Lesbrief

Reis door de kaart
Wanneer je rondkijkt in de omgeving valt het je
vast op dat er dingen veranderen. Vaak zijn het
kleine dingen, zoals een nieuw fietspad of een
tuinhuisje bij de buren. Soms gaat het om grote
veranderingen, zoals de bouw van een viaduct of
de aanleg van een bedrijventerrein.
Door de jaren heen is het landschap er heel anders
uit gaan zien. Er zijn huizen gebouwd, wijken,
wegen en parken aangelegd, fabrieken gesloopt,
stukken land opnieuw ingedeeld en ga zo maar
door. Die veranderingen worden heel nauwkeurig
op een topografische kaart getekend.
Bewerkt: https://www.kadaster.nl/-/topografische-kaart

Deze lesbrief gaat over jouw eigen omgeving. Je kijkt hoe die veranderd is en zoekt uit hoe die
veranderingen worden vastgelegd op de kaart. Je leert welke kaarten men daarvoor gebruikt,
wie ze gebruikt en hoe ze gemaakt worden.

Hoeveel tijd?
Het uitwerken kost ongeveer een lesuur.

Wat heb je nodig?
Je gebruikt de Grote Bosatlas en internet.

Alleen of samen?
Je maakt de opdrachten alleen of samen met een of twee medeleerlingen.

Wat onderzoek je?
Hoofdvraag: Hoe en waardoor veranderde het landschap in jouw omgeving op de kaart?
Daarvoor beantwoord je de volgende deelvragen:
1. Hoe is jouw woonomgeving ingericht en waarom?
2. Op welk soort kaarten wordt de inrichting van het landschap vastgelegd en waarom?
3. Wie karteert de inrichting van het landschap en hoe doet men dat?
4. Hoe veranderde jouw woonomgeving in de afgelopen twee eeuwen en waardoor?
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Opgave 1
Hoe is jouw woonomgeving ingericht en waarom?
Vraag 1 Een voorbeeld van veranderingen in de woonomgeving.
Lees de inleiding bij deze lesbrief en bekijk de hoofdvraag en de deelvragen.
Gebruik bron 1 en kijk op Google Afbeeldingen met de trefwoorden N18 aanleg. Bekijk daarna
op internet het videofilmpje over de aanleg van de Twenteroute tussen Enschede en Groenlo,
Dronebeelden van N18 Drone Projects:
http://www.rtvoost.nl/nieuws/254047/verandering-in-het-landschap-de-nieuwe
twenteroute-vanuit-de-lucht

BRON 1

De Achterhoek opengelegd.
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2108817/Veel-leed-door-aanleg-van-de-N18-Wij-wildenniet-weg

a Over welke verandering in het landschap gaat het in de video?
	Inrichtingselementen zijn dingen die de mens een vaste plek in het landschap heeft
gegeven.
b Noem drie inrichtingselementen die uit het landschap verdwijnen door de aanleg van
de N18.
c Noem drie inrichtingselementen die nieuw in het landschap zijn door de aanleg van
de autoweg.
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Vraag 2 Zichtbare veranderingen in het landschap.
a 	Wat heb jij zelf zien veranderen in het ingerichte landschap in de buurt of wijk waar je
woont? Noteer tenminste drie dingen en schrijf achter elke verandering een reden waarom
deze verandering is gekomen.
b Door in je eigen omgeving rond te lopen of te rijden kun je zien hoe jouw omgeving
	verandert. Je vergelijkt dan de nieuwe situatie met hoe je weet dat het was. Toch kan je
	niet alle veranderingen zien, zoals een nieuwe schuur achter een hoge heg of een aanbouw
achter een villa. Bedenk twee andere manieren waarmee je veranderingen in de omgeving
kan waarnemen.

Vraag 3 Ruimtelijke plannen.
Lees bron 2.

Bestemmingsplan
In Nederland mag je niet overal zomaar één of ander bouwsel neerzetten, ook al is dat op
je eigen grond. Wat wel of niet mag kan je lezen in het bestemmingsplan van de gemeente.
In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag
gebeuren. Wáár mag wát gebouwd worden? Wat is bedoeld voor wonen, wat voor recreatie,
wat voor industrie, enz.? Ook kan je zien welke ruimtelijke ontwikkelingen de gemeente
verwacht, bijvoorbeeld de aanleg van een autosnelweg of een bedrijventerrein of de bouw
van een woonwijk. Voor dat soort zaken moet de gemeente natuurlijk ruimte vrijhouden.
BRON 2

a 	Het ingerichte landschap en alle veranderingen daarin worden heel nauwkeurig gekarteerd
(dat wil zeggen: op de kaart getekend). Bedenk twee redenen waarom dat nodig is.
b Hoe ziet een bestemmingsplan eruit? Zoek op internet de site Ruimtelijke plannen:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/

Tik je adresgegevens in en klik op Nu zoeken. Scroll in Legenda om te zien welke
bestemming er ligt op jouw woonadres. Noteer deze bestemming.
c 	Soms houdt iemand zich niet aan het geldende bestemmingsplan. Zo iemand begint
	bijvoorbeeld een winkeltje op een perceel waar alleen wonen is toegestaan of gaat wonen
in een bedrijfsgebouw zoals een magazijn of een winkel.
	Overleg met een of meer medeleerlingen. Bedenk twee redenen waarom niemand zomaar
mag afwijken van een gemeentelijk bestemmingsplan.
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Opgave 2
Op welk soort kaarten wordt de inrichting van het landschap vastgelegd
en waarom?
De topografische kaart
Een topografische kaart is bedoeld om een deel van het aardoppervlak zo getrouw en
volledig mogelijk te beschrijven. Dat doet men door onder andere het reliëf, de infrastructuur, de bebouwing, de grenzen en plaatsnamen op de kaart weer te geven. De naam
komt van topo = plaats en grafisch = beschrijvend. Topografische kaarten met een schaal
1:50.000 worden ook wel stafkaarten genoemd.
BRON 3

Vraag 1 Stafkaart en schaal.
Lees bron 3.
a 	Zoek op internet op wat een stafkaart is en leg uit waarom de topografische dienst
vroeger onder het Ministerie van Defensie viel.
b Hoe heet de topografische dienst tegenwoordig?
c 	Topografische kaarten hebben een schaal van 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 en 1:250.000.
	Welke van deze vier zou jij het liefst gebruiken voor een drie uur durende wandeling
in de omgeving van Haaksbergen (zie bron 1)? Licht je antwoord toe.
d 	Leg uit waarom de kaart van jouw keuze (vraag c) niet geschikt is voor een autotocht
door Twente.

Vraag 2 Kaart en kadaster.
a 	Ga op internet naar
https://kadastralekaart.com/

Vul in bron 4 de gegevens uit de kadastrale kaart in die bij jouw adres horen.
Perceeloppervlakte
Kadastrale aanduiding
Perceelnummer
Adressen in perceel
BRON 4

Kadastrale gegevens.

b Zoek op internet naar Kadaster. Vul in:
	Het kadaster is een bestand van de

dat iedereen kan inzien.

Het kadaster geeft onder andere een overzicht van alle

zaken

(zogenaamd vastgoed, zoals huizen en percelen) en de

en plichten

die daarbij horen. Een perceel is een stuk grond van dezelfde

.
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c 	Noem twee redenen waarom het zo belangrijk is dat alle onroerende zaken in het kadaster
staan vermeld.
d 	Jouw woonadres is niet hetzelfde als het perceelnummer waarop je woont. Geef een reden
waarom woonadressen verschillen van de perceelnummers in het kadaster.

Opgave 3
Wie karteert de inrichting van het landschap en hoe doet men dat?
Van aardbol naar plat vlak
Een kaartprojectie is de manier om het gebogen oppervlak van de aarde af te beelden op
een vlakke kaart. Dat lukt nooit helemaal. Vergelijk de aarde maar met een ei. Sla je het ei
plat dan wordt de eierschaal vervormd. De vervorming is naar de rand toe steeds groter.
Toch kom je met een geschikte kaartprojectie heel aardig in de buurt.
BRON 5

OLV als cartografisch middelpunt
Bij het maken van topografische kaarten gebruiken de Nederlandse kaartmakers een
projectietype met de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort als middelpunt. De kaart wordt
hierdoor zo min mogelijk vervormd. Dat betekent dat de afstanden op de kaart ook aan
de randen van ons land nog aardig met de werkelijkheid overeenkomen. Denk maar aan
gebieden als Noordoost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.
BRON 6

Vraag 1 Kaartprojectie en vervorming.
Lees bron 5 en 6 en bekijk in de Grote Bosatlas kaartblad 12, over kaartprojecties.
Bekijk op internet het filmpje Kaartprojectie Aardwaardig (1min40sec):
https://www.youtube.com/watch?v=fVxH6sprcC8

Schrik niet van de moeilijke woorden in deze vraag. Welke van de projecties in de atlas en
de videofilm lijkt jou het meest geschikt voor een topografische kaart van Nederland?
Leg uit waarom.
A De azimuthale (azimut = kompasrichting) of orthografische ( = loodrechte) projectie.
B De kegelprojectie, bijvoorbeeld vanuit de Noordpool gezien.
C De cilinderprojectie, bijvoorbeeld de Mercatorprojectie.
D De projectie van Goode, dus zonder oceanen.
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Vraag 2 Een ander nulpunt.
De Rijksdriehoekmeting
Topografische kaarten worden gemaakt door landmeetkundigen en cartografen. De landmeters gaan uit van opvallende punten in het landschap, bijvoorbeeld kerktorens. Van deze
zogenaamde punten van de Rijksdriehoeksmeting is bekend waar ze precies liggen.
BRON 7

Coördinaten: cartografische straatnaam en huisnummer
De Rijksdriehoekmeting geeft de ligging, zeg maar het adres, van een punt aan door
middel van coördinaten. Nederland is verdeeld in een noord-zuid as (de y-as) en een
oost-west as (de x-as). Vroeger gingen alle metingen uit van het kadastraal middelpunt van
Nederland: de 98 meter hoger Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort. Het nulpunt ligt sinds
1978 ongeveer 120 km ten zuidoosten van Parijs. De Onze Lieve Vrouwetoren heeft nu de
coördinaten X = 155 000, Y = 463 000.
Lees bron 7 en 8 en bekijk op internet de informatie over het Rijksdriehoeksgrid (= netwerk):
https://nl.scoutwiki.org/Rijksdriehoeksgrid

BRON 8

a 	Leg uit waarom het nulpunt van Amersfoort verschoven werd naar een punt diep in Frankrijk.

BRON 9

Omgeving Elburg 1:50.000.
Bron: Kadaster - Topografische Dienst; WN Atlasproducties, Groningen, 3e editie 1997.

b 	Bekijk bron 9. Noteer de ligging van de oude vestingstad Elburg binnen de grachten met
behulp van de x- en y-coördinaten van het Rijksdriehoeksgrid.
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Vraag 3 Merktekens RD-punten.
 ederland is bezaaid met merktekens van de Rijksdriehoeksmeting. Wil je weten waar er eentje
N
bij jouw in de buurt is en hoe die eruit ziet? Ga als volgt te werk:
- 	Ga naar
https://rdinfo.kadaster.nl/

Je krijgt op je scherm een Overzicht blad-indeling Rijksdriehoeksmeting te zien.
- 	Kies het kaartblad waarop het gebied staat waar jij woont. Klik het blauwe cirkeltje of het
rode vierkantje aan dat het dichtst in de buurt is.
- 	Je ziet een beschrijving van het merkteken van de Rijksdriehoeksmeting. Noteer waar het
merkteken te vinden is en hoe het eruit ziet.
- Zoek het merkteken op in het landschap en maak er een foto van. Wissel in de klas de foto’s uit.

Opgave 4
Hoe veranderde jouw woonomgeving in de afgelopen eeuwen en waardoor?
Topotijdreizen
De Topografische Dienst houdt steeds bij hoe Nederland verandert, door wegen, water,
bebouwing en landbouwgrond in kaart te brengen. Op die manier zijn bijvoorbeeld
inpoldering en verstedelijking goed te volgen.
Het Kadaster heeft 200 jaar aan gedetailleerde kaarten van Nederland online gezet. Zo kan
je zien hoe een bepaald stuk van Nederland er vroeger uitzag. Hoe meer je inzoomt op
de kaart van Nederland, hoe gedetailleerder de kaart wordt. Je kunt ook zoeken op een
bepaalde plaatsnaam. Aan de linkerkant van de kaart is een tijdbalk. Die kun jij slepen naar
het jaar dat je wil bekijken. Hoe ver je kunt terugkijken verschilt per plaats.
BRON 10

Vraag 1 Als een vis op het droge.
Bekijk bron 10 tot en met 12.

Een evacuatie in 1859
In juni 1859 moest de complete bevolking van Schokland het eiland op koninklijk bevel
verlaten. De Zuiderzee sloeg bij storm en hoog water steeds meer stukken land weg. Het
eiland dreigde te verdwijnen. De bewoners vonden onderdak in de stadjes Kampen en
Vollenhove. De bouw van de Afsluitdijk (1927-1932) maakte de aanleg van polders in het
nieuwe IJsselmeer mogelijk (bron 9 en 12).
BRON 11
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BRON 12
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De Afsluitdijk.

Ga op internet naar Tijdreis over 200 jaar topografie:
http://www.topotijdreis.nl/

Klik op de kaart op het eiland Schokland in de vroegere Zuiderzee. Schuif de tijdbalk op 1945.
Klik nu op het driehoekje (>) in het menu linksboven. De presentatie gaat lopen.
a In welk jaar staat Schokland niet meer als eiland op de kaart?
b In welke nieuwe polder ligt Schokland dan?
c Welke verandering zie je aan het voormalige eiland in 1964?
d Welke verandering zie je in 2005 in het Ketelmeer ten zuiden van Schokland?

Vraag 2 Hoe zag jouw woonomgeving er 200 jaar geleden uit?
Via de website Topotijdreis kun ook je terugkijken hoe jouw directe woonomgeving in de loop
van de jaren is veranderd en waarom.
Vul bron 13 in. Klik op http://www.topotijdreis.nl/ in het menu linksboven het windroossymbooltje
aan. Door in- of uit te zoomen ( + of -) kun je je woonomgeving verkleinen of groter maken.
Mijn woonplaats / woonbuurt:
Voorbeelden van veranderingen en voorbeelden van het waarom:
Tijdperk

Opvallende veranderingen zijn:

1815-1851

1852-1900

1901-1950

1951-2000

2001 - nu

BRON 13

Hoe mijn woonomgeving veranderde.

Redenen van deze veranderingen:
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Vraag 3 De lesbrief in het kort
a B
 ij welke deelvraag horen de volgende begrippen? Schrijf in bron 14 achter elk begrip het
nummer van de deelvraag waar het begrip het eerst genoemd werd.
Begrip

Nr

Begrip

Nr

Begrip

Stafkaart 		

Bestemmingsplan 		

Cartograaf

Vastgoed		

Topotijdreis 		

Karteren

Inrichtingselementen 		

topografische kaart 		

Onroerende zaken

Azimuthale projectie 		

Kadastraal middelpunt 		

Perceel

Kadaster 		

Ingerichte landschap 		

Rijksdriehoeksmeting

Coördinaten 		

Ruimtelijke ontwikkelingen 		

Landmeetkundige

Tijdbalk 		

Kaartprojectie 		

BRON 14

Nr

Begrippen en deelvragen.

b Lees de hoofdvraag nog eens.
	Hoe jouw omgeving de afgelopen 200 jaar veranderde heb je zelf kunnen zien en uitzoeken.
Bij het uitwerken van de lesbrief moeten je ook verklaringen voor landschappelijke
veranderingen zijn opgevallen.
	Geef vijf ontwikkelingen in de samenleving die de veranderingen in de ingerichte omgeving
verklaren.

