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Voorwoord 

Alles wat we doen, doen we ergens op aarde. ‘Ergens’ is een 

plaatsaanduiding, een ruimtelijk gegeven. Gegevens met een ruimtelijke 

component kunnen in kaart gebracht worden.  

Met Geografische Informatie Systemen (GIS) kunnen deze gegevens snel en 

flexibel in beeld worden gebracht en bewerkt. GIS wordt op heel veel 

terreinen toegepast, teveel voor één module NLT. Daarom hebben we ons 

in deze module beperkt tot één gebied: ‘Veiligheid’. 

 

De module “Veiliger met kaart en GIS” is tot stand gekomen in nauwe 

samenwerking met het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit te 

Amsterdam. Wij danken Ignas Dümmer, docent aan Van Hall Larenstein te 

Leeuwarden, en Marien Bakker, consultant bij Aquagis BV te Zwolle, voor 

hun bijdrage als inhoudelijke experts.  

 

Bij het samenstellen van deze module hebben we gebruik gemaakt van o.a. 

de websites EduGIS, Google Earth en Risicokaart. We hebben inspiratie 

opgedaan bij een aantal MBO- en HBO-modules over GIS, en informatie 

gebruikt uit de boeken ‘Principles of Geographic Information Systems’ (De 

By en co-auteurs, 2004) en ‘Basisboek Integrale Veiligheid’ (Stol en co-

auteurs, 2008). 

 

 

Jan Pijnenborg 

Reina Huisman 

Joop van der Schee 
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Wegwijzer 

Centrale vraag in deze module is: Hoe kunnen kaarten en Geografische 

Informatie Systemen (GIS) ingezet worden om de wereld veiliger te maken? 

Meer specifiek: hoe kun je kaarten en GIS gebruiken om je eigen omgeving 

veiliger te maken? 

Inhoud 

Introductie 
Eerst ga je kijken naar enkele voorbeelden die met verschillende vormen 

van (on)veiligheid te maken hebben. In deze introductie wordt duidelijk 

waarom digitale kaarten en GIS van belang zijn bij de zorg om veiligheid. 

Kaarttechniek 
Hoofdstuk 2 belicht de techniek achter de kaarten. Hoe worden gegevens 

informatie in een systeem en hoe maak je er digitale kaarten van? Wat is 

nu eigenlijk geografische informatie, wat zet je zoal in een kaart en wat 

zijn GIS precies? 

Veiligheid 
Hoofdstuk 3 geeft een inleiding over de theorie achter veiligheid. Daarna 

ga je zelf op diverse internetsites digitale kaarten in samenhang met 

veiligheid  bestuderen. 

Advies 
Het laatste deel begint met een analyse van de risicokaart van Nederland. 

Daarna ga je aan de slag met een project dat als doel heeft een advies te 

geven over verbetering van de veiligheid in je eigen omgeving. 

Leerdoelen 

Aan het eind van deze module: 

 weet je wat de begrippen geografische informatie en GIS inhouden en 

kun je deze toepassen 

 begrijp je hoe gegevens in een kaart kunnen worden weergegeven 

 kun je uitleggen hoe kaartlagen werken in digitale kaarten en GIS 

 heb je inzicht in de theorie en de thema’s bij veiligheid 

 weet je wat de toepassingsmogelijkheden zijn van digitale kaarten en 

GIS op het gebied van veiligheid 

 kun je met behulp van digitale kaarten en GIS een analyse maken van 

de veiligheidssituatie in je eigen woonomgeving. 
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Beoordeling 

Of je bovenstaande leerdoelen hebt bereikt, wordt getoetst en beoordeeld 

aan de hand van: 

 een toets over de behandelde begrippen en toepassingen ervan op het 

gebied van GIS en veiligheid 

 je analyse van een aantal digitale kaarten over veiligheid 

 je onderzoek naar een risicofactor in je eigen omgeving 

 je advies over verbetering van de veiligheid in de eigen omgeving. 

Opbouw module 

Deze module bestaat uit praktische opdrachten, zelfstudie, theorielessen 

en internetopdrachten, die allemaal in het teken staan van veiligheid, 

digitale kaarten en GIS. Alles wat je leert, opschrijft en doet voor deze 

opdrachten verzamel je in een dossier. 

Voorkennis 

Er wordt uitgegaan van de basisvorming havo. Dat houdt in dat je 

voldoende kennis hebt van aardrijkskunde, natuurkunde, wiskunde, 

scheikunde en biologie en dat je over vaardigheden op deze terreinen 

beschikt. 
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1 Veiligheid in kaart 

1.1 Criminaliteit 

De meeste mensen denken bij (on)veiligheid het eerst aan het 

al of niet voorkomen van criminaliteit. Criminaliteit is een van 

de vele vormen van onveiligheid. In figuur 1 zie je een 

opsomming van gebieden waarop (on)veiligheid een rol speelt. 

 

Jaarlijks worden er in ons land 1,2 miljoen aangiftes gedaan. De 

helft daarvan gaat over inbraak.  

Is hiermee gezegd hoeveel criminaliteit er in Nederland 

plaatsvindt? Nee, dit soort gegevens dekt niet alle criminaliteit, 

want niet alle misdrijven worden opgemerkt, en sommige 

worden wel opgemerkt maar niet bij de politie gemeld. Het 

maakt daarbij nogal uit om wat voor soort misdrijf het gaat: 

een inbraak wordt gemakkelijker gemeld dan een 

zedenmisdrijf. Bij de interpretatie van criminaliteitscijfers is 

dus voorzichtigheid geboden. 

Er bestaan sites met ruimtelijke gegevens van allerlei soorten misdrijven. 

Opdracht 1 gaat over een van deze sites. 

1. Opdracht: misdaadkaart 

a. Klik op ►URL1 en ga na hoeveel misdaden van het type diefstal er in 

Nederland dit jaar hebben plaatsgevonden. 

b. Doe hetzelfde voor de volgende steden: Groningen, Utrecht en Tilburg. 

Hiervoor kun je het zoekvenster rechtsboven in het scherm gebruiken.  

c. Vul de naam van je eigen woonplaats in en geef aan hoeveel 

verschillende soorten misdrijven je op het kaartje kunt zien.  

d. Dubbelklik op één van de symbooltjes en schrijf wat dit voorval is. 

e. Wie onderhoudt deze site? Kijk hiervoor onderaan de pagina. 

f. Waar komen de gegevens vandaan? Kijk hiervoor onderaan de pagina. 

1.2 Digitale kaart 

De misdaadkaart van opdracht 1 is een voorbeeld van een digitale kaart. 

Om je een idee te geven van de mogelijkheden die dit soort kaarten 

bieden, maak je nu eerst opdracht 2. 

 

 

 

Figuur 1: veiligheidsterreinen 
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2. Opdracht: EduGIS 

Ga naar ►URL2 en klik op Lesmateriaal Kennismaking EduGIS. Doorloop 

eerst alle stappen van dit programma. Beantwoord daarna de volgende 

vragen. 

a. Wat is de overheersende grondsoort rond de plaats waar jouw school 

zich bevindt? 

b. Hoe groot is de bevolkingsdichtheid in de omgeving waar jouw huis 

staat? 

c. Hoeveel procent van de bevolking in jouw buurt is ouder dan 65 jaar? 

 

Bij opdracht 2 wordt duidelijk dat het gebruik van digitale 

kaarten erg handig is; je kunt over een gebied heen scrollen, 

in- en uitzoomen en kaartlagen aan- of uitzetten (zie figuur 2). 

Daardoor krijg je precies dát stuk kaart in beeld dat je wilt, 

met de gegevens die jou op dat moment interesseren. 

 

Informatie of gegevens die gekoppeld zijn aan een locatie 

noemen we geo-informatie. Met behulp van een Geografisch 

Informatie Systeem (GIS) is deze informatie op te slaan, te 

bewerken, ruimtelijk te analyseren en te visualiseren. Digitale 

kaarten kunnen worden beschouwd als een GIS-product. 

 

Overal waar mensen overzicht over een bepaalde ruimte en 

het gebruik van die ruimte willen hebben, kan GIS nuttig zijn. 

Het geeft bovendien de mogelijkheid tot het leggen van 

verbanden tussen verschillende processen. Daarom wordt 

zowel door de overheid als door het bedrijfsleven op de 

volgende gebieden gebruikgemaakt van GIS: 

 bouw en infrastructuur 

 openbare orde en veiligheid 

 ruimtelijke planning 

 verkeer 

 watermanagement 

 meteorologie 

 natuurbeheer 

 agrarisch grondgebruik. 

 

De toepassingsmogelijkheden zijn te veel om in één NLT-module te 

behandelen. Daarom focust deze module op één aspect: veiligheid. Met GIS 

kun je bijvoorbeeld heel snel een gevarenzone in kaart brengen: zie  

figuur 3. 

 

Hoe GIS in de praktijk gebruikt wordt bij ongelukken, is te zien in een 

filmpje van Youtube. Zie bron 1 en ►URL3. 

 

Figuur 2: kaartlagen in GIS. 
Bron: http://www.esri.nl 

Figuur 3: gevarenzone digitaal in 
beeld. Bron: http://www.rijv.nl 
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1. Bron: GIS in de meldkamer 

Bij rampenbestrijding zijn verschillende diensten actief. Naast politie en 

brandweer zijn dat ambulancediensten en de Geneeskundige Hulpverlening 

bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Deze diensten moeten binnen een 

bepaalde veiligheidsregio nauw samenwerken. Meldingen van ongevallen 

komen binnen op een gemeenschappelijke meldkamer. Daar zitten mensen 

aan de telefoon die met een GIS-systeem in staat zijn om voertuigen van 

de hulpdiensten op digitale kaarten te volgen. Dit systeem (Ambunet) is 

ontwikkeld door Ambulancezorg Nederland. Het maakt gebruik van AVLS 

(Automatic Vehicle Location System).  

Bron: Basisboek Integrale Veiligheid en http://www.youtube.com 

3. Opdracht: meldkamer op Youtube 

Bekijk aandachtig het filmpje ►URL3. Let goed op want na afloop moet je 

de volgende vragen beantwoorden:  

a. Leg uit hoe Ambunet bovenregionaal kan worden ingezet. 

b. Welke organisaties komen, naast de Ambulancezorg, aan het woord om 

iets te zeggen over Ambunet? 

c. Noem tenminste 3 voordelen van Ambunet die in het filmpje genoemd 

worden. 

d. Breng kort onder woorden wat in dit verband het nut is van GIS. 

1.3 Veiligheid op straat 

Hoe GIS-software kan worden ingezet om de veiligheid op straat in beeld 

te krijgen, kun je lezen in bron 2. 

 

2. Bron: één beeld zegt meer dan duizend woorden 

De maatschappij verwacht dat de politie ervoor zorgt dat de burger zich 

veilig voelt, zowel op straat als thuis. Het blijkt dat het gevoel van 

veiligheid het meest beïnvloed wordt door verkeersongevallen en door 

kleine criminaliteit. Precies daarvoor is er Politie GIS software ontwikkeld. 

Het systeem laadt de gegevens uit de gegevensbanken van de politie in een 

geografische omgeving. Het resultaat? De politie ziet de concentraties van 

criminaliteit en verkeersongevallen, en kan meteen ingrijpen: aanpassing 

van kruispunten, meer patrouilles in bepaalde zones, enzovoorts. 

"In januari 2006 gingen we met het PolitieGIS van start", vertelt Lotte 

Domen, van politiezone Noordoost-Limburg."Wij visualiseren alle 

ongevallen op kaart. Dat helpt ons om te bepalen waar we mobiele 

cameracontroles uitvoeren. Die gegevens integreren we dan opnieuw met 

de ongeval-statistieken om uit te zoeken wat kruispunten 'zwart' maakt: 

slechte infrastructuur, overdreven snelheid, ...? Dan kijken we of we de 

verkeerssituatie op die plekken veiliger kunnen maken.  
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Bijvoorbeeld door het snoeien van een hoge haag die het zicht belemmert 

op verkeer dat van rechts komt. Of het afremmen van de snelheid door de 

inrichting van een rotonde." 

Bron: http://www.gim.be 

Evenementen waarbij veel mensen op een 

klein oppervlak bij elkaar zijn, brengen 

automatisch veiligheidsrisico’s met zich mee.  

3. Bron: de TT in Assen 
De Dutch TT, traditioneel gehouden op de 

laatste zaterdag van juni, staat garant voor 

een weekend motorspektakel in Assen. Ieder 

jaar trekt de Nacht van Assen,een groot feest 

in de binnenstad aan de vooravond van de 

Dutch TT, tienduizenden bezoekers. Een kleine stad vol met duizenden 

extra mensen, dat geeft grote veiligheidsrisico’s. In het verleden werden 

er vaak vernielingen aangericht in de binnenstad en eindigde het feest 

meestal in rellen waaraan de ME te pas moest komen. In 2003 besloot 

Assen een nieuwe overlegstructuur in te voeren, de ‘coördinatiegroep TT 

Assen’. Hierin zitten onder meer de wethouder veiligheid, een 

brandweercommandant, een politiecommandant, een vertegenwoordiger 

van het circuit en iemand van het openbaar ministerie. Tijdens de 

evenementen wordt de drukte in de binnenstad door deze groep continu 

bijgehouden. Veiligheidscoördinator Kloosterhuis: „Als er 80.000 mensen in 

de binnenstad zijn, schuifelt iedereen. Als dan bijvoorbeeld de snelweg 

nog vol staat met mensen die de stad in willen, zeg ik: dat heeft geen zin. 

Dan kun je simpele maatregelen nemen om de verplaatsing van mensen 

naar het centrum te vertragen. Bijvoorbeeld: de pendeldienst tussen de 

campings en de stad stopzetten. En als dat niet helpt, kan het busvervoer 

vanuit de regio worden stopgezet of de afrit van de snelweg worden 

afgesloten.” 

Bron: Ewout Lamé, NRC Handelsblad, 27 en 28 juni 2008 

4. Opdracht 

4.1 TT-nacht 

Lees het krantenartikel in bron 3. 

a. Noem de vier punten waarover veiligheidscoördinator    

 Kloosterboer informatie moet hebben om tijdens de 

 TT-nacht op een goede manier beslissingen te kunnen  

 nemen. 

b. Wat is de beste manier om deze informatie zo te 

 presenteren dat er een goed overzicht van de situatie  

 ontstaat? 

c. Hoe zou jij dit aanpakken?  
Figuur 5: TT Assen. 

Bron:http:// www.tt-assen.com 

Figuur 4: mensenmassa’s bij 
een popconcert. Bron: 

http://www.morguefile.com 

http://www.tt-assen.com/
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d. Hoe zou een computer hierbij kunnen helpen? 

4.2. Lowlands 

Bekijk de twee plattegronden van Lowlands in figuur 6. 

a. Waar zie je Lake Lowlands op de linker kaart? 

b. Waar ligt het campingterrein op de linkerkaart? 

c. Als jij de veiligheidscoördinator van Lowlands zou zijn, wat voor 

informatie wil je dan op de kaart hebben? 

d. Waarom is het zinvol om die informatie in een GIS op de computer te 

hebben? 

De voorbeelden in dit hoofdstuk laten zien dat GIS heel handig kan zijn bij het bewaken 

van de veiligheid in openbare ruimten, op straat of bij grote evenementen. Je weet nu dat 

GIS een digitale kaart in een computer oplevert. Hoe de techniek achter de kaart in elkaar 

steekt wordt uitgewerkt in hoofdstuk 2. 

Figuur 6: plattegrond Lowlands Biddinghuizen. Bron: http://www.lowlands.nl 
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2 Techniek achter de kaart 

2.1 Geografische informatie in een 
systeem 

Geografisch, wat is dat? 

Informatie is geografisch als ze gebonden is aan een plaats op 

aarde. Hoe vind je die plaats op aarde? Daarvoor heb je 

coördinaten nodig. Om de ruimte en de tijd zoals wij die 

beleven weer te geven, heb je vier coördinaten nodig. 

Meestal gebruik je daarvoor de horizontale coördinaten x en 

y, de hoogte h (of z, zie figuur 7) en de tijd t. 

 

5. Opdracht: verandering in de tijd 

Ga naar de buienradar ►URL4. 

In het menu linksonder staat Mijn radar. Hier kun je onder ‘uw radar 

instellen’ je postcode opgeven. Dan kun je altijd je woonplaats op de kaart 

vinden, ook als de kaart afgedekt is door buien. 

a. Zijn er op dit moment buien boven Nederland? 

b. Zijn er op dit moment buien boven jouw woonplaats? 

c. Als je buien ziet komen of weggaan, geef dan aan hoe lang het duurt 

voordat de buien je woonplaats bereiken, resp. hoe lang het geleden is 

dat ze boven jouw woonplaats hingen. 

Je kunt onder ‘uw radar instellen’ ook een GPS-locatie met coördinaten 

opgeven. 

d. Wat voor coördinaten worden hier bedoeld? 

Lengtegraad en breedtegraad 
Coördinaten in een grafiek ken je al (figuur 8). Om er goed 

mee om te kunnen gaan, heb je allerlei afspraken moeten 

leren: 

 je tekent de twee assen loodrecht op elkaar 

 de as in de breedterichting van het papier is de x-as  

 de as in de lengterichting van het papier is de y-as 

 coördinaten geef je weer in een getallenpaar (x,y) met 

haakjes eromheen 

 het snijpunt van de twee assen noem je de oorsprong (0,0) 

 er zijn ook negatieve punten 

 de schaal langs de assen is belangrijk 

 een punt geef je weer met een symbool  

 punten die bij elkaar horen kun je verbinden met een lijn. 

Figuur 7: Cartesiaans assenstelsel. 
Bron: http://www.mostert.org  

Figuur 8: assenstelsel 
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Op de aarde werkt het eigenlijk hetzelfde als in een 

grafiek. Je kunt plaatsen terugvinden als je de lengte- en 

de breedte- coördinaat van die plaats hebt. Met die twee 

getallen kun je iedere plek op aarde aangeven.  

Ook hier zijn allerlei afspraken gemaakt. Voor het nulpunt 

van de breedtecoördinaat wordt bijna altijd de evenaar 

gebruikt. 

Voor de lengtecoördinaat was dat anders. In het beginjaren 

van de cartografie en tot ver in de 20e eeuw had ieder land 

hiervoor zijn eigen afspraken. Het nulpunt van de 

lengtecoördinaat lag bijvoorbeeld in Madrid, Parijs, 

Washington, Mekka of bij de torenspits van de Onze-Lieve-

Vrouwekerk in Amersfoort. Pas in 1884, op de Internationale 

Meridiaan Conferentie in Washington, is de meridiaan van 

Greenwich als de wereldstandaard voor het nulpunt van de 

lengtecoördinaat aangenomen, zie figuur 9. 

 

Met de komst van GPS (Global Positioning System) en satellietnavigatie 

zijn dit soort internationale afspraken steeds belangrijker geworden. Ook 

voor de uitwisseling van allerlei GIS databestanden zijn deze afspraken 

belangrijk. 

 

 
Figuur 10: lengte- en breedtecoördinaten. Bron: http://www.geoscience.be 

 

Een plaats op aarde geef je aan met zijn breedte B en zijn  lengte L: zie 

figuur 10. Op een platte kaart ziet dit eruit als een assenstelsel met de 

oorsprong (0,0) in de Atlantische Oceaan in de buurt van Afrika (rechter 

plaatje in figuur 10). Daar ligt de kruising van de nulmeridiaan - 

tegenwoordig dus de Greenwichmeridiaan - met de evenaar.  

Figuur 9: de nulmeridiaan in 
Greenwich. Bron: Reina 
Huisman 
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De aarde is echter geen platte kaart, maar een bol. In deze bol zijn lengte 

en breedte hoeken vanuit het middelpunt van de aarde (linker plaatje in 

figuur 10). 

 

Stel je voor dat je de aarde middendoor snijdt, met het vlak van de 

evenaar als snijvlak. Je krijgt dan een onderbol, het zuidelijk halfrond, 

en een bovenbol, het noordelijk halfrond. Het snijvlak vormt het nulpunt 

voor de breedte. De afstand tot dit nulpunt meet je in graden en delen van 

graden. 

 

 De breedte (B) is het aantal graden vanaf de evenaar naar het noorden 

of naar het zuiden. Dit is maximaal 90 graden (bij de polen). De 

noordpool is 90NB of +90 graden. De zuidpool is 90ZB of -90 graden. 

 

Je kunt je ook voorstellen dat de aarde middendoor gesneden wordt met 

het vlak van de nul-meridiaan als snijvlak. Je krijgt dan een westelijk 

halfrond en een oostelijk halfrond. Het snijvlak vormt het nulpunt voor de 

lengte. Ook de afstand tot dit nulpunt meet je in graden en delen van 

graden. 

 

 De lengte (L) is het aantal graden vanaf de nulmeridiaan naar het 

oosten (aangeduid met OL of +) of naar het westen (aangeduid met WL 

of -). Beide tot maximaal 180 graden, zodat het totaal 360 graden 

bedraagt: de hele cirkel rond. 

 De coördinaat van een punt op aarde bestaat dus uit twee getallen 

(B,L). Het eerste geeft de noorder- of zuiderbreedte aan en het tweede 

de ooster- of  westerlengte. 

 

Let op: Deze volgorde is precies andersom als bij x- en y- coördinaten, 

maar zo is het nu eenmaal afgesproken. Om verwarring te voorkomen staat 

er meestal NB/ZB en OL/WL bij. 

 

Op een kaart zet je de breedte B meestal in de lengterichting van het 

papier, op je computerscherm van beneden naar boven. En de lengte L in 

de breedterichting van je papier, op je computer van links naar rechts. Het 

lijkt verwarrend, maar als je onthoudt dat de breedte van zuid naar noord 

loopt en de lengte van oost naar west, dan klopt het weer met wat je 

gewend bent. Immers op de meeste kaarten is het noorden boven en het 

westen links. 

Graden, minuten en seconden 
De omtrek van de aarde bedraagt ongeveer 40 000 km. Gemeten langs de 

evenaar en langs de meridianen is 1 graad dus 40 000 km : 360 = 111 km 

lang. Voor een nauwkeurige aanduiding van een plaats op aarde moet je de 

graden verder onderverdelen. Traditioneel gebeurt dit in minuten en 

seconden. Er zitten 60 boogminuten in een graad. Langs een meridiaan is 
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een boogminuut dus 111 km: 60 = 1,85 km. (Dit is de definitie 

van de zeemijl.) Er zitten 60 boogseconden in een boogminuut. 

Langs een meridiaan is een boogseconde dus ongeveer 31 

meter. Voor een nauwkeurigheid van 30 cm moet je de lengte 

dus op een honderdste van een boogseconde weergeven. 

Berekeningen met dit 60-tallig stelsel zijn heel onhandig, 

daarom kun je B en L ook weergeven in decimale graden of 

graden en decimale minuten (figuur 11). 

6. Opdracht: onderverdeling van graden 

Ga naar Google Earth, te downloaden via ►URL5, kijk onder 

‘Extra (Tools)’ > ‘Opties (Options)’ > ‘3D weergave (3D view)’ 

en zet de weergave van de breedte en lengte (Show Lat/Long) 

in graden, minuten en seconden aan. Zoek en zoom nu in op 

het huis waar je woont. 

a. Wat zijn de coördinaten (Breedte, Lengte) van jouw huis in 

graden, minuten, seconden en honderdsten van seconden? 

 

Je gaat dit nu omrekenen naar decimale graden zoals onderaan 

in figuur 11. 

Je begint met de breedte-coördinaat. 

b. Hoeveel hele graden zitten er in de breedte? 

 

1 boogminuut is 1/60 graad. Dus bijvoorbeeld 3 boogminuten is  

3/60 graad = 0,050000 decimale graden. 

 

c. Bereken nu voor de breedte-coördinaat van jouw huis het aantal 

decimale graden dat overeenkomt met de waarde van de minuten. Tel 

dit op bij het aantal hele graden uit 6b. Rond je antwoord niet af! 

 

1 boogseconde is 1/60 boogminuut en dus 1/(60x60)=1/3600  graad. Dus 

bijvoorbeeld 18,09 boogseconden = 18,09/3600 graad = 0,005025 decimale 

graden. 

 

d. Bereken nu voor de breedte-coördinaat van jouw huis het aantal 

decimale graden dat overeenkomt met de waarde van de seconden. 

Tel dit op bij het aantal graden uit 6c. Rond je antwoord niet af! 

 

Voor een precisie van 30 cm moet je de lengte op een honderdste (0,01) 

van een boogseconde weergeven. De getallen 0,0095 en 0,0104 rond je dan 

allebei af op 0,01. 

 

Het afronden. 

e. Hoeveel decimale graden zijn 0,0095  0,010 en 0,0104 boogseconden? 

f. Op welk gelijk getal kun je de drie uitkomsten van 6e afronden? 

Figuur 11: omrekenen met 
minuten en seconden. 
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h. Hoeveel decimalen heb je dus nodig voor een precisie van 30 cm of 

minder? Rond nu je antwoord uit 6d af. 

 

En nu de lengte-coördinaat. 

i. Bereken nu op dezelfde manier de lengte-coördinaat van je huis in 

decimale graden. 

 

Tot slot. 

Zet nu in Google Earth de weergave van de lengte en breedte in decimale 

graden. Zoek en zoom weer in op je huis. 

j. Kloppen de waarden die je hierboven hebt berekend met de waarden 

van Google Earth? 

Kaartschalen 

4. Bron: klein- en grootschalig 

De schaal is de verhouding tussen de werkelijkheid en de afbeelding ervan 

op de kaart. Deze wordt uitgedrukt in een breuk. Als de kaart 10 000 × 

kleiner is dan de werkelijkheid, dan is de verkleiningsfactor 0,0001. Of 

anders geschreven 1⁄10000, of nog anders 1 : 10 000. Deze laatste 

schrijfwijze is de meest gebruikelijke en spreek je uit als ‘één op 

tienduizend’. 1: 10 000 wil zeggen: 1 cm op de kaart staat voor 10 000 cm 

in werkelijkheid. 

De termen grootschalig en kleinschalig verwijzen naar de breuk. Een schaal 

1 : 10 000 is grootschalig en een schaal  

1 : 10 000 000 is kleinschalig. Bedenk daarbij dat schalen breuken zijn. 
1⁄10000 is een duizend keer groter getal dan 1⁄10000000.  

Kleinschalig betreft dus een grote verkleining van de werkelijkheid, veel 

overzicht en weinig precisie. Grootschalig betreft een geringe verkleining 

t.o.v. de werkelijkheid, veel detail en een grote nauwkeurigheid.  

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/schaal_(verhouding) 

7. Opdracht: kaarten en schalen 

a. De schaal van een kaart is 1:100.000. Hoeveel kilometer is 1cm op 

deze kaart in werkelijkheid? 

b. Een afstand van 1cm op een kaart is in werkelijkheid 100 km. Wat is de 

schaal van deze kaart? 

c. Een kaart heeft een schaal van 1:25 000. Hoeveel km is een afstand 

van 1cm op de kaart in werkelijkheid? 

d. Een afstand van 1cm op een kaart is in werkelijkheid 10 m. Wat is de 

schaal van deze kaart? 

Zet de schalen van 7a – d onder elkaar in je schrift: 

 a. 1:100 000, ofwel 1cm is .... km 

 b. 1: ........, ofwel 1cm is 100 km 

 c. 1:25 000, ofwel 1cm is ... m 

 d. 1: ........, ofwel 1cm is 10m. 
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e. Geef aan welke schaal onderstaande kaarten hebben door de letters A 

t/m G naast de juiste schaal (a t/m d) te zetten: 

 A. kaart van Europa in een atlas 

B. provinciekaart 

C. plattegrond van de Efteling 

D. uitvouwbare wegenkaart van Nederland 

E. schoolwandkaart van de wereld 

F. wandelkaart 

G. kaart van een plan voor een nieuwbouwwijk. 

 

Het systeem van lengte- en breedtegraden werkt prima voor kleinschalige 

kaarten waarop grote delen van de aarde staan, met een schaal van 1:100 

000 of kleiner. Anders is dit voor grootschalige detailkaarten zoals 

stadsplattegronden en topografische kaarten met een schaal van 1:25 000 

of groter. Op deze kaarten wil je de afstanden uitgedrukt zien in 

kilometers of zelfs meters. Een systeem van graden, minuten en seconden 

werkt op deze schaal niet prettig. En als je er toch mee gaat rekenen 

levert het gemakkelijk fouten op. 

 

5. Bron: effecten van kaartschalen 

Kaarten zijn tegenwoordig vrijwel allemaal  

beschikbaar op de computer. Hierdoor kun  

je flink inzoomen op objecten, ook als die  

op een kleinschalige overzichtskaart staan. 

Bij grootschalig gebruik kan dat tot  

problemen leiden. Zo kun je bijvoorbeeld  

een wegenkaart van Europa (schaal  

1:5 000 000) combineren met een kaart  

waarop nauwkeurige locaties van benzine- 

stations in Nederland staan (schaal  

1:10 000). Dit kan vreemde effecten  

opleveren wanneer je inzoomt op één van  

die benzinestations: de weg lijkt verkeerd ingetekend en het 

benzinestation ligt aan de verkeerde kant van de weg of helemaal niet aan 

de weg. Maar de weg is helemaal niet verkeerd ingetekend. Op de 

oorspronkelijk bedoelde schaal was de nauwkeurigheid groot genoeg, en 

lag de weg op de juiste plek. Dat deze weg nu  blijkbaar toch verkeerd 

ligt, komt omdat je te ver hebt ingezoomd. Je moet dus bij het 

combineren van verschillende kaarten rekening houden met de 

oorspronkelijke schaal. Kleinschalig gemaakte kaarten zouden op bepaalde 

grootschalige kaartniveaus niet meer in beeld mogen komen. 

Bron: http://nl.wikibooks.org/wiki/Geo-visualisatie 

 

Figuur 12: wegenkaart in Oman 
verschoven t.o.v. satellietbeeld. 
Bron: Google Earth 
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8. Opdracht: 100x100 meter in boogseconden 

Ga naar Google Earth, te downloaden via ►URL5, en zet de 

weergave van de lengte en de breedte in graden, minuten en 

seconden. Klik de meetlat aan op de balk boven de kaart. Je 

krijgt dan een klein pop-up menu (zie figuur 13). Maak in dit 

menu de lengte-eenheid meters. Teken nu een noord-zuidlijn 

op de kaart en maak die precies 100 m lang. Zoom zonodig in 

of uit.  

a. Hoe kun je aan de coördinaten onderin het scherm zien of 

de lijn echt noord-zuid loopt? 

b. Wat zijn de breedtecoördinaten van het begin en van het eind van de 

lijn? 

c. Hoe lang is deze noord-zuidlijn in boogseconden? 

Teken nu een oost-westlijn van 100 m. 

d. Hoe lang is deze oost-westlijn in boogseconden? 

Kijk nog eens naar figuur 10. 

e. Zijn de breedtecirkels, de parallellen, allemaal even groot? 

f. Zijn de lengtecirkels, de meridianen, allemaal even groot? 

g. Welke halve breedtecirkel is even lang als de meridianen? 

h. Leg uit waarom het aantal boogseconden bij 8c en 8d niet gelijk is 

terwijl de lijnen in meters uitgedrukt wél even lang (100 m) zijn.  

i. Waar op aarde zal dit wél gelijk zijn? 

j. Ga in Google Earth naar een land in dit gebied en kijk of het klopt. 

Welk land heb je gekozen? 

Grid 
Het is heel onhandig dat een afstand van 100 meter in de noord-

zuidrichting een ander aantal boogseconden is dan een afstand van 100 

meter in de oost-westrichting. Hoe kun je dan een goede wereldkaart 

maken? Als je lengtes en breedtes op gelijke afstand langs rechte lijnen in 

een assenstelsel zet, krijg je een sterke oost-west uitrekking bij de polen 

(figuur 14).Als je de afstanden tussen de breedtecirkels naar de polen toe 

steeds groter maakt is de vervorming weg, maar dan worden gebieden bij 

de polen, bijvoorbeeld Groenland, veel te groot ten opzichte van gebieden 

bij de evenaar, bijvoorbeeld Afrika (figuur 15).Als je de meridianen krom 

maakt is is dit opgelost, maar dan heb je geen rechthoekig assenstelsel 

meer (figuur 16). 

Figuur 13: 100 meter oost-
west. Bron: Google Earth 

Figuur 15: Mercator projectie. 
Bron: http://www.baw.de 

Figuur 16: Robinson projectie. 
Bron: http://www.baw.de 

Figuur 14: cylindrische 
projectie. Bron: 
http://www.baw.de 
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In alle gevallen is het heel erg lastig om precieze afstanden op 

de kaart te meten. Voor kleinschalige kaarten is dit meestal 

geen probleem. Het overzicht is dan het belangrijkst. Voor 

grootschalige kaarten is het meten van afstanden vaak wel 

heel belangrijk. Daarvoor is een rechthoekig 

coördinatensysteem of grid (figuur 17) nodig waarbij: 

 de assen loodrecht op elkaar staan 

 de afstand tussen twee opeenvolgende coördinaten 

constant is 

 de schaal langs beide assen gelijk is. 

 

Hierdoor is er één schaalfactor, kun je afstanden meten op de 

kaart en met behulp van de schaalfactor omrekenen naar 

afstanden in werkelijkheid. Ook kun je de afstand tussen twee 

punten berekenen met de stelling van Pythagoras. 

 

De meeste landen hebben dan ook een rechthoekig kilometer- 

en metergrid voor hun topografische kaarten. Ook Nederland 

heeft zo’n grid, het Rijksdriehoeksgrid (RD). Dit grid had zijn 

oorsprong bij de spits van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 

Amersfoort.  

 

Om te voorkomen dat met positieve en negatieve waarden 

gewerkt moest worden - vaak oorzaak van fouten - is de 

oorsprong van dit grid naar het zuidwesten verplaatst. Precies 

463 000 m naar het zuiden en 155 000 m naar het westen 

(figuur 18). Hierdoor heeft elk punt in Nederland een positieve 

waarde. De waarden van de x- (of oost-west-) coördinaat 

liggen tussen 0 en 300 000 m en die van de y- (of noord-zuid-) 

coördinaat tussen 300 000 en 620 000 m. Je kunt dus de 

coördinaten niet per ongeluk verwisselen, want dan kom je op 

een plek buiten Nederland uit. Het Rijksdriehoeksgrid wordt in 

Nederland gebruikt en onderhouden door de Topografische 

Dienst Kadaster. Dit is de overheidsinstantie die alle officiële 

kaarten maakt en de laatste jaren ook veel digitale GIS-

databestanden verzorgt. 

9. Opdracht 

9.1 Coördinaten in het Rijksdriehoeksgrid  

Ga naar Google Earth (►URL5). Zet de weergave van de lengte en breedte 

in graden, minuten en seconden.  

a. Wat zijn de coördinaten van je huis? 

b. Wat zijn de coördinaten van je school? 

c. Geven de coördinaten aan hoever het is van huis naar school? 

Ga naar de EduGIS ►URL2. 

Figuur 17: rechthoekig grid. 

Figuur 18: oorsprong van het 
Rijksdriehoeksgrid en 
coördinaten van de OLV-
Hemelvaartkerk in Amersfoort. 
Bron: http://www.kadaster.nl 
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d. Wat zijn de coördinaten van je huis op die kaart? 

e. Wat zijn de coördinaten van je school? 

f. Heb je nu snel een idee hoever het is van huis naar school? 

g. Bereken hoever het hemelsbreed is van huis naar school. 

Gebruik hiervoor de stelling van Pythagoras. 

9.2 Maak samen een tabel voor je hele klas 

Maak met de gegevens uit vraag 9d met z’n allen voor je hele klas een 

tabel in Excel met de kolommen naam, x-coördinaat en y-coördinaat van je 

huis. Voeg ook de locatie van je school uit vraag 9e toe. Je kunt ook de 

hoogte van je huis boven zeeniveau toevoegen met behulp van ►URL7. 

Deze tabel zul je in opdracht 15.2 weer gebruiken. 

 

Je hebt nu gezien dat: 

 je iedere plaats op aarde met geografische coördinaten kunt weergeven 

 je voor kleinschalige toepassingen lengte- en breedtegraden kunt gebruiken 

 je voor grootschalige toepassingen beter een (kilo)meter grid kunt gebruiken 

 in Nederland het Rijksdriehoeksgrid gebruikt wordt. 

Informatie, méér dan gegevens 

Gegevens op een hoop 

SULLIVAN Eamon, LEVEAUX Amaury, BERNARD Alain, BOUSQUET Frederick, 

SCHOEMAN Roland, FILHO Cesar, WEBER-GALE Garrett, DRAGANJA Duje, 

FOSTER Mark, GREVERS Matthew, AUS, FRA, FRA, FRA, RSA, BRA, USA , 

CRO, GBR, USA, 1985, 1985, 1983, 1981, 1980, 1987, 1986, 1983, 1970, 

1985, 21.28, 21.38, 21.5, 21.6, 21.9, 21.9, 21.93, 21.94, 21.96, 22.01, 

Sydney, Dunkerque, Eindhoven, Dunkerque, Durban, Rio De Janeiro, Austin 

, Eindhoven, Zagreb , Austin, AUS, FRA, NED, FRA, RSA, BRA, USA , NED, 

CRO, USA, 22/03/2008, 25/04/2008, 23/03/2008, 25/04/2008, 

01/04/2008, 07/05/2008, 06/03/2008, 23/03/2008, 21/06/2008, 

06/03/2008 

 Figuur 19: ongeordende gegevens. 

 
In figuur 19 staan een hoop gegevens, maar hebben die ook betekenis? Heb 

jij enig idee? Je ziet namen, afkortingen van landen, jaartallen, getallen, 

plaatsnamen en data.  

Ordening en classificatie 
Als je het ordent in een tabel krijg je figuur 20. 
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SULLIVAN Eamon AUS 1985 21.28 Sydney AUS 22-03-2008 

LEVEAUX Amaury FRA 1985 21.38 Dunkerque FRA 25-04-2008 

BERNARD Alain FRA 1983 21.50 Eindhoven NED 23-03-2008 

BOUSQUET Frederick FRA 1981 21.60 Dunkerque FRA 25-04-2008 

SCHOEMAN Roland RSA 1980 21.90 Durban RSA 01-04-2008 

FILHO Cesar BRA 1987 21.90 Rio De Janeiro BRA 07-05-2008 

WEBER-GALE Garrett USA 1986 21.93 Austin USA 06-03-2008 

DRAGANJA Duje CRO 1983 21.94 Eindhoven NED 23-03-2008 

FOSTER Mark GBR 1970 21.96 Zagreb CRO 21-06-2008 

GREVERS Matthew USA 1985 22.01 Austin USA 06-03-2008 
Figuur 20: geordende gegevens. 

 

Kun je er nu al meer van maken? Nu worden het mensen met een bepaalde 

nationaliteit, een bepaald geboortejaar, en dan? Misschien een sporttijd. 

Eindhoven heeft een groot wedstrijdzwembad. Ja! Nu ben je er! Je hebt 

de gegevens geordend, en nu kun je ook ‘labels’ aan de kolommen geven 

(d.w.z. er een aanduiding boven zetten): Je kunt de gegevens 

classificeren. Je kunt zelfs een naam aan de hele tabel geven. De 

gegevens hebben nu betekenis.  
 

FINA WORLD SWIMMING RANKINGS 2008 

50 METRES FREESTYLE MEN LC 

ATHLETE NAT BY TIME PLACE CTR DATE 

SULLIVAN Eamon AUS 1985 21.28 Sydney AUS 22-03-2008 

LEVEAUX Amaury FRA 1985 21.38 Dunkerque FRA 25-04-2008 

BERNARD Alain FRA 1983 21.50 Eindhoven NED 23-03-2008 

BOUSQUET Frederick FRA 1981 21.60 Dunkerque FRA 25-04-2008 

SCHOEMAN Roland RSA 1980 21.90 Durban RSA 01-04-2008 

FILHO Cesar BRA 1987 21.90 Rio De Janeiro BRA 07-05-2008 

WEBER-GALE Garrett USA 1986 21.93 Austin USA 06-03-2008 

DRAGANJA Duje CRO 1983 21.94 Eindhoven NED 23-03-2008 

FOSTER Mark GBR 1970 21.96 Zagreb CRO 21-06-2008 

GREVERS Matthew USA 1985 22.01 Austin USA 06-03-2008 
Figuur 21: geclassificeerde gegegens. 

 

Het is een lijst van de zwemmers met de beste seizoentijden van het 

voorjaar 2008 op de 50 m vrije slag zonder keerpunt (LC = Long Course). 

Metagegevens 
De labels van de kolommen en de naam van de hele tabel noemen we 

metagegevens of metadata. Door ordening en classificatie worden de 

gegevens informatie.  

Doordat je nu een overzicht hebt kun je de gegevens gaan analyseren. Hoe 

oud is de oudste zwemmer? En de jongste? Wat is de gemiddelde leeftijd? 

Worden de tijden in de loop van het seizoen steeds beter? Uit welk land 

komen de meeste topzwemmers?  

Als coach kun je de informatie gebruiken, je kunt er wat mee doen. Hoe 

hard gaat jouw pupil nu op deze afstand? Kan hij mee met de besten? 

Heeft hij een kans op de eerstvolgende Olympische Spelen of is de 
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concurrentie te zwaar en moet hij zich op een andere afstand gaan 

richten? 

Van gegevens naar informatie 
In figuur 19 tot en met 21 heb je gezien hoe gegevens door 

ordening en classificatie veranderen in informatie. Het grote 

verschil tussen informatie en gegevens of data is dat je met 

informatie iets kunt doen. Informatie nodigt uit tot actie. 

Met alleen gegevens kun je niets. Zijn ze daarom nutteloos? 

Nee, gegevens vormen de basis van informatie. Gegevens 

kunnen nuttig worden, maar hoe en wanneer?  

 

Om nuttige informatie uit gegevens te halen is het 

belangrijk dat we weten om wat voor gegevens het gaat. Dit 

zijn meta-data. In het voorbeeld hierboven kon je nog een 

heel eind komen met de plaats Eindhoven en de naam Alain 

Bernard (figuur 22). 

 

Ook was er nog wel wat ordening in de gegevens, maar wat als de 

kolommen onafhankelijk van elkaar worden gesorteerd (figuur 23)? 

BERNARD Alain AUS 1970 21.28 Austin  AUS 06/03/2008 

BOUSQUET Frederick BRA 1980 21.38 Austin  BRA 06/03/2008 

DRAGANJA Duje CRO 1981 21.5 Dunkerque CRO 22/03/2008 

FILHO Cesar FRA 1983 21.6 Dunkerque FRA 23/03/2008 

FOSTER Mark FRA 1983 21.9 Durban  FRA 23/03/2008 

GREVERS Matthew FRA 1985 21.9 Eindhoven NED 01/04/2008 

LEVEAUX Amaury GBR 1985 21.93 Eindhoven NED 25/04/2008 

SCHOEMAN Roland RSA 1985 21.94 Rio De Janeiro  RSA 25/04/2008 

SULLIVAN Eamon USA  1986 21.96 Sydney USA  07/05/2008 

WEBER-GALE Garrett USA  1987 22.01 Zagreb  USA  21/06/2008 
Figuur 23: onafhankelijk geordende gegevens. 

 

Binnen de rijen van de tabel (van links naar rechts) is nu geen verband 

meer tussen de gegevens, en daarmee is veel van de waarde, de informatie 

die in de gegevens verborgen zit, verloren gegaan. Als je gegevens opslaat 

is het dus belangrijk om te weten wat die gegevens betekenen en wat de 

onderlinge relatie tussen de gegevens is.  

10. Opdracht: van gegevens naar informatie 

Figuur 24 bevat een hoop gegevens, maar wat betekenen die gegevens?  

a. Hoeveel gegevens zijn er? 

b. Waardoor worden ze gescheiden? 

c. Hoeveel soorten gegevens zijn er? Welke? 

d. Hoeveel gegevens van dezelfde soort zijn er? 

e. Maak nu een tabel van deze gegevens. 

f. Geef de kolommen een naam. 

g. Geef de tabel een titel. 

Figuur 22: Alain Bernard. 
Bron: http://blogspot.com 
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, Beixing Wang, Jenny Wolf, Annette Gerritsen, Judith 

Hesse, Anni Friesinger, Margot Boer, Marianne Timmer, China, Duitsland, 

Nederland, Duitsland, Duitsland, Nederland, Nederland, 37.96, 38.03, 

38.53, 38.75, 38.78, 38.82, 39.06 

 Figuur 24: ongeordende gegevens. 

 

6. Bron: televisiesystemen 

Een ander voorbeeld is het scherm van een  

televisie. De gegevens om het scherm te  

vullen worden pixel voor pixel en regel  

voor regel aangeleverd, maar je televisie  

moet wel ‘weten’ hoe dat een beeld op  

het scherm moet worden. Er zijn hiervoor  

standaarden ontwikkeld. Helaas zijn er in  

de wereld veertien verschillende systemen, 

 voor kleurentelevisie aangevuld met NTSC, 

 PAL en SECAM (figuur 25). Als je een DVD in Amerika koopt kan het dus 

heel goed zijn dat deze niet werkt op je Nederlandse televisie. Er staan 

dan wel een hoop gegevens op die DVD, maar je kunt de film, de 

informatie, niet bekijken, want de meta-gegevens kloppen niet. 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Televisiesysteem 

 

Gegevens worden dus informatie door ordenen en classificeren. Informatie 

kun je op verschillende manieren gebruiken.  

Je kunt er de dingen uithalen die voor jou van belang zijn: reduceren. Dit 

is nodig om een overzicht van de gegevens te krijgen. Statistiek is bij het 

analyseren van de informatie een belangrijk hulpmiddel. 

 

Hierboven stond het voorbeeld van de coach, maar je kunt ook op een hele 

andere manier naar de gegevens kijken. Stel je wilt een nieuw 

wedstrijdzwembad bouwen waarin veel records gezwommen kunnen 

worden. Wat is het snelste zwembad? Waaraan ligt dat? Je merkt al snel 

dat je dan gegevens te kort komt. Wat was de watertemperatuur, hoe diep 

is het bad? Als je informatie hebt, wil je al gauw meer informatie. Hiervoor 

heb je nieuwe gegevens nodig, die je dan weer kunt koppelen aan de 

gegevens die je al hebt en dit kan dan weer nieuwe informatie opleveren. 

11. Opdracht: verkeersslachtoffers in tabel en in kaart 

Ga naar de DataPortal van Rijkswaterstaat ►URL8. 

Ga naar ‘Producten’ en klik onder ‘Verkeersveiligheid’ op ‘Auto’. Klik in 

dit scherm op ‘Tabellen en/of grafieken’. Selecteer het werkblad 

‘Slachtoffers maand’. 

a. Hoeveel verkeersdoden waren er in 2007 in heel Nederland? 

Selecteer het werkblad ‘Slachtoffers wijze deelname’. 

Figuur 25: verschillende TV-
systemen in de wereld.  
Bron: http://wikipedia.nl 
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b. Hoeveel verkeersdoden waren fietsers?  

Selecteer het werkblad ‘Slachtoffers leeftijd’ 

c. Hoeveel verkeersdoden waren jonger dan 25 jaar?  

d. Weet je nu hoeveel fietsers onder de 25 in 2007 in Nederland zijn 

verongelukt? 

e. Kun je een manier verzinnen om de gegevens zodanig weer te geven 

dat je dit verband wél uit de tabel kunt halen? 

f. Is er een manier om meer inzicht in de spreiding van de gegevens over 

Nederland te krijgen? 

 

Wanneer is informatie nu geografisch? Informatie is geografisch als we 

gegevens op een zinvolle manier kunnen koppelen aan een plek op aarde. 

Je kunt die informatie dan op een kaart laten zien. 

 

Je hebt nu gezien dat: 

 je metagegevens nodig hebt om van gegevens informatie te maken 

 statistiek een belangrijk hulpmiddel is om informatie te analyseren 

 goed geordende informatie al gauw tot nieuwe vragen leidt 

 het koppelen van gegevens aan een plaats belangrijk kan zijn voor het analyseren van 

informatie. 

Systeem, wat voegt het toe? 

7. Bron: systeem 

‘Een systeem is een geheel van elkaar wederzijds beïnvloedende 

elementen, gericht op het bereiken van een bepaald doel.’ 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/systeem (systeemtheorie) 

‘Een systeem is een uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als 

geheel toegevoegde eigenschappen heeft.’ 

Bron: http://nl.wiktionary.org/wiki/systeem 

12. Opdracht 

12.1 Is je fiets een systeem? 

a. Wat zijn de elementen of onderdelen van een fiets 

(figuur 26)? 

b. Beïnvloeden deze onderdelen elkaar?  

c. Heeft het geheel meerwaarde ten opzichte van de 

afzonderlijke onderdelen? Ofwel: kunnen de onderdelen samen 

iets wat ze afzonderlijk niet kunnen? 

 

12.2 Is je school een systeem? 

a. Wat zijn de elementen of onderdelen van een school? 

b. Beïnvloeden deze elementen elkaar?  

Figuur 26: is je fiets een 
systeem? Bron: 

http://www.tweewieler.nl 
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c. Heeft het geheel meerwaarde? (Bijvoorbeeld ten opzichte van privéles 

of les van één docent in een kleine groep.) 

d. Wat is het verschil tussen de basisschool en je huidige school?  

Geografisch Informatie Systeem 
In opdracht 3 bekeek je een filmpje over een systeem dat wordt gebruikt 

in de meldkamer (►URL3). In dit filmpje kun je de volgende punten zien: 

 Er staan wegenkaarten op de computerschermen. Op deze kaarten zijn 

de locaties van ambulances, politie- en brandweerauto’s te zien. Ook 

andere informatie zoals bijvoorbeeld de locatie van brandkranen is 

beschikbaar. 

 De mensen van de meldkamer kunnen uitzoomen voor een overzicht en 

inzoomen op details.  

 Ambulances, politie- en brandweerauto’s kunnen afzonderlijk worden 

weergegeven of worden weggelaten. Er kan hierbij zelfs onderscheid 

gemaakt worden tussen voertuigen die al een taak hebben en 

voertuigen die terugrijden of aan het surveilleren zijn. Ook locaties van 

meldingen kunnen worden weergegeven. Extra informatie kan naar 

behoeven worden aan- of uitgezet. 

 Bij een hulpvraag kan de meldkamer ambulances die in de buurt zijn op 

de kaart selecteren en gegevens over deze ambulances opvragen en 

bekijken. 

 

De operator in de meldkamer gebruikt dit geheel van kaarten en 

informatie om tot een beslissing te komen, b.v. welke ambulance de 

opdracht krijgt om naar een melding te gaan. Op het moment dat dit 

besloten is, kan met een klik op de kaart deze ambulance gebeld worden 

om de opdracht door te geven.  

 

Wanneer krijgen gegevens op een kaart zoveel meerwaarde dat het een 

Geografisch Informatie Systeem, een GIS, wordt?  

Hiervoor is nodig: 

 een digitale kaart op een computerscherm 

 de mogelijkheid van interactieve kaartmanipulaties zoals in- en 

uitzoomen 

 het kunnen aan- en uitzetten van kaartlagen met verschillende soorten 

informatie 

 het kunnen combineren van kaartlagen en dus van verschillende 

soorten gegevens 

 het kunnen combineren van kaartlagen met extra informatie uit een 

database in de computer 

 het kunnen groeperen, classificeren, reduceren, analyseren en 

interpreteren van die informatie. 
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Ook bij dit laatste punt wordt een verband gelegd met geografische 

gegevens. Laat bijvoorbeeld alleen de ambulances zien die dicht bij een 

meldpunt zijn, of laat de 10 ambulances zien die het dichtst bij een 

meldpunt zijn. Het gaat bij een GIS om meerdere elementen of 

onderdelen. Door koppeling en interactie krijg je dan iets wat in z’n 

geheel meerwaarde heeft ten opzichte van de afzonderlijke onderdelen. 

 

Geografische Informatie Systemen moeten voldoen aan een aantal criteria 

en zijn daardoor tamelijk gecompliceerd. Met een veel eenvoudiger 

spreadsheet programma als Excel kun je gegevens ook op een bepaalde 

manier bewerken zodat er een soort kaart ontstaat. 

Een ‘kaart’ met Excel 
In figuur 27 zie je een kaart met 1000 willekeurige punten die een 

coördinaat (x,y) hebben. Om verwarring tussen x en y te voorkomen is er, 

net als bij het Rijksdriehoeksgrid, geen overlap in waardes. De x-

coördinaat loopt van 100-199 en de y-coördinaat van 200-299.  

Nu moet je in deze figuur alle punten selecteren die binnen een straal van 

20 om het rode punt (150, 250) liggen: zie figuur 28. 

Hoe doe je dat? 

13. Opdracht: alleen punten binnen een bepaalde afstand (1) 

Stel: je hebt de kaart van figuur 27 op papier. Je hebt dus geen computer, 

maar wel een passer, een schaar en extra papier. Je wilt alleen de punten 

selecteren die binnen de straal van 20 om het rode punt (150, 250) liggen. 

a. Hoe zou je dit kunnen aanpakken? 

b. Bedenk een oplossing waarmee je het rode punt gemakkelijk kunt 

verplaatsen zonder iedere keer een nieuwe kaart te gebruiken. 

c. Bedenk een oplossing waarmee je de afstand gemakkelijk kunt 

veranderen zonder iedere keer een nieuwe kaart te gebruiken. 

 

14. Opdracht: alleen punten binnen een bepaalde afstand (2) 

In een grafiek staan twee punten A(2,12) en B(5,16) 

a. Bereken de afstand tussen de punten A en B. 

Figuur 27: 1000 willekeurige 
punten. 

Figuur 28: punten binnen een 
straal van 20 rond het rode punt. 
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b. Geef een formule voor de afstand tussen een punt (x,y) en het rode 

punt (X,Y).  

 

Als je de coördinaten van deze duizend punten in een tabel hebt (b.v. in 

een spreadsheet zoals Excel), kun je dit probleem op een heel flexibele 

manier programmeren en oplossen.  

Je hebt dan een tabel met duizend rijen, voor ieder punt een rij met de x- 

en de y-coördinaat:  

x y 

151 263 

145 234 

… … 

 

15. Opdracht 

 

15.1 Alleen punten binnen een bepaalde afstand (3) 

Open het Excel spreadsheet ‘1000 plaatsen’. Kijk in het eerste tabblad 

‘1000 punten met afstanden’. 

a. Neem de kopjes van de kolommen uit hokje A1, B1 en C1 over in je 

schrift. Schrijf hierachter wat voor informatie je in kolom A, B en C 

kunt vinden. 

Op rij 2 staan de gegevens van het eerste punt in de hokjes A2, B2 en C2. 

b. Schrijf de waarden voor het eerste punt op.  

Klik het hokje C2 aan. 

c. Welke formule staat er in hokje C2?  

d. Welke waarden staan er op het tweede tabblad ‘centrale punt’ in de 

hokjes B2 en C2? Wat stellen deze waarden voor? 

e. Waar zie je het eerste punt op de ‘kaart’ in het tweede tabblad? 

 

We gaan nu punten verplaatsen. 

Verander de x-coördinaat van het eerste punt op het eerste tabblad ‘1000 

punten met afstanden’. Doe dit door met de linkermuisknop op de waarde 

te klikken en een nieuwe waarde tussen 100 en 199 te typen. Sluit af met 

‘Enter’. 

f. Schrijf opnieuw de waarden voor het eerste punt op en vergelijk ze 

met de waarden uit 15.1b. Wat valt je op? 

g. Staat het eerste punt nog op de kaart? Wat is ermee gebeurd? 

h. In 15.1c heb je een formule opgeschreven. Wat betekent deze 

formule?  

 

We gaan nu de formule kopiëren en overbrengen naar een ander hokje. 

Ga weer naar het eerste tabblad. Klik op C2. Kopieer de formule van C2 

met het ‘Edit’ menu op de taakbalk of met de toets ‘Ctrl+C’. Klik nu op 

hokje C3 en plak de formule hierin met het ‘Edit’ menu of met ‘Ctrl+V’. De 

formule voor de afstand uit hokje C2 is nu gekopieerd naar hokje C3. 
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i. Welke formule staat er nu in hokje C3? Schrijf dit over en vergelijk dit 

met je antwoord bij 15.1c. Wat is er anders en wat blijft gelijk? 

 

We zullen nu onderzoeken wat de functie van het dollarteken ($) in de 

formule is.  

j. Haal in de formule van hokje C2 het dollarteken weg uit B$2. Kopieer 

de formule nu weer naar hokje C3. Welke formule staat er nu in hokje 

C3? Schrijf deze op en vergelijk deze formule met die uit 15.1i. Wat is 

er anders? 

Zet het dollarteken weer terug in de formule van hokje C2. 

Kopieer nu de formule voor de afstand in één keer van hokje 

C2 naar alle volgende punten, hokje C3 t/m hokje C1001 

(figuur 29). Je kunt voor het plakken deze lange kolom in één 

keer selecteren door bovenaan op het eerste element, hokje 

C3, te klikken, dan naar beneden te scrollen met de scrollbar 

rechts en tenslotte onderaan op het laatste element, hokje 

C1001, te klikken terwijl je de ‘shift’-toets vasthoudt.  

k. Welke formule staat er nu in hokje C10? En in hokje C210?  

 

Je gaat nu een met een filter alleen de punten met een 

afstand kleiner dan 20 selecteren. 

Selecteer de hele kolom met afstanden door op de C boven 

deze kolom te klikken. Selecteer in de taakbalk onder het 

‘Data’-menu de optie ‘Filter’ > ‘AutoFilter’. Er komt nu rechts 

van het woord afstand een knop met een pijltje te staan. Klik 

op dit pijltje en selecteer de optie (Custom ...), zie figuur 30.  

Er komt een nieuw menu. Linksboven in het menu selecteer je 

de optie ‘is kleiner dan of gelijk aan’. Rechtsboven typ je ‘20’ 

en je klikt op ‘OK’. 

l. Wat is er op het tweede tabblad ‘centrale punt’ met de 

kaart gebeurd? 

m. Welke rijen staan er nog op het eerste tabblad ‘1000 punten met 

afstanden’? Noem de nummers van de eerste vijf rijen. 

n. Vergroot de maximale afstand naar 30. Wat zie je nu op de kaart? En 

op het eerste tabblad? 

o. Verander op het tweede tabblad de locatie van het rode punt (X,Y) en 

selecteer opnieuw een maximale afstand. Wat gebeurt er op de kaart? 

15.2. Wie woont er dicht bij school?  

Je hebt in opdracht 9.2 een tabel gemaakt in Excel met de coördinaten van 

de woningen van alle klasgenoten.  

Zet de coördinaten van je school op een apart tabblad in Excel. 

a. Maak op dit nieuwe tabblad met de grafiekoptie XY (Scatter) een 

‘kaart’ waarin de locatie van de school staat en ook, met een ander 

label, alle huislocaties. Let op: de grafiek lijkt alleen op een echte 

kaart als de schalen van de assen gelijk zijn. 

Figuur 29: afstanden 
berekend. 

Figuur 30: filter. 
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b. Maak op het eerste tabblad een extra kolom met de afstand tot de 

school. 

c. Maak een filter waarmee je alleen de huizen op minder dan 10 km  

 (10 000m) afstand van school in de kaart ziet. 

 

Je hebt nu gezien dat: 

 een systeem uit onderdelen bestaat die samen een meerwaarde hebben 

 in een GIS op digitale kaarten allerlei gegevens kunnen worden berekend, bewerkt en 

weergegeven 

 je ook in Excel gegevens kunt berekenen, sorteren en filteren. 

2.2 Wat zet je in een kaart? 

In paragraaf 2.1 heb je gezien wat geografische informatie in een systeem 

inhoudt. Bij een GIS werk je met digitale kaarten. Hoe zit een digitale 

kaart in elkaar?  

In deze paragraaf bekijken we verschillende soorten gegevens 

(datastructuren) die je in een kaart kunt zetten. 

Objecten 

De eerste mogelijkheid zijn objecten. Dat zijn afzonderlijke dingen, die 

ieder voor zich een duidelijke afbakening hebben. Vaak zijn dit dingen die 

door mensen gemaakt zijn.  

Hoe zet je objecten in een GIS? 

In een GIS kunnen objecten weergegeven worden als: 

 een punt 

 een lijn, tussen 2 of meer punten, recht of krom 

 een vlak tussen 3 of meer punten. 

16. Opdracht: objecten op een kaart (1) 

Ga naar de site van EduGIS ►URL2 

a. Noem 3 soorten puntobjecten op deze kaart. 

b. Noem 3 soorten lijnobjecten op deze kaart. 

c. Noem 3 soorten vlakobjecten op deze kaart. 

 
Op een kaart geef je objecten weer met symbolen, bv. verschillende 

soorten wegen met verschillend gekleurde lijnen. De betekenis van die 

symbolen zet je dan in een legenda of sleutel. Extra informatie over een 

soort object kun je vaak vinden door te klikken op de legenda. In een GIS 

zijn dezelfde soort objecten in één kaartlaag samengevoegd. Deze 

kaartlaag kun je in zijn geheel aan- of uitzetten (zie figuur 2). Je kunt in 

een GIS ook aan een individueel object informatie toevoegen, bv. een foto 

of een adres. De route van je huis naar school is een voorbeeld van een 
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lijnobject. Ook aan een lijn kun je informatie toevoegen. Bijvoorbeeld de 

lengte, een naam, of een hele routebeschrijving. 

 

Ook de schaal is van belang. Bij een kleine schaal (bijvoorbeeld een 

wereldkaart) worden steden weergegeven als punten. Bij een grote schaal 

(bijvoorbeeld een kaart van je provincie) krijgt een stad een vorm en 

wordt het een vlakobject. Je zag al zoiets gebeuren in Edugis in  

opdracht 2. 

 

In een GIS zijn veel objecten en gegevens gekoppeld. Dit gebeurt via 

tabellen in een database. Er is bijvoorbeeld een koppeling tussen het soort 

symbool van een object en de schaal van de kaart. Ook achtergrondkaarten 

kunnen veranderen als je door in- of uitzoomen de schaal van de kaart 

verandert. Sommige objecten verschijnen alleen in een bepaalde schaal. 

17. Opdracht: veranderen van schaal 

Ga naar EduGIS ►URL2, klik door naar ‘kaarten NL’ en zoom zo 

ver mogelijk in op je huis. Gebruik het icoontje rechtsboven op 

de kaart om een kaartlaag toe te voegen (figuur 31). Zet de 

kaartlaag ‘Kadastrale gegevens’ – ‘percelen’ aan. 

a. Hoe groot is het perceel van je huis? Gebruik hiervoor het 

informatie/identificatie-icoon uit het rijtje icoontjes 

rechtsboven op de kaart. 

Zoom nu steeds verder uit. 

b. Wat gebeurt er met de laag ‘percelen’ als de schaal van de 

  kaart steeds kleiner wordt? 

c. Wat gebeurt er met de achtergrondkaart? 

Je kunt de kaartlaag ‘percelen’ weer uitzetten door rechtsboven 

op de icoon voor de legenda te klikken en vervolgens in de 

legenda op de knop om de kaart uit te zetten, zie figuur 32. 

 

Bij een verandering van schaal verandert het belang van een 

object op de kaart. Sommige objecten, zoals perceelgrenzen, 

worden alleen bij een grote schaal weergegeven. Andere 

objecten, zoals kleine plaatsen, veranderen van symbool als de schaal 

kleiner wordt. Het is een keuze van de kaartmaker bij welke schaal en hoe 

een object wordt weergegeven. 

Velden 

Op een kaart heb je naast objecten ook velden. Een object vult maar een 

gedeelte van de kaart, een veld vult de hele kaart. Een veld betreft 

meestal natuurlijke grootheden als de hoogte van het terrein, de diepte 

van het grondwater, de temperatuur of de concentratie van bepaalde 

stoffen in lucht of bodem. De waarde van deze grootheden kan van plaats 

tot plaats sterk verschillen. 

Figuur 31: een kaartlaag 
toevoegen. Bron: 
http://www.edugis.nl 

Figuur 32: een kaartlaag 
verwijderen. Bron: 
http://www.edugis.nl 
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Net als objecten kunnen velden in verschillende kaartlagen voorkomen. 

Omdat ze de hele kaart vullen is het lastig om twee of meer velden 

tegelijk weer te geven. Een oplossing daarvoor is om de kaartlaag met het 

veld onderop te leggen en daarbovenop alleen kaartlagen met objecten te 

plaatsen.  

 

Een andere mogelijkheid is om de bovenste kaartlaag van een veld een 

beetje transparant te maken. Je ziet dan het veld van de kaartlaag 

eronder er nog een beetje doorheen schemeren. Ook is het mogelijk om 

twee kaarten van hetzelfde gebied naast elkaar te laten zien. Zie als 

voorbeeld ►URL9. 

18. Opdracht: velden transparant maken 

Ga naar EduGIS ►URL2 

Voeg de kaartlaag ‘Milieu’ ‘Fijnstof’ toe. Zoom iets in op het gebied rond 

Rotterdam. 

a. Wat voor verandering zie je als je inzoomt? Wat blijft gelijk? 

Je kunt nu niet meer de kaart van het gebied zien. Klik de icoon voor de 

legenda aan en verander in de kaartlaag Fijnstof de ondoorzichtigheid in 

90%. 

b. Wat is er nu veranderd? 

Voeg de kaartlaag ‘Bevolkingsdichtheid’ ‘gemeenten: bevolkingsdichtheid’ 

toe. Zoom iets in en weer uit. 

c. Wat voor verandering zie je als je inzoomt? Wat blijft gelijk? 

Verander nu de ondoorzichtigheid van de bovenste kaartlaag zodat je de 

kaartlaag van fijnstof er weer doorheen ziet. 

d. Hoe kun je de bovenste kaartlaag helemaal doorzichtig maken? 

e. Hoe kun je alleen de bovenste en de onderste kaartlaag laten zien? 

 

In een echte GIS kun je door filteren gedeeltes van de kaartlagen 

combineren tot een nieuwe kaartlaag, bijvoorbeeld alle gemeenten met 

een grote bevolkingsdichtheid en een kleine hoeveelheid fijnstof. 

 

De kaart van fijnstof uit opgave 18 is een rasterveld. De kaart van de 

bevolkingsdichtheid is een vectorveld. Om wat meer gevoel voor het 

verschil tussen rastervelden en vectorvelden te krijgen, ga je naar een 

eenvoudig voorbeeld kijken.  

19. Opdracht: tekenen met rasters 

Open het programma Paint en teken hierin een cirkel. Vul de cirkel met 

een kleur en haal deze kleur weer weg. Verklein de cirkel.  

a. Kun je de cirkel nu nog met een kleur vullen?  

b. En als je de cirkel nog kleiner maakt?  

c. Kun je de cirkel weer vergroten? 

Teken nog een cirkel die de eerste cirkel gedeeltelijk overlapt. 

d. Kun je de cirkels nog uit elkaar halen? 
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In figuur 33 zie je een cirkel die met het programma Paint is gemaakt en 

met rood is gevuld. Hierna is de cirkel gekopieerd en verkleind. Je ziet 

dat na een aantal keren verkleinen de zwarte rand is verdwenen en de 

cirkel geen echte cirkel meer is. 

20. Opdracht: tekenen met vectoren 

Open het programma Word en teken een cirkel. (Je kunt de teken-

werkbalk vinden onder Beeld, Werkbalken.) Vul deze cirkel met een 

kleur en haal dan de kleur weer weg. Verklein de cirkel. 

a. Kun je de cirkel nu nog met een kleur vullen?  

b. En als je de cirkel nog kleiner maakt?  

c. Kun je de cirkel weer vergroten?  

d. Kun je de rand van de verkleinde cirkel ook dikker maken? 

Teken nog een cirkel die de eerste cirkel gedeeltelijk overlapt. 

e. Kun je figuren over elkaar heen zetten en weer uit elkaar 

 halen? 

f. Geef twee voordelen van tekenen met het programma Word  

 t.o.v. tekenen met het programma Paint. 

g. Zijn er ook voordelen van tekenen met het programma Paint  

 t.o.v. tekenen met het programma Word? Denk bijvoorbeeld  

 aan een wat complexere tekening zoals in figuur 35. Noem  deze 

voordelen. 

 

In figuur 34 zie je een cirkel die met het tekenprogramma van Word is 

gemaakt en met rood is gevuld. Ook deze cirkel is gekopieerd en 

verkleind. Nu blijft de zwarte rand steeds intact en de cirkel blijft een 

echte cirkel. 

 

Velden kunnen als rastervelden of als vectorvelden in de computer 

opgeslagen worden. Beide datastructuren hebben voor- en nadelen. 

 Rastervelden zijn opgebouwd uit gelijke hokjes. De informatie is 

daardoor heel regelmatig over de kaart verdeeld. Voor het weergeven 

van een foto is dit logisch, maar heel vaak heb je niet overal evenveel 

gegevens. Door hun regelmaat zijn rastervelden heel eenvoudig in de 

computer op te slaan en op het scherm weer te geven. 

 Vectorvelden zijn opgebouwd uit punten of lijnen. De informatie kan 

heel onregelmatig over de kaart verdeeld zijn. De structuur van 

vectorvelden op de computer is een stuk ingewikkelder dan van 

rastervelden, maar ze kunnen wel heel flexibel met een variabele 

dichtheid van gegevens omgaan.  

 

De cirkels uit opdracht 19 en 20 zijn vlakobjecten. Voor het weergeven 

van objecten zijn vectoren meestal geschikter dan rasters. Dit komt 

omdat objecten een duidelijke grens hebben. Met rasters is het lastig om 

die grens aan te geven. 

Figuur 33: een cirkel 
als rasterveld. 

Figuur 34: een cirkel 
als vectorveld. 

Figuur 35: complexere 
tekening. 
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Je hebt nu gezien dat: 

 een kaart kan worden gevuld met objecten en met velden 

 een object een duidelijke afbakening heeft 

 een object als een punt, een lijn of een vlak kan worden weergegeven 

 een veld een hele kaart vult en meestal factoren betreft waarvan de waarde van plaats 

tot plaats sterk varieert  

 een veld kan worden weergegeven als rasterveld of als vectorveld. 

Rastervelden 

Velden vullen de hele kaart, er zijn dus geen randen. Voor velden zijn 

rasters vaak heel goed te gebruiken. 

Pixels op een beeldscherm 
Een computerscherm heeft aantal rasterpunten of pixels, bijvoorbeeld 

1280 x 1024 rasterpunten (SXGA = super extended graphics array). Daarom 

ligt het voor de hand een veld als een raster op te slaan. Je hebt dan voor 

ieder punt van het raster een waarde. Omdat het raster regelmatig is hoef 

je niet voor ieder rasterpunt de plaats te onthouden. De plaats van één 

rasterpunt en de afstand naar het volgende punt zijn genoeg. Hierdoor kan 

het raster heel snel door de computer worden ingelezen en op het scherm 

worden gezet. Rasters kunnen hokje voor hokje worden afgebeeld. Een 

voorbeeld is de opbouw van een televisiescherm. Dit gebeurt regel voor 

regel.  

 

Veel programma’s die foto’s laten zien, maken gebruik van de opbouw 

volgens een kwadrantenboom of quadtree. Hiermee krijg je eerst een 

onscherp plaatje van grote vierkanten of rasterblokken. Ieder rasterblok 

wordt vervolgens onderverdeeld in vier kleinere vierkantjes, en deze weer 

in nog kleinere vierkantjes. Daarmee wordt het plaatje steeds scherper. 

Een satellietfoto in Google Earth van bijvoorbeeld de Nieuwe Kerk in 

Amsterdam verschijnt eerst als een grove afbeelding: zie figuur 36. Na een 

tijdje wordt dit veel scherper (figuur 37). De snelheid waarmee dit gebeurt 

is afhankelijk van je computer en je internetverbinding.  

Figuur 37: Nieuwe Kerk in 
Amsterdam met een fijn raster. 
Bron: Google Earth 

Figuur 36: Nieuwe Kerk in 
Amsterdam met een grof 
raster. Bron: Google Earth 
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21. Opdracht: rasters in Google Earth 

Ga naar Google Earth (►URL5) en bekijk dit effect door te verschuiven en 

te zoomen. Let op: hoe sneller je computer, hoe minder je hiervan merkt. 

Als je twee keer op dezelfde plaats inzoomt, dan zie je het effect niet 

meer. Je computer heeft dan het fijne raster nog helemaal in het 

geheugen staan. 

 

Het voordeel van zo’n quadtree-opbouw is dat je zo al snel een idee krijgt 

van het hele plaatje; je hoeft niet te wachten totdat het regel voor regel 

is opgebouwd. Hierdoor kun je direct doorklikken als je het grove plaatje 

herkend hebt. Ook blijft je scherm gevuld als je het beeld met de muis 

verschuift en in- of uitzoomt.  

Opbouw van een quadtree  
Je gaat nu kijken hoe zo’n quadtree in elkaar zit. In figuur 38 

staat een plaatje van 4 x 4 = 16 rasterhokjes in twee kleuren. Bij 

het opslaan in de computer worden niet de 16 rasterhokjes 

opgeslagen, maar de boom die daarnaast staat. Die boom krijg 

je door steeds te kijken naar een stukje van 2 x 2 hokjes. De 

vertaling van deze 16 rasterhokjes naar de boom gaat als volgt: 

 Linksboven zijn alle vier de hokjes wit. Dan sla je op het 2e niveau 

alleen één wit bolletje op. Op het 1e niveau, onderaan, sla je geen 

bolletjes op omdat alle hokjes wit zijn. 

 Rechtsboven zijn van de vier hokjes er twee grijs van kleur. Gemiddeld 

over vier hokjes is dat grijs. Dan sla je op het 2e niveau één grijs 

bolletje op en daaronder op het 1e niveau vier bolletjes met de kleur 

van de individuele hokjes. 

 Linksonder zijn drie hokjes wit. Dan sla je op het 2e niveau voor het 

gemiddelde één wit bolletje op en daaronder op het 1e niveau vier 

bolletjes met de kleur van de individuele hokjes. 

 Rechtsonder zijn drie van de vier hokjes grijs. Dan sla je op het 2e 

niveau voor het gemiddelde grijs op, en daaronder op het 1e niveau 

vier bolletjes met de kleur van de individuele hokjes. 

 Voor het 3e niveau, bovenaan, kijk je naar de vier bolletjes op niveau 

2. Daar zijn twee bolletjes grijs en twee wit. Gemiddeld is dat grijs. 

Dus is er op het 3e niveau één grijs bolletje. 

 

In figuur 39 staat linksonder een plaatje met 8 x 8 = 64 rasterhokjes, 

opnieuw wit of grijs van kleur. Daarnaast staat de bijbehorende quadtree 

getekend. Als je goed kijkt dan zie je dat het kwart linksboven 

overeenkomt met figuur 38. Om de quadtree te bepalen werk je van 

linksonder met de klok mee en doe je het volgende: 

Figuur 38: relatie tussen raster 
hokjes en quadtree bolletjes. 
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Figuur 39: 8x8 raster met 
quadtree. 

 Maak boven het plaatje van 8 x 8 = 64 rasterhokjes een 

plaatje met 4 x 4 = 16 rasterhokjes.  

 Bepaal voor ieder van de 16 rasterhokjes de kleur: bij 4, 3 

of 2 keer grijs in het onderste plaatje wordt de kleur grijs, 

bij 1 of 0 keer grijs wordt de kleur wit. 

 Maak boven het plaatje van 4 x 4 = 16 rasterhokjes een 

plaatje met 2 x 2 = 4 rasterhokjes.  

 Bepaal voor ieder van de 4 rasterhokjes de kleur: bij 4, 3 

of 2 keer grijs in plaatje eronder wordt de kleur grijs, bij 1 

of 0 keer grijs wordt de kleur wit. 

 Maak boven het plaatje van 2 x 2 = 4 rasterhokjes een 

plaatje met 1 rasterhokje.  

 Bepaal voor dit ene rasterhokje de kleur: bij 4, 3 of 2 keer 

grijs in het plaatje eronder wordt de kleur grijs, bij 1 of 0 

keer grijs wordt de kleur wit. 

 

Nu kun je rechts van boven naar beneden bij ieder raster aan de linkerkant 

de bijbehorende quadtree tekenen en invullen. Bij ieder volgend plaatje 

met 4x zoveel hokjes wordt de quadtree een niveau dieper. 

 

Als nu de computer dit plaatje van 8x8 (figuur 39) gaat tekenen dan begint 

hij boven in de boom: 

 Op het 4e en hoogste niveau staat één grijs punt. Er komt dus één 

groot grijs vierkant op het scherm.  

 Daarna kijkt de computer naar het 3e niveau. Hierin staan twee witte 

en twee grijze punten. Het grote grijze vierkant wordt opgesplitst in 

vier kleinere vierkanten, twee wit en twee grijs. 

 Daarna komt het 2e niveau aan de beurt. Twee punten hebben geen 

vertakking meer. Hun vierkanten blijven gewoon staan. De andere twee 

punten worden verder onderverdeeld. 

 Als laatste wordt het onderste niveau gelezen en komt het complete 

raster van 8 x 8 op het scherm. 

22. Opdracht: het bouwen van een quadtree (1) 

Bestudeer figuur 39 en beantwoord de volgende vragen: 

a. Punt a op het 2e niveau in de quadtree heeft geen verdere 

vertakkingen. Wat betekent dit voor de 4 hokjes in het raster waar 

punt a over gaat? 

b. Punt B op het 3e niveau in de quadtree heeft geen verdere 

vertakkingen. Wat betekent dit voor de 16 hokjes in het raster waar 

punt B over gaat? 

 

De computer leest de gegevens van boven naar beneden. Hij geeft dus 

eerst het grove beeld en vult dat steeds verder en nauwkeuriger in. Je 

krijgt dus eerst een onscherp plaatje dat pas duidelijker wordt als je 
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verder in de boom afdaalt. Dit verklaart het 

langzaam scherper worden van de Nieuwe 

Kerk in Amsterdam in de figuren 36 en 37. 

23. Opdracht: het bouwen van een 

quadtree (2) 

Hoe zouden de boom en de vakjes eruit 

zien als je bij 2 of meer witte vakjes voor 

het gemiddelde wit neemt, in plaats van bij 

3 of meer? Dan is het gemiddelde wit als 2 

van de 4 hokjes grijs zijn. Van je docent 

krijg je een vergroting van figuur 40. 

a. Vul de boom van onder naar boven in.  

b. Vul het raster van onder naar boven in. 

c. Vergelijk je resultaat met figuur 39. 

Wat is er anders? 

 

In de praktijk werk je met veel meer dan 8 x 8 rasterpunten en met veel 

meer kleuren. Figuur 41 geeft een voorbeeld met alleen grijstinten en nog 

steeds een beperkt aantal rasterpunten. Het oorspronkelijk plaatje heeft 

32 x 32 rasterpunten. Hetzelfde plaatje is daaronder in een 8 x 8 en in  een 

5 x 5 raster afgebeeld. Kijk eens door je wimpers naar figuur 41. Zie je hoe 

de drie plaatjes dan op elkaar lijken? 

 

Figuur 42 geeft in kleur een hoogtekaart van Groot Brittannië. Donkergroen 

is laag, oranje en geel zijn hooggelegen gebieden. Voor de grotere blokken 

is steeds de gemiddelde kleur van de onderliggende vakjes gebruikt. 

Daardoor verdwijnt het oranje en geel uiteindelijk volledig. 

Figuur 40: 8x8 raster met 
quadtree om in te vullen. 

Figuur 41: lichtbron in 32x32, 8x8 en 5x5 raster. 
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Je hebt nu gezien dat: 

 velden op een kaart kunnen worden weergegeven met rasters (hokjes) 

 binnen een raster elke punt dezelfde waarde heeft 

 deze rasters in de computer worden opgeslagen als kwadrantenboom of quadtree 

 het beeld op het computerscherm wordt opgebouwd volgens de quadtree structuur 

 het grove beeld steeds gedetailleerder wordt als er voldoende tijd is om de hele 

quadtree uit te werken. 

Vectorvelden 

24. Opdracht: velden met variabele waarden 

Ga naar het Actueel Hoogtebestand Nederland ►URL7. Klik op ‘Hoe hoog 

woont u?’ 

a. Bepaal de hoogte in de omgeving van je huis 

b. Bepaal de hoogte in de omgeving van je school 

c. Als je alleen deze twee hoogtes weet, wat is dan de meest logische 

waarde voor de hoogte midden tussen je huis en de school? 

d. En wat is de waarde op een kwart van de afstand? 

 

Velden kun je ook opslaan als vectoren. In GIS wordt hiervoor een 

Triangulated Irregular Network of kortweg TIN gebruikt. Een TIN wordt 

het meest gebruikt voor het weergeven van velden waarvan de waarde op 

iedere plaats anders is. Meestal zijn dit fysische grootheden als 

bijvoorbeeld hoogte en temperatuur. 

 

Figuur 42: voorbeeld van een quadtree datastructuur. Bron: reproduced from Ordnance Survey 
map data by permission of the Ordnance Survey (c) Crown copyright 2009 
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In figuur 43 zie je een plaatje uit Google Earth van de Matterhorn, naar het 

noorden kijkend. Er is een verticale overdrijving van een factor twee 

gebruikt. Het bovenste plaatje is snel genomen en laat duidelijk een grove 

triangulatie zien. Na een tijdje, afhankelijk van de snelheid van je 

computer, wordt het plaatje verder ingevuld door een fijnere triangulatie 

en krijgen de bergen een meer realistische vorm. 

25. Opdracht: vectorvelden in Google Earth 

Ga naar Google Earth (►URL5). Zorg ervoor dat de ‘laag/layer 

Terrain’, links onderaan in het layers menu, aangevinkt is. 

Vlieg nu naar de Matterhorn en kantel het beeld met de 

navigatie knoppen. Je kunt dit beeld versterken door onder het 

‘Tools’ menu naar ‘Options’ te gaan en hier de ‘Elevation 

Exaggeration’ op bijvoorbeeld 2 te zetten. Je krijgt dan een 

goed beeld van de bergen in Zuid Zwitserland. 

Als je een beetje speelt met in- en uitzoomen, dan zie je dat 

de bergen steeds verspringen. Eerst zijn ze scherp driehoekig 

van vorm en als je het beeld stil laat staan dan krijgen ze 

steeds meer detail. De bergen worden dan naar verhouding 

twee keer zo hoog weergegeven als ze in werkelijkheid zijn. 

 

Isolijnen 
Hoe werkt nu zo’n triangulatie? Je gaat uit van een aantal meetpunten op 

locaties die niet noodzakelijk even ver van elkaar liggen. Op deze locaties 

meet je de waarde van een bepaald gegeven in het veld, bijvoorbeeld de 

hoogte. 

Figuur 43: de Matterhorn met een verticale overdrijving van 2 met een grove en een fijnere 
vectorrepresentatie. Bron: Google Earth 

Figuur 44: tien hoogtemetingen.  
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26. Opdracht: interpolatie 

In figuur 44 zie je een kaart met hoogtemetingen op de vier 

hoekpunten en op zes andere locaties. Geef een schatting 

van de hoogte van punt P. 

 

In figuur 45 zijn de punten met elkaar verbonden door een 

onregelmatig netwerk van driehoeken, een TIN. Je kunt nu 

met behulp van de hoogtewaarden op de hoekpunten overal 

in iedere driehoek de hoogte uitrekenen. Dus ook op punt P. 

Dit doe je met lineaire interpolatie tussen de hoekpunten 

van de driehoek. 

27. Opdracht: lineaire interpolatie 

Je gaat kijken hoe lineaire interpolatie werkt met één 

rechthoekige driehoek. 

 

Bepalen van hoogtes door interpolatie. 

a. Teken op ruitjespapier een assenstelsel. Neem voor de x-as waarden 

van 0 tot 5 en voor de y-as waarden van 0 tot 10. Teken in dit 

assenstelsel de punten A (0,0), B(5,0) en C (0,10).  

De hoogte van A is 45 m, van B 50 m en van C 55 m. 

b. Wat is nu de hoogte op het punt (0,5) midden tussen A en C?  

c. En de hoogte op de punten (0,2), (0,4), (0,6) en (0,8)?  

d. Wat is nu de hoogte op het punt (2,0)? En de hoogte op de punten 

(4,0)? 

e. Waar liggen de waardes 51 m en 53 m tussen B en C? 

 

Tekenen van isolijnen. 

Je kunt nu punten met gelijke hoogte verbinden door rechte lijnen. Deze 

lijnen heten isolijnen of contouren. In dit geval zijn het hoogtelijnen. 

f. Teken de hoogtelijnen voor 47, 49, 51 en 53 m in de driehoek.  

g. Wat valt je op aan de hoogtelijnen in de driehoek? 

h. Wat is de hoogte op het punt (1,1)? En op het punt (2,4)? 

Je kunt nu een volgende driehoek hieraan vast koppelen. 

i. Teken het punt D (5,10), D heeft een hoogte van 60m. 

j. Teken nu ook hoogtelijnen in de driehoek BDC.  

k. Wat is de hoogte op het punt (4,8)? 

l. Wat gebeurt er met de hoogtelijnen als de hoogte van D 55 m is? 

m. En wat als de hoogte van D 50 m is? 

 

Voor lineaire interpolatie in een driehoek interpoleer je dus eerst langs de 

zijden van de driehoek. Vervolgens verbind je ieder punt op een zijde met 

een punt van gelijke waarde op een van de andere zijden. Op die manier 

krijg je isolijnen, lijnen tussen punten met gelijke waarde, in dit geval 

hoogtelijnen.  

Figuur 45: triangulatie 
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28. Opdracht: hoogtelijnen 

In figuur 46 zijn in vier driehoeken van de triangulatie om 

de 5 meter hoogtelijnen getekend. De verschillen in hoogte 

zijn met verschillende kleuren aangegeven. Van je docent 

krijg je een vergroting van figuur 46 uitgereikt. 

a. Teken ook in de andere driehoeken van de TIN om de 5 

m hoogtelijnen. Gebruik hierbij lineaire interpolatie. Let 

op: binnen elke driehoek moeten de hoogtelijnen telkens 

evenwijdig aan elkaar lopen. 

b. Wat is de hoogte in punt P? 

c. Kleur de hoogtekaart verder in. Gebruik hiervoor 

opeenvolgende kleuren zoals blauw – groen – geel – oranje – 

rood – paars. Maak ook een sleutel (legenda) bij deze kaart. 

 

Door de hoogtelijnen te tekenen en de kaart in te kleuren heb je de 

hoogtes op deze kaart goed in beeld gebracht. Je kunt nu van ieder punt 

op de kaart de hoogte bepalen door loodrecht op de hoogtelijnen te 

interpoleren.  

Formules 
Als je de coördinaten (x,y) van een plek op de kaart weet, en je weet in 

welke driehoek die plek ligt, dan kun je de hoogte op die plek H(x,y) ook 

met een formule berekenen. In opdracht 29 leer je hoe je zo’n formule 

kunt afleiden uit de hoogtes op de drie hoekpunten. 
 

8. Achtergrondinformatie: H(x,y) = ax + by + c 

Je kunt de hoogte H op ieder willekeurig punt (x,y) binnen de driehoek 

ABC beschrijven met een formule van de vorm:  

( , )H x y ax by c    (1)  

Je gaat nu de waarden van de parameters a, b en c bepalen voor de eerste 

driehoek uit opdracht 27. 

In punt A geldt:  

H(0,0) = 45;  

H(0,0) = a.0 + b.0 + c;  

 

In punt B geldt:  

H(5,0) = 50;  

H(5,0) = a.5 + b.0 + c;  

c = 45;  

 

In punt C geldt: 

H(0,10) = 55;  

H(0,10) = a.0 + b.10 + c;  

c = 45;  

De formule voor de hoogte van punt (x,y) in de driehoek is dus:  

H(x,y) = x + y + 45 (2) 

Figuur 46: hoogtelijnen. 

c = 45 

5a + 45 = 50, dus 

5a = 50 – 45 = 5,  

dus a = 1 

10b + 45 = 55, dus 

10b = 55 – 45,  

dus b = 1 
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29. Opdracht: lineaire interpolatie met formules 

Bestudeer bron 8 en maak daarna de volgende vragen. 

a. Wat is volgens formule (2) de hoogte in punt (1,1) en in punt (2,4)? 

b. Klopt dit met je antwoord van opdracht 27? 

Ook in driehoek BCD geldt H(x,y) = ax + by + c. De hoogte van D is 60 m. Je 

gaat nu de waarden van a, b en c voor de driehoek BDC berekenen. In punt 

B geldt: H(5,0) = 50.  

b. Leg met de formule H(x,y) uit dat geldt: 5a + c = 50 

In punt C geldt: H(0,10) = 55  

c. Leg met de formule H(x,y) uit dat geldt: 10b + c = 55 

In punt D geldt: H(5,10) = 60  

d. Leg met de formule H(x,y) uit dat geldt: 5a + 10b + c = 60 

Oplossen van een stelsel van drie vergelijkingen 

5a + c = 50 (I) 

10b + c = 55 (II) 

5a + 10b + c = 60 (III) 

f. Laat m.b.v. (I) en (III) zien dat geldt: 10b = 10  

g. Welke waarde heeft b in H(x,y) = ax + by + c ?  

h. Laat m.b.v. (II) en (III) zien dat geldt: 5a = 5  

i. Welke waarde heeft a in H(x,y) = ax + by + c ?  

j. Laat m.b.v. (I) en de waarde voor a zien dat 5 + c = 50 

k. Welke waarde heeft c in H(x,y) = ax + by + c ? 

l. Geef nu de formule voor de hoogte H(x,y) voor ieder punt (x,y) in de 

driehoek BCD.  

m. Wat is volgens de formule de hoogte in punt (4,8)? Klopt dit met je 

antwoord van opdracht 27k? 

n. Wat wordt de formule H(x,y) als de hoogte van D 55 m is? 

o. Wat is nu volgens de formule de hoogte in punt (4,8)? Klopt dit met je 

antwoord van opdracht 27l? 

Alternatieve triangulaties 
Er zijn een heleboel manieren om in een vlak met punten een 

TIN te maken. In figuur 47 staat een andere TIN met dezelfde 

triangulatie-punten als hierboven. 

30. Opdracht: alternatieve triangulaties 

Van je docent krijg je een vergroting van figuur 47. 

a. Bepaal ook voor deze alternatieve triangulatie de  

 hoogtelijnen om de 5 m.  

b. Kleur de hoogtekaart in. 

c. Wat is volgens deze triangulatie de hoogte in punt P? 

d. Vergelijk deze waarde met de waarde van 30c 

e. Welke waarde voor de hoogte vind je beter? 

f. Vergelijk je hoogtekaart met het antwoord van 30b 

g. Welke hoogtekaart vind je beter? 

h. Welke triangulatie is beter? 

Figuur 47: alternatieve 
triangulatie. 
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Je hebt nu twee triangulaties met dezelfde punten gezien. De eerste 

triangulatie gaf een heel andere waarde voor de hoogte bij punt P dan de 

tweede. Is er een manier om de beste triangulatie te vinden?  

Kijk nog eens naar de hoogtelijnen bij beide triangulaties. Welke 

triangulatie ligt het meest voor de hand? 

 

De meest gladde, geleidelijke triangulatie heet Delaunay triangulatie. 

Hierin gebruik je voor de waarde op iedere plek van de kaart de drie 

punten die het dichtst bij die plek liggen. Het resultaat is een hoogtekaart 

met zo min mogelijk pieken en dalen. Deze triangulatie is in 1934 voor het 

eerst beschreven door de Russische wiskundige Boris Delaunay. Zijn 

triangulatie is gebaseerd op de omgeschreven cirkels van de driehoeken. 

Iedere driehoek heeft een omgeschreven cirkel met als centrum het 

snijpunt van de middelloodlijnen. Deze cirkel gaat precies door alle drie de 

hoekpunten. In figuur 48 zie je zo’n omgeschreven cirkel. 

 
Om een Delaunay triangulatie te krijgen moet je nu om alle driehoeken 

in een TIN een omgeschreven cirkel tekenen. Vallen er andere meetpunten 

binnen een omgeschreven cirkel, dan moet je de triangulatie veranderen. 

In figuur 48 zie je dat het punt met een hoogte van 55 m binnen de 

omgeschreven cirkel van de driehoek valt. Je moet de triangulatie dus 

veranderen.  

 

Dit doe je door nieuwe lijnen te trekken van het punt binnen de 

omgeschreven cirkel naar alle hoekpunten op de cirkel. Vervolgens haal je 

de kruisende lijn weg (figuur 49). 

 

In figuur 50 zie je de nieuwe triangulatie. Er vallen nu geen punten meer 

binnen de nieuwe omgeschreven cirkels. 

 

Figuur 48: driehoek met twee 
middelloodlijnen en een  
omgeschreven cirkel. 

Figuur 49: Delaunay 
triangulatie. 

Figuur 50: nieuwe omgeschreven 
cirkels. 
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31. Opdracht: Delaunay triangulatie 

a. Maak een Delaunay triangulatie voor de meetpunten uit figuur 44. Je 

krijgt een vergroting van deze figuur van je docent. 

b. Is deze triangulatie gelijk aan figuur 45? 

c. Bepaal de hoogtelijnen voor de Delaunay triangulatie en kleur de kaart 

in. 

d. Vergelijk de hoogtekaart met je antwoord van 28c. 

e. Welke kaart is beter? 

 

Kun je snel aan een triangulatie zien of het een Delaunay triangulatie is of 

niet? Ja, als er veel stompe hoeken in voorkomen en er dus erg veel dunne 

langgerekte driehoeken zijn, dan is het meestal geen Delaunay 

triangulatie. De omgeschreven cirkel van een stomphoekige driehoek is 

namelijk erg groot en het gebeurt dus vaak dat hier nog een punt in ligt. 

Bij het maken van een Delaunay triangulatie moet je dus proberen om de 

driehoeken zo ‘dik’ mogelijk te maken. 

32. Opdracht: echte meetpunten 

In opdracht 9.2 en 15.2 heb je gewerkt met de woonlocaties van alle 

leerlingen in je klas.  

a. Maak een grafiek/kaart van de woonlocaties op een groot vel papier. 

b. Maak een Delaunay triangulatie voor al deze meetpunten. 

 

Je hebt nu gezien dat: 

 velden op een kaart ook kunnen worden weergegeven als vectoren 

 met een beperkt aantal metingen driehoeken gemaakt kunnen worden (triangulaties) 

 er verschillende manieren zijn waarop je zo’n triangulatie kunt uitvoeren 

 je door middel van isolijnen en lineaire interpolatie daarna vectorvelden kunt 

opbouwen. 

 

In hoofdstuk 2 heb je kennis gemaakt met een aantal structuren waarmee digitale kaarten 

zijn opgebouwd. In een GIS wil je deze verschillende soorten data met elkaar kunnen 

combineren. Je wilt bijvoorbeeld alle benzinestations kunnen selecteren die onder 

zeeniveau liggen: dat betekent puntobjecten (benzinestations) combineren met een 

vectorveld (de hoogtekaart).  
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3 Kijken naar veiligheid 

3.1 Veiligheid: theorie 

Volgens de zeventiende-eeuwse Franse filosoof Pascal 

ontstaat alle ellende op de wereld doordat mensen niet 

thuis kunnen blijven zitten. Veel menselijke 

ondernemingen, bijvoorbeeld land ontginnen onder 

zeeniveau of het opzetten van chemische  fabrieken, 

brengen inderdaad gevaren met zich mee. Maar dit soort 

activiteiten leidt ook tot verhoging van de welvaart. Het is 

dus zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds 

ondernemend gedrag - dat welvaart oplevert, maar risico’s 

met zich meebrengt - en anderzijds veiligheid. 

De afgelopen eeuwen is de welvaart toegenomen. De 

levensverwachting van de bewoners van de westerse wereld is 

aanmerkelijk gestegen door betere voeding, betere gezondheidszorg en 

betere arbeidsomstandigheden.  

De toename van het verkeer leidde aanvankelijk tot een stijging van het 

aantal verkeersslachtoffers, maar door allerlei maatregelen is sinds de 

jaren zeventig van de vorige eeuw het aantal verkeersdoden in Nederland 

teruggebracht van meer dan drieduizend tot minder dan achthonderd per 

jaar (zie bron 9). Echter op bepaalde terreinen is de laatste jaren de 

onveiligheid groter geworden: denk bijvoorbeeld aan terrorisme, 

criminaliteit en misdaden via het internet (cybercrime). 

 

9. Bron: verkeersveiligheid in Nederland 

In 2005 was Nederland met 5,0 verkeersdoden per honderdduizend 

inwoners het verkeersveiligste land ter wereld, op Malta na. Sinds 1970, 

het jaar met de piek in het aantal verkeersdoden (3500 dodelijke 

slachtoffers), is het aantal met bijna 77% gedaald. Het huidige aantal ligt 

zelfs onder het niveau van 1950, toen er 1000 doden te betreuren waren. 

Jaar Aantal  Relatief * 

1996 1251 7,7 

1997 1235 7,4 

1998 1149 6,7 

1999 1186 7,0 

2000 1166 6,8 

2001 1083 6,2 

2002 1066 6,2 

2003 1088 6,4 

Figuur 51: verkeersongeval. Bron: 
http://www.wikipedia.nl 
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2004 881 5,1 

2005 817 5,0 

2006 811 5,0 

2007 791 4,9 

* per 100.000 inwoners, exclusief buitenlandse verkeersdoden 

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeersveiligheid 

 

Het woord veilig is afgeleid van middeleeuwse woorden als ‘veilich’ en 

‘felig’, die zoiets betekenen als trouw, dierbaar en vriendelijk. Het woord 

veiligheid wordt nog steeds gebruikt in de betekenis van geborgenheid en 

vertrouwdheid, maar bij ‘veiligheid’ wordt tegenwoordig vooral gedacht 

aan mogelijke inbreuken op veiligheid. Dan gaat het over risico’s en 

gevaren, bv. in het verkeer en bij de voedselproductie, en over  

natuurrampen en andere catastrofes. 

Bron, plaats en borging 

Als je het hebt over veiligheid, bedoel je eigenlijk onveiligheid. Bij 

onveiligheid heb je altijd met 3 aspecten te maken: bron, plaats en 

borging. 

De bron van onveiligheid 
Gaat het over menselijk handelen of is er een niet-humane oorzaak? 

Gevaarlijk rijgedrag in de auto is van een totaal andere orde dan een 

tsunami. Bij menselijke bronnen zal men altijd op zoek willen gaan naar 

mogelijke schuldigen. Bij natuurrampen zal men zich afvragen hoe de 

gevolgen (hadden) kunnen worden beperkt. 

De plaats van de onveiligheid 
De vraag kan bv. zijn: is het plaatselijk of is het binnen de nationale 

landsgrenzen? We hebben eerder gezien dat je met GIS juist deze 

ruimtelijk aspecten goed in beeld krijgt. 

Waarborgen van veiligheid  
In Nederland houden de volgende instanties zich bezig met veiligheid: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

(hieronder valt de Algemene Inlichtingen- en 

Veiligheidsdienst, de AIVD), Ministerie van Justitie (hieronder 

valt de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding), 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat en een aantal andere 

departementen. 

 

Op uitvoerend niveau zijn Politie, Ambulance, Brandweer en 

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 

(GHOR) verantwoordelijk (figuur 52). Het spreekt voor zich 

dat de organisatie van deze verschillende diensten goed op 

elkaar moet aansluiten om een effectieve rampenbestrijding 

Figuur 52: brandweer, een van 
de uitvoerende diensten.  
Bron: http://www.rijv.nl 
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te waarborgen. Het systeem van gemeenschappelijke meldkamers draagt 

hiertoe bij (denk ook even aan het filmpje op Youtube ►URL3 en bron 1). 

Gevoelens en feiten 

Bij de beleving van veiligheid spelen zowel gevoelens als feiten een rol. 

Wanneer in een bepaalde wijk vaak mensen worden lastiggevallen of 

beroofd, raakt dat al snel via de pers in bredere kring bekend en zullen 

mensen zich in die wijk minder veilig voelen.  

 

De termen subjectieve veiligheid en objectieve veiligheid verwijzen 

naar de grond waarop uitspraken over veiligheid zijn gebaseerd: op gevoel 

of op feiten. In het voorbeeld hierboven voelen mensen zich minder veilig: 

het gaat over subjectieve veiligheid. Dit gevoel kan overigens voor een 

deel wel gebaseerd zijn op het aantal objectief gemeten berovingen. 

 

Uit onderzoek naar veiligheidsgevoelens blijkt dat mannen zich minder 

vaak onveilig voelen dan vrouwen. Ook de leeftijd speelt een rol; mensen 

in de kracht van hun leven voelen zich het veiligst. Subjectieve veiligheid 

is een persoonlijke zaak; de een voelt zich onveilig in een bos, de ander 

juist midden in de binnenstad. 

33. Opdracht: subjectieve veiligheid 

Beschrijf een voorbeeld van een situatie uit je eigen omgeving waarbij het 

gaat om subjectieve veiligheid. Licht kort toe waarom het hier subjectieve 

veiligheid betreft en niet objectieve veiligheid. 

 

Objectieve veiligheid kun je in bedrijven meten door vast te stellen 

hoeveel ongevallen er in een bepaald jaar zijn gebeurd en het aantal 

slachtoffers daarvan te tellen. Ook het aantal ziektedagen in het bedrijf 

kan iets zeggen over de veiligheid. Meten is weten. Ook verkeersveiligheid 

kun je objectief vaststellen door het aantal gewonden en doden in het 

verkeer te tellen, zie bron 1.  

Sociale en fysieke veiligheid 

Sociale veiligheid verwijst naar de mate waarin mensen beschermd zijn 

en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed dat veroorzaakt wordt 

doordat andere mensen misdrijven plegen (criminaliteit), overtredingen 

begaan en overlast veroorzaken. Het begrip sociale veiligheid wordt 

meestal toegepast op veiligheid in de openbare ruimte, maar het omvat 

ook veiligheid in huis, op school en op het werk. Het gaat niet alleen om 

de mate waarin mensen beschermd zijn, maar ook om de mate waarin zij 

zich beschermd voelen. De objectieve en de subjectieve kant dus.  

 

Fysieke veiligheid is de mate waarin mensen beschermd zijn en zich 

beschermd voelen tegen persoonlijk leed veroorzaakt door ongevallen en 
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onheil van niet-menselijke oorsprong. We kunnen bij fysieke onveiligheid 

denken aan leed dat mensen wordt aangedaan door overstromingen, storm 

en blikseminslag, door falende machines, maar ook aan leed door 

epidemieën. Bij ongelukken gaat het om verkeersongevallen, brand, 

arbeidsongelukken, vergiftiging door vrijkomende chemische stoffen, 

instortingen en ontploffingen. Ook fysieke veiligheid kent een objectieve 

en een subjectieve kant. Dat laatste heet ook wel risicoperceptie. 

 

34. Opdracht: sociaal of fysiek? 

Hieronder staan een aantal zaken die invloed kunnen hebben op het gevoel 

van veiligheid bij mensen. Geef bij elk voorbeeld aan of het te maken 

heeft met sociale of met fysieke veiligheid en licht toe waarom. 

 spoorwegovergang  

 pesten op school 

 practicum scheikunde 

 achterlicht van je fiets 

 treiteren van een docent 

 hangjongeren in de buurt 

 turnles bij gymnastiek 

 plotseling opkomende storm 

 druk verkeer 

 dronken automobilist. 

Externe en interne veiligheid 

Indien mensen overlijden als direct gevolg van het vrijkomen van een 

gevaarlijke stof is er sprake van tekortschietende externe veiligheid. 

Externe veiligheid betreft de risico’s in de omgeving die je leefsituatie 

kunnen bedreigen. Een betreurenswaardig voorbeeld hiervan is de 

vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. Daarbij werd een hele 

woonwijk verwoest, raakten duizend mensen gewond en vielen ruim 

twintig doden.  

 

Bij interne veiligheid gaat het om de veiligheid van personen in gebouwen 

en bedrijven. Hierbij horen ook de voorschriften, regels en maatregelen 

die bedrijfsongevallen moeten voorkomen. De brand in het Volendamse 

café De Hemel op de nieuwjaarsochtend van 2001 was een ramp op het 

gebied van interne veiligheid. Er vielen onder de plaatselijke jeugd 

veertien doden en tientallen gewonden.  

 

Na dit stukje theorie over veiligheid weet je onderscheid te maken tussen: 

 subjectieve en objectieve veiligheid 

 sociale en fysieke veiligheid 

 interne en externe veiligheid. 
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3.2 Veiligheid: thema’s 

In paragraaf 3.1 is duidelijk geworden dat het bij veiligheid over sterk 

uiteenlopende thema’s gaat. Met sommige daarvan heb je dagelijks te 

maken, bijvoorbeeld veiligheid in het verkeer. Andere thema’s hangen 

samen met industriële bedrijvigheid. Dan zijn er zaken die van belang zijn 

voor de volksgezondheid, zoals voedselveiligheid. Van geheel andere orde 

zijn risico’s van overstromingen, vulkaanuitbarstingen en aardbevingen: 

deze thema’s zijn afhankelijk van de plaats op aarde; ze worden 

uitgebreid behandeld bij aardrijkskunde. Tenslotte zijn er thema’s die 

twintig jaar geleden niet eens bestonden, bijvoorbeeld gevaren bij het 

gebruik van internet. Elf belangrijke veiligheidsthema’s worden hieronder 

opgesomd en kort toegelicht. 

Verkeer 
Vervoer van mensen vindt plaats over de weg, het spoor, in de lucht of op 

het water. De meeste slachtoffers in het wegverkeer vallen onder 

motorrijders, bromfietsers, voetgangers en fietsers. 

Onveiligheid/veiligheid op de weg is goedbeschouwd een systeem van drie 

elementen: de mens (de bestuurder), de omgeving (de weg, 

verkeerstekens) en het voertuig (remvermogen, uitzicht). Bij een 

vergelijking van de verkeersveiligheid van de landen in Europa scoort 

Nederland het beste, met Engeland en Zweden als tweede en derde. 

Criminaliteit 
Wat als criminaliteit beschouwd wordt, verandert in de loop van de tijd en 

is ook niet overal ter wereld hetzelfde. Landen leggen in wetten vast wat 

hier en nu strafbaar is. Zo kennen we in Nederland overtredingen als door 

rood rijden of openbare dronkenschap; dit zijn minder ernstige strafbare 

feiten dan misdrijven, zoals rijden onder invloed (ook op de fiets!) en 

mishandeling. 

Arbeidsveiligheid 
Arbeidsveiligheid is interne veiligheid voor werknemers in een bedrijf. 

Het omvat voornamelijk bescherming tegen letsel door arbeidsongevallen 

met machines en tegen agressie en geweld. Per jaar vinden in Nederland 

ruim 300.000 bedrijfsongevallen plaats. Er zijn wetten en regels opgesteld 

- bv. de arbowet - om arbeidsomstandigheden veilig te maken. 

Gevaarlijke stoffen 
Technologische ontwikkelingen hebben geleid tot intensief gebruik van 

gevaarlijke stoffen en dus ook van transport van deze stoffen: denk aan de 

opkomst van de chemische en de nucleaire industrie. Externe veiligheid 

betreft de risico’s voor mensen die met die bedrijvigheid niet direct iets te 

maken hebben en die zich buiten het bedrijf of de transportroute 

bevinden. Het gaat met name om beheersing van risico’s bij het gebruik, 
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de opslag, de productie en het transport van gevaarlijke 

stoffen (figuur 53). 

Droogte en wateroverlast 
Woestijnklimaat zorgt in de wereld voor uitgestrekte 

droogtezones. De Sahara in Afrika is daar een voorbeeld 

van. De manier van leven in deze gebieden is 

eeuwenlang op dit natuurlijk gegeven aangepast. De 

vraag naar goed drinkwater neemt de laatste jaren 

echter toe door bevolkingstoename, welvaartstijging en 

intensievere landbouwmethoden. Ook draagt de 

verandering van het klimaat in bepaalde gebieden bij tot 

langere perioden van droogte. Veel conflicten op aarde 

hebben te maken met de strijd om water: denk aan het 

Midden-Oosten. 

 

In tegenstelling hiermee kunnen laagliggende gebieden 

in de wereld te maken krijgen met wateroverlast. 

Daarvoor hoeven we niet ver te gaan: ons eigen land ligt 

voor ongeveer een kwart van het oppervlak onder 

zeeniveau. De watersnoodramp in 1953 werd veroorzaakt 

door een combinatie van springtij en een zware 

noordwesterstorm met 1800 slachtoffers als gevolg 

(figuur 54). In 2005 zorgde de orkaan Katrina voor een 

vergelijkbaar dodental toen in het zuiden van de 

Verenigde Staten de stad New Orleans onderliep. 

Overstromingsgevaar is een blijvend veiligheidsthema. 

Aardbevingen, tsunami’s en vulkanen 
De aarde beeft. Ieder jaar registreren seismologen zo’n 

100.000 trillingen; duizend daarvan veroorzaken schade 

en sommige een natuurramp. De tsunami die op 26 december 2004 o.a. 

Thailand, Sri Lanka en Indonesië teisterde en meer dan 200.000 doden 

veroorzaakte, was het gevolg van een aardbeving onder de Indische 

oceaan. Oorzaak was een plotselinge scheur in een zwakke plek in de 

aardkorst, daar waar twee gesteentemassa’s zich ten opzichte van elkaar 

verplaatsen.  

De aardbevingsgevoelige gebieden van de 

wereld bevinden zich op breuklijnen 

tussen aardplaten. Zo liggen onder de 

Middellandse Zee breuklijnen tussen de 

Euraziatische en de Afrikaanse plaat. Ook 

actieve vulkanen vinden we in deze 

gebieden. Een bekend voorbeeld is de 

Etna op Sicilië. Dit is een van de 

actiefste vulkanen ter wereld (figuur 55). 

Figuur 53: treintransport brandbaar 
gas. Bron: Effectwijzer, BZK, 1997 
http://www.infopuntveiligheid.nl, 
dossier Kennisdocumenten fysieke 
veiligheid 

Figuur 54: overstroming in 
Zeeland in 1953. Bron: 
http://www.wikipedia.nl 

Figuur 55: uitbarsting van de Etna 
in 2007. Bron: 
http://www.wikipedia.nl 
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Voedselveiligheid 
Uit het jaaroverzicht voedselinfecties 2007 blijkt dat ook in Nederland 

voedselinfecties nog steeds veelvuldig voorkomen. Het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat jaarlijks 300.00 tot 750.000 

mensen een voedselinfectie doormaken. Een voedselinfectie is het gevolg 

van het eten of drinken van iets wat besmet is met een virus of bacterie. 

Meestal gaat een voedselinfectie vanzelf weer over, maar jonge kinderen, 

ouderen en mensen met een verzwakte afweer kunnen er ernstige 

gevolgen van ondervinden. 

Epidemieën 
Een epidemie doet zich voor als veel mensen of dieren in 

een bepaald gebied door een bepaald verschijnsel - 

meestal een ziekte - worden getroffen. Vroeger werd het 

begrip uitsluitend gebruikt voor besmettelijke ziekten, 

bijvoorbeeld de pest (figuur 56). Tegenwoordig worden ook 

niet-besmettelijke, veelvoorkomende ziektes als 

bronchitis, maagzweren en hart- en vaatziekten als 

epidemie aangemerkt, en wordt de term epidemie ook 

toegepast op alcoholisme en jeugdcriminaliteit.  

Evenementen 
Bij evenementen zijn vaak grote mensenmassa’s aanwezig 

op een klein oppervlak. Dat brengt veiligheidsrisico’s met 

zich mee. Soms gebeuren er rampen, zoals in het 

voetbalstadion van het Belgische Heizel op 29 mei 1985. Als 

gevolg van ongeregeldheden tussen supporters van Juventus en Liverpool 

en het instorten van een muur kwamen toen 39 Italiaanse voetbalfans om 

het leven. Om problemen zoveel mogelijk te beperken is het van belang 

om te zorgen voor een goed ‘crowd management’. 

Computermisdaad 
Veiligheid was lange tijd uitsluitend een 

kwestie van bescherming tegen gevaren 

vanuit de tastbare wereld. In de jaren 

negentig ontstond naast die oude wereld 

de nieuwe ‘cyberspace’. Het internet 

biedt mensen tal van mogelijkheden voor 

goede zaken als handel, scholing en 

contact met vrienden. Keerzijde is dat 

internet ook wordt misbruikt voor 

bijvoorbeeld kinderporno en pesten. Op 

internet kunnen mensen anoniem 

deelnemen aan het sociale verkeer 

(figuur 57). 

Figuur 56: in de 17de eeuw werd 
de snaveldokter ingezet tegen de 
pest. Bron: 
http://www.wikipedia.nl 

Figuur 57: anonimiteit op 
internet. Bron: 
http://www.cecs.anu.edu.au 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bronchitis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maagzweer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hart-_en_vaatziekten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alcoholisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jeugdcriminaliteit


NLT4-h023 Veiliger met kaart en GIS 48 

Internetters kunnen elkaars werkelijke identiteit niet altijd direct 

vaststellen, maar met behulp van speciale opsporingsmethoden is deze wel 

te achterhalen. 

Terrorisme 
Terrorisme is het gebruiken van of dreigen met geweld tegen mensen of 

goederen om zo gemeenschappen of regeringen onder druk te zetten, om 

hiermee politieke, religieuze of ideologische doelen te bereiken. 

Terrorisme bestaat al heel lang en zal niet verdwijnen. Sinds de aanslagen 

op 11 september 2001 op het World Trade Center en het Pentagon in de VS 

en later de aanslagen in Londen en Madrid, staat dit soort onveiligheid 

doorlopend op de politieke agenda. 

35. Opdracht 

35.1. Calamiteiten  

In paragraaf 3.2 zijn elf veiligheidsthema’s kort beschreven. Zoek in de 

krant of via tv of internet twee recente voorbeelden van calamiteiten. 

Geef bij beide voorbeelden aan om wat voor soort veiligheidsthema het 

ging. 

35.2. Veiligheid en GIS 

Geef bij elk van de elf veiligheidsthema’s aan in hoeverre GIS ingezet zou 

kunnen worden bij het in kaart brengen en beheersen van de 

veiligheidsrisico’s. Licht je antwoord kort toe. 

 

Je kunt aan het eind van paragraaf 3.2: 

 aangeven dat op verschillende gebieden veiligheid een rol speelt. 

 de verschillende veiligheidsthema’s kort benoemen. 

 inschatten hoe groot de rol van GIS is bij het verminderen van de verschillende soorten 

onveiligheid. 

3.3 Kaartviewers 

In deze paragraaf gaan jullie zelf op internet digitale kaarten 

(kaartviewers) bekijken die te maken hebben met veiligheid. Eerst een 

paar elementen uit het thema verkeer, vervolgens een paar elementen uit 

het thema epidemieën en tenslotte iets over voedselveiligheid. 

 

Je krijgt twee lessen de gelegenheid om paragraaf 3.3 te bestuderen en de 

thema’s uit te werken. Het is de bedoeling dat je de antwoorden op de 

opdrachten 36 tot en met 40 opschrijft en bij je docent inlevert. Je werkt 

in tweetallen. De antwoorden op deze opgaven worden beoordeeld en 

tellen mee in het eindcijfer van de module. 
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Verkeer 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is verantwoordelijk voor de 

verkeersveiligheid en houdt een site bij met gegevens over verkeer en 

vervoer. De site van dit ministerie kan worden gebruikt door onderzoekers 

en beleidsmakers. Je gaat nu deze site (►URL8) bestuderen aan de hand 

van twee opdrachten. 

36. Opdracht 

36.1 Verkeersintensiteiten 

Ga naar ►URL8. Je komt op de eerste pagina twee onderwerpen tegen; 

producten en metagegevens.  

a. Leg in één zin kort uit wat er met metagegevens wordt bedoeld. 

Klik op ‘Ga naar Producten’, dubbelklik op ‘Verkeersgegevens’, dubbelklik 

op ‘Intensiteiten’, klik op ‘Etmaalgemiddelden’ en klik tenslotte op 

‘Kaart’. Je ziet nu de Nederlandse snelwegen in verschillende kleuren 

aangegeven. Deze kleuren corresponderen met de verschillende 

verkeerintensiteiten (Alle verkeer, Periode 2006). Stel ‘Classificatie’ in op 

‘Werkdag’ en beantwoord nu de volgende vragen: 

b. Klik op de provincie Friesland en zoek uit hoeveel auto’s er per etmaal 

de snelweg passeren. Geef de minimale en de maximale 

verkeersintensiteit aan. 

c. Hoe druk is het op de drukste snelweg in Friesland ? 

d. Waar loopt in Friesland de drukste snelweg? (Geef aan van waar naar 

waar) 

e. Geef voor de snelwegen van de provincie Utrecht de minimale en de 

maximale verkeersintensiteit aan. 

f. Geef een voorbeeld waarbij je deze digitale kaart met 

verkeersgegevens erg handig zou kunnen gebruiken. 

 

36.2 Verkeersongelukken 

Ga naar ►URL8, dubbelklik op ‘Verkeersveiligheid’ en klik op ‘Auto’. Roep 

nu een tabel op met het aantal verkeersslachtoffers per maand. 

a. Stel ‘Soort letsel’ in op ‘Gewond eerste hulp’ en ‘Provincie’ op Utrecht 

(alle gemeenten). Hoeveel letsels van deze soort vonden er totaal in 

2007 plaats? 

b. Hoeveel letsels ‘Gewond ziekenhuis’ vonden in heel 2007 plaats in de 

provincie Friesland? 

Stel het ‘Werkblad’ (in de balk rechtsboven) in op ‘Slachtoffers  wijze van 

deelname’. 

c. Hoeveel slachtoffers (Alle letsels) vielen er in Nederland in 2007? 

d. Welk percentage van het totaal maakten de categorieën Fietsers, 

Bromfietsers en Voetgangers samen uit? 

Stel het ‘Werkblad’ in op ‘Slachtoffers bebouwing’, het ‘Soort letsel’ op 

Gewond ziekenhuis en klik bij ‘Provincie’ op Friesland.  
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e. Hoeveel slachtoffers waren er in 2007? 

f. Welk percentage van de slachtoffers bij 36.2e viel binnen de 

bebouwde kom? 

Klik bij Provincie nu op Utrecht.  

g. Hoeveel slachtoffers waren er in 2007? 

h. Welk percentage van de slachtoffers bij vraag 36.2g viel binnen de 

bebouwde kom? 

i. Licht kort toe hoe je de resultaten die je hebt gevonden bij opgaven 

36.2a tot en met 36.2h kunt gebruiken voor provinciaal beleid dat 

gericht is op verbetering van de verkeersveiligheid. 

Verkeer en fijnstof 
Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling die grotendeels wordt veroorzaakt 

door de mens. Fijnstof ontstaat bij de verbranding van fossiele 

brandstoffen (steenkool, aardolie, aardgas) en het malen van stoffen in de 

industrie (veevoeder-, metaal- en chemiebedrijven); dit noemen we 

primair fijnstof. Fijnstofdeeltjes kunnen in de lucht ook ontstaan als 

moleculen van bepaalde stoffen met elkaar reageren en zich verbinden tot 

vaste deeltjes: dit heet secundair fijnstof. Fijnstof bestaat uit in de lucht 

zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer (= 0,01 mm), 

aangeduid als PM10 (PM = Particulate Matter).  

 

Inademen van fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Vooral menen met 

aandoeningen aan de luchtwegen en hartpatiënten hebben er last van. In 

Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot 

maanden eerder door acute blootstelling aan fijnstof. Ook wordt de 

ontwikkeling van de longen bij jonge kinderen nadelig beïnvloed door het 

chronisch inademen van fijnstof. 

 

Driekwart van het fijnstof in de lucht in Nederland is afkomstig uit het 

buitenland: fijnstof is een grensoverschrijdend milieuprobleem. Daarom 

heeft de Europese Unie normen opgesteld voor fijnstof. Sinds 2005 mogen 

er hoogstens 35 dagen per jaar zijn dat de hoeveelheid fijnstof hoger is 

dan 50 microgram per kubieke meter lucht. Deze overschrijdingen moeten 

in 2010 zijn teruggebracht tot maximaal 7 dagen per jaar. In 2006 werden 

deze normen op veel plaatsen overschreden, vooral in de Randstad en in 

het zuidoosten van Nederland, zie figuur 58. 

 

De belangrijkste bronnen van fijnstof zijn: 

 verkeer (roet uit dieselmotoren, wrijving van remmen) 

 industrie (bv. metaalindustrie)  

 veebedrijven (stro en gedroogde mest in stallen) 

 elektriciteitscentrales 

 woningen (houtkachels en open haarden) 

 natuurlijke bronnen (Saharazand, zeezout). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Micrometer_%28lengtemaat%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_Unie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roet_%28materie%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dieselmotor
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Houtkachel&action=edit&redlink=1


NLT4-h023 Veiliger met kaart en GIS 51 

37. Opdracht: fijnstof 

a. In figuur 58 zijn een aantal gebieden in Nederland donker gekleurd. 

Leg in je eigen woorden uit welke informatie de kaart over deze 

gebieden geeft. Gebruik daarvoor maximaal 3 regels. 

b. Wat is de oorzaak van de donkere vlekken in figuur 58 in de Randstad? 

c. Wat is in figuur 58 de oorzaak van de donkere vlekken in Oost-Brabant 

en Noord-Limburg? Betrek bij je antwoord figuur 59! 

Epidemieën 

Inzicht in de verspreiding van ziekten is van groot belang om tijdig 

maatregelen te kunnen nemen. De instantie die zich in Nederland met dit 

onderwerp bezighoudt is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM). Elk jaar schrijft het RIVM o.a. een rapport over de aantallen 

gevallen van ziekten waarvoor een meldingsplicht bestaat, zoals kinkhoest, 

tuberculose, hepatitis en voedselinfecties. Ook geeft het RIVM informatie 

over het voorkómen van ziekten en over risicofactoren.  

 

Infectieziekten worden meestal veroorzaakt door bacteriën en virussen. Je 

krijgt nu drie voorbeelden. De eerste speelt in de Middeleeuwen (de pest), 

de andere twee zijn van recente datum (vogelgriep en ziekenhuisbacterie).  

In alle drie de gevallen spelen dieren een rol bij de overdracht naar 

mensen. De pestbacterie werd overgedragen door ratten, het 

vogelgriepvirus wordt door trekvogels verspreid en bij de 

ziekenhuisbacterie lijken varkens een belangrijke rol te spelen. 

 

Figuur 58: uitstoot van fijnstof in 2006. 
Bron: http://www.wikipedia.nl 

Figuur 59: aantal varkens per gemeente. 
Bron: http://www.rivm.nl 

http://www.wikipedia.nl/
http://www.rivm.nl/
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Pest 
In de Middeleeuwen hebben meerdere pestepidemieën 

geheerst. De ergste was van 1347 tot 1352. De bron van 

deze besmetting lag in Azië. Met schepen vol handelswaar 

(en ratten!) werd de ziekte overgebracht naar Europa: 

eerst Griekenland, Italië en Spanje, vervolgens kwamen 

Engeland en Duitsland, Noorwegen (in 1349 door een schip 

met graan uit Engeland) en tenslotte Rusland (1351) aan de 

beurt. In figuur 61 zie je de verspreiding van de ziekte 

vanaf 1347. Er werden allerlei maatregelen genomen om de 

gevreesde ziekte tegen te houden, maar omdat de 

werkelijke oorzaak niet bekend was, hielpen die meestal 

niet veel. In 1720 was er in Zuid-Frankrijk weer een pest-

uitbraak: toen bouwde men daar de ‘Mur de la Peste’ om 

zich te isoleren van de besmettingsbron. In figuur 60 zie je 

een steen die aangeeft waar deze muur heeft gestaan. 

Vogelgriep 
Van meer recente datum is de uitbraak van de vogelgriep, veroorzaakt 

door het virus H5N1, dat eveneens uit Azië komt, zie figuur 62. Vogels zijn 

vatbaar voor dit virus, maar ook mensen kunnen er ziek van worden en er 

Figuur 60: Mur de la peste. Bron: 
Joop van der Schee 

Figuur 61: verspreiding van de pest in de 14de eeuw in Europa. Bron: http://www.wikipedia.nl 

http://www.wikipedia.nl/
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zelfs aan overlijden. In Nederland stierf in 2003 een veearts aan 

vogelgriep. 

Ziekenhuisbacterie 
In het RIVM jaarrapport van 2007 werden de risico’s van de veehouderij 

voor de volksgezondheid nader uitgewerkt. Wanneer in de grootschalige 

veehouderij, met veel dieren dicht op elkaar, gebruik wordt gemaakt van 

antibiotica, kunnen micro-organismen resistentie tegen deze antibiotica 

ontwikkelen.  

 

De belangrijkste resistente bacterie is MRSA, een bekende veroorzaker van 

ziekenhuisinfecties bij de mens. MRSA staat voor Meticilline Resistente 

Stafylococcus Aureus. In 2005 is voor het eerst vastgesteld dat een vorm 

van MRSA die bij varkens voorkomt, overgedragen kan worden op mensen, 

zowel door direct contact als via mest en stof en door inademing van 

stallucht. Tot een afstand van 150 meter rondom stallen werden resistente 

bacteriën aangetoond. De varkens-MRSA (of NT-MRSA) is voor gezonde 

mensen in het algemeen niet gevaarlijk, maar wel voor zieken en voor 

mensen met open wonden. De infectie wordt niet overgedragen bij het 

eten van varkensvlees. 

 

38. Opdracht: ziekenhuisbacterie 

Ga naar de site van het Rijks Instituut voor Volkgezondheid en Milieu 

(RIVM) ►URL10. 

a. Waar staat de afkorting MRSA voor? 

b. Wat is meticilline? 

c. Tel het aantal gevallen van MRSA in het 1ste kwartaal van 2005, 2006 en 

2007.  

d. Beschrijf kort de twee trends die je kunt waarnemen. 

e. Klik in de tekst de kaart ‘Aantal varkens per gemeente 2006’ aan. Licht 

in twee regels toe wat je opvalt als je de beide kaarten met elkaar 

vergelijkt. 

 

Figuur 62: verspreiding van het virus H5N1 in 2007. Lichtrood: landen waarin (wilde) vogels aan 
het virus zijn bezweken. Donkerrood: landen waarin ook mensen aan dit virus zijn overleden. 
Bron: http://www.wikipedia.nl 
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Voedselveiligheid 

Als het water, de bodem of de lucht vervuild zijn met milieugevaarlijke 

stoffen, kan dit tot een bedreiging voor de volksgezondheid leiden. Via 

landbouw en veeteelt kunnen giftige stoffen in het voedsel terechtkomen. 

Zware metalen behoren tot de milieugevaarlijke stoffen. In Nederland 

komt het niet voor dat de gehaltes aan zware metalen in voedsel en 

drinkwater de veilige normen overschrijden. 

Zware metalen 
Zware metalen zijn o.a. kwik, koper, zink en cadmium. Dieren en mensen 

kunnen deze stoffen binnenkrijgen met hun voedsel, in het drinkwater en 

door inademing. Dieren die het hoogst in de voedselketen staan 

(bijvoorbeeld roofvogels), krijgen het meeste binnen, waardoor zij 

vergiftigd kunnen worden. Ook planten zijn gevoelig voor hoge 

concentraties zware metalen. 

 

Uit de scheikunde is bekend dat metaalionen positief geladen zijn. In de 

bodem en in rivierwater zitten allerlei deeltjes als klei, organische stof 

(humus) en slib, die negatief geladen zijn. Negatieve lading trekt positieve 

lading aan. Door dit proces van adsorptie worden metaalionen heel sterk 

vastgehouden; ze blijven heel lang aan bodem- en slibdeeltjes kleven. 

 

Daardoor komt het dat verontreiniging van grond met zware metalen 

jarenlang, ja soms wel eeuwenlang problemen kan opleveren. 

Verontreiniging van de bodem met zware metalen in het verleden beperkt 

in het heden de gebruiksmogelijkheden van de grond als landbouwgrond of 

om er huizen op te bouwen. Het is dus van groot belang te weten waar in 

Nederland zich deze stoffen bevinden (figuur 63). 

39. Opdracht: zware metalen 

a. In figuur 63a is te zien dat in een brede strook tussen Utrecht en 

Amsterdam meer dan 50% van de bodemmonsters teveel koper bevat. 

Ga naar ►URL11 en zoek op waardoor deze hoge concentratie wordt 

veroorzaakt. 

b. In figuur 63b is te zien dat in Zuid-Limburg hoge concentraties 

cadmium aangetroffen worden. Zoek via dezelfde site (►URL11) uit 

waar dit mee te maken heeft. 

c. Is er veel chroom (symbool Cr) in de Nederlandse gronden? 
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Zware metalen zijn in water gebonden aan slibdeeltjes. Zo komen ze 

uiteindelijk via de grote rivieren in het havenslib van Europoort terecht. 

Het slib dat wordt uitgebaggerd om de havens op diepte te houden bevat 

zoveel zware metalen dat het tegenwoordig behandeld wordt als chemisch 

afval. Tot het einde van de jaren negentig van de vorige eeuw werd dit slib 

echter gebruikt voor bemesting van landbouwgronden, waarmee 

ongemerkt zware metalen in het milieu werden verspreid.  

Ook met het afval van de zinkfabriek in Budel, dat toegepast werd om 

wegen en paden te verharden, werden ongewild zware metalen in het 

milieu gebracht: zie bron 10. 

 

40. Opdracht: zinkfabriek 

Lees bron 10 en beantwoord de volgende vragen 

a. Waarom was het gebruik van afval van de zinkfabriek in Budel zo 

populair? 

b. Op welke drie manieren heeft verspreiding van zink en cadmium in 

Zuidoost-Nederland plaatsgevonden? 

c. Waarom groeien er ruim 25 jaar na storten van het afval nog altijd 

geen planten? 

Figuur 63: aanwezigheid van zware metalen in de Nederlandse bodem: links Koper(a) en rechts 
Cadmium(b). Bron: http://www.milieuennatuurcompendium.nl 
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10. Bron: zink en cadmium overal in Brabant en Limburg 

De lijsterbessen op het erf van Theo Sprankenis staan er armetierig bij. Ze 

zijn meer dan 25 jaar geleden geplant maar nauwelijks hoger dan een 

mens. De oorzaak loopt vlak langs de boomwortels: het erfpad, ooit 

opgehoogd met afval van de zinkfabriek uit Budel. “Wist ik veel. Dat pad 

lag er al toen ik hier 27 jaar geleden kwam wonen”, verzucht Sprankenis. 

De sintels liggen twintig centimeter diep. De zwartbruine brokjes, die 

gemakkelijk verpulveren tussen de vingers, zijn vol vervuiling. Het bruin 

wijst op cadmium, de lichte stipjes op zink. Door uitspoeling is ook de 

onderliggende grond vervuild. Op het oude erfpad langs de koeienwei 

groeit alleen wat mos. Onkruid krijgt op het zinkafval geen kans. 

Die laatste eigenschap maakte het afvalproduct van de zinkfabriek tot 

dertig jaar geleden razend populair. Decennialang zijn in Brabant en 

Limburg boerenerven en wegen verhard met zinkassen, die gratis konden 

worden opgehaald bij de fabriek. Zo moeten vele duizenden burgers hun 

woonerven in onwetendheid hebben vervuild. De totale lengte van 

verontreinigde wegen wordt geschat op achthonderd kilometer. Het 

zwaartepunt van de vervuiling ligt in de omgeving van Budel, Lommel en 

Rotem (België). Daar zijn bijna surrealistische desolate landschappen 

ontstaan. De schoorsteenpijpen van de fabriek brachten ook nog eens zink, 

cadmium, lood en arseen de lucht in.  

Ook werd jarenlang afvalwater uit de fabriek geloosd op het 

oppervlaktewater, waardoor de verontreiniging veel verder dan de Kempen 

reikt, via beken en riviertjes zoals de Dommel.  

Bron: Volkskrant, 26 november 2002 

 

Aan het eind van paragraaf 3.3 weet je dat: 

 je met kaartviewers interactief digitale kaarten kunt bekijken 

 digitale kaarten worden toegepast binnen verschillende veiligheidsthema’s 

 als je digitale kaarten met elkaar combineert, je meer inzicht krijgt in hoe bepaalde 

processen werken. 

 

In hoofdstuk 3 heb je kennisgemaakt met de theorie achter het begrip veiligheid. Je weet 

11 veiligheidsthema’s te benoemen. Verder heb je zelf kunnen ervaren hoe digitale 

kaarten worden toegepast op de veiligheidsterreinen verkeer, epidemieën en 

voedselveiligheid. 
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4 Rampen en risicokaarten 

4.1 Risicokaart 

Bij de vuurwerkramp in Enschede in 2000 kwamen 22 mensen 

om het leven en was er een miljard schade (zie figuur 64). 

Deze ramp en de cafébrand in Volendam in 2001 met 14 

doden waren aanleiding voor de overheid om beter te 

inventariseren waar gevaarlijke locaties zijn. Van elke 

provincie zijn risicokaarten gemaakt om de bevolking beter 

te informeren over gevaarlijke plekken. 

 

Dankzij de moderne techniek is het mogelijk actuele 

beelden van mogelijke risico’s te raadplegen via interactieve 

digitale kaarten. De risicokaarten zijn bedoeld om iedereen 

mee te laten denken over hoe we de veiligheid van onze 

woon-, werk- en leefomgeving kunnen vergroten. 

 

Bij onderzoek van risico’s in de eigen omgeving heb je twee soorten kennis 

nodig: 

 Kennis van stoffen, materialen en techniek: waarom en wanneer is een 

LPG-station, een vliegveld of een munitieopslagplaats gevaarlijk? Om 

deze vraag te beantwoorden heb je kennis nodig van scheikunde, 

natuurkunde en biologie. 

 Kennis van de omgeving: waar lopen mensen risico’s? Om deze vraag te 

beantwoorden heb je aardrijkskundige kennis nodig over de inrichting 

van de omgeving van mogelijk gevaarlijke plaatsen. 

 

We gaan eerst aan de hand van opdracht 41 de website met risicokaarten 

verkennen. Daarna ga je zelfstandig een onderzoek uitvoeren naar risico’s 

in je eigen leefomgeving.  

41. Opdracht 

41.1 Risicokaart verkenningsopdracht 1 

Kijk op ►URL12 en ga naar de provincie Zuid-Holland. Het duurt even voor 

de kaart helemaal geladen is. Ga naar de gemeente Leiden door in te 

zoomen, op het inzetkaartje te klikken of de naam van de gemeente in te 

typen. De legenda bij de kaart bevat heel veel informatie, zeker als je de 

verschillende legenda- eenheden openklapt door op plusjes voor de namen 

te klikken. 

a. Schrijf op wat rode, groene en gele kaartsymbolen betekenen. 

Figuur 64: verwoestingen in 
Enschede door de vuurwerkramp 
in 2000. Bron: http://www.zero-
meridean.nl 
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b. Zoek het station van Leiden (Leiden CS) op de kaart op. Niet ver van 

het station staat een rood driehoekje en ook een groen kruisje. Wat 

zijn dit voor objecten? Gebruik de legenda en de i (= informatie)-knop 

boven de kaart. 

c. Hoeveel meter liggen deze twee objecten van elkaar vandaan? Gebruik 

de knop boven de kaart waarmee je kunt meten. 

41.2 Risicokaart verkenningsopdracht 2 

Lees vóór je de volgende vragen beantwoordt eerst het verhaal over LPG in 

bron 11. 

a. LPG als autobrandstof bestaat uit propaan (C3H8) en butaan (C4H10). 

Hoe wordt LPG gemaakt? 

b. Noem drie manieren waarop LPG wordt gebruikt in de samenleving. 

c. Waarom is een LPG-station een risico voor de omgeving?  

d. Hoe kan het dat er in Leiden een LPG-station dichtbij een ziekenhuis 

en woningen en kantoren staat? 

41.3 Risicokaart verkenningsopdracht 3 

Een BRZO-bedrijf is een bedrijf dat volgens het Besluit Risico’s Zware 

Ongevallen 1999 over een preventiebeleid zware ongevallen moet 

beschikken en over een veiligheidsbeheerssysteem. Ten oosten van de 

gemeente Leiden bevindt zich een BRZO-bedrijf. 

a. Om wat voor bedrijf gaat het?  

b. Waarom vormt dit bedrijf een risico voor de omgeving?  

c. Welke objecten in de omgeving van het BRZO zijn kwetsbaar bij 

calamiteiten? 

d. Bestudeer de ligging van het bedrijf in Google Maps (►URL13). Bevindt 

zich in de omgeving van het bedrijf woonbebouwing?  

41.4 Voorstel gemeente Leiden 

Stel dat je in het bestuur van de gemeente Leiden zou zitten. Op basis van 

de risicokaart wil je een aantal veranderingen doorvoeren om de omgeving 

veiliger te maken. Bedenk welke geografische en welke 

natuurwetenschappelijke mogelijkheden er bestaan. Geef bij elk van je 

voorgestelde mogelijkheden een korte toelichting. 

 

11. Bron: LPG 

LPG staat voor liquified petroleum gas, vloeibaar gemaakte gasvormige 

koolwaterstoffen. De bekendste LPG-soorten zijn propaan en butaan, maar 

er is ook een scala aan gassen die als grondstof of tussenproduct dienen 

voor de petrochemische industrie. LPG-producten zijn in het algemeen de 

lichtere fracties van aardolie en de zwaardere fracties van aardgas. Ze 

worden uit deze fossiele brandstoffen afgescheiden in raffinaderijen en bij 

de winning van aardgas. Van alle LPG-producten die in Nederland worden 

verwerkt, maakt autogas zo'n 20% uit. Autogas is een mengsel van propaan 

en butaan in wisselende verhoudingen, dat onder druk vloeibaar wordt 
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gemaakt. Het wordt als vloeistof getankt, maar komt als gas in de motor. 

LPG verbrandt daardoor vollediger dan bijvoorbeeld benzine of diesel en 

veroorzaakt dus minder schadelijke uitlaatgassen. Vanwege de steeds 

strengere emissie-eisen voor benzine- en dieselmotoren zal dit 

milieuvoordeel in de nabije toekomst grotendeels verdwijnen. Autogas 

veroorzaakt minder luchtvervuiling (NOx en roetdeeltjes) dan diesel. VROM 

ondersteunt dan ook LPG als een van de opties om de luchtkwaliteit te 

verbeteren.  

Als brandstof wordt LPG ook gebruikt door bedrijven en bij afgelegen 

bebouwing. Er zijn enkele duizenden propaantanks voor de verwarming van 

bijvoorbeeld woningen, boerderijen en recreatiecomplexen. Daarnaast 

wordt het gebruikt als drijfgas in spuitbussen. 

LPG is brandbaar en explosief. Het gas is zwaarder dan lucht en verspreidt 

zich langzaam. Het kan dus lang blijven hangen. Bij een scheur in een 

leiding of opslagvat is het explosiegevaar daardoor zeer groot. Vanwege dit 

gevaar gelden voor LPG-tankstations strenge regels. De regels zijn in 2003 

nog strenger geworden om omwonenden beter te kunnen beschermen. In 

Nederland zijn zo'n 2100 tankstations waar LPG wordt verkocht. 

Het zogenaamd plaatsgebonden risico (PR) biedt burgers in hun 

woonomgeving een minimum beschermingsniveau tegen gevaarlijke 

stoffen. Deze basisnorm bepaalt dat het risico om te overlijden aan een 

ongeluk met een gevaarlijke stof voor omwonenden niet hoger mag zijn 

dan één op de miljoen. 

Bron: http://www.vrom.nl 

4.2 Eigen onderzoek 

Oriëntatie 
Ga naar de risicokaart van je eigen provincie via ►URL12 en maak een lijst 

van een tiental mogelijke risicofactoren in je eigen omgeving. Noteer hun 

locatie. Hoe groot ‘je eigen omgeving’ is, bepaal je zelf in overleg met je 

docent. Het kan je woonplaats zijn, maar ook je provincie als geheel of - 

als je op de grens van een provincie woont - zelfs meer dan één provincie. 

Gebruik zo nodig Google maps (►URL13) om de locaties te vinden. 

 
Je gaat je nu in groepjes van twee of drie in één specifieke risicofactor 

verdiepen. Je docent zal in goed overleg de verschillende risicofactoren 

verdelen. 

Opstellen van een onderzoeksplan 
a) Schrijf in de tabel van figuur 65 eerst op wat de kaart aan informatie 

biedt over de door jullie te onderzoeken risicofactor. 

 

b) Schrijf daarna op wát je wilt onderzoeken. Doe dat met twee vragen. 

Bij vraag 1 ga je onderzoeken waardoor je risicofactor onveiligheid 

veroorzaakt en wanneer en of dit vooral biologisch, scheikundig of 
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natuurkundig van aard is. Bij vraag 2 ga je inventariseren waar de 

risicofactor zich bevindt en waar mensen als gevolg daarvan risico lopen. 

Om deze vraag te beantwoorden heb je aardrijkskundige kennis nodig over 

de inrichting van de omgeving. 

 

Een voorbeeld: bij recreatiepark Overbos in Nijkerk ligt een propaantank. 

Je kunt bijvoorbeeld denken aan de vragen: 

 Hoe wordt propaangas gemaakt, vervoerd, opgeslagen en gebruikt? 

(scheikunde) 

 Hoe groot is de afstand van die tank tot het recreatiepark 

(aardrijkskunde) en welke risico’s houdt dit in? 

 

Je kunt natuurlijk ook andere onderdelen van de risicokaart in je vraag 

betrekken, zoals het overstromingsrisico of de ligging van gevaarlijke 

objecten ten opzichte van kwetsbare gebieden. 

 

c) Schrijf vervolgens op hóe je die twee vragen wilt gaan  onderzoeken 

(figuur 65, stap 3). Je kunt dat doen door het opzoeken van informatie op 

websites en in boeken. Maar je mag niet alleen maar op die manier je 

gegevens verzamelen. Je moet ook zelf buiten gegevens verzamelen: 

meten, karteren, tellen, interviewen of visualiseren. 

 

d) Leg je onderzoeksplan (figuur 65) ter beoordeling voor aan je docent, 

voordat je met je onderzoek begint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1. Informatie (afkomstig van de risicokaart) over de gekozen 

risicofactor: 

…………………………………………………………………………….. 

 

Stap 2. Wat willen wij onderzoeken: 

Vraag 1. Waardoor en wanneer veroorzaakt de risicofactor 

onveiligheid (natuurkunde, scheikunde en/of biologie): 

……………………………………………………………………………… 

Vraag 2. Op welke locatie(s) bevindt zich de risicofactor en tot op 

welke afstand lopen mensen risico (aardrijkskunde): 

……………………………………………………………………………… 

 

Stap 3. Hoe willen wij dat onderzoeken: 

Onderzoeksvraag 1 (natuurkunde, scheikunde en/of biologie): 

……………………………………………………………………………… 

Onderzoekvraag 2 (aardrijkskunde): 

……………………………………………………………………………… 

 

Figuur 65: onderzoeksplan. 
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Uitvoering van het onderzoek 
Als de docent je onderzoeksplan heeft goedgekeurd, kun je aan de slag. In 

bijlage 3 A vind je tips voor het opstellen van een vragenlijst. In bijlage 3 B 

vind je tips voor het afnemen van een interview. In bijlage 3 C vind je 

aanwijzingen voor het combineren van foto’s en kaarten. Welke werkwijze 

je ook kiest, maak in elk geval foto’s van de locaties die je bezoekt. Die 

foto’s gebruik je in de eindpresentatie van je onderzoeksproject. 

Voorbereiding presentatie 
Je maakt een PowerPointpresentatie van je onderzoek met minimaal 7 en 

maximaal 15 plaatjes. Geef de docent een hand-out / print van de 

PowerPointpresentatie. De eisen die gesteld worden aan de presentatie 

staan in figuur 66. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie, discussie en advies 
Je geeft de presentatie over je onderzoek samen met je teamgenoten. Na 

de presentatie kunnen je klasgenoten vragen stellen en opmerkingen 

maken. Je luistert ook naar de presentaties van de andere groepjes.  

De informatie uit alle presentaties samen (dus zowel over jullie eigen 

onderzoek als die van je klasgenoten) verwerk je in een advies met daarin 

aanbevelingen voor de lokale of provinciale overheid om de veiligheid in 

het onderzochte gebied te verbeteren. Het advies bestaat uit een tekst 

van 200 woorden over het gehele project 

 

In hoofdstuk 4 heb je eerst de mogelijkheden van de risicokaart verkend. Daarna heb je de 

site met risicokaarten gebruikt om de risico’s in je eigen leefomgeving in kaart te brengen. 

Tot slot heb je een advies opgesteld om de veiligheid in je eigen omgeving te verbeteren. 

1. De presentatie maakt duidelijk wat de onderzoeksvragen zijn.  

2. De presentatie maakt duidelijk wat je onderzoeksmethode is. 

3. De presentatie maakt duidelijk wat de onderzoeksresultaten zijn.  

4. De presentatie maakt duidelijk welke conclusies uit het onderzoek 

getrokken kunnen worden. 

5. In de presentatie wordt aandacht besteed aan de vraag hoe het 

onderzoek verbeterd kan worden. 

6. De presentatie is helder vormgegeven. 

7. Aan het eind van de presentatie worden alle geraadpleegde 

bronnen genoemd. 

Figuur 66: eisen aan de eindpresentatie. 
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Bijlage 1 URL lijst 

URL1 Misdaadkaart 

http://www.misdaadkaart.nl/ 

Gegevens over misdrijven 

URL2 Edugis 

http://www.edugis.nl/ 

Interactieve site voor onderwijs in GIS met digitale kaarten 

van Nederland 

URL3 Youtube 

http://nl.youtube.com/watch?v=gdA5wsZKxHc 

Filmpje over het gebruik van een GIS programma in een 

meldkamer 

URL4 Buienradar 

http://www.buienradar.nl 

Actuele buien in Nederland 

URL5 Google Earth 

http://earth.google.com/ 

Digitale kaarten van alle delen van de wereld 

URL6 RD-NAP 

http://www.rdnap.nl  

Rijksdriehoeksmeting (RD) en Normaal Amsterdams Peil (NAP) 

URL7 Actueel Hoogtebestand Nederland 

http://www.ahn.nl  

Hoogtes ten opzichte van NAP 

>klik op ‘Hoe hoog woont u?’ 

URL8 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

http://www.dataportal.nl  

Verkeers- en vervoersgegevens van Nederland 

URL9 Zorgatlas 

http://www.zorgatlas.nl 

Site waarbij 2 digitale kaarten naast elkaar in beeld kunnen 

worden gebracht 

URL10 Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu 

http://www.rivm.nl/vtv/object_map/o2168n21466.html 

Gegevens over ziekenhuisbacterie MRSA 

URL11 Milieu en natuur compendium 

http://www.milieuennatuurcompendium.nl/indicatoren/nl026

6Zware-metalen-in-landbouwgronden.html?i=&ki=21-121 

Gegevens over zware metalen in landbouwgronden 

http://www.misdaadkaart.nl/
http://www.edugis.nl/
http://nl.youtube.com/watch?v=gdA5wsZKxHc
http://www.buienradar.nl/
http://earth.google.com/
http://www.rdnap.nl/
http://www.ahn.nl/
http://www.dataportal.nl/
http://www.zorgatlas.nl/
http://www.rivm.nl/vtv/object_map/o2168n21466.html
http://www.milieuennatuurcompendium.nl/indicatoren/nl0266Zware-metalen-in-landbouwgronden.html?i=&ki=21-121
http://www.milieuennatuurcompendium.nl/indicatoren/nl0266Zware-metalen-in-landbouwgronden.html?i=&ki=21-121
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URL12 Risicokaart van Nederland 

http://www.risicokaart.nl  

Risicovolle en kwetsbare objecten per provincie 

URL13 Google Maps 

http://maps.google.nl  

Kaarten, routes en satellietbeelden 

URL14 Quickmaps 

http://nl.quikmaps.com 

Site om digitale kaart te maken 

URL15 Flickr 

http://www.flickr.com 

Site voor het online zetten van foto’s 

http://www.risicokaart.nl/
http://maps.google.nl/
http://nl.quikmaps.com/
http://www.flickr.com/
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Bijlage 2 Begrippenlijst 

Adsorptie Proces in de bodem en in rivierwater waarbij positieve deeltjes worden 

aangetrokken door negatief geladen klei- of slibdeeltjes. 

Ambunet Een GIS waarmee de bewegingen van ambulances te volgen zijn. Ook 

andere hulpdiensten als politie en brandweer zijn hierop aangesloten. 

Breedtecirkel Een cirkel over het aardoppervlak met als centrum de aardas en loodrecht 

op die aardas. Op een breedtecirkel is de breedtegraad constant. Langs 

een breedtecirkel ga je naar het oosten of naar het westen. 

Breedtecirkels worden naar de polen toe steeds kleiner in omtrek. 

Bijzondere breedtecirkels zijn de evenaar, de poolcirkels en de 

keerkringen. 

Breedtegraad Het aantal graden vanaf de evenaar naar het noorden of naar het zuiden. 

Dit is maximaal 90 graden (bij de polen). De noordpool is 90NB of +90 

graden. De zuidpool is 90ZB of -90 graden. 

Boogminuut Een maat voor een hoek. Een graad is verdeeld in 60 boogminuten. Langs 

de omtrek van een cirkel wordt een boogminuut een afstand. Langs de 

evenaar en langs een meridiaan is een boogminuut gelijk aan een zeemijl 

of nautische mijl. Dit is 1,85 km. 

Boogseconde Een maat voor een hoek. Een boogminuut is verdeeld in 60 boogseconden. 

Langs de omtrek van een cirkel wordt een boogseconde een afstand. 

Langs de evenaar en langs een meridiaan is een boogseconde circa 31 m. 

Boris Delaunay Russische bergbeklimmer en wiskundige. Leefde van 1890 tot 1980. 

Bedacht en publiceerde in 1934 de Delaunay triangulatie. Zijn naam wordt 

ook geschreven als Boris Delone. 

Coördinaten Een set van (meestal) 2 getallen waarmee een precieze plaats op aarde, 

in een grafiek of op een kaart wordt aangegeven. 

Criminaliteit Alle gedragingen die bij wet strafbaar zijn gesteld. 

Decimale graden Een onderverdeling van een graad in tienden, honderdsten en 

duizendsten…. 

Delauney triangulatie Een triangulatie gebaseerd op omgeschreven cirkels van driehoeken. Voor 

veel vectorvelden geeft dit de beste triangulatie. 

Digitale kaart Een kaart op de computer waarin je naar een gebied kunt scrollen, in- en 

uitzoomen en eventueel kaartlagen aan of uit kunt zetten. 

Evenaar De breedtecirkel die de aarde in een noordelijk en een zuidelijk halfrond 

verdeelt. Op de evenaar is de lengte 0 graden. 

Fijnstof In de lucht zwevende deeltjes, kleiner dan 10 micrometer, die bij 

inademing schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Fysieke veiligheid Veiligheid die betrekking heeft op onheil en ongevallen die niet door 

mensen zijn veroorzaakt. 

Geo-informatie Gegevens die gekoppeld zijn aan een plaats op aarde. 

GIS Geografisch Informatie Systeem. Computersoftware om ruimtelijke 

gegevens te visualiseren, op te slaan, te bewerken en te analyseren. 

Grid Een rechthoekig coördinatensysteem op een kaart waarbij de assen 

loodrecht op elkaar staan, de afstand tussen twee opeenvolgende 

coördinaten constant is en de schaal langs beide assen gelijk is. 
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GPS Global Positioning Systeem. Een systeem van 24 satellieten in een 

geostationaire baan boven de aarde. Met behulp van deze satellieten kan  

een gps-ontvanger zijn exacte plaats op aarde bepalen.  

Graad Een maat voor een hoek. Een cirkel is verdeeld in 360 graden. Langs de 

omtrek van een cirkel wordt een graad een afstand. Langs de evenaar en 

langs een meridiaan is een graad gelijk aan 111 km. 

Grootschalige kaart Een kaart met een geringe verkleining, veel detail en een grote precisie. 

Kaarten met een schaal van 1:10 000 of groter noem je grootschalig. 

Isolijnen Lijnen in een vectorveld die punten met gelijke waarden verbinden. 

Voorbeelden zijn hoogtelijnen, isothermen en isobaren. 

Kaartlaag Een kaart met gegevens die logisch bij elkaar horen. Dit kunnen dezelfde 

soort objecten zijn, bijvoorbeeld alle benzinestations in Nederland. 

Kaartviewer Digitale kaart die je op de computer kunt bekijken. 

Kleinschalige kaart Een kaart met een grote verkleining, veel overzicht en weinig precisie. 

Kaarten met een schaal van 1: 1 000 000 of kleiner noem je kleinschalig. 

Lengtegraad Het aantal graden vanaf de nulmeridiaan naar het oosten (OL of +) of naar 

het westen (WL of -). Beide tot maximaal 180 graden zodat het totaal de   

cirkel van 360 graden is. 

Meridiaan Een halve cirkel over het aardoppervlak van de noordpool naar de 

zuidpool met als centrum het middelpunt van de aarde. Op een meridiaan 

is de lengtegraad constant. Langs een meridiaan ga je naar het noorden of 

zuiden. Alle meridianen zijn even lang. 

Metagegevens Gegevens die informatie en ordening geven aan een groep van gegevens.  

Middelloodlijn Een lijn loodrecht op een lijnstuk (bijvoorbeeld de zijde van een 

driehoek) die dat lijnstuk middendoor deelt. De drie middelloodlijnen van 

de zijden van een driehoek gaan door één punt. 

Nulmeridiaan De meridiaan die door de sterrenwacht van Greenwich bij Londen gaat. 

Hier is de lengte 0 graden. 

Objecten Afzonderlijke dingen op een kaart die ieder voor zich een duidelijke 

afbakening hebben. Vaak zijn dit dingen die door mensen gemaakt zijn. 

Objectieve veiligheid Informatie over veiligheid op basis van gegevens die zijn gemeten. 

Omgeschreven cirkel Een cirkel door de hoekpunten van een driehoek met als centrum het 

snijpunt van de middelloodlijnen van die driehoek. 

Rasterveld Een veld dat is opgebouwd uit gelijke hokjes. De informatie is daardoor 

heel regelmatig over het veld verdeeld. Door hun regelmaat zijn 

rastervelden heel eenvoudig in de computer op te slaan en op het scherm 

weer te geven. 

Rijksdriehoeksgrid 

(RD) 

Het coördinatensysteem op Nederlandse kaarten en GIS bestanden. Dit 

loopt van 0 – 300 000 van west naar oost en van 300 000 – 620 000 van zuid 

naar noord. Een eenheid op de kaart komt overeen met een meter in 

werkelijkheid. 

Satellietnavigatie  Plaatsbepaling en het vinden van een route op aarde door middel van een 

systeem van satellieten zoals het GPS. 

Schaal  De verhouding tussen de werkelijkheid en de afbeelding ervan op de 

kaart. Deze wordt uitgedrukt in een breuk. 

Sociale veiligheid Veiligheid die betrekking heeft op door andere mensen begane 

overtredingen en veroorzaakte overlast (criminaliteit). 

Subjectieve veiligheid Informatie over veiligheid op basis van gevoelens van mensen. 

Systeem Een geheel dat bestaat uit onderdelen die onderling verbonden zijn. De 

onderdelen hebben samen een betekenis die belangrijker is dan die van 

de losse onderdelen afzonderlijk. 
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TIN  Triangulated Irregular Network. Een datastructuur voor een vectorveld. 

Hierbij worden de waarden van een veld op onregelmatig verspreide 

punten opgeslagen. Ook wordt een netwerk van verbindingen tussen deze 

punten opgeslagen. Met dat netwerk kunnen door middel van interpolatie 

waarden op alle tussenliggende punten worden berekend en weergegeven. 

Topografische Dienst 

Kadaster 

De overheidsinstantie die alle officiële Nederlandse kaarten maakt en de 

laatste jaren ook veel digitale GIS-databestanden verzorgt. 

Triangulatie  Een verbinding van punten in een vlak door een netwerk van driehoeken. 

Ieder punt is minimaal met drie andere punten verbonden. 

Veiligheidsregio Een gebied waarin organisaties als politie en brandweer nauw 

samenwerken. Dit kan een grote stad en zijn omgeving of een provincie 

zijn. 

Vectorveld Vectorvelden zijn opgebouwd uit punten of lijnen. De informatie kan heel 

onregelmatig over de kaart verdeeld zijn. Met vectorvelden kun je heel 

flexibel met een variabele dichtheid van gegevens omgaan.  

Velden Velden vullen een hele kaart met waarden die op iedere plaats anders 

kunnen zijn. Het gaat hier meestal om natuurlijke grootheden als hoogte, 

temperatuur en dergelijke. 

Quadtree  Ook wel kwadrantenboom genoemd. Een datastructuur voor een 

rasterveld waarbij de waarden van vier aan elkaar grenzende 

rasterpunten steeds worden samengevat in een waarde voor één groter 

rasterpunt. Ook de waarden van vier van deze grotere rasterpunten 

worden weer samengevat in een nog groter rasterpunt. 
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Bijlage 3 Tips bij uitvoering onderzoek 

A. Opstellen van een vragenlijst 

 Bedenk van tevoren goed voor wie de vragenlijst bedoeld is, 

bijvoorbeeld omwonenden, bezoekers van een locatie, etc.,  en wat je 

van die groep mensen te weten wilt komen.  

 Bij het opstellen van vragen is het belangrijk dat je je steeds afvraagt 

of de vraag van belang is voor jouw onderzoek. 

 Zorg voor een afgepaste hoeveelheid vragen. Mensen zijn eerder bereid 

tot medewerking als het om een kleine inspanning gaat. Bovendien 

moet je zelf de vragen ook weer verwerken. Maak natuurlijk wel 

genoeg vragen om een antwoord te kunnen geven op jouw 

onderzoeksvraag.  

 Zorg dat je de vragenlijst aan een relevant/behoorlijk aantal mensen 

voorlegt.  

 Maak vragen die goed te inventariseren zijn. Dit kun je bijvoorbeeld 

doen door: 

o Gesloten vragen te formuleren. (ja/nee).  

o Vragen te formuleren die je in klassen kunt indelen (bijv. 

helemaal mee eens, mee eens, neutraal, oneens, heel erg 

mee oneens). 

o Stel geen vragen met een lange reeks antwoorden. Gemiddeld 

kunnen mensen een lijst met maximaal 5 antwoorden in één 

oogopslag overzien. 

o Gebruik zo weinig mogelijk tekstvragen. Deze vragen kosten 

bij het invullen veel tijd en ze leveren weinig op. 

 Verwerk zo mogelijk de antwoorden in een tabel of grafiek. Dit geeft 

overzicht. 

 Probeer een conclusie te trekken uit de vragenlijst. 

B. Afnemen van een interview 

 Bedenk van tevoren goed wie je gaat interviewen, bv. de  beheerder 

van een risicolocatie, een gemeenteraadslid, enz. en wat je van die 

persoon te weten wilt komen. 

 Wees vriendelijk en beleefd, dan heb je de meeste kans dat mensen je 

te woord willen staan. 

 Als je iemand van een bedrijf of van de gemeente interviewt, zorg dan 

dat je weet wat de functie en de naam van de betreffende persoon is. 
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Zorg ook dat je een beetje op de hoogte bent van de activiteiten van 

het betreffende bedrijf/de gemeente.  

 Onderzoek van tevoren of je met je vragen bij de juiste persoon bent. 

 Houd het interview kort en bondig. Ook bij een interview is het 

belangrijk dat je je steeds afvraagt of een interviewvraag relevant is 

voor jouw onderzoek. 

 Maak tijdens het gesprek aantekeningen, zodat je later ook nog weet 

wat er besproken is. 

 In een interview is meer ruimte voor open vragen en gesprekken. 

Probeer na afloop van het gesprek een korte samenvatting te maken. 

 Vraag eventueel om extra informatie, bijvoorbeeld in de vorm van 

foldermateriaal, zodat je dat thuis/op school nog eens kunt doorlezen. 

C. Combineren van foto’s en kaarten 

Handleiding Quikmaps  

(Bron: Drs. H. C. Trimp, Anaximander, Amsterdam) 

 

Met Quikmaps kun je een digitale kaart maken van een gebied waar ook ter 

wereld; met eigen symbolen, teksten, foto’s en video’s. Quikmaps maakt 

gebruik van Google Maps. Je kunt dus net als in Google Maps kiezen voor 

weergave als kaart, satellietbeeld of combinatie van beide. De eenmaal 

gemaakte kaart kun je opnemen in een eigen website en exporteren naar 

Google Earth of een GPS apparaat. 

 

N.B. Deze handleiding gaat ervan uit dat je Flickr gebruikt om je foto’s 

online te zetten. Doe je dat op een andere manier? Kijk dan bij Codes. 

 

Voorbereiding 

1.  Ga naar ►URL14  
Kies voor ‘Aanmelden’. Let op: je 

kunt ook een kaart maken zonder 
aanmelden, maar deze wordt niet 
bewaard! 

Heb je je al eerder aangemeld bij 
Quikmaps? Kies dan direct 
‘Inloggen’. 

 
 Maak een nieuwe kaart. 
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2.  Gebruik de zoomknoppen (+ en -) en 
de verschuifknoppen (pijltjes) om 

alvast te bepalen wat je in de kaart 
wilt laten zien. Dit is later nog te 
veranderen.  

Je kunt de kaart ook verschuiven 
met het handje ( ). 

 
 

3.  Open een nieuw tabblad of venster 
en ga naar ►URL15. 

Kies ‘Create your account’ als je nog 
geen Flickr account hebt. Kies 
anders direct ‘Sign in’. 

 
 

4.  Kies voor ‘Upload Photos (& Videos)’ 
en verstuur de foto’s. 
 

 

 
 

Foto’s in de kaart plaatsen 

1.  Selecteer in Flickr de foto die je wilt 

gebruiken. 

 
2.  Kies ‘All sizes’ (klik op de foto als 

deze optie nog niet zichtbaar is).  

3.  Kies ‘Small’ (240x180). 
 

 

  

4.  Kopieer de code onder de tekst: ‘To 
link to this photo on other websites 
…’ 
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5.  Ga naar Quikmaps en zoek de locatie 
van de foto op.  

Plaats opzoeken? Typ de naam bij 
‘Mijn woonplaats’ en klik op ‘Ga’. 

 

6.  Sleep een symbool (‘marker’) naar 

de juiste locatie.  
 

7.  Klik op het symbool: er verschijnt 
een tekstvakje ‘Marker info’ 
 

 

8.  Plak de code in dit vakje. 
 

9.  Zet als je wilt nog een toelichting 

onder de geplakte code, dus na de 
</a> 
 

 

10.  Sluit het vakje door op het kruisje te 
klikken (Let op: als je buiten het vak 
klikt verdwijnt het ook, maar wordt 

niets bewaard!) 

11.  Ga terug naar Flickr en zoek de 

volgende foto op (begin dus weer bij 
1), enzovoorts. 

 

12.  Ben je klaar met alle foto’s, zoom en 

schuif zonodig nog tot je het 
gewenste gebied (weer) in de kaart 
ziet.  

Kies als weergave: kaart, satelliet of 
beide. 
 

13.  Geef een titel en een beschrijving 
van de kaart. 

14.  Bewaar de kaart. 

 

Extra mogelijkheden 
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1.  Video 
Je kunt ook video’s in een Quikmap 

plaatsen. Dat gaat bijna op dezelfde 
manier als met foto’s. 
Kies als je YouTube gebruikt 

(www.youtube.nl) de code bij 
‘Insluiten’ en plak die in de Marker 
info van Quikmap. 

 
Zie Foto’s in de kaart plaatsen, stap 
5-10. 

 

2.  Tekenen 
Je kunt extra informatie aan je kaart 

toevoegen door: 

 lijnen trekken (klik van punt 
naar punt) 

 vrij tekenen (houd de muisknop 
ingedrukt en schets een lijn) 

 extra symbolen plaatsen (slepen) 

 tekstvak plaatsen (slepen). 

 

3.  Exporteren 
Een eenmaal gemaakte kaart kun je 

o.a.: 

 inbouwen in een eigen website 

 bekijken in Google Earth (KML) 

 gebruiken op een GPS apparaat 

(GPX). 

 

 

 

http://www.youtube.nl/
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Codes 
Flickr en enkele andere websites voor beeldmateriaal bieden kant-en-klare 

codes om in Quikmaps te plakken.  

Als een foto op een website staat die deze service niet levert, maak dan 

gebruik van de volgende code en vervang de vet weergegeven tekst: 

 

<img src="http://URL van de kleine foto"><br>Ondertitel 

 

Voorbeeld: 

<img src="http://www.gisactief.nl/assets/djerba240px.jpg"><br>De 

zoetwaterleiding van het vasteland van Tunesië naar het eiland Djerba. 

 

Als je wilt dat op de kleine foto geklikt kan worden zodat een groter 

exemplaar zichtbaar wordt, gebruik dan deze code: 

 

<a href=”http://URL van de grote foto” target=”_blank”> 

<img src="http://URL van de kleine foto"></a><br>Ondertitel 

 

Voorbeeld: 

<a href=http://www.gisactief.nl/assets/djerba960px.jpg 

target=_blank><img src=" 

http://www.gisactief.nl/assets/djerba240px.jpg"></a><br>De 

zoetwaterleiding van het vasteland van Tunesië naar het eiland Djerba. 

 

 


