden. Wat de animated
gif als kaart toevoegt is wel aardig, namelijk, waar het volk zich exact bevond (in die begin- en
eindtijd.)
Zou - gezien de laatste drie minpuntjes - een stilstaande beginlijn en eindlijn van de uiterste grens van
deze Germaanse stam op één kaart niet een rustiger en leesbaarder beeld opleveren? De conclusie is
misschien dat een cartograaf blijkbaar veel kan vertellen aan een inhoudelijk specialist (hier:
geschiedkundige) daar waar het gaat om voor - in dit geval - goede geschiedkundige illustraties
(kaarten) maken. De inhoud (jaartallen, titel) komt misschien van de vakspecialist, maar
'kaartenmaker' blijkt toch echt een apart vak, of op zijn minst iets waar je ervaring in kan gebruiken en
de tijd voor moet nemen.

5.3. Wereldbevolking
•
•

a) Dit is een choropleet.
b) Een choropleet dient genormaliseerd te zijn. Deze choropleet is niet genormaliseerd.
Normaliseren wil zeggen dat de gevisualiseerde aantallen, dus de aantallen die in een bepaald
gebied voorkomen, gecorrigeerd zijn voor de grootte van dat gebied. Op de in dit voorbeeld
(verkeerde) gevisualiseerde wijze (ongenormaliseerd) worden grote landen die bijvoorbeeld 10
miljoen inwoners kennen, veel te veel indruk boven kleine landen die evenveel inwoners kennen.
Aantallen (voorkomens) mogen nooit met een choropleet worden weergegeven, dichtheden wel.
Een gegeven als bevolkingsdichtheid had dus wel op deze wijze weergegeven kunnen zijn. De
bevolking wordt dan door de oppervlakte genormaliseerd (aantallen mensen per land delen door
aantal vierkante kilometers per land). Een figuratieve kaart (met twee o.a. grote cirkels in India en
China) zou wel correct geweest zijn. Minder belangrijk commentaar: blauw is een vreemde kleur
voor het maken van kaarten over inwoners. Oranje of rood heeft een betere associatie met het
thema bevolking. Blauw associeert men eerder met diepte, veel water, zee of koude temperaturen.
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5.4. Bevolkingsdichtheid Europese landen
•
•
•

a) Dit is een figuratieve kaart.
b) Er is véél commentaar op deze veel te snel, zonder aandacht gemaakte kaart te geven.
Over de kleur: De kleur (groen) valt niet genoeg op. Bij een thema als bevolking(sdichtheden)
horen rode kleuren. De visuele hiërarchie is ook niet mooi: groen op blauw valt niet op.
• De klasse-indeling is slecht, Monaco is zeer groot weergegeven, maar daardoor vallen alle andere
klassen (landen) niet op. Ook is er geen onderscheid meer te zien. Het absurd hoge aantal van
Vaticaanstad (of is het Monaco?) verstoort de (automatisch gegenereerde) klasse-indeling. Bij het
classificeren dient altijd rekening gehouden te worden met dergelijke uitschieters. Dat is hier niet
gebeurt.
• Het ergste van deze kaart is echter het volgende. Er had géén figuratieve kaart gemaakt mogen
worden van bevolkingsdichtheden. Deze dichtheden dienen met een choropleet in beeld gebracht
worden. Normaliseren (dichtheden berekenen) hoeft alleen wanneer je een choropleet gaat
maken. Was er gekozen voor bevolkingsaantallen, in plaats van - dichtheden, dan was deze
kaartsoort wel een aardige keuze geweest.
Door deze tekortkomingen is duidelijk dat deze kaart geen enkele publicitaire / toegevoegde waarde
heeft. De kaart zal eerder tot verwarring leiden.

5.5. Uitbreidingen Europese Unie
•

•

•
•

a) Een choropleet. Normaal als gebieden (landen) ingedeeld worden, gegroepeerd, zou je
misschien eerder een chorochromatische kaart verwachten, omdat het om geclassificeerde regio's,
bij elkaar behorende groepen van landen gaat. Echter, het gaat hier om de uitbreiding in tijd. Een
chorochromatische kaart had waarschijnlijk verschillende kleuren van een zelfde
lichtheid/saturation gehad. Er is hier echter terecht gekozen voor een langzaam steeds lichter
wordende kleur (groen). Donkergroen staat voor de oude groep landen van het eerste uur (de
harde kern), en is ds terecht donker. De jongste ('jeugdige') EU-leden zijn lichter.
b) Het had best een Animated GIF kunnen zijn, omdat dit waarschijnlijk nog steeds een rustig,
steeds verder uitdijend beeld zou geven. Het doel van de kaart moet dan zijn het langzaam
uitbreiden van de EU. Wanneer de lezer echter heel precies de landen en jaartallen moet kunnen
lezen, zou een Animatid GIF misschien toch weer lastig zijn. Een evaluatie / testje bij een select
deel van de doelgroep zou kunnen uitwijzen of
een Animated GIF plezier is of niet. Kijk maar eens
naar het voorbeeld rechts (op internet is de –
bedoelde – bewegende versie te zien!):
Overigens, ook had er nog voor gekozen kunnen
worden om al deze plaatjes los van elkaar te laten
zien, waarbij elke keer de nieuwe landen gelabeld
worden, en de oude niet. Dat zou een serie
kaarten opleveren die voor iedereen zeer leesbaar
is. Als je er uitgebreid op in wilt gaan en je hebt de
ruimte, dan is dat een aardig alternatief. De
animated GIF is - uiteraard - alleen op websites
mogelijk.
Uitbreiding van de Europese Unie, van 6
landen (1952) in naar 27 in (2007)
c) De kleur groen is goed gekozen; deze is
neutraal, staat voor groei en het leven. Witte gebieden zijn terecht sober, leeg en wit gehouden;
het zijn duidelijk landen die (nog) niet lid zijn van de EU.
d) De legenda en de labels zijn aan de kleine kant. Het reliëf is onterecht gebruikt, en stoort
daarmee het kaartbeeld. Bij een fysisch-geografisch thema (erosie, rivieren, klimaat) had was zo'n
toevoeging misschien wel relevant geweest. In dit geval zorgen de grijstinten van de gebergtes
ervoor dat het groen lichter of donkerder wordt, en dat de labels (nog) minder goed zichtbaar
worden. Aan de andere kant; de labels maken de kaart op het eerste gezicht wel visueel
aantrekkelijk. In die zin is dit laatste nadeel misschien een twistpunt. Opnieuw zou een testje bij
een aantal kaartlezers hulp kunnen uitwijzen of dit storend is. Bij twijfel: géén extra informatie
toevoegen!
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6. Antwoorden Vervolg Cartografie
6.1. Verwoestijning
•

•

a) Wanneer wordt ingezoomd op (de beschrijving in het midden van) de kaart, is te lezen dat het
om een (cilindrische) Miller projectie gaat. Ook 'goed' is wanneer deze (onterecht) wordt
aangezien voor een Mercator projectie. Van belang is dat geconstateerd wordt dat de grootte van
objecten richting de polen sterk is vervormd; het is geen oppervlaktegetrouwe projectie. Bij de
Miller projectie is dit overigens minder erg dan bij de Mercator-projectie.
b) Zou het een Mercator-projectie zijn geweest, dan was dit een slechte keuze. Het is gelukkig
een (aan de Mercator-projectie verwante) Miller projectie, waarbij de oppervlaktes richting de
polen iets minder erg zijn vergroot. Feit blijft, dergelijke cilindrische projecties laten landen nabij de
polen relatief te groot zien ten opzichte van (even grote) landen nabij de polen. Bij deze kaart
wordt gepoogd de lezer een objectief beeld te geven van de ernst van desertificatie /
verwoestijning. Het is daarbij van belang dat gebieden waar veel of juist weinig (kans op)
verwoestijning is, even groot worden weergegeven. In de tekst was al eerder te lezen:
thematische kaarten dienen oppervlakte getrouw te zijn. Nu wordt het beeld te veel bepaald door
de situatie rondom de polen omdat die gebieden te groot worden afgebeeld. De (mogelijke) ernst
van de situatie rondom de equator is juist te klein afgebeeld. Wellicht is dit de reden geweest om
niet voor de Mercator projectie, maar voor de Miller Projectie te kiezen. Hierdoor is het probleem
iets minder erg. Te zien is echter dat het probleem nog steeds een rol speelt

7. Antwoorden Communicatie
Hier zijn geen vragen over.

8. Antwoorden Deel B: Geo-visualisatie
8.1. Talen in Noord-Amerika
•
•

Een leeskaart. Er is alleen te zien waar welke taal gesproken wordt. Er is géén groepering
aangebracht in de veelheid van klasses. Misschien was dat inhoudelijk gezien onmogelijk.
Positief zijn:
• De lichtgrijze kleur voor 'unclassified' (niet geclassificeerd). Minder is echter dat er ook
donkergrijs is gebruikt. Onduidelijk is ook het verschil tussen genummerde talen rechts en
(groepen?) talen links? Zijn er twee legenda's. Duidelijk is dat de kaart een toelichting behoeft;
die staat dan ook vermeld als je op de kaart klikt. De kaart oogt onder andere door de
uitgebreide toelichting goed (gedocumenteerd).
• De witte kleur voor onbekend - niet gekarteerd - gebied. Een andere kleur was niet mogelijk
geweest, dit legenda-item weglaten was een 'cartografische zonde' geweest.
• De kleuren zijn op basis van een kwantitatief kleurenschema gekozen. Dat is terecht, want het
gaat om een chorochromatische kaart. De ene taal is niet meer of minder dan de ander.
Onduidelijk is echter wel wat de verschillende grijze texturen (schuine lijnen naar links
aflopend en elders schuine lijnen naar rechts aflopend) betekenen. Deze suggereren visueel
dat deze bij elkaar horen, maar dat wordt niet uitgelegd. Wellicht is dit ten onrechte gebruikt.

8.2. Afrikaanse samenwerkingsverbanden
De kaart is slecht leesbaar omdat sommige landen tot wel drie organisaties behoren. Het oog/brein
kan géén beeld onthouden van welke organisaties nu hoe verspreid liggen over Afrika. Het is daarmee
- in de ogen van Bertin - géén 'kaart om te zien', maar een 'kaart om te lezen'. Dat wil zeggen, het is
alléén mogelijk om te zien, per land, tot welke organisatie het behoord. Dit kan verbeterd worden door
Meerdere kaarten te maken van Afrika, waarin 1, misschien twee of drie organisaties per kaart in
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beeld komen. Deze kaart toont aan dat je niet onbeperkt méér klassen / informatie in één kaart moet
zetten wanneer je er cartografisch (met je GIS-software) toe in staat bent. Er is ongetwijfeld géén
evaluatie gedaan bij het opleveren / maken van de kaart.

8.3. Steden in Afrika (1)
Hieronder drie mogelijke verbeteringen, waarbij de eerste twee wellicht te complex zijn voor de
doelgroep.

Grootste 50 steden in Afrika,
uitgebreide versie (1) "Grootste 50
steden van Afrika, en of deze in de
Top50, Top20, Top10 of Top3
horen"
•

•

Grootste 50 steden in Afrika,
eenvoudigere versie (2) "Grootste
50 steden van Afrika, inclusief de
Top3".

Grootste 50 steden in Afrika,
simpelste versie (3) "Grootste 50
steden van Afrika"

Algemeen: De kaart beoogt een kaart te zijn "om te zien" (zie theorie Bertin), echter, de originele
versie uit de opdracht is 'slechts' een kaart "om te lezen". Dat wil zeggen, de spreiding van de
grootste 50 steden over Afrika is wel goed te beoordelen, de spreiding van (bijvoorbeeld) de
grootste 20 steden (de oranje stippen) is niet te zien. De oorzaak dat de lezer dit moeilijk kan
beoordelen is volgens de theorie van Bertin gelegen in het feit dat de meetschaal ('grootte' van de
steden) niet overeenkomt met de visuele schaal. De visuele schaal is kleur(onderscheid), terwijl
dat de grootte van cirkel zou moeten zijn: de grootte van een visueel object (gekozen is voor een
cirkel) verhoud zicht tot de grootte van een aantal (inwoners van een stad). Anders gezegd: zo
komt de visuele indruk (de gootte) van elk punt overeen met de meetwaarde (de grootte van de
stad). Hiernaast drie voorbeelden van goede oplossingen, de simpelste is het laatst genoemd.
De classificatie op basis van rangorde (in kleuren weergegeven) kan dan nog steeds gebruikt
worden. De punten zouden sowieso groter moeten om beter op te vallen.

De drie figuren tonen mogelijke oplossingen.
• De eerste figuur toont alle classificaties (top 50,20,10 en 3) die ook in het uitgangskaartje stonden.
Het blijkt dat er sowieso vrij veel informatie op de kaart staat in de eerste versie;
• Vandaar de tweede figuur met een versie waarin alleen de top 3 een andere kleur heeft gekregen.
• De derde figuur toont de simpelste versie; deze toont alléén de grootte (proportioneel,
ongeclassificeerd); het maakt voor de spreiding niet uit in welke top3, 10 of wat dan ook zit; de
volgordelijkheid is immers al te zien. In het tweede voorbeeld is de top 3 getoond omdat die er
toch echt wel uitspringt.
• Rekeninghoudend met de doelgroep en de boodschap kan gekozen worden voor één van deze
drie versies. De eerste toont veel informatie, is overzichtelijk voor de geïnteresseerde onderzoeker.
Voor een krant (een vluchtige lezer) zou zelfs de tweede versie te veel kunnen zijn, en is de derde
waarschijnlijk genoeg. Zie verder opdracht C.1.
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8.4. Bevolkingsdichtheid Afrika
Het volgende commentaar is mogelijk:
•

•

De kleurenopeenvolging is niet sequentieel (opeenvolgend) maar divergerend, er is gebruik
gemaakt van twee kleuren die naar elkaar toe lopen. Een dergelijke divergerende schaal mag
alleen gebruikt worden als de data ook 'divergeert', zoals een diepte / hoogte kaart van de wereld,
of temperaturen die zowel onder als boven de nul liggen. Dit is ook te merken wanneer de kaart
echt gebruikt wordt: voor het oog en zelfs voor de ratio is het onmogelijk om - zonder steeds weer
naar de legenda te kijken - of het ene land nu een hogere of lagere dichtheid heeft dan het
buurland. De kleur blauw is ongelukkig. Er had één hoofdkleur (bijvoorbeeld rood of oranje)
gebruikt moeten worden, die van zeer licht (desnoods licht geel) naar donker (verzadigd) rood
loopt. Door de kleuren niet allemaal even licht (zoals in de figuur) te laten zijn, maar steeds
donkerder, en meer verzadigd, wordt een dergelijke oplopende kleurenschaal nog beter. Via de
Colorbrewer (http://www.personal.psu.edu/cab38/ColorBrewer/ColorBrewer.html) kan je onder
andere betere opeenvolgingen van kleuren uitzoeken. Input is onder meer het aantal klassen en
of een kleuren verdeling een sequentiële, divergerende, of kwalitatieve dataset moet
representeren.
De klassengrenzen zijn niet afgerond.

8.5. Indeling wijken Bagdad op grond van geloof
•

Dit is een chorochromatische kaart. Het gaat immers om kwalitatieve data.

Links zie je de 'originele' kaart nogmaals, rechts zie je een verbeterde kaart.

Sektarische opdeling van Bagdad, nov. 2007,
eerste originele versie

Sektarische opdeling van Bagdad, nov. 2007,
tweede (gewijzigde) versie

Mogelijke verbeteringen zijn namelijk:
•
•

Een beperkt aantal wegen, labels van specifieke wijken en een schaalstok zouden moeten worden
toegevoegd (NB: in het origineel in het NRC was dat ook keurig het geval).
Het belangrijkste is dat er iets mis is met de kleuren. Stel dat de originele legenda goed is(!). De
contrasterende kleuren zijn lichtpaars en groen. Je ogen zijn gespitst op deze twee
tegenstellingen. Kijk je naar de legenda, dan zou het zo moeten zijn dat je je ogen spitst op de
tegenstellingen tussen Sunnitische en Shi'itische wijken. Dat zijn volgens de legenda de kleuren
geel en lichtpaars. De zeer lichte kleur geel is echter geen contrasterende kleur. In de gewijzigde
tweede versie zie je de verbeterde versie. Hier zijn de twee (overigens op zich zeer goed
gekozen!) contrasterende kleuren gebruikt voor de legenda-eenheden die daadwerkelijk moeten
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•

•

contrasteren. De gele kleur is daar gebruikt voor de gemengde wijken. Die vallen daardoor minder
op.
In het origineel was het onduidelijk waar de wijken ophouden. Is dat niet gekarteerd gebied, is dat
onbewoond, of zijn daar andere wijken met nog een derde overheersend geloof? In de gewijzigde
tweede versie zie je dat deze mogelijke vragen van de kaartlezer beantwoord worden, door in de
legenda deze (witte) kleur op te nemen en de stadsgrens ook aan te geven.
Merk op dat de twee versies een totaal ander beeld geven van de spreiding. Zelfs zonder legenda,
onder te bedenken om welk thema of stad het ook gaat, de kaarten laten verschillende beelden
achter in de hersens. De hersens kunnen met je verstand dit visuele beeld niet herstellen.
Vandaar dat de tweede versie beter is: de twee contrasterende kleuren zijn hier juist gebruikt bij
de twee contrasterende legenda-eenheden.

9. Antwoorden Classificatie
9.1. Duitse postcodes
•
•
•
•

•

Het is een nominale meetschaal. Geen ordinale meetschaal, want 10 is niet beter of meer dan 20.
De getallen verwijzen slechts naar een gebied(snaam).
Het is een chorochromatische kaart.
Er is gegroepeerd op het eerste getal van de voorkomende nummers (ruwe data).
Omdat zo een overzichtelijke kaart ontstaat van de ligging van nummers; nummer 31 bijvoorbeeld - is zo snel op te zoeken. Zouden alle nummers in de legenda een verschillende kleur
krijgen, dan was dit onmogelijk om snel op te zoeken. Door deze classificatie is de ruwe data
inzichtelijk en informatief geworden.
Het is een kwalitatief kleurschema. De kleuren zijn niet volgordelijk, maar behoren tot een
bepaalde groep (herfst) tinten. Hierdoor wordt visueel aangegeven dat het verschillende gebieden
zijn, maar dat het ene gebied niet meer of beter is dan de ander.

9.2. Aardbeving in China
•

•

•

Een divergerend kleurenschema. Hoewel de Schaal van Richter een ratio-meetschaal is, is niet
voor een volgordelijk kleurenschema gekozen, maar voor een divergerend kleurenschema.
Daardoor vallen ook plekken op waar lage waarden zijn. Lage en hoge waarden zijn ook weer
goed te onderscheiden, omdat er een regenboog-kleurenspectrum is gebruikt. Dat is vrij
gebruikelijk bij divergerende kleurenschema's. De rode kant geeft dan vaak veel (erg, warm of
hoog) aan, terwijl de groene kant dan vaak weinig (niet erg, koud of laag) weergeeft.
De ster in het midden is waarschijnlijk geen stad of dorp, maar de locatie van de (diepe)
aardbeving (het epicentrum). De kaart heeft waarschijnlijk als doel om te laten zien het
merkwaardige feit dat de zwaarte van de aardbeving (door ligging van breuken) niet per definitie
dicht bij het epicentrum hoeft te liggen. Daarom is het essentieel dat de locatie (het epicentrum)
van de aardbeving ook in de kaart moet worden gezet. Echter: het vreemde is dat deze niet in de
legenda staat... Andere (minder belangrijke) minpuntjes die genoemd zouden kunnen worden is
dat er geen schaal bij staat. Met zo weinig referentiepunten (grenzen of steden) is een schaal niet
in beeld brengen bijna een zonde. Overigens is het duidelijk dat deze kaart bedoeld is voor binnen
een publicatie van een (semi) wetenschappelijk artikel; de titel staat er onder, en er wordt een
aantal wetenschappelijke termen gebruikt. Dat hoeft niet fout te zijn, als deze afbeelding (op
Wikicommons te verkrijgen onder een CC-licentie!) maar niet zomaar voor elke brede doelgroep
gebruikt wordt.
Strikt genomen bestaat deze kaart uit een rasterbestand; immers het bestand is gepubliceerd op
het internet, en is als PNG ter beschikking gesteld als bestand. De kaart zelf is totstandgekomen
door een combinatie van zowel een rasterbestand (de gekleurde grove blokken) als enkele
vectorbestanden. De blauwe vectoren zijn rivieren en Peking komt ook uit een vectorbestand.
Peking is namelijk een punt, dus komt ook uit een 'vector' bestand (waarbij de vectoren uit één
punt / coördinaat bestaan). (Overigens, het gekleurde rasterbestand is van origine een
zogenaamd intelligent rasterbestand, waarbij van elke cel (met een grootte van vele kilometers in
het vierkant) een bepaalde waarde heeft meegekregen,, als resultaat van een geografische
analyse / ruimtelijk model uit de seismologie.)

Handboek Geo-visualisatie
(PDF Deel A B C)

Deel C
Extra Module: Antwoorden

blz 393 / 424

9.3. Wereldkaart Bruto Binnenlands Product
•

Er ontbreken nog al wat (grote) eilanden. Hoewel de rest van de kaart goed gegeneraliseerd is
(Fjorden in Groenland en Noorwegen zijn niet storend, kleine details & zeer kleine eilanden zijn
weggehaald) zijn deze eilanden hopelijk niet bewust weg gegeneraliseerd, maar per ongeluk
tijdens een conversieslag (?) van de kaart verdwenen.
• De witte kleur geeft landen weer waarvan niets bekend is. Dat is correct kleurgebruik (geen
informatie = wit).
• Een divergerend kleurenschema (correct bij deze meetschaal / data), alhoewel... zie volgend
antwoord!
• Het is omgekeerd gebruikt! Meestal is rood veel, en blauw is weinig. Misschien is dat bewust
gedaan; rood is opvallend. Misschien wilde de kaartmaker deze kaart bij een artikel voegen waar
vooral de arme landen benadrukt dienen te worden. Meestal zou je dit kleurenschema andersom
gebruiken. Wellicht is dit divergerende schema blauw te grof aanwezig; het gaat hier niet om
dieptes/hoogtes, waarbij een dergelijke divergerende schaal met regenboogkleuren goed zou
kunnen werken. Het gaat hier om een kwantitatieve dataset, waarbij deze net zo goed met een
volgordelijk kleurenschema in beeld had kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld van lichtrood
(=rijk) naar donkerrood (=arm). Wanneer bepaalde landen onder een bepaald minimum
bestaansgrens zouden die (meest) rode kleuren extra verzadigd kunnen worden weergegeven.
Hieronder worden de overige kaarten over het BBP, op wikicommons aangetroffen, besproken:

Een volgordelijk
kleurenschema; goed,
Een zeer slecht kleurenschema; zou
omdat dit kleurenschema
je deze in zwart-wit omzetten, dan
de waarden van laag naar
zie je waarom; er is géén echte /
hoog goed weer geeft...
duidelijke volgordelijkheid in de
Zie echter hieronder, bij
kleuren
nader inzien...

Een divergerend kleurenschema;
goed, omdat dit kleurenschema de
waarden van laag naar hoog goed
weer geeft en goed onderscheid
maakt naar boven (groen=goed) en
onder (rood=slecht) het gemiddelde.
Zetten we deze figuren om in zwart-wit, om het kleurenschema te kunne beoordelen, dan kunnen we
de volgende conclusies trekken:

Hé; dit schema leek goed; de
laagste waarde (licht groen), was
blijkbaar toch te donker. Een
Dit wisten we al; het
voorstel voor een betere lichtere
kleurenschema is niet volgordelijk,
kleur is aangegeven. Ook is het
niet divergerend, en de data is
onderscheid tussen de twee
toch kwantitatief (relatief in dit
Een goed schema. Merk op dat naar
donkerste kleuren niet goed;
geval). Een slecht voorbeeld van
Frankrijk en Spanje lijken nu teveel twee kanten de kleuren donkerder
wat waarschijnlijk als divergerend
worden; zwart-wit afbeelden is dus
op het rijkere Scandinavië en
was bedoeld.
onmogelijk / niet goed. Maar het
Nederland. De grijswaarde in de
origineel, de gekleurde versie is
twee hoogste klassen moet dus
prima.
meer van elkaar verschillen.
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9.4. Homo-wereldkaart
Dit is overigens een leuke, goede kaart, die inzichtelijk maakt wat een tabel nauwelijks zou kunnen.
De kaart geeft de politieke omgang / beleid een kleur, en toont daarom iets dat anders onzichtbaar
zou zijn. Op straat zie je die kleuren niet..., maar als homo heb je er wel mee te maken. De kaart toont
goed hoe op wereldschaal gedacht wordt. Voor de tolerante, Nederlandse (of westerse) cultuur is zo'n
kaart misschien een hele openbaring of misschien zelfs een schok. Met deze kaart wordt zo neutraal
mogelijk aangegeven dat er verschillend nagedacht wordt over de behandeling van / omgang
homoseksualiteit. Hiermee is wellicht aangetoond dat cartografische ondersteuning bij gevoelige
onderwerpen op een neutrale wijze – zonder stelling te nemen – een onderwerp niet alleen goed
inzichtelijk kan brengen, maar juist ook bespreekbaar kan maken. De feiten staan zo goed op een
kaart en zijn daarmee in beeld.
•

•

•

•

Een divergerende kleurenschaal; rood aan de negatieve kant van de omgang met
homoseksualiteit, blauw aan de positieve kant van de omgang met homoseksualiteit. Het is qua
kleuren een westerse georiënteerde kaart. In (de meeste van) onze ogen neutraal en juist. In een
extreem moslim-fundamentalistisch land zouden de rode en blauwe tinten misschien wel moeten
worden omgedraaid...
Grijs ontbreekt. Misschien had grijs wel in het midden van de legenda moeten staan. het
ontbreken van dit legenda-item is erg, omdat de kaartlezer op geen enkele (andere) wijze wordt
verteld hoe de overige niet rood en niet blauw gekleurde landen omgaan met homoseksualiteit.
Betekent grijs nu: 'onbekend' of betekent dit 'ze gaan er neutraal mee om'. Dat is nog al een
verschil.
Donkerrood valt misschien wel te zwart uit, waardoor de volle kleur rood misschien méér aandacht
trekt. Het was beter geweest wanneer de meest negatieve omgang rood (is al 'bloederig' genoeg,
zie eventueel Kleurgebruik en kleurassociaties in Deel C, Module Kaartopmaak) was geweest, en
de iets minder negatieve omgang licht rood (maar niet te lichtrood of oranje, zo van: dat die
omgang vinden wij normaal / mag soms).
Nee. Tinten blauw en tinten rood zijn dan niet meer van elkaar te onderscheiden. Wel zou zo de
donkerrode kleur (negatiever van rood) donkerder en dus juister overkomen dan op een gekleurde
versie (zie vorig antwoord).

9.5. Bruto Nationaal product Europese Unie
•
•

•

a) Normaliseren. Meestal gebeurt dat op basis van de grootte van de oppervlakte van een land,
hier op basis van het aantal bewoners. Daardoor wordt niet het 'totale inkomen van een land'
maar het 'inkomen per persoon' zichtbaar gemaakt.?
b) Door de kleuren en indeling in een aantal bij elkaar horende landen verwacht je misschien een
chorochromatische kaart; dat is echter fout. Het is choropleet, waarbij gebruik gemaakt is van
twee divergerende kleuren. Dat komt omdat het hier gaat om afwijking t.o.v. het gemiddelde
(100%). Armer is met rood weergegeven. Deze kleur is gekozen omdat deze kleur associaties
heeft met fout, onder de norm, negatieve cijfers). Rijker is met groen weergegeven. Deze kleur
staat voor 'goed' en 'groei'. Hoe sterker afwijkend van 100%, hoe donkerders (hogere grijswaarde)
de kleur. De data is dus divergerend, daardoor heeft deze choropleet ook een divergerende
kleurschaal. Zou er niet met percentages gewerkt worden in de legenda, maar met euro's, dan
had er één kleur gebruikt moeten worden, die van donker naar licht gaat.
c) Er is misschien wel sprake van een geleidende schaal, maar gelijktijdig is er is sprake van
'onder en boven de nul', namelijk, onder de 100% en boven de 100%.
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9.6. Moskeeën in Noord-Holland en Flevoland
•

•

Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel en Friesland zijn niet meegenomen bij de kartering. Er wordt
zo niet de indruk gewekt dat deze provincies (al of niet toevallig) ook in beeld zijn wat betreft het
aantal moskeeën. Zijn er daar net toevallig plaatsen in beeld mét één moskee of meer moskeeën,
dan nog worden die niet gevisualiseerd. Zou de ondergrond (ook) (lichtgroen) zijn gekleurd, dan
zou er bij de kaartlezer de indruk kunnen worden gewekt dat daar helemaal geen moskeeën zijn?
In principe had voor elke willekeurige kleur gekozen kunnen worden, als deze maar goed opvalt
ten opzichte van de achtergrond. Er is echter voor (donker)groen gekozen, omdat dit de kleur is
van de islam. Uit die keuze spreekt misschien respect, mar in ieder geval wordt deze kleur door
moslims, maar steeds vaker ook autochtone, westers georiënteerde personen met de islam
geassocieerd. Rood oogt als een gevaar. Rood zou dus op deze (neutrale!) kaart niet gepast zijn.
Paars wordt door de islam soms geassocieerd met prostitutie. (Zie ook de paragraaf met de tabel
over kleurassociaties in deel B)

10. Antwoorden Symbologie
Hier waren geen vragen over.

11. Antwoorden Deel C: Kaartopmaak
11.1. Bosnië
De kleur rood is vanuit Westers perspectief (wereldbeeld) wellicht logisch, figuurlijk gesproken levert
dit echter een gekleurd beeld op. Rood wordt geassocieerd met zowel communistisch (georiënteerd)
(dat zou goed zijn), maar helaas ook met 'fout'. Daarnaast worden de Kroaten met blauw (een VN
kleur nota bene, de als onpartijdig te boek staande partij, de uitgever van deze kaart!) weergegeven.
Normaal zou het een prima kleur zijn. Echter, niet in een context waarin het land of bevolkingsgroep
met een ander land in (staat van) oorlog is. De moslims groen kleuren is daarentegen weer wel een
aardige keuze.
•
•

NB1: Merk overigens op dat er - door het simpelweg naast elkaar plaatsen van deze kaarten tegenstellingen worden gecreëerd. Dat kan bewust of onbewust gebeuren.
NB2: Er moet gezegd worden dat drie van dergelijke kaarten, naast elkaar, heel goed weergeven
wat de problematiek is. Als serie geeft het een aardig objectief beeld van de complexe situatie.
Dat komt deel doordat een niet te hoog aggregatieniveau is gekozen; er zijn relatief kleine
gebieden in beeld. Toch is door de simpele legenda per kaart én goed te zien waar de
desbetreffende bevolkingsgroep veel voorkomt, en waar die flink gemixt is met andere
bevolkingsgroepen.

11.2. Frontlijn Duitsland - Frankrijk
•

Het antwoord zal waarschijnlijk zijn één van onderstaande twee:
•
•

•

“Er valt mij niets op, want alles is even overheersend.”
“Alles is even overheersend. “

Er is géén visuele hiërarchie op deze kaart. De kaart is daardoor slecht leesbaar. Hoewel de kaart
als illustratie wel erg verzorgd is, is er niet met een cartografisch oog getekend. Bijna alle lijnen en
symbolen zijn even dik, de kaart is overal even druk en even gevuld. Waar het echt om draait zou
uit de titel of de legenda moeten volgen. Het feit dat dit een zwart-wit publicatie is doet hier niets
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aan af; juist dan zou misschien een kaart des te duidelijker moeten zijn in waar het écht om gaat.
Eerlijkheid gebied te zeggen dat deze illustratie met zeer veel gevoel voor detail getekend is. let
eens op de handmatige (!) geschreven teksten (waar bij nader inzien wel degelijk enige hiërarchie
in zit), de schrapjes die het reliëf suggereren, de passen de loop der rivieren. Allemaal prachtige
details waardoor de illustratie met recht een plaats verdient in een boek. Een cartograaf zal dit met
wat pijn en moeite alleen goed willen noemen wanneer hij weet dat het (lezers)publiek van dat
boek waar het in verschijnt zelf al zeer geïnteresseerd is, en al die details die op de kaart te
vinden zijn wel wil vinden.

11.3. Titel / Verenigde Staten
•
•

De titel is véél te klein weergegeven. hij zou minimaal 3 maal zo groot moeten zijn als de grootste
lettergrootte uit de kaart. Daarnaast zou die titel veel mooier mogen opvallen; de titel is nu wat
weggestopt tussen allerlei (gekleurde) regels.
De w van 'Wanneer' en de 'W' van 'Wat' (het onderwerp). De enige 'W' die de titel bevat is 'Waar':
De Verenigde Staten. Dat een jaartal ontbreekt is niet storend. In dit geval begrijpt de lezer dat de
kaart (en de Verenigde Staten zoals die zijn weergegeven) dermate stabiel is dat die niet
veranderd. Zou het onderwerp zijn dat er steeds staten bij zouden komen (situatie Verenigde
Staten in 1750 of 1900?) dan zou er wél een jaartal genoemd moeten worden. Het onderwerp is
nu de bestuurlijke indeling. Het Wat ontbreekt en dat is wel fout, op zijn minst zullen sommige
lezers dit missen. Zou de titel geweest zijn iets dergelijks als "Bestuurlijke indeling Verenigde
Staten", of "Politieke kaart Verenigde Staten", dan was dat beter geweest.

11.4. Mondiaal colaverbruik
De linker (Nederlandse) versie is echt veel minder dan de originele (Franse) versie. Gezien het
commentaar raken kaartlezers soms blijkbaar echt gefrustreerd van een slechte legenda, of het
weghalen van verhelderende tekst. De spreiding is prachtig in beeld gebracht, met mooie (cola!)
kleuren! Het is daarom een aantrekkelijke kaart. Als minpunten gelden:
•

•
•
•
•

Het is onduidelijk waar n voor staat. Een legenda dient verhelderend te zijn. Gebruik gewoon
woorden. Juist dit thema en deze kaart leent zich bij uitstek om deze informatieve kaart te delen
met een breed publiek ("wie wil dit nu niet weten?"). Dat betekent dat een simpele kaart gemaakt
moet worden (zie ook 'Doelgroepen' in Deel A, Module ‘Communicatie’).
De bron ontbreekt (staat wel op de originele versie).
Het jaartal ontbreekt. Had misschien niet in de titel hoeven te staan (zo vaak zal het misschien
niet wijzigen), maar wel ergens in de kaart.
Er is geen onderscheid gemaakt tussen n=0 en n<50. N=0 (géén colaconsumptie) zou wit moeten
zijn.
N tussen de 0 en 50 (beter: tussen de 1 en de 50) zou een (lichte, bruine) colakleur moeten
hebben gekregen, hij heeft hier een grijze kleur gekregen. Dat is cartografisch onjuist, om twee
redenen. 1) Grijs wordt geassocieerd met 'onbekend'. 2) Er is wel degelijk een bepaalde colaconsumptie, al is het weinig. Zorg dus voor een lichte (cola) kleur. De data is namelijk op een
ratio-meetschaal (aantal consumpties per dag) ingewonnen, de visuele schaal dient hier mee in
overeenstemming te zijn. Zie ook over meetschalen, Deel B, Geo-visualisatie (algemeen).

NB: waarschijnlijk was het ook al opgevallen dat de legenda (althans, in maart 2008) (door knip en
plakwerk?) verkeerde teksten bevat bij de verschillende kleuren. Waarschijnlijk zijn de teksten bij de
twee middelste bruine kleuren verwisseld... Er is waarschijnlijk niet aan kaart-evaluatie gedaan...
Conclusie: enkele 'details' zomaar weglaten maakt een redelijke kaart al snel tot een slechte kaart.
Blijkt dat juist een visueel aantrekkelijke, bij een groot publiek interessant gevonden kaart, op te
roepen tot vragen, dan haakt de kaartlezer af, en heb je als illustrator / cartograaf meer gebroken dan
gemaakt.
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11.5. De zeereis van de 'Beagle'
•
•

Het is een bewegingenkaart.
De zee uit de opgave was wel erg donker. Qua visuele hiërarchie had dit beter gekund: de reis en
alle locaties die Darwin aan doet, hadden beter uit kunnen komen wanneer de zee minder donker
in beeld was geweest. Bijvoorbeeld zoals op deze, verbeterde versie:

De wereldreis van de 'Beagle', verbeterde (?) versie
•

De originele kaart was cartografisch misschien iets te verbeteren, hij is wel aantrekkelijk qua
opmaak. De labels zijn misschien wat 'fancy', maar maken de kaart wel geschikt voor publicatie bij
een bredere doelgroep. Als illustratie is het een publiekstrekker te noemen. De labels in de
'verbeterde' versie zijn bescheidener, maar daardoor storen ze minder het beeld van hoe de route
verloopt. De reis over de Grote Oceaan komt in deze tweede versie ook beter uit; bij de eerste
versie uit de opgave was de Grote Oceaan niet goed (te klein, afgesneden) weergegeven. Ook de
grote lange reis door een leegte - zonder misschien eilanden die zijn aangedaan - maakt deel uit
van het werkelijke verhaal van Darwin. Sterk van beide versies is dat zaken die er niet toe doen
(gebergten, labels van continenten) niet zijn aangegeven. Dit zorgt voor een rustige kaart, en de
aandacht gaat 100% uit naar de gevaren route.

NB: De kaart uit de opgave, is verbeterd tot de kaart uit de antwoorden. Dit is eerder op verzoek van
iemand uitgevoerd, via de zogenaamde 'Wikigraphists' of the 'Atelier graphique'. Je kan bij dit Franse
'wiki-initiatief' kaarten aanbieden om qua beeldkwaliteit of cartografische inhoud te verbeteren. Dit
virtuele atelier is te benaderen op [Atelier graphique (http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%
C3%A9dia:Atelier_graphique)]. Voor zover bekend is er geen Nederlandse versie van dit bijzondere
fenomeen.

11.6. John Snows kaart van de choleragevallen
•

•
•

1) Gilberts versie toont van het stratenplan een beperktere set, waardoor de pompen en
choleragevallen en waterpompen (het onderwerp!) beter opvallen. 2) Gilbert versie toont door
stippen i.p.v. streepjes direct naast elkaar liggend, de choleragevallen apart opvallender en dus
beter. 3) Gilberts verse toont een geheel afwijkend symbool voor de pomp. Deze is daardoor beter
te onderscheiden / ontdekken dan de piepkleine pompen van Snows versie.
Gilberts versie. Reden: zie hier boven; het onderwerp komt beter uit.
Dit was even een beetje een strikvraag; gezien bovenstaande is Gilberts kaart al een hele
verbetering ten opzichte van die van Snow. Misschien mis je een titel, of vind je dat de legenda
nog groter had gekund. Of vind je dat de pompen en choleragevallen in kleur hadden moeten
worden weergegeven (op de zwarte achtergrond). Bedenk dan dat dit waarschijnlijk een zwart-wit
uitgave moest zijn, en dat de titel al in het onderschrift (net als in dit handboek) staat. Feit blijft dat
de tekening een hele verbetering is t.o.v. het origineel. Feit blijft ook dat het origineel natuurlijk de
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•

historische kaart is die voor het eerst een ruimtelijke analyse visualiseerde, en daarom als zowel
cartografisch als wetenschappelijk een authentieke, bijzondere en historische afbeelding is.
John Snow heeft de kaart zelf gemaakt. Hij was zelf (eind) verantwoordelijk voor het verzamelen
van de ruwe data; die heeft hij op het complete (!) stratenplan ingetekend. Voor Snow was dit
misschien een legitimatie richting de kaartlezer dat hij nauwkeurig te werk is gegaan. Toch lijkt het
meer op een inventarisatiekaart. Voor de presentatie hadden veel straten er uitgehaald kunnen
worden, zoals dit bij de kaart van Gilbert is gebeurd.

11.7. Uitgangen van landsnamen
•

•

De gebruikte geo-informatie (de wereldkaart) is niet optimaal geschikt gemaakt
(gegeneraliseerd) voor deze kaartschaal. Landsgrenzen van landen op hoge breedtgraden, zoals
die van Noorwegen en Spitsbergen, zijn zo slecht te zien. Bovendien blijft er weinig 'inkleurruimte'
over. De geo-informatie had zeker gegeneraliseerd moeten worden indien het een wat
belangrijkere publicatie zou zijn (dagblad, onderzoeksrapport, of kaart waarmee beleid zou
worden gemaakt).
De legenda laat zien dat ook eiland(en) als uitgang is geclassificeerd (en met oranje is
gesymboliseerd). Deze kleur is echter niet te zien! Dat is een zeer groot minpunt van deze kaart!
Er zijn enkele oplossingen aan te dragen. 1) De enige goede is eigenlijk kleine oppervlakten
(oppervlakten zodanig klein dat de kleur niet te zien is) niet als vlak maar als punt(symbool) te
visualiseren. Dit gebeurt vaker bij eilanden. 2) De landsgrens (nu overal grijs) zou dezelfde kleur
moeten krijgen als het vlak. Dit is echter een schijnoplossing; nóg kleinere eilanden blijven wellicht
onzichtbaar. Bovendien verdwijnen de landsgrenzen daar waar je ze wél zou willen zien! Een
schijnoplossing dus. 3) Generaliseren. En dan wel zodanig dat kleine eilanden niet weg worden
gegeneraliseerd! Dit is niet echt een oplossing voor het probleem. Al heeft het er wel mee te
maken. Kortom: steek allereerst moeite in deze kaart om te kleine vlakjes zichtbaar te maken. Alle
landen zijn in dit verband even belangrijk; alle landen dienen ingekleurd (geclassificeerd) in beeld
te komen. Hier rechts boven een klein voorbeeldje waarop kleine landen toch zichtbaar gemaakt
kunnen worden (met puntsymbolen). (Ook is daar te zien dat de landen nu wél gegeneraliseerd
zijn.)

Classificatievoorbeeld van kleine landen op een
kleinschalige kaart. Ook van Lichtenstein, Andorra,
Vaticaanstad, Malta, Monaco en San Marino is de
classificatie nu te zien!
•

Het kleurschema - een kwalitatief kleurenschema - is goed gekozen; het is immers een
chorochromatische kaart. Eén kleur lijkt echter te veel aandacht naar zich toe te trekken: de
donker blauwe landen met als uitgang "-en". Overige kleuren zijn aardig goed gekozen, zoals:
Grijs voor 'overig', zachte, neutrale kleuren voor uitgangen die vaak voor komen, en rood en geel
voor de meest uitgesproken uitgangen; dat zijn in dit geval uitgangen die zeer geconcentreerd
voorkomen (geel voor "-stan") en of vrij beperkt voorkomen voor een verzameling wat kleinere
landen; rood voor eindigend op "-ije" en paars voor eindigend op "-rijk".
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12.1. Groningse dialecten
•

•

De labels zijn geen labels, maar verwijzingen naar een legenda. Het voordeel van deze keuze alléén voor de cartograaf! - is dat er weinig werk hoeft te worden verzet om een legenda snel te
maken, ook zonder een GIS. Waarschijnlijk heeft hij er ook voor gekozen omdat hij te weinig
plaats in de kaart had om de lange namen van de dialecten in de gekleurde gebieden kwijt te
kunnen. Het nadeel - voor de kaartlezer - is echter huizenhoog: alle kaartlezers moeten steeds
heen en weer van de legenda naar het nummertje en van weer een ander nummertje weer naar
de legenda, enzovoorts. De namen hadden best als label geplaatst kunnen worden in de
gebieden. Bij kleinere gebieden (zoals bij 1) hadden aanhaallijnen gebruikt kunnen worden.
De volgende tekortkomingen kunnen genoemd worden:
o De legenda mist een rode lijn met daarachter de uitleg: Provinciegrenzen.
o Ook ontbreekt überhaupt een landsgrens. Bij dit onderwerp (talen) hadden
landsgrenzen toegevoegd moeten worden.
o In de legenda, onderaan de kaart, hadden de nummers beter door kleuren vervangen
kunnen worden; nummers suggereren een volgorde (en daarmee een rangorde).
Daarnaast zijn kleuren beter te onthouden dan nummers. Er moet steeds door de
kaartlezer een vertaling van (gebieds)kleur naar nummer naar dialectnaam gemaakt
worden, waarna met het nummer weer het gekleurde gebied moet worden opgezocht
in de kaart. Zouden er kleuren in de legenda hebben gestaan, dan was dit een stuk
makkelijker geweest: Je ziet een (groot of klein) gekleurd gebied in de kaart, kijkt naar
de overeenkomstige kleur in de legenda, en weet gelijk aan welke dialect deze kleur
is gekoppeld.
o De labels (teksten) in de kaart zijn aan de kleine kant.
o De zwarte kleur is erg zwart. Hierdoor vraag je je af of je daar niet een nummertje mist.
Het gebied contrasteert (te?) zwaar met de (overige?) Groningse dialecten.
Waarschijnlijk is dit de bedoeling geweest; het zullen gebieden met Friese dialecten
betreffen. Dit staat echter niet in de legenda, waardoor dit (onbedoeld) extra vragen
bij de kaartlezer oproept.

13. Antwoorden Oplevering van de kaart
13.1. Noord-Holland
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Typefouten uit de input halen (spellingsfout en hoofdletter bij namen van steden), zodat labels
vanzelf goed komen.
Legenda is relatief groot, het woord Legenda mag worden toegevoegd
Andere titel (zie antwoord op 'vraag Noord-Holland' deel A)
Schaalstok e/o schaal moeten worden toegevoegd
Extra uitleg kan worden toegevoegd, zoals bron en hoe die getallen zijn berekend (zie antwoord
op 'vraag Noord-Holland' deel A). Deze extra uitleg is nodig indien de doelgroep / het medium die
informatie willen lezen, bijvoorbeeld als de doelgroep is aandeelhouders, en het medium is een
website. Niet toevoegen indien doelgroep een snelle, jonge lezer is die niet op detailinformatie zit
te wachten. Wel klein lettertype gebruiken.
Noordpijl is niet nodig, te simpele kaart, zou aandacht afleiden van beperkte informatie.
Overweeg het toevoegen van overige (oningekleurde) provincies, voor beter kaartbeeld.
Overweeg andere kleur voor Noord-Holland. Blauw zit te dicht op rood, de kleur zou in ieder geval
lichter moeten. Levert betere visuele hiërarchie. Blauw kan bovendien associaties met de zee
oproepen.
De symbolen zijn niet proportioneel. De oppervlakten moeten naar verhouding kloppen met de
getallen. Het symbool voor 370.000 heeft bijvoorbeeld een twee maal zo groot oppervlak als het
symbool voor 75.000. Een lezer kan dit niet met de cijfers in overeenstemming zijnde, scheve
visuele beeld niet corrigeren, ook al staat de legenda er bij. De lezer van de kaart zal Haarlem half
zo belangrijk vinden als Amsterdam, terwijl dat niet de bedoeling zal zijn.
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13.2. Aantallen GIS-treffers / evaluatie
•

•

•
•

•

•

•

•

a) Nee. Liever niet. Het is misschien wat je uit zo'n kaart zou willen lezen. Echter het meten van
populariteit van GIS (a) is iets subjectiefs. De grootte van het land, het aantal websites is hier op
van invloed. Wanneer je het aantal GIS-treffers deelt door het aantal beschikbare pagina's kom je
misschien in de buurt, echter, de titel en de kaart worden dan aanvechtbaar. Bij een titel als
'aantal GIS-websites' (b) speelt iets soortgelijks, want hoe weet je of een websites waarin
(misschien maar héél kort) GIS genoemd wordt, ook een echte GIS-website is. Moraal: de titel
dient kort, krachtig, maar vooral kloppend te zijn.
b) Omdat het - zeker onder het surfende publiek - een populair kaartje zou kunnen zijn, maar het
relatief ingewikkelde onderwerp zich leent voor verkeerde conclusies. Daarnaast wordt al eerlijk
vermeld dat er valkuilen zijn, zoals mirror-sites en andere verschijnselen, waardoor er geen harde
conclusies, maar blijkbaar slechts algemeenheden uit de figuur mogen worden afgeleid.
c) Die doen alle geheel niet ter zake bij dit figuur. De lezer zal bijvoorbeeld niet geïnteresseerd zijn
in de absolute afstand tussen Italië en Spanje.
d) Om te onderstrepen dat rechts een ander deel is (een kaart met topleveldomeinnamen
gerelateerd aan landen) dan links (een deel waarbij generieke ropleveldomeinnamen niet
gerelateerd kunnen worden aan een land). Overigens, om de 'overheersendheid' van .com in de
figuur te versterken is .com als label letterlijk en figuurlijk boven de rest geplaatst.
e) Omdat een zwarte titel te veel lijkt op de zwarte labels. Visueel schreeuwen dat zowel de
zwarte labels als de titel om dezelfde aandacht. Nadat de titel is gelezen, moet deze label
vergeten kunnen worden, en dienen de labels in de kaart / het kaartframe zelf onderling de juiste
verdeling weer te geven. Een zwarte titel verstoort dit op te bouwen beeld bij de kaarlezer. Ander
oplossingen hadden kunnen zijn: Alle labels een andere donkere (groene of blauwe) kleur
meegeven. Misschien zou dat de kaart ook net iets minder zakelijk of bombastisch en wat vrolijker
kunnen maken.
f) Nee, die is groot genoeg. De labels worden hier niet zozeer als labels om alleen maar te lezen
gebruikt, maar - heel uniek, apart en toch doeltreffend - om de grootte van een variabele (het
aantal treffers in dit geval) weer te geven. Normaal gaat de genoemde regel natuurlijk wel op,
alleen dat geldt niet dat de titel te klein zou zijn, maar dat de labels gewoon te groot zijn.
g) Zie ook het antwoord hierboven. De labels komen bij de doelgroep (het relatief met GIS en
Internet en bekende publiek) over het algemeen vrijwel meteen duidelijk over. Wanneer de
boodschap van de kaart eenmaal is overgekomen (bijvoorbeeld commerciële sites over GIS (al of
niet uit de VS) zijn talrijker dan die uit Duitsland, die van Nederland talrijker dan die van België),
dan is de kaartlezer gelijk geholpen; hij kan gelijk die domeinnamen (het onderwerp!) gebruiken.
Een abstracte of figuratief symbool, zoals een cirkel of een computer, zou ook proportioneel
weergegeven kunnen worden, echter, dat was a) minder leesbaar geweest, b) minder origineel en
bovenal c) minder begrijpelijk, omdat - nogmaals - internet het onderwerp is.
h) Misschien een beetje, voor de kaartlezer die er iets langer naar kijkt. Echter, elke toevoeging
zou ook de voorstelling van zaken nog drukker kunnen maken. Misschien had er ergens in de
ondertitel of begeleidende tekst moeten staan dat het om 'relatieve aantallen' gaat. Echter, de
boodschap moet zijn dat .com nu bijna 100 keer zoveel GIS-treffers kent als Nederland. Een echt
goed beeld van deze enorme aantallen websites (In de VS / bij .com 1,34 miljoen tegenover
Nederland 150.000) kan een gemiddeld mens toch niet goed maken. Hoeveel is 150.000? En zijn
dat echt allemaal GIS-sites? Het aantal groeit ook nog...

13.3. Steden in Afrika (2)
•

Het doel van de kaart moet (zie ook Deel A, theorie) niet alleen verzameling van data zijn, maar waar mogelijk - ook informatie verschaffen. Bijvoorbeeld - wellicht kan dat maar beperkt - de kaart
moet aangeven wáárom de spreiding zo is. Dat betekent dat ondersteunende verklaringen voor
die spreiding in beeld zouden kunnen komen. Een goede toevoeging daarom is in dit voorbeeld de
zwarte rand rondom de symbolen; deze is niet storend voor de interpretatie van de spreiding van
de grootste steden in Afrika; het geeft wel aan waarom bepaalde steden zo groot worden. Naar
Engels en Frans voorbeeld profiteren juist de hoofdsteden van het zogenaamde 'multiplier-effect';
eenmaal een grote (hoofd)stad, wordt deze vanzelf steeds groter. Leuk om te zien is dat dit voor
de (olie en andere mijnbouwproducten) exporterende landen ten zuidwesten van de Sahara niet
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•
•

•

geldt. Op deze wijze kan een kaart een theorie echt ondersteunen, en is het een kaart om te zien
geworden, in plaats van sec een kaart om te lezen.
Mooier is om Afrika een lichte achtergrond kleur te geven, zodat de landen en de zee van elkaar
kunnen worden gescheiden. In de opgave is het beide wit weergegeven. Het zou een
evenwichtiger verdeling geven. Een mogelijke oplossing is bij het antwoord van B.1. gegeven.
NB: nog het controleren waard is de onderlinge overlap; Zo overlappen Alexandrië en Caïro in de
derde versie. Dit zou nog te verbeteren zijn door de punten kunstmatig uit elkaar te trekken. Het
zou het kaartbeeld op deze schaal niet storen; het gaat hier immers niet om de cartografische
juistheid van de ligging van de individuele steden. Of de cirkels hadden zwarte omtrekken moeten
krijgen, omdat de kleinere cirkels vóór de grotere cirkels gezet kunnen worden, zoals in de eerste
twee versies.
Tot slot: de labels hebben de kleur gekregen van de symbolen, waardoor goed te zien is waar die
bij horen. Overigens, bij deze GIS is te zien dat er qua labels en kaartopmaak nóg meer verbeterd
zou kunnen worden. Tegenwoordige GIS-pakketten kunnen dat, al of niet in combinatie met
opmaakprogramma's als Illustrator; dit kost wel veel tijd en dus geldt.

13.4. Export-formaten
De eerste twee figuren zijn in jpg bewaard en kennen het effect 'dithering'. Dat zie je met name daar
waar de contrasten sterk zijn. Je ziet allerlei ruis en gekke kleurschakeringen rondom huisjes (tweede
plaatje) en bij grenzen (eerste plaatje). De beide plaatjes komen daardoor bij verschillende formaten
op het scherm en op papier niet mooi over. Het is ook onnodig zulke kaartjes af te leveren. De derde
kaartje, die van de houtkap, is bijvoorbeeld wel scherp. Deze laatste is gesaved onder het
exportformaat png, dat géén informatieverlies kent bij het saven, er is géén dithering toegepast. De
kaart van Nederland in het Eemien en de kaart met het gevaar van de zendmast is gesaved is jpg
format. Dat is eigenlijk niet geschikt voor kaarten en afbeeldingen met teksten, omdat daar scherpe
overgangen op voorkomen. jpg is wél geschikt voor foto's.

14. Vragen en opmerkingen over dit handboek?
•
•

Vragen en opmerkingen over dit handboek kunnen gepost worden op Vragen en opmerkingen
(http://nl.wikibooks.org/wiki/Overleg_gebruiker:Nijeholt); klik op het plusje rechts van het tabblad
'Bewerk'.
In het laatste deel Overige Informatie (http://nl.wikibooks.org/wiki/Geovisualisatie/Overige_informatie) vind je sites om je verder te verdiepen, ideeën op te doen, geoinformatie te kunnen vinden of meer te weten te komen over GIS-software
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Woordenlijst

In onderstaande woordenlijst staan de belangrijkste in dit handboek beschreven termen op alfabet.
Ze zijn ingedeeld naar de volgende categorieën: ICT (Informatie en Communicatie Technologie), GIS
(Geografische Informatie Systemen), CTG (cartografie), ALG (algemeen) en STA (statistiek). De
definitie zelf staat niet in deze index; klik – althans in de internetversie op www.wikibooks.nl – je op die
term, dan word je doorgelinkt naar de juiste paragraaf in de juiste module. In sommige gevallen moet
je dus in die paragraaf even verder kijken naar de plek waar de term precies wordt behandeld.In de
PDF versie dient deze lijst dus helaas slechts als indicatie van welke begrippen in dit handboek aan
de orde komen. ‘Analoge PDF-lezers’ worden daarom verzocht toch gebruik te maken van de on-line
versie op het moment dat uitleg van één van onderstaande termen nodig is.
A
aanspatiëren (bij het plaatsen van labels) (CTG)
absolute waarden (het visualiseren van data met -) (CTG)
abstracte symbolen (CTG)
achtergrondkleur (contrast met symbolen op de voorgrond)
(CTG)
actualiteit (ALG/GIS)
additief kleuren mengen (ALG)
administratieve data / - component (GIS)
afstandsberekeningen (in relatie met kaartprojecties)
(GIS/CTG)
afstandsgetrouw (CTG)
aggregatieniveau's (1) en aggregatieniveau's (2) (GIS)
aggregeren (geaggregeerde objecten) (GIS/CTG)
AI (extensie / Adobe Illustrator) (ICT)
analoog opleveren van de kaart (CTG/ICT)
anamorfose (CTG)
animated GIF (CTG/ICT)
anti-aliasing (ICT)
annotatie (GIS/CTG)
attribuut(-informatie) (GIS)
azimuthaal (azimuthale projecties) (CTG)
B
bedrijfsplan (ALG)
beeldschermcartografie (CTG)
bewegingenkaart (CTG)
Bertin (de cartograaf -) (CTG)
bestandsgrootte (van de op te leveren digitale kaart / de
output) (ICT/GIS)
bestandstypes (ICT)
binaire meetschaal (STA)
bitmap (output bestandsformat) (ICT)
blokdiagram (ALG/GIS)
BMP (extensie) (ICT)
buffer (GIS)
C
CAD-data (GIS)
cartografie (definitie) (CTG)
chorochromatische kaart (CTG)
choropleet (CTG)
classificaties (klasse-indeling) (STA)

Handboek Geo-visualisatie
(PDF Deel A B C)

classificeren (hoofdonderwerp) (STA/GIS)
clippen (snijden) (GIS)
cognitieve kaart (CTG)
complementaire kleuren (CTG/ALG)
conform / conforme projecties (CTG)
continu verschijnsel (GIS/ALG)
contrast (kleur-) (CTG)
communicatie (eisen van de afdeling communicatie) (ALG)
communicatieproces bij kaarten (ALG/CTG)
communicatietheorie (ALG)
compressietechniek (bij het opslaan van een bestand) (ICT)
conceptuele generalisatie (CTG)
coördinaatsystemen (CTG)
coördinaten (genereren/creëren/punten plaatsen) (GIS)
copyright (ALG)
cursiveren (CTG/ALG/ICT)
D
data (ICT)
decision support system (GIS/ALG)
derde dimensie (CTG/GIS/ALG)
detailkaarten (CTG)
dichthedenkaart (zie stippenkaart) (CTG)
digitaal (landschaps) model (ALG/CTG)
digitaal opleveren van de kaart (CTG/ICT)
digitaliseren (definitie en paragraaf over-) (GIS/ICT/ALG)
dimensies (CTG/GIS/ALG)
discontinu verschijnsel (GIS/ALG)
dithering (ICT)
divergerend kleurenschema (CTG)
doel (van een kaart) (ALG/CTG)
doelgroep (van een kaart) (ALG/CTG)
donutpolygonen (GIS)
doorzichtigheid (grafische variabele) (CTG)
DPI (dots per inch) (ICT/CTG)
drukwerk (kaarten leveren via - (CTG/ALG)
dynamic segmentation (GIS)
dynamische kaarten (GIS/CTG)
dynamische kaarten (keuze: kaarten statisch of dynamisch
opleveren) (GIS)
E
ellipsoïde (CTG)
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EMF (extensie) (ICT)
equal area (projecties) (CTG)
equal interval (classificatiemethode) (STA)
equidistante projecties (CTG)
evaluatie (1) en evaluatie (2) (het testen van kaarten) (ALG)
F
feedback (testen van kaarten) (ALG)
figuratieve kaart (CTG)
figuratieve symbolen (CTG)
flannery-effect (CTG)
focus (grafische variabele) (CTG)
font (CTG/ALG/ICT)
formaat (grootte/formaat van de kaart) (CTG)
formaat (grootte van de digitaal op te leveren kaart)
(ICT/CTG)
formaattypes (ICT)
fuzzy (grenzen) (GIS)
G
geaggregeerde objecten (GIS/CTG)
gegevensmodellering (GIS/ICT)
generalisatie (ten behoeve van het maken van een goede
kaart) (CTG)
generalisatie (van features / bij kartering) (GIS/CTG)
generalisatie (automatische - van GIS-bestanden) (GIS)
geocoderen (GIS)
geocoderen (reverse geocoding) (GIS)
geodesie (definitie; zie intermezzo in) (CTG)
geografische coördinatensystemen (CTG)
geografische data / - component (GIS)
geo-informatie (GIS)
geo-informatie, eigenschappen van (GIS)
geo-refereren (zie het Intermezzo, onderaan in -) (GIS)
geo-refereren (als digitaliseringsstap) (GIS)
geo-visualisatie (1) en geo-visualisatie (2) (ALG/GIS) en
goede geo-visualisatie (CTG)
geschiedenis van GIS (GIS)
GIF, animated - (CTG/ICT)
GIF (extensie) (ICT)
GIS (definities) (GIS)
GIS-analyses (en afhnkelijkheid van kaartprojecties)
(GIS/CTG)
GIS-analyses / GIS-tools (GIS)
GIS-data (GIS)
GIS-functionaliteit (GIS)
GIS-model (in relatie tot werkelijkheid) (GIS)
GIS-model (technische opbouw) (GIS)
GIS-model (technische opbouw in relatie tot een
topologisch correct model) (GIS)
GIS-operatoren (GIS)
globe (GIS)
GML (Geography Markup Language) (GIS/ICT)
gnomonische projectie (CTG)
golflengte(ALG)
GPS (CTG)
Google (GIS/ICT)
Google (aantal GIS-treffers/hits op Google) (GIS/ICT)
gradennet (grid)1 en gradennet (grid)2 (CTG)
grafische variabelen (aantal mogelijke klassen) (CTG)
grafische variabelen (algemeen hoofdstuk over -) (CTG)
grafische generalisatie (CTG)
grein(grafische variabele) (CTG)
grijswaarde (grafische variabele) (CTG)
grootschalig (CTG)
grootte(grafische variabele) (CTG)
H
halo's (bij labels) (CTG)
heterogeen verdeelde gegevens (het weergeven van -)
(GIS/CTG)
homogeen verdeelde gegevens (het weergeven van -)
(GIS/CTG)
hoofdletters (CTG/ALG/ICT)
hoogtelijnenkaart (zie isolijnenkaart) (CTG)
hoogtemodel (CTG/GIS)
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HSV-systeem (CTG)
hue (kleurtint) (ALG)
huisstijl (en communicatie) (ALG)
I
patroon ( tussen datasets) (GIS)
identificatie (van objecten) (GIS)
informatie (ICT)
informatie-systemen, ontwerp - (ICT)
inhoudelijke hiërarchie (CTG/STA)
intelligent (digitaliseren / intelligente bestanden/objecten
(GIS)
interactief (interactieve kaarten) (GIS/CTG)
interpolatietechniek (1) en interpolatietechniek (2)
(STA/GIS)
interval meetschaal (STA)
inwinningstechnieken (bij digitalisering) (GIS)
isolijnenkaart (CTG)
isolijnenkaart (voorbeeld) (CTG)
J
joinen, ruimtelijk - (GIS)
joinen (gegevens koppelen aan locaties/GIS-bestanden
(GIS)
joinen (samenvoegen van samengestelde lijnen /
symbologie) (GIS/CTG)
JPG (extensie) (ICT)
K
kaart (definities) (CTG)
'kaarten om te zien' (term van 'Bertin') (CTG)
kaartonderdelen (CTG)
kaartprojecties1 en kaartprojecties2(CTG)
kartogram (CTG)
kleinschalig (CTG)
kleur (bij thematische kaarten) (CTG)
kolommen (GIS)
klasse-indeling (classificaties) (STA)
kleurassociaties (ALG/CTG)
kleurcontrast (CTG)
kleurenblindheid (ALG/CTG)
kleurencirkel (CTG/ALG)
kleurenschema's (CTG)
KML (Keyhole Markup Language) (GIS/ICT)
koppelen (gegevens joinen aan locaties/GIS-bestanden
(GIS)
kriging (STA)
kleur (grafische variabele) (CTG)
kleuren (CTG)
kwalitatief kleurenschema (CTG)
kwalitatieve data (het visualiseren van -) (CTG)
kwalititatieve data(sets) (STA)
kwantielen (bij classificeren; zie quantile) (STA)
kwantitatieve data (het visualiseren van -) (CTG)
kwantitatieve data(sets) (STA)
kwantitatieve gegevens (representatiemogelijkheden bij-)
(GIS/CTG)
L
labelgrootte (CTG)
labelkleuren (CTG)
labels (GIS/CTG)
landmeetkunde (definitie; zie intermezzo in) (CTG)
'leeskaarten' (term van de cartograaf 'Bertin') (CTG)
legenda (CTG)
legenda's (geclassificeerd/ongeclassificeerd) (CTG)
legenda's (samengestelde -) (CTG)
lettertype (CTG/ALG/ICT)
lijnsymbolen (het visualiseren van - (CTG)
lineair refereren (GIS)
Locaition Based Services (LBS; mobiele GIS-toepassingen)
(GIS/ICT)
locatormaps en locatormaps (CTG)
lossy data compression (ICT)
lossless data compression (ICT)
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luchtfoto's (en satellietbeelden); zie intermezzo in (GIS/CTG/ALG)
M
mash-up-sites (ICT)
mediagebruik (van een doelgroep) (ALG/CTG)
meetschalen (STA)
mentaal (landschaps) model (ALG/CTG)
mental map (CTG)
merge (samenvoegen) (GIS)
mergen (samenvoegen van samengestelde lijnen /
symbologie) (GIS/CTG)
metadata (GIS)
metadata (en eigenschappen van geo-informatie) (GIS)
Mobiele GIS-toepassingen (GIS/ICT)
model (modelleren met een GIS) (GIS)
modelleren (voorbeeld van het - ; erosiegevoeligheid
voorspellen (GIS)
modellering (ICT)
moiré-effect (CTG/ALG)
monochrome kleuren (CTG/ALG)
N
natural breaks (classificatiemethode) (STA)
nauwkeurigheid (GIS)
nauwkeurigheid (als afhankelijk van de schaal) (CTG)
nominale meetschaal (STA)
noordpijl (CTG)
normaliseren (1) en normaliseren (2) (GIS/STA)
O
objecten (GIS/ICT)
objectgericht (zie onder objectgeoriënteerd) (GIS/ICT)
objectgeoriënteerd (GIS)
objectgeoriënteerd (digitaliseren / tekenen) (GIS)
offset (GIS)
oppervlakte getrouw (CTG)
opslag (van data) (ICT)
ordinale meetschaal (STA)
overdrijving (generalisatie) (CTG)
overlay-technieken (GIS)
overshoots (GIS)
overzichtskaarten (CTG)
P
patroon (relaties tussen datasets) (GIS)
PDF (extensie) (ICT)
PDF (digitaliseren / 'ver-pdf-en') (GIS)
pixels (van het op te leveren bestand (output)) (ICT/CTG)
pixels (van het gebruikte rasterbestand (input)) (GIS/ICT)
plat digitaliseren / platte bestanden (GIS)
plattegrond (CTG)
PMS-kleuren (ALG/ICT)
polythematische kaart (CTG)
PNG (extensie) (ICT)
precisie (GIS)
printer (kaarten afdrukken met een - (CTG/ALG)
projectiesoorten (veel gebruikte -) (CTG)
projecties (voorbeelden) (CTG)
projector (kaarten tonen met een - (CTG/ALG)
proportionele symbolen (CTG)
PS (extensie) (ICT)
publiek (ALG/CTG)
puntsymbolen (het visualiseren van - (CTG)
Q
quantile (classificatiemethode; Nederlands: kwantielen)
(STA)
query (zoekvraag / query definitie) (ICT/GIS)
R
rasterdata/rasterformaat (van opgeslagen geo-informatie)
(GIS/ICT)
rasterbestand (digitaal opslagformaat van resultaat) (ICT)
ratio meetschaal (STA)
RD-stelsel (Rijksdriehoekstelsel) (CTG)
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referentie kaarten (CTG)
relatieve waarden (het visualiseren van data met -) (CTG)
remote sensing (satellietbeelden); zie intermezzo in (GIS/CTG/ALG)
resolutie (ICT/CTG)
reverse geocoding (GIS)
RGB-systeem (ALG/ICT)
richting (grafische variabele) (CTG)
richtinggetrouw (CTG)
rijen (GIS)
ruimtelijke gegevensmodellering (GIS)
ruimtelijk model (CTG/GIS)
ruimtelijk selecteren (GIS)
ruimtelijke join (GIS)
ruimtelijke statistiek (STA/GIS)
ruis (in de communicatie / bij kaartoverdracht) (ALG)
S
samengestelde lijnen (symbologie) (GIS/CTG)
samenvoegen (merge) (GIS)
samenvoeging (generalisatie) (CTG)
samengestelde kaart (CTG)
samengestelde kaart (problemen bij - / legenda's van - )
(CTG)
satellietbeelden (remote sensing); zie intermezzo in (GIS/CTG/ALG)
saturation (verzadiging) (CTG/ALG)
scannen (GIS/ICT/ALG)
schaal (CTG)
schaalgetal (CTG)
schaalstok (1) en schaalstok (2) (CTG)
schaduw (grafische variabele) (CTG)
schematische kaarten (CTG)
selecteren, ruimtelijk - (GIS)
selectie (generalisatie) (CTG)
sleutelveld (GIS/ICT)
slivers (GIS)
snapping (GIS)
snijden (clippen) (GIS)
spaghetti-digitalisering (1) en spaghetti-digitalisering (2)
(GIS)
spline (als interpolatietechniek) (STA)
SQL (ICT)
standaarddeviatie (zoals toegepast bij een
classificatiemethode) (STA)
statische kaarten (GIS/CTG)
statische kaarten (keuze: kaarten statisch of dynamisch
opleveren) (GIS)
stereografische projectie (CTG)
stippenkaart (CTG)
subtractief kleuren mengen (ALG)
SVG (extensie) (ICT)
symbolen (proportionele) (CTG)
symbologie (CTG)
symbool (CTG)
symbolisatie (generalisatie) (CTG)
T
textuur (grafische variabele) (CTG)
thematische kaarten (definitie) (CTG)
thematische kaartsoorten (CTG)
TIF (extensie) (ICT)
tijd; zie vierde dimensie (CTG/GIS/ALG)
TIN (Triangulated Irregular Network) (GIS)
titel (CTG)
toepassingscontext, zie ook onder:gegevensmodellering
(ICT)
toekomst van GIS (GIS)
topografische kaarten (CTG)
topologie (GIS)
toponiemen (GIS/CTG)
treffers (aantal GIS-treffers op Google) (GIS/ICT)
trend (in een dataset) (GIS)
U
undershoots (GIS)
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union(verenigen) (GIS)
unique key (GIS/ICT)
user generated content (ICT)
V
vage grenzen (CTG)
value (mate van bijmenging van zwart) (ALG)
vastleggen (in bestanden) (GIS/ICT/ALG)
vectordata/vectorformaat (GIS)
vectoriseren (vorm van digitaliseren) (GIS)
vector (output bestandsformat) (ICT)
vector-raster-conversie (1), vector-raster-conversie (2) en
vector-raster-conversie (3) (GIS)
vereenvoudigen (generalisatie) (CTG)
verenigen (union) (GIS)
vergroting (generalisatie) (CTG)
verplaatsing (generalisatie) (CTG)
verrasteren (vorm van digitaliseren) (GIS)
vertex (mv.: vertices) (GIS)
verticale overdrijving (CTG)
vertiffen (GIS/ICT)
verzadiging (grafische variabele) (CTG)
verzadiging (saturation) (CTG/ALG)
vierde dimensie (tijd) (CTG/GIS/ALG)
virtual globe (GIS)
virtual reality (VR) (CTG/GIS/ICT)
visualisatie (algemeen) (ALG/GIS)
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visualisatie (attributen gebruiken om te visualiseren)
(CTG/GIS)
visualisatiemodel (ALG/CTG)
visualisatiemogelijkheden (GIS/CTG)
visuele hiërarchie (CTG)
vlaksymbolen (het visualiseren van - (CTG)
vloeiend maken (generalisatie) (CTG)
volgordelijk kleurenschema (CTG)
volume (grafische variabele) (CTG)
voorspellen (met ruimtelijke modellen) (GIS)
vorm (grafische variabele) (CTG)
voxel (GIS)
W
webveilige kleuren
weglating (cartografische, inhoudelijke techniek) (CTG)
wet van het kleine getal, de - (STA)
X
XML (Extensible Markup Language) (GIS/ICT)
Y
Z
zoekvraag (query / query-definitie) (ICT)
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Overige informatie en Links

Deze laatste module van dit handboek bevat vooral praktische links en verwijzingen om zo snel
mogelijk aan de slag te kunnen en om meer inspiratie op te doen. Het betreft - steeds kort besproken links naar: GIS-pakketten, (al of niet vrij toegankelijke) geo-informatie, citaten, tijdschriften, GISviewers op internet, kaartvoorbeelden, weblogs, tools en opleidingen. Getracht zal worden om juist dít
deel zo actueel mogelijk te houden, zodat de links blijven kloppen en waar noodzakelijk worden
aangevuld. Uiteraard heeft onderstaande module van dit handboek vooral praktisch nut bij de on-line
versie ervan op www.wikibooks.nl. Voor de pdf versie geldt dat de links/urls langzaam kunnen
verouderen / vaker niet meer geldig zouden kunnen zijn. daarom wordt verwezen naar de
internetversie, waar – zoals gezegd – de links meer/beter zullen worden bijgehouden.
Achtereenvolgens komen aan de orde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 GIS-pakketten
2 Geo-informatie
3 Tools
4 Voorbeelden (thematische) kaarten en GIS op internet
5 Overige sites / instanties / databronnen van omgevingsinformatie
6 Leuk om gezien te hebben
7 Weblogs over kaarten / cartografie
8 Opleidingen
9 Vakbladen
10 Literatuur
11 Citaten

1. GIS-pakketten
Gratis verkrijgbaar / downloadbaar zijn de volgende relatief eenvoudige GIS-viewers:
• ArcGISExplorer1 of ArcGISExplorer2 Gratis, wel eerst registreren, of kijk op voor meer
Nederlandstalige informatie op:
• Arc(GIS)Explorer en ArcReader Informatie en downloaden van software en (Belgisch)
kaartmateriaal
• GeoMedia Viewer Gratis, wel eerst registreren.
• GRASS Geographic Resources Analysis Support System, is een gratis, open source GIS-pakket,
voor raster- en vectordata. Zie ook Grass GIS.
Commerciële / volwaardige GIS-pakketten:
• ESRI-software zoals ArcGIS en ArcGIS-server. Er is een evaluatie-versie van ArcGIS aan te
vragen. Er is ook een gebruikersgroep van ArcGIS, de ArcGIS Gebruikersgroep Nederland
(AGGN).
• Intergraph-software zoals GeoMedia, GeoMedia WebMap
• Mapinfo-software zoals Mapinfo, MapXtreme
• SmallWorld
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•

Bentley Map GIS, van origine geënt op de CAD-wereld (dgn-files).

NB: Beide lijsten beogen niet compleet te zijn.

2. Geo-informatie
Gratis (downloadbare/beschikbare) geo-informatie:
• Bridgis (http://www.bridgis.nl/) Test-data van met name de omgeving Tiel; veel verschillende
gegevens; demografisch, topografisch, gemeenten, bedrijven. Voor zowel Mapinfo als ArcGIS.
• CIA-Worldfactbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/refmaps.html).
Op deze (sub)pagina vind je kaarten die je - met bronvermelding - kan gebruiken. Verder veel
data over de wereld en de VS via de home-page zelf.
• Op Common maps (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Commons_maps) en Maps op
Wikimedia commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps?) vind je een
'startpagina' van kaarten uit de common ('wiki') wereld; de kan je dus vrij (maar met vermelding
van bron) gebruiken als illustraties, of als geo-informatie / startmateriaal voor eigen kaarten.
• ESRI data (http://www.esri.com/data/) (wereldwijd/vario)
• FreeGIS (http://freegis.org/) bevat (links naar) vrij toegankelijke geo-data, GIS en documenten
(zoals over GIS, Remote sensing)
• Freemap (http://english.freemap.jp/index.html) Kaarten onder creative common-licentie, om te
bewerken.
• Geodan (http://www.geodan.nl/producten/geografische-data/producten/achtergrondinfodataproducten/download/) Geografische data, geschikt voor ESRI en MapInfo te downloaden
• Geoservices van Geonovum (http://www.geonovum.nl/toegangspoort.html) Deze poort beoogt een
portaal te worden naar een aantal Nederlandse web mapping services (WMS) voorzover deze
voldoen aan de specificaties van het (OGC). Dit is nog een bètaversie. De interface is erg lastig,
maar gelukkig is het ook de bedoeling om de URL's vervolgens in eigen GIS-pakketten te
gebruiken. Onderwerpen zijn onder andere: mobiliteit, natuur, geologie, ruimtelijke ordening. De
lijst kan nog verder uitgebreid worden.
• Op GMT op de Engelse Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Generic_Mapping_Tools) en GMT
(http://gmt.soest.hawaii.edu/) zie je hoe je met open software en open data kaarten kan maken.
Bevat onder andere 'shaded relief' kaarten, zie onder andere Midden-oosten-kaart
(http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Hellenistic_world_blank2.png) en India-kaart
(http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:India_topo_blank.jpg). Andere output-voorbeelden
staan onder andere helemaal onderaan de info pagina van Voorbeeldkaarten GMT
(http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:GMT_globe.png). Deze kaarten kunnen onder de juiste
(GNU-) licentie worden gebruikt als achtergrond voor kaarten die je zelf maakt.
• Historische Atlas op Wikibooks (http://nl.wikibooks.org/wiki/Historische_atlas) (Nederlandstalig) en
Historische Atlas op Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/Historical_atlas)
(Engelstalig, uitgebreider). Het leuke van deze (steeds groeiende) site met voorbeeld kaarten, is
dat er ook kaarten in zitten die - onder de GNU-licentie - gebruikt kunnen worden, omdat dat
blanco / topografische / geografische kaarten zijn, dus zonder labels en thema. De weergegeven
landen kan je zelf een kleur geven. Zelfs zonder GIS kan je deze rasterformaten gebruiken via
tekenprogramma's.
• Kaarten van Nederland (http://www.travelportal.info/go_frames.php?unid=11108&linkid=10114)
Dit zijn niet-GIS-formaten, maar formaten om bijvoorbeeld met tekenpaketten kaarten te kunnen
maken. Zowel met als zonder labels van (plaats)namen.
• Mapinfo (http://extranet.mapinfo.com/support/downloads/) Geografische data, geschikt voor
Mapinfo (gratis, wel eerst registreren)
• Maproom / Digital Chart of the World (http://www.maproom.psu.edu/dcw/) Vector (ESRI) en GIF
formaten zijn hier te downloaden van topografische / referentiekaarten van héél de wereld.
Karteerschaal is 1:1000.000, gegevens van (voor) 1993. Interface is inmiddels wat verouderd.
Alleen bruikbaar indien je handig bent met projecties en conversies daarvan.
• Natural Earth (http://www.shadedrelief.com/natural2/index.html) Site bevat kwalitatief goede en
mooi gekleurde downloads van natuurkundige (wereld en continenten) kaarten, bijvoorbeeld
bruikbaar voor thematische kaarten. Uit het publieke domein, wel de auteur noemen bij gebruik
(Tom Patterson). Zowel in GIS (geogerefereerd met World-files) als in tekenpakketten te
gebruiken. Niet alle links werkten helaas in okt2007...
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Openstreetmap (http://www.openstreetmap.org/) Op OpenStreetMap zijn wegenkaarten te zien,
onder een 'open' licentie beschikbaar gesteld, om te bekijken, te editten en te gebruiken.

Enkele leveranciers van commerciële geo-informatie (NB: deze lijst beoogt niet volledig e/o
representatief te zijn):
• Bridgis (http://bridgis.nl/) Kaarten, geocoderen, adreslocaties
• Geodan (http://www.geodan.nl/producten/geografische-data/) Diverse datasoorten, basiskaarten,
geocoderen, administratieve indelingen, server-diensten (Geoserver (http://www.geoserver.nl/),
waaronder ook een deel gratis is te viewen), enz.
• GFK-GeoMarketing (http://www.gfk-geomarketing.com/) Wereldwijd digitale kaarten, administratief,
grenzen, enz.
• Kadaster (http://kadaster.nl/) Kaarten, geo-informatie, adrescoördinaten, enz.
Luchtfoto's:
• Beeldportal (http://www.beeldportal.nl/) Biedt toegang tot historische luchtfoto's van Nederland van
meerdere aanbieders.
• Flashearth (http://www.flashearth.com/) Flash luchtfotobeelden van verschillende bronnen, zoals
Google en Nasa. Vergelijkend warenonderzoek is zo zeer gebruikersvriendelijkheid. Beelden van
die laatste is onder vermelding van de bron ook vrij te gebruiken voor eigen toepassingen, overige
luchtfoto's niet. Deels worden ook labels getoond.
Overig:
• Databankwet (http://www.fla.nl/naslag/databankwet.html) Welke (geo-)data mag wanneer gebruikt
worden? Je treft hier de formele wettekst aan.

3. Tools
Hieronder een lijst met tools en sites die handig kunnen zijn voor het maken van kaarten en het
werken met een GIS:
• Alles over kleuren (http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Kleur) op Wikipedia. Start bijvoorbeeld
met: RGB-kleuren (http://nl.wikipedia.org/wiki/RGB-kleursysteem). Over websafe (webveilige
kleuren) zie: Websafe kleuren (http://en.wikipedia.org/wiki/Websafe) op de Engelse Wikipedia.
Van PMS naar RGB? Zie: PMS-kleuren (http://www.sandaleo.com/pantone.asp). Conversie van
het ene kleursysteem naar het andere? Zie conversies op www.seoconsultants.com
(http://www.seoconsultants.com/css/colors/conversion/?code=3965#table). Tot slot: kleuren
kopiëren van één pixel op een afbeelding naar het klembord met de juist HSV/RGB/CMYKkleurencodes kan met pixie (http://www.nattyware.com/pixie.html), gratis te downloaden software.
• Via het franse Atelier graphique (http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Atelier_graphique),
een Frans 'wiki' initiatief, kunnen kaarten worden aangedragen voor verbetering. Zie bijvoorbeeld:
Voorbeeldkaartverbetering
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Atelier_graphique/Cartes/Archives/d%C3%A9cembr
e_2007#.C2.A0.C2.A0_Mont_Rainier). Misschien dat je hier lastige klussen kan droppen?
Misschien is er een Nederlandse markt (vraag én aanbod) voor?
• Colorbrewer (http://www.personal.psu.edu/cab38/ColorBrewer/ColorBrewer.html) Hiermee kan je
in een aantal stappen (die keurig worden uitgelegd) de ideale kleuren voor choropleten en
chorochromatische kaarten bepalen. Nadat het 'ideale' kleurenpalet is bepaald en door jouw
getest op een imaginaire kaart zijn de 'RGB'- en 'CMYK' waarden af te lezen en te gebruiken voor
je eigen kaarten.
• ESRI's Mapping Center (http://mappingcenter.esri.com/) Cartografische tips gericht op (o.a.
ESRI's) GIS-pakket gebruikers.
• Geocodeervoorbeelden van Universiteit van Amsterdam (http://mapinfoserver.fmg.uva.nl/) Bevat
o.a. mogelijkhehden om op basis van postcodes, CBS-data op te vragen, zoals inwonertallen,
gemiddeld inkomen, woningvoorraad, percentage allochtonen, enzovoorts. Is goed voorbeeld van
'geocoderen'.
• GISwiki (http://en.giswiki.net/wiki/GIS_-_Events_-_News_-_Information) Wiki over GIS met links
naar en info over software, nieuws, geo-data, enzovoort. Is niet zo compleet, is misschien alleen
interessant voor gis-nieuws uit de wiki-wereld (http://news.giswiki.net/) (Engelstalig).
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GML-viewer (http://www.snowflakesoftware.com/products/gmlviewer/index.htm) Gratis
downloadbaar, van Snowflakesoftware. Hiermee kan je geo-informatie-bestanden die jou onder
het GML-(uitwissel)format bereiken viewen.
Reliefshading (http://www.reliefshading.com/) Over de techniek om reliëf totstand te laten komen.
Bevat tips, historie, en samples om het met Photoshop zelf ook te proberen. Voor de
enthousiasteling en de gevorderde.
Woordenboek GIS (http://en.mimi.hu/gis/index_gis.html) Bron: MIMI.hu, engelstalig. Beschrijft heel
kort ongeveer 2000 GIS-termen. Bevat wel doorverwijslinks en vaak meerdere definities uit
verschillende bronnen. Kan daarom voor verkenning erg handig zijn. Is helaas wel een
gesponsorde site, bron/beheerder onbekend.
Woordenboek GIS van ESRI
(http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.gisDictionary.gateway). Bevat (geschat)
eveneens zo'n 2000 GIS (en ESRI) termen.
Zelf kaarten maken met Google Maps (http://maps.google.be/intl/nl/help/maps/userguide/)

4. Voorbeelden (thematische) kaarten en GIS op
internet
Kaarten:
• Atlas van Nederland (http://avn.geog.uu.nl/index.html). Site met "Nederland in woord en kaart",
bijgehouden door Universiteit van Utrecht
• 'Delicious kaarten' (http://del.icio.us/bartvanbossuyt/kaart) Enkele kaartvoorbeelden, zoals meest
recente (!) blikseminslagen, verspreiding van Aids, aardbevingen en dergelijke.
• EEA Kaarten en grafieken (http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/default.asp), waaronder ook een
link naar de on-line GIS-viewer van Ozon-concentraties
(http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map). Dit is een 'nearly-real-time' webapplicatie, waarbij
700 verschillende meetpunten - verspreid over 26 veantwoordelijke, inwinnende instanties - die
het kaartbeeld bepalen; oftewel, publieksvoorlichting over de grenzen heen. Verder kan je hier
kaarten en data downloaden die beschikbaar worden gesteld door de EEA (European
Environment Agency).
• Environmental mapping tool van BP
(http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014401&contentId=7028509) Goed om
te zien hoe hier een simpele, gebruiksvriendelijke GIS, wordt gebruikt om op mondiale schaal aan
te tonen richting klanten/aandelenhouders of BP in milieukundig gezien omstreden gebieden
opereert of niet. De site toont zeer goede thematische kaarten, communicatief/cartografisch zeer
sterk gezien de doelgroep en gezien het mondiale schaalniveau. Wat wel de vraag is of lezers niet
verkeerde detailconclusies gaan trekken over individuele locaties.
• Geo-visualisatie (http://www.itc.nl/library/Papers_2004/n_p_art/kraak_geo.pdf) Aan de hand van
een kaart van de tocht van Napoleon naar Moskou in de winter van 1813 ('misschien wel de
mooiste statistische grafiek ooit') wordt de term geo-visualisatie in al zijn verschijningsvormen
uitgelegd.
• Historisch grondgebruikskaarten Nederland door Alterra / Wageningen Universiteit en
Researchcentrum
• Interactieve (wereld)kaarten
(http://www.alterra.wur.nl/NL/onderzoek/Werkveld+Geoinformatie/HGN/) Van het Ministerie van
Economische Zaken. Economische gegevens op een wereldkaart, mooi vormgegeven (Flashtechniek), simpele maar doeltreffende functionaliteit. Onder andere is een anamorfose te zien; een
cartogram waarbij de vorm van een land behouden blijft, maar de grootte evenredig is met een
bepaalde grootte; in dit geval het bruto nationaal product.
• Kaartenzaal (http://kaarten.library.uu.nl/) Universiteit Utrecht
• Maphistory (http://www.maphistory.info/) Lastig leesbare site, maar wel een mooie portal; bevat
namelijk links naar kaartenverzamelingen elders op het www. Voor de (historisch) cartograaf.
• Mapping Census 2000: The Geography of U.S. Diversity
(http://www.census.gov/population/www/cen2000/atlas.html) Prachtige voorbeelden van
thematische kaarten uit de Atlas van de volkstelling in de VS van 2000.
• Nationale Bereikbaarheidskaart (http://www.bereikbaarheidskaart.nl/) Interactiev Viewer waarmee
je onder andere voor elk gewenst verkeerssituatie (zonder files, met files, nu of in 2020) voor elk
blz 410 / 424

Deel C

Handboek Geo-visualisatie
(PDF Deel A B C)

•
•
•

•
•

•

gewenst punt in Nederland een bereikbaarheidskaart kan samenstellen; je ziet onmiddelijk welke
plaatsen jij in Nederland kan bereiken binnen 10, 30, 60 of 120 minuten.
Nationale Atlas Volksgezondheid (http://www.zorgatlas.nl/). Site van het RIVM.
Odden's Bookmarks (http://oddens.geog.uu.nl/index.php) De Universiteit Utrecht toont hier inzage
in vele oude en nieuwe kaarten
Perry-Castañeda Library Map Collection (http://www.lib.utexas.edu/maps/) Prachtige, uitgebreide
en actuele kaartenverzameling op regionale en wereldschaal. De meeste kaarten in deze collectie
bevinden zich in het publieke domein; gebruik, kopiëren voor eigen en commercieel gebruik is
toegestaan. Wel wordt verzocht de bron te vermelden: "Courtesy of the University of Texas
Libraries, The University of Texas at Austin".
Toepassingen van GIS (http://mapinfoserver.fmg.uva.nl/Documentatie/toepassingen2006.pdf)
Universiteit van Amsterdam, Stedelijke GIS-voorbeelden. Overwegingen worden middels kaarten
en GIS-analyses toegelicht op het gebied van cartografie en geo-informatie.
Who's your city (http://creativeclass.com/whos_your_city/maps/) Mooie (Amerikaanse)
voorbeelden van thematische kaarten. Geven een verfrissende kijk op wat je allemaal kan
karteren én hoe. Erg leuk zijn de 'spiky world' kaarten, waarbij enorme verschillen in
respectievelijk rijkdom, innovatie en stedelijke bevolking met de 'geografische variabele hoogte'
zeer doeltreffend worden gevisualiseerd.
Worldmapper (http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html) Wereldkaarten met veel
'anamorfoses'; laat je 'mental map' maar op zijn kop zetten met deze kaartvoorbeelden. Hier zie je
hoe groot de wereld echt is als je niet naar het oppervlakte van een land kijkt!

Kaarten 'als' GIS-toepassingen:
• Milleniumdoelen atlas (http://www.millenniumdoelen.nl/atlas/index.php). GIS wordt hier gebruikt
om de doelen en de geografische verspreiding over de wereld van de verschillende doelen weer
te geven.
• Milieupagina gemeente Delft (http://www.gemeentedelft.info/milieupagina/) Toont hoe effectief een
GIS kan zijn als communicatiemiddel (voor onder andere de lokale milieusituatie) en hoe dit de
inwoners kan ondersteunen bij het voorbereiden van milieuvergunningen (of die nodig zijn en zo ja
welk). Ook waar wel en geen klachten zijn geweest het afgelopen jaar is inzichtelijk. Het is een
simpele maar doeltreffende GIS: het ondersteunt de gemeente bij het uitvoeren van taken en
toont werkelijke transparantie.
• On-line GIS treinverkeer (http://lp.bane.dk/mapcafe/pass_tog.asp) Waar bevinden zich nú treinen,
en zijn ze op tijd? Deens voorbeeld van een mooi toegepaste GIS in de vervoersector.
• On-line GIS autoverkeer
(http://www.anwb.nl/verkeer/popup_regioverkeerssituatie_denhaag.nl.html) Ook dit is een mooie
toepassing. Hier kan je zelf kiezen welke thema's (files, flitsers) en welk gebied je wilt zien.
Visuele informatie lijkt in dit geval vooral van meerwaarde voor de automobilisten handig die al die
afritten en N- en A- wegen niet kennen...
• Openbaar vervoerkaarten (http://www.travelportal.info/) Meerdere soorten, waaronder
voorbeelden van schematische kaarten. De geografische werkelijkheid wordt hier -beperktgeweld aangedaan omwille van het overzicht voor de reizigers. Leuke OV-kaart-voorbeelden die
hier onder meer te zien zijn: Nachtlijnen
(http://www.gvb.nl/reizigers/plattegronden/Pages/nachtlijnen.aspx) (fraai inzoomen en automatisch
pannen] en Metrokaart GVB (http://www.gvb.nl/reizigers/plattegronden/Pages/combinokaart.aspx).
• Weerbericht België en meer (http://www.menu-vandewiele.be/Weerbericht Belgie online/index.asp)
Op deze geweldige verzamel-site veel voorbeelden van on-line beschikbare dynamische (weer)
kaarten. Bliksem, buien, wolken, voorspelling, windrichting, temperatuur en ozon. Niet alleen van
België, ook Nederland, Frankrijk en Europa komen in beeld.

5. Overige sites / instanties / databronnen van
omgevingsinformatie
•

AHN-Viewer (http://www.ahn.nl/kaart) Een speciale interactieve en flexibele AHN viewer waarmee
én de individuele hoogten van het AHN in detail kunnen worden opgevraagd én van het viewframe de kleuren legenda kan worden aangepast op de hoogteverdeling in de view (flexibele
viewer). De gedetailleerdheid van het microreliëf zichtbaar maken in het hoogtebestand (AHN) is
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daarmee voor iedereen zonder speciale software bereikbaar. Het gebruik van het AHN door
Archeologen staat model voor de AHN viewer. Er zijn op deze site ook prachtige plaatjes /
toepassingen te zien, waar op met een prachtig kleurenverloop hoogtcverschillen zijn aangegeven
van delen van Nederland, dus ‘er is ook een hoogtemodel bij jou in de buurt!’
CBS-data (http://www.cbs.nl/) Sociale, economische en geografische gegevens over Nederland in
tabelvorm. Uitgebreid en goed gedocumenteerd. Het betreft geen geo-informatie, maar kan goed
gecombineerd worden met (gemeente) kaarten van Nederland.
CBS-geo-informatie (http://statline.cbs.nl/StatWeb/default.aspx) Met StatLine kunnen 240
regionale kerncijfers geografisch in beeld worden gebracht, ingedeeld op onder andere provincies,
COROP-gebieden en gemeentes.
De nieuwe kaart van Nederland (http://www.nieuwekaart.nl/) Nirov/ Ministerie van VROM. Site
toont locale en kleinschalige plannen van verschillende overheden. Middels een viewer te bekijken
en te downloaden als geo-informatie, om eigen (plan)kaarten te maken.
Dinoloket (http://www.dinoloket.nl/) TNO, over bodem- en boorgegevens, gedeeltelijk
toegankelijke data. Onder andere is dit een voorbeeld van 3D-geo-visualisatie. Met een
downloadbare 'Geo3dviewer' kunnen geologische 3D-bodem-bestanden in beeld gebracht worden.
Die 3D-bestanden staan ook op het Dinoloket.
Edugis (http://www.edugis.nl/) Goed beschreven GIS met veel geo-informatie en duidelijke uitleg.
Bedoeld voor middelbaarscholieren, maar voor elke GIS-ser interessant. De gedetailleerdheid van
onder andere het hoogtebestand (AHN) is prachtig.
Emissieregistratie (http://www.emissieregistratie.nl/) Kaarten en grafieken van emissie van ruim
300 verontreinigende stoffen in Nederland (lucht, water en bodem).
Geo-Loketten (http://www.geoloketten.nl/) Uitleg (van zeer heldere kwaliteit!), ontwikkelingen,
stand van zaken, technieken en voorbeelden van het integreren van geografische web-services
(kortweg geo-services genoemd) en meta-zoekmachines ('bibber') van verschillende
(Nederlandse) organisaties.
GIS-viewer Alterra (http://www.bodemdata.nl/) door Universiteit van Wageningen. Bevat veel
bodeminformatie. Zal t.z.t. met dino-loket worden samengevoegd.
Groene-omgeving (http://www.groene-omgeving.nl/) Geo-portaal (gebaseerd op ESRI's GIS Portal
Toolkit) op het gebied van algemene geo-informatie en milieu/leefomgevingsinformatie. Inclusief
downloadbare bestanden en geo-services.
Kartografie in Nederland (http://www.kartografie.nl/) De website Kartografie in Nederland heeft als
doel de kennis over kartografie in Nederland te bevorderen
KICH (http://www.kich.nl/) Viewer toont monumentale en cultuur-historische waarden op een kaart.
Kan als input gebruikt worden voor (lokale) kaarten. Let wel op de disclaimer.
Milieu en natuur Compendium (http://www.milieuennatuurcompendium.nl/) Geeft informatie aan
onderzoekers en burgers over hoe het het gaat met het milieu en natuur. Een
samenwerkingsverband tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Milieu- en
Natuurplanbureau en Wageningen Universiteit en Researchcentrum.
Risicokaarten (http://www.risicokaart.nl/) Via deze site worden alle provinciale risicokaarten
ontsloten. Meeste sites maken gebruik van de Flamingoviewer. De getoonde kaarten staan erg vol
symbolen, maar zijn cartografisch wel verantwoord. Het uitzetten van onnodige kaartlagen is
eenvoudig de oplossing. Risico's zijn overdacht vormgegeven in vlak-, lijn- en puntsymbolen.
Zonder het lezen van de beschrijving zijn de viewers voor de gehaaste burger misschien lastig. De
beschrijving per kaartlaag is echter snel op te roepen. Een voorbeeld van een flexibele, goede
viewer/kaart.
RIVM-data (http://www.lml.rivm.nl/data/smog/index.html) Kaarten, statistieken over het milieu in
Nederland, zoals luchtkwaliteit, e.d. Via dit portaal wordt veel milieu-informatie van het RIVM
ontsloten.
Ruimtelijk planburau (http://www.rpb.nl/) Site met ruimtelijke statistische gegevens van met name
Nederland. Zie bijvoorbeeld de mobiliteitsatlas van het RPB op Mobiliteitsatlas
(http://www.rpb.nl/kennisportaal/default.aspx?id=3)
Ruimtelijke ontwikkeling (http://www2.vrom.nl/notaruimte/) VROM publiceert hier verschillende
kaarten over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Niet interactief, wel inzoombaar.
Kartografisch sterk zijn is de symbologie: die is - ook al ingezoomd op de kaarten - altijd indicatief
door het gebruik van dikke lijnen, doorzichtige vlakken en grote pijlen. Individuele conclusies mag
een gebruiker van deze kaart niet trekken, en hij zal dat dan ook niet doen.
Startpagina Cartografie (http://cartografie.startpagina.nl/) (wel sterk kaartgericht)
Startpagina Geografie (http://geografie.startpagina.nl/) (wel sterk topografisch gericht)
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Startpagina GIS (http://gis.startpagina.nl/)
Start voor geography Network (http://www.geographynetwork.com/) van ESRI, over documentatie,
services, data en applicaties.
UN Statistics Division (http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/about_us.htm) Hier vind je richtlijnen
voor hoe (wereldwijd) geografische toponiemen (namen van (vreemde) steden en dergelijke)
geschreven dienen te worden. Hierdoor wordt (ook op kaarten) enige standaardisatie
nageschreeft/geëist. Zo is onder andere te zien hoe 'vreemde' tekens/namen in het romeinse
letterschrift zijn om te zetten. Het is dus Uruzgan en niet Oeroezgan, om maar eens een
voorbeeld te noemen. (Helaas zijn er kranten die dergelijke standaarden negeren...)
Vereniging Geo-informatie Nederland (http://www.geo-info.nl/Site/); Alles over geo-informatie. De
GIN is een bundeling van krachten om de hele keten van activiteiten binnen de geo-informatie
(inwinnen - bewerken - presenteren) te omvatten.
VNBG (http://www.vnbg.nl/) Vereniging van Nederlandse Bedrijven in de Geodesie en Geoinformatie, o.a. met links naar deze bedrijven. Zie ook GeoBusiness Nederland
(http://www.geobusiness.nl/).
Website van het ICA (http://www.icaco.org/) Internationale belangenvereniging van de Cartografie,
zeg maar de internationale variant van GIN (http://www.geo-info.nl/Site/).

Kaartopmaak-bedrijven voor digitale en gedrukte media, beperkte en willekeurige selectie:
• Cartographics (http://www.cartographics.nl/demo.html) Site toont eveneens voorbeelden.
• Geografiek (http://www.geografiek.nl/)
• Mapminded (http://www.mapminded.nl/mapminded.html) Site toont eveneens voorbeelden.
Kaartopmaak-software voor specialisten, een (beperkte) verkenning ('finishing' van hoge
kwaliteitskaarten voor drukwerk):
• Adobe Illustrator (http://www.adobe.com/nl/products/illustrator/) Onder andere voor kaartopmaak
• Freehand (http://www.adobe.com/products/freehand/) 'Voorloper van Adobe Illustrator'
• Geocart (http://www.mapthematics.com/) Voor het maken van basemaps, op basis van
verschillende mapprojecties. Vooral voor de specialisten / gevorderde cartografen.
• Mappublisher (http://www.mapublisher.nl/) Plug-ins voor het Adobe Illustrator. Hier is ook een
(zeer beperkte) on-line-demo van: Mappublisher cursus (http://www.mapublisher.nl/cursus.htm)
• Ortelius (http://apptree.net/ortelius.htm) Een cartografisch tekenprogramma van Apple

6. Leuk om gezien te hebben
•
•

•
•

•
•

•

Bosatlas - online (http://www.bosatlasonline.nl/) On-line Bosatlas, voorbeelden, uitleg en
oefeningen. Voor (middelbare) scholieren en GIS-geïnteresseerden interessant.
Data-visualisatie (http://www.visualcomplexity.com/) Visualisatie in 2- en 3-D van sociale en
computer-netwerkstructuren, databases, technologie, enzovoorts. Goed om te zien hoe moderne
visualisatie technieken kunnen worden ingezet op gebieden anders dan alleen maar cartografie.
Innovatief. Bevat ook links naar gebruikte software, boeken en cartografische sites.
Geofictie (http://www.geofictie.nl/) Genootschap voor Geofictie (beschrijving van kaarten en
landen die 'volgens gangbare gedachten' niet bestaan), zie ook Voorbeelden geofictie
Historische hoogtepunten van grafische verwerking (http://geofictie.verzamelgids.nl/). Uit 1999,
maar daarom niet minder lezenswaardig! Niet alleen geografische visualisatie, maar juist ook
statistische en andere grafische visualisatie komt hier vanuit een historisch perspectief aan de
orde. Zeer leesbaar. Door W. Neeleman en H. Verhage, Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht.
Interactieve VS-atlas (http://www.nationalatlas.gov/natlas/Natlasstart.asp) GIS-viewer van de VS.
Stel je eigen kaart samen door datalagen toe te voegen. Ruime keuze aan datasets.
Online wegenkaart Europe van Michelin
(http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/mapPerformPage?pim=true&act=Refin
eToMap&rnd=1112780111435&E_mg=210505097lS11J505096113412106556MAPB2C16103gbr
542000130q110324000000007ZWx0ZW41100&stat=ambiguous_map&strChoice=2). Inclusief
zoekopties. Vindt ook dat ene kleine vakantieplaatsje waar alleen jij geweest bent.
Spoorkaarten in Europa (http://www.bueker.net/trainspotting/maps.php) Van landen en van details
ervan. Ook bruikbaar als illustratie, als je maar een bericht achterlaat op deze site.
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Strange Maps (http://strangemaps.wordpress.com/) Bijzondere of vreemde kaarten, inhoudelijk
zeer goed besproken.
Tsunami-viewer
(http://www.geographynetwork.com/arcexplorer/arcexplorer.html?link=20050324184616763_ESRI
_Tsunami) op basis van ArcExplorer Web
Virtueel Apeldoorn (http://www.virtueelapeldoorn.nl/). Vliegen met een luchtballon over
(toekomstig) Apeldoorn. geeft aan dat ook Virtual Reality een moderne variant
(visualisatietechniek of uitdrukkingsvorm) is onder Cartografie / geo-visualisatie. Zie ook de
beschrijving erbij: VR in de Kartografie volgens Wikipedia
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality).
WatWasWaar (http://watwaswaar.nl/) Via een viewer zijn kadastrale tekeningen van 1832 te
bekijken; beheerd door STAP (Stichting Archiefprogrammatuur)
Watlas (http://mapserver.waddenzee.nl/geoviewer/watlas/geoview.htm?/cgibin/mapserv?map=/export/www/mapserver/html/geoviewer/) oftewel de Waddenzeeatlas op
www.waddenzee.nl, een site vanuit verschillende overheden.
3D-cartografie / Terreinmodellen (http://www.terrainmodels.com/literature.html). Fantastische Site,
mooie figuren, uitgebreid en toch zeer het lezen waard.
3D-voorbeelden (http://www.viadrupsteen.nl/) Op commerciële site, maar bevat wel goede en
interactieve voorbeelden en filpjes van hoe 3D-/virtuele beelden kunnen bijdragen aan
publieksvoorlichting en (betere) inpassing van architectuur- en bouw-projecten in de omgeving.
4D GLOBE (http://www.globe4d.com/) en 4D-filmpjes (http://www.globe4d.com/index.php/wow)
Over een globe - vooral voor het 'aanschouwend' onderwijs - die ook de factor tijd representeert,
dus in totaal 4 dimensies. Thema's die geprojecteerd worden op de bol zijn onder andere het
klimaat, aardbevingen, continentendrift en vliegroutes.

7. Weblogs over kaarten / cartografie
Hieronder staat een selectie van bestaande weblogs op het www over kaarten, GIS en cartografie. De
eerstgenoemde blogs zijn het leukst/interessantst. Onderaan staan vooral weblogs met een sterk
technische insteek.
• Strangemaps (http://strangemaps.wordpress.com/) Leuke, en zeer goed gedocumenteerde
besprekingen van originele en bijzondere kaarten
• The Maproom (http://www.mcwetboy.net/maproom/) Weblog en nieuws over kaarten / cartografie.
Bevat verder onder andere ook links naar (commerciële en gratis) sites voor digitaal
kaartmateriaal .
• Nederkaart (http://www.nederkaart.nl/) Weblog over nieuws op het gebied van geo-informatie,
Nederlandse taal. O.a. over vergelijking Google Earth en Virtual Earth. Door 'alleskunner' Remco
Kouwenhoven. Onderwerp: Het Nederlandse Geoweb (geografische web-) toepassingen en
ontwikkelingen. Zie ook zijn slideshow (http://www.slideshare.net/remcokouwenhoven/nhlgeoweb/) over voorbeelden en ontwikkelingen over geografische toepassingen op het web.
• Catholicgauze (http://catholicgauze.blogspot.com/) Eveneens een blog over kaarten / geografie.
• Richie's Space (http://mrrichie.spaces.live.com/) Gebaseerd op ESRI-producten
• James Fee GIS Blog (http://www.spatiallyadjusted.com/) Goede uitgebreide blog over Google
Earth, Virtual Earth. Voor de 'GIS-verslaafden' en programmeurs.
• Brian Flood .Net and GIS (http://www.spatialdatalogic.com/cs/blogs/brian_flood/default.aspx)
Technisch georiënteerde GIS-blog door Brian Flood
• Blog over CAD en GIS (http://giscadblog.blogspot.com/) door Don Kuehne.

8. Opleidingen
WO:
• ITC Enschede: www.itc.nl International Institute for Geo-Information Science and Earth
Observation. Sterk internationaal georiënteerde WO-opleiding in geo-informatie. Kent veel
buitenlandse, maar ook Nederlandse studenten.
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Radboud Universiteit Nijmegen: GISdesk (http://www.ru.nl/gisdesk/) Expertisecentrum.
Ondersteunt universiteitsbreed geo-informatie toepassingen, valt onder Faculteit
Managementwetenschappen, Informatiseringscentrum. GIS onderdelen komen aan bod bij deze
Nijmeegse onderdelen: Planologie, Sociale Geografie en Milieu-maatschappijwetenschappen en
Milieu- en natuurwetenschappen van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica (NWI); zie ook Center for Sustainable Management of Resources
(http://www.ru.nl/csmr/onderwijs/gis/)
RijksUniversiteit Groningen: GIS Expertisecentrum
(http://www.rug.nl/frw/voorzieningen/gisExpCentrum/index)
TU-Delft: Master of Science Geomatics (http://www.geomatics.tudelft.nl/)
TU-Delft, Universiteit Utrecht, ITC en Universiteit van Wageningen: Masteropleiding Geographical
Information Management and Applications (http://www.msc-gima.nl/) Samenwerkingsverband
tussen genoemde universiteiten.
Universiteit van Amsterdam: GIS onder de kapstok van Planologie
(http://www.planologie.info/planologie/gis.html) Afdeling Geografie en Planologie, waarbinnen het
GIS−Centrum FMG is ondergebracht.
Universiteit van Utrecht: Keuzevak 'voortgezette kartografie' als onderdeel van Faculteit
Ruimtelijke Wetenschappen en Geowetenschappen (http://www.geo.uu.nl/)
Universiteit van Wageningen: Laboratory of Geo-Information Science and Remote Sensing
(http://www.geo-informatie.nl/)
VU Amsterdam: Masteropleiding GIS
(http://www.unigis.nl/contents/unigis_amsterdam/home.asp?vb_title=home) en Spinlab Landuse
team (GIS-analyses) (http://www.feweb.vu.nl/gis/research/LUCAS/)

HBO:
• Geo-info en vastgoed (http://www.larenstein.nl/index.cfm?id=154) Hogeschool Larenstein
• Geodesie / Geo-Informatica (http://www.bn.fnt.hvu.nl/opleid/geodesie/geo-info/) Hogeschool van
Utrecht
• Geo-Informatiekunde (http://www.vanhall-larenstein.nl/TenC/default.aspx?theme_id=11) Van Hall
Instituut
MBO:
• Stichting GIS@MBO (http://gismbo.nl/) Stichting promoot en ondersteunt het gebruik van GIS in
het MBO. Ontwikkelt ook opleidingsmateriaal voor ROC's; een deel daarvan is hier te zien. Onder
andere is hier een korte 'knoppencursus' ArcGIS te vinden. Deze is niet zonder meer te
'hergebruiken' vanwege de context en benodigde data, maar geeft wel een aardig beeld van hoe
een cursus kan worden opgezet / gegeven
• Toegepaste informatica (http://www.mbo-informatica.nl/) Toegepaste informatica in de geodesie
Middelbare scholen:
• Aardrijkskunde Community (http://digischool.kennisnet.nl/community_ak) Voor docenten
Over GIS- en cartografieopleidingen zie ook:
• Geo-Info, 2007, nummer 7/8, bladzijde 284 - 286 (P. Benjaminse, Wie kan er straks nog kaarten
maken in het land der blinden?) (http://www.geoinfo.nl/site/Components/FileCP/Download.aspx?id=8210e6ea-5ceb-415b-bed8-f7e6cf612ed9)
• Geo-Info, 2003, nummer 0, blz 30 - 34 (F. Kenselaar, Opleiding in geo-informatie)
(http://www.geo-info.nl/site/Components/FileCP/Download.aspx?id=0d8c850d-78cf-46ea-a1938f62f535205c).

9. Vakbladen
•
•
•

Geo-Info (http://www.geo-info.nl/Site/) Vakblad van GIN (Geo-Informatie Nederland). Zie ook hun
illustratieve, laagdrempelige en heldere uitleg van wat kartografie vandaag de dag betekent en zal
gaan betekenen: kartografie volgens het GIN (http://www.kartografie.nl/).
GIS-Magazine (http://www.gismagazine.nl/asp/default.asp?t=start&id=1031&var=795)
VI-matrix (http://www.geomatrix.net/vimatrix/main.php)
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Overig:
• Geo-Nieuws (http://www.geonieuws.nl/index.htm) Geo-Nieuws is is een kwartaaltijdschrift van de
Data-ICT-Dienst (DID) van Rijkswaterstaat (RWS). Het bevat een open blik op hoe GIS en geoinformatie bij RWS gebruikt worden. Zeer goede artikelen, over een organisatie die pro-actief en
vaak vooruitlopend met GIS omgaat. Op deze site vind je de laatste en oudere uitgaven van GeoNieuws. Artikelen zijn ook op thema, onderwerp en jaargang op te roepen.

10. Literatuur
Hieronder een lijst met literatuur die niet alleen voor deel C, maar ook voor de delen B en C van
toepassing is. Het gaat om zowel geraadpleegde, als deels aanbevolen literatuur.
Algemeen:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A to Z GIS, an illustrated dictionary of geographic information systems; T. Wade en S. Sommer,
2006 (2e editie). Beschrijft 1800 GIS-termen en termen uit aanverwante vakgebieden - zoals de
cartografie en de wiskunde - voor zover relevant geacht voor GIS-specialisten.
GIS for the Urban Environment; J. Maantay en J. Ziegler, 2006. Fraai en dik boek (696 blz).
Methoden en technieken staan centraal. Aan de hand van (met name stedelijke) voorbeeden en
oefeningen komt veel aan bod voor de 'goed opgeleide' autodidact of student
Geografische Informatie Systemen (A0-boekje, Nr: 2869, 26 blz.) Redactie: A. Greiner, teksten
van H. Scholten, S. Verzandvoort, J. Van der Schee, 2006. Zie ook AO, 978-90-8587-048-7
ArcGIS 9, Using ArcGIS Desktop; ESRI, 2006, ESRI-press, Redlands, Californië (VS). Dit is een
handleiding (ruim 400 bladzijden) van de ArcGIS-desktop software. Het is dus niet GIS-leverancier
onafhankelijk, maar het biedt wel zeer goed een overzicht van de vele GIS-mogelijkheden die er
zijn. Goed, in kleur, uitgebreid en toch helder. De insteek is uiteraard niet (alleen) te laten zien wat
GIS is, maar hoe met dít GIS-pakket gewerkt dient te worden.
Making Maps, A visual guide to Map Design for GIS, J. Kryger en D. Wood, 2005. Engelstalig,
visueel aantrekkelijk, snel leesbaar, zie ook [1]
Designing Better Maps, A Guide for GIS-users, C.A. Brewer, 2005. Engelstalig. Goed geïllustreerd
GeoMetamatica, L. Heres (redactie), 2004. Uitgegeven door NCG (Nederlandse Commissie voor
Geodesie). Bevat meerdere wetenschappelijke benaderingen op het thema metadata, vooral de
rol die het kan spelen bij distributie van geo-informatie
Cartography, Visualisation of Spatial Data, M.J. Kraak en F.J. Ormeling, 2003, 2e editie, Pearson
Education. Zie ook www.cartographybook.com.
Thinking about GIS: Geographic Information Systems Planning for Managers; R. Tomlinson, 2003;
Redlands VS, ESRI-Press.
GIS-Kartografie, Opbouw en gebruik van digitale landschapsmodellen en visualisatiemodellen; R.
van der Schans, 1999
Praktijkboek GIS, Toepassingen van Geografische Informatietechnologie; redactie Stan Geertman
e.a., 1999
Zien of lezen (Voir ou lire); Jacques Bertin, in een vertaling van René van der Schans. Bijlage bij
'Geodesia 1999-3', Uitgegeven door Stichting Geodesia
Geografische Informatie Systemen in ruimtelijk onderzoek; P. Hendriks en H. Ottens, 1997
How to Lie with Maps, M. Monmonier, 1996. Draait de wereld van de cartografie om door 'slechte'
kaarten te bespreken en is daardoor zeer verhelderend
Understanding GIS; the ArcInfo Method, ESRI press, 3rd Edition, 1995, Redlands California, US.
Voor zover het om software gaat (80% van dit boek) is het boek verouderd. De huidige applicatie
is ArcGIS (met een ArcInfo-licentie).
Kartografie, Visualisatie van ruimtelijke informatie, F.J. Ormeling en M.J. Kraak, Delfse
Universitaire Pers. Uitgave 1990 en uitgave 1993.
Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment; P.A. Burrough,
1986, 1990
Kartografie, ontwerp, produktie en gebruik van Kaarten; Ormeling en Kraak, 1987
Diagram en Kaart, als geografische hulpmiddelen; C.I. Wieland, 1980

Over projecties en (met name RD-) coördinatenstelsels:
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Understanding Map Projections; M.Kennedy en S. Kopp, 2000
Inleiding Landmeetkunde; J.E. Albeda, 1991, 4e (her)druk, Delftse Uitgevers Maatschappij BV,
Delft
Map Projections - A Working Manual, John P. Snyder, het klassieke handboek van de
Amerikaanse Geologische (Topografische) Dienst uit 1987 (pdf, 394 bladzijden):
http://onlinepubs.er.usgs.gov/djvu/PP/PP_1395.pdf
Het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting en het European Terrestrial Reference System 1989
Geschiedenis, gebruik en definitie van het RD-stelsel, door Kadaster opgesteld :
http://www.rdnap.nl/download/rdnaptrans.pdf
http://www.rdnap.nl/stelsels/stelsels.html: Bespreekt ook relatie coördinatenstels met verschuiving
als gevolg van de continentendrift. Goede opstap - in heldere taal - voor het volgende artikel, dat
voor de die-hards en landmeetkundigen is geschreven:
http://www.ncg.knaw.nl/Publicaties/Groen/pdf/43Referentie.pdf: Alle achtergronden, alle details,
speciaal voor de geodeten en echte geïnteresseerden!
Discussie over omzetting van geografische (WGS84) coördinaten naar RD stelsel:
http://forum.geocaching.nl/lofiversion/index.php/t7886.html Iets voor programmeurs, net als het
volgende boekwerk, downloadbaar in pdf of te bestellen.
Globale en lokale geodetische systemen: http://www.ncg.knaw.nl/Publicaties/Groen/30Strang.html,
Door G.S. van Hees; hoe de omrekening moet
Overige RD-Info: http://www.rdnap.nl/; Met onder andere omrekeningsmethoden voor individuele
coördinaten en hele bestanden
Kaartprojecties op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaartprojectie
Kaartprojecties, gecategoriseerd, veel voorbeelden en beschrijvingen: http://www.csiss.org/mapprojections/index.html
RD-coördinaten op Wikipedia; definitie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksdriehoeksco%C3%B6rdinaten
Cartographic Map Projections;
http://www.progonos.com/furuti/MapProj/Normal/TOC/cartTOC.html: Dit is een prachtige site om
te bezoeken. Veel (engelstalige) uitleg, mooie illustraties en zeer veel projecties, ook excentrieke,
zijn er te zien.

11. Citaten
Hieronder een lijst met willekeurige citaten. De lijst dient geen enkel ander doel dan plezier in het vak
van GIS én Cartografie. Omdat citaten per definitie in een bepaalde context gedaan zijn, kunnen
hieraan - laat staan aan degene dit heeft uitgesproken of geschreven, geen enkele conclusies worden
getrokken. Ze zijn door hen en/of dit handboek bedoeld om stelling te nemen of om iets op de korrel te
nemen. Lees met een knip-oog; er schuilt vaak een kern van waarheid in, zelfs al ben je het er niet
mee eens...
Over cartografie:
• "Cartografen zijn net mensen. Ze maken wel eens een fout en ze kijken graag bij elkaar af." Dr. M.
van Egmond, conservator, Faculteit Geowetenschappen, in Geo-info nr 9 2007
• "Een GISser werkt van data naar de kaart. Een cartograaf van kaart naar de data" Uit een cursus
Cartografie voor GIS-specialisten, ESRI Nederland 2002
• "Een kaart is een egocentrisch product, immers, gemaakt door iemand met een egocentrisch (al of
niet westers) wereldbeeld. Ook als het een cartograaf is. Hieruit ontsnappen is per definitie
onmogelijk. Dit is zelfs een kenmerk van het vak cartografie; historisch bepaald door het westen,
en het individu van de kaartenmaker. De gebruiker komt helaas op de tweede plaats." Naar: GIS
for the Urban Environment, J. Maantay en J. Ziegler, 2006
• "Cartografie is een ambacht, door GIS is de cartografische wereld verslechterd" en "GIS-makers
en GIS-specialisten zijn geen cartografen maar hobbyisten." Docent Cartografie, 1997
• "Een plaatje zegt meer dat 1000 woorden"
• "Wie te lang kijkt, moet oppassen voor geestverruimende effecten." Marcel Hulspas in Dagblad De
Pers, 12-10-2007, over de net uitgekomen, 560 bladzijde dikke Bosatlas van Nederland
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"De kleurtjes, lijntjes, bolletjes, staafjes, taartpuntjes, - het is allemaal te veel." Marcel Hulspas in
Dagblad De Pers, 12-10-2007, wordt 'niet meer wijzer' van deze 'overcomplete' 'kolos' die de
Bosatlas van Nederland is volgens hem
"[De veelheid van thema's in de Bosatlas] bewijst dat het ouderwetse aardrijkskunde eigenlijk
multidisciplinair is. Economie, demografie, geschiedenis, politiek en cultuur zijn alle met kaarten
inzichtelijk te maken." Auke Hulst, toont aan dat er nog steeds mensen zijn die moeten wennen
aan het feit dat cartografie niet alleen met topografie of aardrijkskunde te maken heeft, maar dat
het een ruimtelijke wetenschap is, als methodiek die elk fenomeen met een locatiecomponent, uit
welk vakgebied dan ook, kan visualiseren. In NRC Handelsblad, pag 29, 19-10-2007, in 'Het
meten van de wereld', over de Bosatlas van Nederland
"De uiterste consequentie is een cartografie waarin het individu zelf geografische informatie wordt:
Google Earth, maar dan live en verfijnder. Vanachter de computer kun je jezelf door het dakraam
zien zitten. De kaart is geen geabstraheerde werkelijkheid meer, maar een 3D-animatie in
realtime." Auke Hulst beschrijft mogelijke kansen voor GIS en de cartografie als de web- en
satelliettechnieken zich verder ontwikkelen. In NRC Handelsblad, pag 29, 19-10-2007, in 'Het
meten van de wereld'.

Over GIS:
• "70% van alle gewenste functionaliteit op het gebied van GIS wordt al ingevuld door gegevens te
viewen" (de rest betreft GIS-functionaliteit als selectie, bufferen, en dergelijke)." Meerdere keren
op het internet aangetroffen, één keer onderbouwd met onderzoek. Bron onbekend
• "Knowing where things are, and why, is essential to rational decision making" Jack Dangermond,
CEO ESRI
• "GIS is het ruimtelijk bindmiddel" Bart Hulshof, Shell EP Europa, in een lezing, plusminus 2003
• "Geo-management is als regisseren." Berry ter Horst, Waterschap Regge & Dinkel, tijdens een
lezing, plusminus 2002
• "GIS is geen buitenbeentje meer, GIS is de integrerende factor binnen de informatie architectuur"
Prof. Henk Scholten, Geodan, plusminus 2003
• "'Zien is geloven', moet eigenlijk zijn 'Zien is begrijpen'. Met een GIS kan dat." Bron: onbekend,
gezien in een GIS-tijdschrift.
• "De vraag of GIS in het centrum van een Enterprise Asset Management Systeem (EAMS) moet
staan is niet meer relevant, aangezien het GIS en de EAMS volledig gelinkd kunnen worden." Uit
de energiewereld; Bron onbekend, plusminus 2005.
• "Veel ICT-intensieve innovaties, zoals GIS, binnen projecten vereisen projectbrede basigegevens
en stellen hieraan hoge eisen. Het gebruik van GIS vereist goed beheerde basisgegevens."
Bouwdienst RWS, exacte bron onbekend
Over de afname van het aantal cartografie / GIS-opleidingen in Nederland:
• "Wie kan er straks nog kaarten maken in het land der blinden", Geo-Info 2007, nr 7/8, blz 284-286,
in een betoog voor een opleiding voor GISsers met daarin GIS, communicatieve en cartografische
onderdelen.
Over geo-informatie:
• "Er is genoeg geo-data, maar te weinig geo-informatie" Kees van der Graaf, IT-consultant en
Projectmanager
• "Geo-informatie is de informatiedrager van de toekomst" Berry ter Horst, Waterschap Regge &
Dinkel, tijdens een lezing, plusminus 2002
• "Houd van je data, niet van je systemen" Bart Hulshof, Shell EP Europa, in een lezing, plusminus
2003. Ongetwijfeld is deze uitspraak gebaseerd op de constateringen dat systemen goedkoop en
data duur zijn, dat data een langere levensduur heeft en dat de functionaliteiten - minder dan de
informatie behoefte - sterk aan verandering onderhevig is.
• "Als een database gegeocodeerd is, hebben alle applicaties toegang tot die informatie." Raymond
Pease, State of Louisiana in het GIS-blad ArcUser (2004); nb: Geocoderen kan met een GIS.
Door geocoderen word aan alle databasegegevens een locatie toegevoegd, waarne deze
gegevens te combineren zijn, zonder koppeling via zogeheten id- of sleutel-velden.
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Over BI-tools in relatie tot GIS. Business Intelligence, wordt - net als een GIS - gezien als een datacombineer-én-extract-tool, zij het dat dit niet geografisch gebeurt:
• "Het gemis van het 'waar' in een BI-tool is conceptueel van aard en heeft niets te maken met een
(eventueel gebrek aan) de locatiecomponent in de data; deze locatiecomponent en de
omgevingsinformatie kan alleen met een GIS worden toegevoegd." Raymond Pease, State of
Louisiana in het GIS-blad ArcUser (2004)
• "Kaarten aan BI-tools toevoegen is een concurrerend voordeel. Niet alleen omdat zo beslissingen
op méér informatie worden gebaseerd, maar ook omdat de resultaten beter worden
gecommuniceerd én begrepen" W.S. Holland in het tijdschrift Arcuser (2004)
• "Het gebruik van GIS bij het visualiseren van BI-analyses, is véél krachtiger dan dit alleen maar
combineren met een kaartje. GIS kan de subset uit BI in díe context neerzetten die op dat moment
en op die plek relevant en actueel is; een flexibele kaart. Een GIS zet de subset uit de BI-tool in de
context van de echte wereld." W.S. Holland in het tijdschrift Arcuser (2004)
• "Zonder ruimtelijke visualisatie zijn we met een BI-tool alleen maar aan het rapporteren en
samenvatten wat we al wisten. Een GIS voegt de ruimtelijke contect toe." W.S. Holland in het
tijdschrift Arcuser (2004)

COMPLETE INHOUDSOPGAVE
VAN HET HANDBOEK GEO-VISUALISATIE
Voor het geval het gewenst is om een inhoudsopgave voor het hele wikibook (drie pdf-delen) te
hebben, is vanaf augustus een pdf-versie beschikbaar. Deze kan zonder problemen (immers, e
bladzijden zijn genummerd met romeinse cijfers) worden tussengevoegd, bijvoorbeeld tussen
bladzijde 8 en 9 van deel A.

Al bovenstaande informatie afkomstig van http://nl.wikibooks.org Wikibooks NL.
Wikibooks NL is onderdeel van de wikimediafoundation.

•
•

•

Dit Deel C van het Wikibook ‘Handboek Geo-visualisatie’ is het laatst bewerkt op 2 juni 2008.
De tekst op Wikibooks is zonder enige vorm van garantie beschikbaar onder de GNU Free
Documentation License en de CC-BY-SA licentie. Meerdere oudere pagina's zijn slechts
vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License; deze pagina's zijn gemarkeerd met
een mededeling dat slechts de GNU Free Documentation License op die pagina van
toepassing is.
Informatie over de gebruikte illustraties (licentie, bron, auteur) volgt op de pagina’s hierna.
Voor meer informatie over de illustraties en de gebruikte bestandsnamen daarvan wordt
verwezen naar de internet-versie op www.wikibooks.nl. Met één klik op deze illustraties heeft
men de beschikking over alle achtergrond informatie ervan.

Aangezien de licentie waaronder de illustraties zijn vrijgegeven dat vereist - bij opname in wat voor
medium dan ook - zijn in deze PDF de volgende gegevens van alle gebruikte illustraties genoemd:
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Te vinden op
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There is some discussion about the license
of this picture. See www.wikibooks.nl or
Wikimedia Commons.
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n License
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This image is in the public domain because
it contains materials that originally came
from the United States Central Intelligence
Agency's World Factbook

Probably Klaas1987 is the author also.

Public Domain
Public Domain

GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
Public Domain
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
Public Domain
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Public Domain
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Dit verkeersbord is afkomstig uit het
Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens (RVV) welke onderdeel
uitmaakt van de Nederlandse wetgeving
(http://wetten.overheid.nl) en is daarom
publiek domein.

Dit materiaal is afkomstig van CIA World
Factbook en is publiek domein

Original image was Royal Mail early
morning delivery, Omagh by Kenneth Allen
at the Geograph project
This work is in the public domain in the
United States because it is a work of the
United States Federal Government under
the terms of Title 17, Chapter 1, Section

Handboek Geo-visualisatie
(PDF Deel A B C)

Illustratie

Te vinden op

347

Wikimedia Commons

348

Wikibooks-NL

349

Wikibooks-NL

351

Wikibooks-NL

bewerking: T. Nijeholt /
bron: NASA World Wind
T. Nijeholt

353 (boven)

Wikibooks-NL

Rex

353 (onder)

Wikibooks-NL

T. Nijeholt

355

Wikimedia Commons

http://en.wikipedia.org/wi
ki/User:Toniht, cropped
by
http://en.wikipedia.org/wi
ki/User:Plugwash

357

Wikibooks-NL

T. Nijeholt

358 (rechts)

Wikimedia Commons

358 (rechts)

Wikibooks-NL

http://nl.wikipedia.org/wi
ki/Gebruiker:BenTheWik
iMan
T. Nijeholt

359 (3 maal)

Wikibooks-NL

T. Nijeholt

365 (boven), 365
(rechtsonder)
366

Wikibooks-NL

T. Nijeholt

Wikibooks-NL

G. van Teeffelen

366

Wikimedia Commons

367 (boven)

Wikimedia Commons

http://commons.wikimedi
a.org/wiki/User:Rex_Ger
manus
http://commons.wikimedi
a.org/wiki/User:Roke

367 (onder)

Wikibooks-NL

T. Nijeholt

368

Wikimedia Commons

369

Wikimedia Commons

http://commons.wikimedi
a.org/wiki/User:San_Jos
e
USDA employee

370 (boven)

Wikimedia Commons

http://en.wikipedia.org/wi
ki/User:Ish_ishwar

370 (onder)

Wikimedia Commons

http://commons.wikimedi
a.org/wiki/User:Wiz9999

371 (boven)

Wikimedia Commons
/ Wikibooks.nl

371 (onder)

Wikimedia Commons

372

Wikibooks-NL

Mig de Jong
(http://nl.wikipedia.org/wi
ki/Gebruiker:Migdejong)
Roke
(http://commons.wikime
dia.org/wiki/User:Roke)
T. Nijeholt

373

Wikimedia Commons

374

Wikimedia Commons

Handboek Geo-visualisatie
(PDF Deel A B C)

Auteur / Bron
Government
Ursus
(http://commons.wikime
dia.org/wiki/User:Ursus)
T. Nijeholt

Stefan Kühn
(http://de.wikipedia.org/
wiki/Benutzer:Stefan_K
%C3%BChn)
USGS

Licentie

Overige (bron)informatie
105 of the US Code.

Public Domain
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
Publiek
domein, eigen
werk
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
GNU Free
Documentatio
n License

GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
Publiek
domein, eigen
werk
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
Publiek
domein, eigen
werk
GNU Free
Documentatio
n License
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
GNU Free
Documentatio
n License

(Het figuur is op basis van beelden van de
NASA gemaakt (NASA World Wind; 2007).

Dit is drie maal hetzelfde figuur, met een
andere resolutie afgebeeld

Bron data: Bron Grote Bosatlas 2002/2003
(CD-rom).

This image is a work of a United States
Department of Agriculture employee, taken
or made during the course of the person's
official duties. As a work of the U.S. federal
government, the image is in the public
domain.

Creative Com
mons
Attribution 2.0
GNU Free
Documentatio
n License
GNU Free
Documentatio
n License
GNU Free
Documentatio
n License
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl

Deze kaart is gebaseerd op wijkgegevens
zoals die in het NRC-Handelsblad dd 8-122007 verscheen. De ondergrond is blind
gedigitaliseerd op gegevens zoals die op
www.openstreetmap.nl te vinden zijn.
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United States Department of
Interior(http://en.wikipedia.org/wiki/United_S
tates_Department_of_Interior). For more
information, see the official USGS copyright
policy (http://www.usgs.gov/visualid/credit_usgs.html#copyright)

375 (boven)

Wikimedia Commons

375 (onder, links)

Wikimedia Commons

375 (onder, midden)

Wikibooks-NL

375 (onder, rechts)

Wikimedia Commons

376

Wikimedia Commons

Original uploader was
Bigfoot kevin at
nl.wikipedia

377

Wikimedia Commons

378

Wikibooks-NL

http://commons.wikimedi
a.org/wiki/User:San_Jos
e
T. Nijeholt

GNU Free
Documentatio
n License
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl

379 (3x, boven)

Wikimedia Commons

Public Domain

379 Onder)

Wikibooks-NL

Original uploader:
http://en.wikipedia.org/wi
ki/User:Ceha
Bron:
www.gutenberg.org
(http://www.gutenberg.or
g/files/16363/16363h/images/image025full.jpg

Public Domain

Deze bron (Image025-full.jpg) is
(gedeeltelijk) afkomstig van Project
Gutenberg. Bronnen afkomstig van Project
Gutenberg zijn in het publiek domein.

380

Wikimedia Commons

Central Intelligence Agency's

Public Domain

This image is in the public domain because
it contains materials that originally came
from the United States Central Intelligence
Agency's World Factbook.

381 (linksboven)

Wikibooks-NL

MADe

381 (rechtsboven)

Wikimedia Commons

http://fr.wikipedia.org/wik
i/Utilisateur:Pixeltoo

381

Wikimedia Commons

382
383 (boven)

Wikimedia Commons
Wikibooks-NL

http://de.wikipedia.org/wi
ki/Benutzer:WEBMASTE
R
Dr. John Snow
T. Nijeholt

383 (onder)

Wikibooks-NL

384, 385

Wikibooks-NL

386 (links)

Wikibooks-NL

386 (midden), 386
(rechts
389

Wikibooks-NL
Wikimedia Commons

http://commons.wikimedi
a.org/wiki/User:Roke

391 (3x), 392 (2x)

Wikibooks-NL

T. Nijeholt

394 (boven, links)

Wikimedia Commons

http://commons.wikimedi
a.org/wiki/User:Roke

394 (boven, links)

Wikimedia Commons

http://en.wikipedia.org/wi
ki/User:SimonP

GNU Free
Documentatio
n License
GNU Free
Documentatio
n License
GNU Free
Documentatio
n License
Public Domain
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
Publiek
Domain
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
GNU Free
Documentatio
n License
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
GNU Free
Documentatio
n License
GFDL / CCBY-SA-2.5-nl
GNU Free
Documentatio
n License
GNU Free
Documentatio

blz 422 / 424

http://commons.wikimedi
a.org/wiki/User:Van_hel
sing
Roke
(http://commons.wikime
dia.org/wiki/User:Roke)
http://en.wikipedia.org/wi
ki/User:SimonP
(oigineel) en (met
aanpassingen:)
http://en.wikipedia.org/wi
ki/User:Zaparojdik
http://commons.wikimedi
a.org/wiki/User:Ronline

http://nl.wikibooks.org/wi
ki/Gebruiker:GOS
T. Nijeholt
http://commons.wikimedi
a.org/wiki/User:PalaeoM
al
T. Nijeholt

Deel C

Publiek
domein, eigen
werk
GNU Free
Documentatio
n License
GNU Free
Documentatio
n License

GNU Free
Documentatio
n License
GNU Free
Documentatio
n License

Eigen media. Bron data: ((CBS-data
volgens de Bosatlas) volgens het NRC):
Magazine 'M' (bijlage NRC-Handelsblad dd
december 2007, blz 55. Onderwerp 'Wij
staan op de kaart'.)
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