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Voorwoord van de hoofdredacteur
Voor veel onderwijzers, zoals ikzelf in vroeger tijden, was de atlas het
ideale leermiddel. Aan de hand van de kaart kun je met de kinderen reizen,
nagaan wat je tegenkomt, over welke en wiens grond je gaat, welk weer
je mag verwachten, enz.. Allicht is het nog steeds een belangrijk element
bij het leren, maar de leerlingen van aardrijkskundeleraar Willem Korevaar
in Voorburg werken met een geografisch informatiesysteem (GIS). Dat is
andere koek. Ze werken met digitale kaarten, kunnen zelf onderzoek doen
en de uitkomsten verbinden met allerlei gegevensbanken. 
Dankzij GIS komt een schat aan informatie beschikbaar, kunnen kaarten
interactief gemaakt worden, in stereo op wanden of vloeren worden
geprojecteerd, boeren geholpen worden met hun bedrijfsvoering, ziekte-
verspreiding worden voorspeld ... een nieuwe wereld gaat open. 
In de provincie Flevoland kunnen de inwoners binnenkort via internet het
bestemmingsplan van de wijk waarin hun huis staat of komt te staan,
bestuderen, zelfs gekoppeld aan relevante teksten uit bijvoorbeeld het
provinciaal Omgevingsplan. 
Dankzij GIS groeit aldus zelfs de democratie ... 

Andries Greiner 
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1.1 De eigen omgeving
Roep een onderwerp: sportwedstrijden,
gifschepen, treinvertragingen, vakanties,
modetrends, popconcerten, terroristische
aanslagen, orkanen, aardbevingen, files,
winkels, brievenbussen of zelfs draadloze
netwerken: al deze onderwerpen hebben
gemeen dat ze gekoppeld zijn aan één of
meer locaties in onze omgeving. Zelfs als
we dromen in onze slaap doen we dat
vaak in bestaande of fictieve omgevingen.
“Alles wat we doen, doen we ergens, en
alles wat om ons heen gebeurt, gebeurt
ergens op of bij het aardoppervlak.”
Zo omschrijven Longley en collega’s
(2001) het belang van locatie voor de

samenleving in hun boek over
Geografische Informatie Systemen (GIS).
We wonen en werken ergens en reizen
tussen plaatsen. We zijn vertrouwd met 
de gebieden waar we opgegroeid zijn 
of wonen want we kennen de taal en 
de inrichting van die gebieden en de
gebruiken, waarden en normen die er
heersen. We herinneren ons gebeurtenis-
sen vaak tegen de achtergrond van 
de plaats waar we toen waren: die bocht
met het bijna-ongeluk, die plek waar 
we bijzonder gelukkig waren of die plek
met die plotselinge schemering en het 
stilvallen van de vogels tijdens de eclips 
in 1999.
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Het belang van locatie

Locaties zijn belangrijk.



1.2 De samenleving
Locaties spelen een belangrijke rol in onze
samenleving. Onze economie draait op
activiteiten die op geschikte locaties
plaatsvinden, bijvoorbeeld transport- en
overslagbedrijven op knooppunten van
wegen, visvangst in bepaalde wateren,
landbouw op geschikte gronden, industrie
in de buurt van havens, spoorlijnen of
wegen en kantoren in de buurt van grote
steden. Ook voor alle individuen die deel
uitmaken van een samenleving zijn loca-
ties belangrijk. We kiezen voortdurend de
beste locatie. We kiezen bewust voor
bepaalde winkels, restaurants en andere
voorzieningen. Naast de kwaliteit van de
voorziening is de ligging een belangrijke
factor. Op dezelfde wijze zijn we kieskeu-
rig als het gaat om de locatie van wonin-
gen en scholen. En bij de besteding van
onze vrije tijd kiezen we voor sportcom-
plexen die goed bereikbaar zijn, natuurge-
bieden die ons aanspreken vanwege het
landschap op die plek en vakantiegebie-
den die aantrekkelijk zijn vanwege 
klimaat, landschap of cultuur.
Locatie speelt in de samenleving ook een
belangrijke rol op een hoger niveau dan
onze eigen leefomgeving. Territoriale con-
flicten in de wereld gaan over gebieden.
Wereldhandelsrelaties bepalen handels-
stromen tussen gebieden. De wereldwijde
klimaatverandering zal verschillend uit-
werken voor verschillende gebieden. Zo
krijgt Nederland in de 21e eeuw te maken
met een stijgende zeespiegel en Marokko
met droogte. En tot slot, plaatsen en
regio’s kunnen een symbolische waarde
hebben door een historische gebeurtenis

of het beginpunt zijn van een verandering,
zoals Normandië in 1944 of Ground Zero
in New York.

1.3  Ruimtelijke vraagstukken
Omdat locatie zo belangrijk voor ons is, is
locatie een belangrijk onderdeel van aller-
lei maatschappelijke vraagstukken. Denk
aan de planning van snelwegen, woonwij-
ken, bedrijventerreinen en vakantiegebie-
den door overheden.
Elke keer zijn de vragen:
• Waar kan dat het beste? 
• Wat zijn de voor- en nadelen voor dat

gebied en voor andere gebieden? 
• Welke belangen spelen een rol? 
Geen eenvoudige vragen maar wel kern-
vragen die in elk land en in elke samenle-
ving spelen.
Ruimtelijke vraagstukken spelen niet
alleen bij de overheid maar ook bij be
drijven en individuen. Bedrijven die iets
willen verkopen zijn zeer geïnteresseerd in
wie waar woont. Ze proberen bevolkings-
kenmerken van gebieden zo goed 
mogelijk in kaart te brengen ten behoeve
van een efficiënte marketing en verkoop.
Individuen lossen ook steeds ruimtelijke
vraagstukken op. Bijvoorbeeld als we op
zoek zijn naar de locatie van een adres
van een feest waarvoor we zijn uitgeno-
digd en de route daarheen willen plannen.
Of bij het zoeken naar een woning op
basis van criteria die voor ons belangrijk
zijn, zoals prijs en ligging ten opzichte van
de werkplek.
Bij al deze vraagstukken is de locatie van
objecten, activiteiten en processen dus
belangrijk naast andere eigenschappen
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zoals de kwaliteit die we nastreven.
Bovendien is de ligging van verschillende
locaties ten opzichte van elkaar in toene-
mende mate  belangrijk. Verplaatsingen
van mensen, goederen en diensten
(migratie, toerisme en handel) vinden
vooral plaats tussen gebieden die elkaar
iets te bieden hebben en gunstig ten
opzichte van elkaar liggen. Als de reistijd
niet te groot is of de transportkosten niet
te hoog zijn, dan vindt een verplaatsing
eerder plaats dan bij grote reistijd of hoge
transportkosten. Dat is een bekende
geografische wet die nog steeds geldt.
Het aantal verplaatsingen van mensen,
goederen en diensten is de afgelopen
jaren enorm gegroeid. Dat zie je aan de
files en het toenemend vliegverkeer, maar
ook aan het kleurrijker worden van veel
samenlevingen. Je kunt het ook afleiden
uit het feit dat heel veel producten die we
gebruiken aan de andere kant van de
wereld zijn gemaakt: vlees uit Argentinië,
garnalen uit Thailand, bloemen uit Kenia,
kleding uit India en computers en wat niet
al uit China. Om maar eens een paar voor-
beelden te noemen.

1.4 Geo-informatie
Als informatie over locaties belangrijk is,
is het van belang om die informatie goed
te benoemen. Geo-informatie is bijvoor-
beeld de ligging van gebouwen, wegen en
percelen in het landschap, gekoppeld aan
informatie over deze objecten, zoals
gebouwfunctie, soort weg en perceelsge-
bruik. Andere voorbeelden zijn de ligging
van kabels en leidingen in de ondergrond,
gekoppeld aan informatie over de functies

en beheerders. Of de locaties van politie-,
brandweervoertuigen en ambulances op
verschillende momenten tijdens een cala-
miteit inclusief de uitrusting van de voer-
tuigen. De informatie die aan de objecten
gekoppeld is – in het laatste voorbeeld het
type noodhulpvoertuig –  noemen we
attribuutinformatie.

1.5 Locatiebepaling
We hebben gezien dat locatie belangrijk is
voor ons en onze samenleving, omdat er
waardevolle informatie aan gekoppeld is.
Interessant is vervolgens de vraag hoe we
locaties bepalen. Er bestaat al lang een
techniek voor het bepalen van de locatie
van punten of objecten op aarde: Global
Positioning Systems (GPS). Het is een
Amerikaans systeem op basis van satellie-
ten, waarmee de positie van een object
met een GPS-ontvanger ten opzichte van
het aardoppervlak bepaald kan worden.
GPS wordt al sinds 1978 gebruikt voor
o.a. navigatie, militaire doeleinden, tele-
communicatie en waarschuwingssyste-
men voor aardbevingen en vulkaanuit-
barstingen. Tegenwoordig zitten GPS-ont-
vangers ook in autonavigatiesystemen,
PDA’s (personal digital assistant, d.w.z.
een kleine draagbare computer) en
mobiele telefoons. Deze apparaten wor-
den steeds goedkoper, waardoor meer
mensen erover kunnen beschikken. Zo kun
je met een PDA of mobiele telefoon met
GPS foto’s maken tijdens een vakantiereis,
en deze op internet koppelen aan locaties
op de aardbol in het programma Google
Earth, waar iedereen ze kan zien (zie
Figuur 2). Een favoriete vrijetijdsbesteding
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van veel mensen die een GPS-ontvanger
thuis hebben is ‘geocaching’, het zoeken
naar schatten (caches) op bepaalde loca-
ties met behulp van een GPS. Op websites
als www.geocaching.nl wisselen de schat-
verstoppers en schatzoekers coördinaten
en informatie uit over de schatten.

De GPS in een autonavigatiesysteem zorgt
ervoor dat het systeem ‘weet’ waar de
auto zich op een bepaald moment bevindt
(zie figuur 3). Met deze informatie kan 
het systeem de route berekenen naar 
de bestemming die de bestuurder 
heeft opgegeven, deze route op een kaart
weergeven, en de bestuurder bijsturen
onderweg als hij of zij verkeerd rijdt.

Een andere techniek voor locatiebepaling
is Radio Frequency Identification (RFID)
Dit is een methode om met behulp van
radiosignalen objecten te identificeren
(www.rfidnederland.nl). Dit gebeurt door-
dat radio-etiketten (ook wel ‘tags’
genoemd) op objecten een radiosignaal
afgeven wanneer zij een signaal opvan-
gen van een lezer (‘reader’). RIFD biedt
meestal meer mogelijkheden dan streep-
jescodes. RFID wordt nu al toegepast in
supermarkten, op bloemenveilingen, bij
de afhandeling van bagage op Schiphol,
in openbare bibliotheken en in de 
OV-chipkaart. Een specifieke vorm van
RFID is de zogenaamde actieve RFID,
waardoor het mogelijk is de locatie van de
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Figuur 2 Foto’s gekoppeld aan locaties op aarde in www.panoramio.com.



RFID te bepalen. Deze RFID toepassing
wordt momenteel gebruikt in gevangenis-
sen, in ziekenhuizen en grote, veelal
industriele ruimten (b.v. olieraffinaderij-
en). Het voordeel van actieve RIFD t.o.v.
GPS is dat de locatie ook binnen gebou-
wen gemeten kan worden.

1.6 Geodata Infrastructuur
Geo-informatie is waardevol voor burgers,
overheden, bedrijven en kennis- en onder-
wijsinstellingen binnen een land en ook in
de communicatie tussen landen. Geo-
informatie komt echter niet zomaar uit de
lucht vallen. Om erover te kunnen
beschikken moeten er partijen zijn die
geo-informatie verzamelen, beheren en
uitgegeven. Hiervoor zijn technologie,

beleid en afspraken nodig. Deze worden
samen ook wel aangeduid met de term
‘geodata infrastructuur’ (GDI). Het woord
‘infrastructuur’ betekent hier een
betrouwbare toegang tot geo-informatie
met een minimale set aan standaarden,
protocollen en specificaties. Standaarden,
protocollen en specificaties hebben
betrekking op het formaat van de bestan-
den met geo-informatie en op de manier
waarop ze via internet en andere netwer-
ken verzonden worden. Je zou kunnen
denken aan een weg waarop allerlei ver-
schillende voertuigen kunnen rijden, en
waar chauffeurs uit verschillende landen
dezelfde instructies voor hun route kun-
nen begrijpen. Sinds 1994 werkt een con-
sortium van ruim 300 bedrijven, over-

AO2869
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heidsinstellingen en universiteiten wereld-
wijd (het Open Geospatial Consortium:
www.opengeospatial.org) aan het opstel-
len van specificaties om geo-informatie
via internet en draadloze netwerken toe-

gankelijk en bruikbaar te maken, onge-
acht de software die gebruikt wordt. Op
Europees niveau is er een soortgelijk ini-
tiatief: INSPIRE (www.ec-gis.org/inspire).
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2.1 Wat is GIS?
Het analyseren van geo-informatie begint
meestal met het kijken naar kaarten,
luchtfoto’s of satellietbeelden. Dat
gebeurt steeds vaker met digitale kaarten
op een computer en via internet in plaats
van met een papieren kaart, atlas of
globe. Zulke digitale kaarten worden aan-
gemaakt door Geografisch Informatie
Systemen (GIS). Geografische Informatie
Systemen zijn technieken om geo-infor-
matie te bewerken en weer te geven in
digitale kaarten met als doel ruimtelijke
vraagstukken op te lossen en besluitvor-
ming te ondersteunen.
We kunnen op verschillende manieren
naar GIS kijken: als een database voor
geo-informatie (de geodatabase visie), als
een server van digitale kaarten (de kaart-
visie), en als een processor voor ruimtelij-
ke analyses (de modelvisie). Zie voor meer
informatie hierover onder andere
www.gis.com. Hieronder volgt een korte
beschrijving.

De geodatabase-visie 
In de geodatabase-visie kijken we naar de
weergaven van objecten in de werkelijk-
heid, zoals gebouwen, percelen, bomen en
wegen. Deze weergaven bestaan uit 

geometrische beschrijvingen en attribuut-
informatie van de objecten. Ook bevatten
de weergaven informatie over de ligging
van objecten ten opzichte van elkaar in de
ruimte. Zo kan de weergave van een
gebouw zijn: “gebouw A heeft een inhoud
van 3000 m3, heeft als gebruiksfunctie
‘kantoor’, en ligt met zijde B aan weg C”.
Objecten kunnen verschillende attribuut-
informatie hebben, zoals de eigenaar,
gebruiker en grondprijs van een kavel. De
verschillende soorten informatie zijn
opgeslagen in verschillende datasets en
kunnen in verschillende ‘kaartlagen’ van
hetzelfde object getoond worden.

De kaartvisie
In de kaartvisie van GIS ligt de nadruk op
visualisaties van geo-informatie.Afhankelijk
van de GIS-software kunnen deze bestaan
uit interactieve kaarten, drie-dimensionale
weergaven, tabellen en grafieken, series
van opeenvolgende kaarten in de tijd of
schematische weergaven van netwerken,
bijvoorbeeld straten. Het werken met
interactieve kaarten houdt in dat de
gebruiker kan in- en uitzoomen op de
kaart, de kaart kan verschuiven, symbolen
en kleuren op de kaart kan aanbrengen,
informatie kan opvragen over objecten op



de kaart, en kaartelementen kan wijzigen
(bijvoorbeeld een perceel splitsen of een
kanaal toevoegen).
GIS met drie-dimensionale weergaven van
de omgeving zijn in opkomst. Voorbeelden
zijn Google Earth en World Wind (zie
Figuur 4) Met deze GIS-programma’s kun
je over de aardbol navigeren en tot in
detail inzoomen naar plaatsen op aarde.
De programma’s zijn gratis beschikbaar
op internet (earth.google.com en world-
wind.arc.nasa.gov).

Een echte drie-dimensionale beleving van
de omgeving geeft CAVE: een drie-dimen-
sionale video- en audio-omgeving 
zo groot als een kamer, ontwikkeld door
het Electronic Visualization Laboratory
van de Universiteit van Illinois
(www.cave.vt.edu). Kaarten of beelden
van de omgeving worden in stereo op de
vloer en wanden van de ruimte geprojec-
teerd. De beelden bewegen mee met de
positie van de gebruiker.Voor de gebruiker
lijkt de afgebeelde omgeving zich tot ver
buiten de wanden van de ruimte uit te
strekken.
Er komen steeds mooiere toepassingen
van twee-en driedimensionale kaartvisu-
alisaties. Naast interactieve projectie-
schermen aan de muur (‘smartboards’)
zijn er tafels met interactieve kaarten,
zogenaamde ‘tangitables’. Op deze scher-
men kun je met je handen gebieden selec-
teren, in- en uitzoomen en de kaart ver-
schuiven (zie Figuur 5). De mogelijkheden
zijn niet beperkt tot platte schermen: stu-
denten van de Universiteit Leiden ont-
wierpen Globe4D, een interactieve

wereldbol waarop drie-dimensionale beel-
den van de aarde geprojecteerd worden
(zie Figuur 6). De gebruiker kan draaien
aan een schijf om de wereldbol, waarmee
hij de vierde dimensie in gang zet. De vier-
de dimensie van de globe kan de tijd of
een andere variabele zijn, zoals de zee-
spiegelstand in het jaar 2100.

De modelvisie
In de modelvisie is GIS een instrument om
de geo-informatie die beschikbaar is te
bewerken om nieuwe geo-informatie te
verkrijgen. Voorbeelden zijn het bereke-
nen van de hellingshoek van een terrein
uit een kaart met hoogtegegevens of het
berekenen van de gebieden waar verzor-
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Figuur 5 DiamondTouch tangitable van Mitsubishi Electric Research Laboratories (www.merl.com).

Figuur 6 Globe4D (www.globe4D.com)

gingsgebieden van winkels, scholen of zie-
kenhuizen overlappen. Bewerkingen kun-
nen worden geautomatiseerd in een pro-
cesmodel. Het procesmodel geeft aan
welke datasets en functies het GIS moet
gebruiken om de analyse uit te voeren.
Vervolgens kan de gebruiker deze analyse
met één druk op de knop uitvoeren. Het
weerbericht is ongetwijfeld één van de
bekendste voorbeelden, waarbij heel veel
geo-informatie met behulp van grote
rekenmodellen wordt geanalyseerd en
waar vervolgens een voorspelling voor de
komende dagen uitkomt.



mi in de Indische Oceaan, de orkaan
Katrina bij New Orleans en de aardbeving
in Pakistan.
Geo-informatie en GIS kunnen van grote
waarde zijn bij rampenbestrijding.
Kaarten van het wegennet en bevolkings-
concentraties, kaarten met de plattegron-
den en de inrichting van gebouwen en
vooral actuele kaarten van de versprei-
ding van een brand, gifwolk of hoog
water geven het crisiscentrum inzicht
welke maatregelen in welke zones rond-
om de ramplocatie genomen moeten wor-
den (Figuur 7). Eind 2006 heeft de
Nederlandse overheid een ‘Geo Data
Infrastructuur Calamiteiten’ opgericht

GIS wordt op veel en verschillende manie-
ren in de samenleving gebruikt. Hier laten
we enkele toepassingen van GIS de revue
passeren ter illustratie. Er is ook veel lite-
ratuur over GIS. De literatuurlijst achterin
dit boekje helpt u op weg.

3.1 Rampenbestrijding
Bij rampen gaat het om uitzonderlijke
gebeurtenissen met catastrofale gevolgen
voor grote groepen mensen. Voorbeelden
van grote rampen die de afgelopen jaren
in en buiten Nederland plaats vonden,
zijn: de vuurwerkramp in Enschede, de
cafébrand in Volendam, de aanslag op het
World Trade Centre in New York, de tsuna-
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Figuur 7 Kaarten van de verspreiding van een brand kunnen helpen maatregelen te plannen.



voor het gebruik van geo-informatie en
GIS bij rampenbestrijding en crisisbeheer-
sing (Grothe & Scholten, 2006). In 
deze Geo Data Infrastructuur kan geo-
informatie van ministeries en overheids-
diensten via het internet door het crisis-
centrum bij een ramp geraadpleegd wor-
den. Deze Geo Data Infrastructuur is een
internetportaal dat verschillende moge-
lijkheden biedt om kaarten af te beelden,
zoals actuele kaarten met de geografische
gegevens van gebieden ten behoeve van
de evacuatie van mensen. Sinds de ram-
pen in Enschede en Volendam heeft de
overheid zich verplicht iedereen in
Nederland te informeren over mogelijke
risicosituaties. Dat doet zij via provinciale
risicokaarten (www.risicokaart.nl). Op

13

Geografische Informatie Systemen

deze kaarten (zie Figuur 8) kun je mogelij-
ke risico’s in je directe woonomgeving
zien. De afgebeelde risico’s hebben onder
andere te maken met de locatie van
gevaarlijke stoffen of de kans op overstro-
mingen of luchtvaartongelukken. Ook
worden kwetsbare objecten als ziekenhui-
zen en kinderdagverblijven aangegeven.
Op de kaarten kun je informatie opvragen
over gevaarlijke elementen zoals tanksta-
tions en chemische fabrieken.

3.2 E-Boeren
Bij boeren denken veel mensen aan 
mannen met laarzen in een weiland of
stal. Maar deze ondernemers zijn niet
alleen in het veld bezig: steeds vaker
gebruiken ze moderne ICT-middelen voor

Figuur 8 Risicokaart van de provincie Utrecht met locaties van risico’s van ongevallen met gevaarlijke stoffen.



die boeren en beheerders van natuurter-
reinen via internet kunnen raadplegen (zie
Figuur 9). Boeren wordt gevraagd via
internet gegevens over veranderingen in
hun percelen aan te leveren. De boer ziet
op zijn computer een luchtfoto met daar-
op ingetekend de grenzen van zijn perce-
len. Door te klikken op de percelen kan hij
informatie over de percelen opvragen en
door te klikken op de grenzen kan hij per-
celen wijzigen. In 2006 gebruikten ruim
10.000 van de ongeveer 84.000 boeren in
Nederland de online GIS-toepassing om
hun perceelsgegevens op te geven.
Ook GPS heeft zijn nut al bewezen in het
boerenbedrijf. Met een GPS op de tractor

hun bedrijfsvoering, waaronder GIS en
GPS. In een GIS kan de boer informatie bij-
houden over zijn percelen, zoals opper-
vlakte, grondprijs, pachtgegevens, grond-
gebruik, beweidings- en bemestingsge-
schiedenis en waterhuishouding. In een
deel van die gegevens is ook het ministe-
rie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) geïnteresseerd,
want zij gebruikt de perceelsgegevens van
de boer o.a. voor de jaarlijkse landbouw-
telling en voor het verdelen van Europese
landbouwsubsidies.
De Dienst Regelingen van LNV houdt de
registratie van percelen landbouwgrond
en natuurterrein bij in een GIS-toepassing,
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Figuur 9 Beelden uit de GIS-applicatie voor de registratie van landbouwpercelen van het Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(Dienst Regelingen, 2006).



kan de boer precies bepalen waar hij
rijdt. In combinatie met gedetailleerde
kaarten en luchtfoto’s van de gewassen,
bodemeigenschappen en vochtcondities
van een perceel kan een boer precies
bepalen op welke plaatsen hij kunstmest
of bestrijdingsmiddelen moet uitrijden.
Dit heet precisielandbouw. GPS biedt nog
veel meer mogelijkheden. Zo zijn er melk-
wagens waar met GPS het bedrijf geïden-
tificeerd wordt waar melk moet worden
opgehaald. En wat te denken van GPS-
ontvangers in de halsband van dieren, die
een geluidssignaal geven als een dier de
grens van zijn weidegebied passeert? 

3.3 Weer en klimaat
Weer en klimaat zijn zaken die ons alle-
maal raken. Dat geldt als het gaat om de
weersverwachting voor de komende
dagen, waarschuwingen voor extreem
weer op land en zee, maar ook om onder-
zoek naar de gevolgen van de opwarming
van de aarde voor het klimaat in de
wereld. Ook hier speelt locatie een grote
rol: neerslag, temperatuur en andere kli-
maatvariabelen kennen een ruimtelijke
variatie. Toch gebruiken weerinstituten
GIS pas sinds enkele jaren (Wilhelmi,
2005). De reden is dat deze instituten al
sinds de jaren 1970 hun eigen informa-
tiesystemen ontwikkeld hebben. GIS
biedt weerkundigen en klimaatonderzoe-
kers prima mogelijkheden voor weers-
voorspelling en het karteren van gege-
vens over weer en klimaat. Daarbij zijn
satellietbeelden nodig van de atmosfeer
bijvoorbeeld radarbeelden van regen,
maar ook van het aardoppervlak, bijvoor-

15

Geografische Informatie Systemen

beeld van hoogteverschillen en van de
aard van het oppervlak.
Weersvoorspellingen zijn gebaseerd op de
snelheid waarmee luchtmassa’s in lagen
van de atmosfeer zich voortbewegen. De
snelheden worden berekend uit series van
opnamen van iedere laag in de tijd. Deze
‘lagenbenadering’ leent zich uitstekend
voor het gebruik van GIS: iedere laag kan
op bepaalde momenten worden weerge-
geven in een kaart en GIS kan berekenin-
gen uitvoeren over de kaartlagen. Het
hele proces kan in GIS geautomatiseerd
en ‘real-time’ uitgevoerd worden. De toe-
gevoegde waarde van GIS zit daarnaast in
de fijnmazigheid van de berekeningen.
Met behulp van radargegevens en punt-
metingen op weerstations kan bijvoor-
beeld neerslag voor kleine gebieden voor-
speld worden (Van Manen et al., 2006).
Hierdoor kan een boer bewerkingen met
zware landbouwmachines uitstellen of
juist het hooi snel binnenhalen. En het
verkeer kan gewaarschuwd worden voor
mist of storm. Dezelfde techniek wordt
toegepast bij het monitoren en voorspel-
len van de koers van tornado’s en tropi-
sche cyclonen (Chapman & Thornes, 2004).
GIS kan helpen klimaatgegevens in kaart
te brengen, bijvoorbeeld de gemiddelde
temperatuur en neerslag voor een bepaal-
de dag, week of maand in het jaar. Dit
type kaarten wordt op allerlei plaatsen
gebruikt bijvoorbeeld bij het voorspellen
van oogsten, bij het voorspellen van lucht-
vervuiling door verkeer in steden en 
bij het voorspellen van de verspreiding
van ziekten die via de atmosfeer worden
overgebracht zoals malaria. Het Europese



gegevens van Europese weerstations en
een gewasgroeimodel. Deze gegevens zijn
van belang voor de landbouwsectoren van
de Europese lidstaten en ze beïnvloeden
de marktprijzen van gewassen.

GIS is een in het bedrijfsleven en bij over-
heden steeds meer gebruikte techniek.
Logistiek, infrastructuur en transport kun-
nen niet zonder. GIS helpt beslissingen
over onze leefomgeving beter te onder-
bouwen want digitale kaarten en datasets
zijn heel wat sneller en efficiënter te han-
teren dan hun papieren voorgangers.
De vraag naar geschoolden op het gebied
van GIS stijgt sterker dan het aanbod.
Diverse universiteiten en HBO’s bieden
GIS opleidingen aan om aan de vraag
naar zogenaamde geo-informatici te vol-
doen. Gezien het toenemend gebruik van
GIS in de samenleving zou het mooi zijn
als ook leerlingen in het basisonderwijs en
voortgezet onderwijs al kennis maken met
GIS. Maar dat was tot 2004 in Nederland
niet het geval.
Bovendien is GIS ook op zich zeer de
moeite waard voor het onderwijs. Het
biedt geweldige mogelijkheden om de
wereld aan de hand van kaarten te ver-
kennen. Aardrijkskunde met Google Earth
is een spannende ontdekkingsreis. En ….
GIS helpt ruimtelijk te leren denken: niet
alleen locaties opzoeken maar ook relaties
zien. Denk maar aan de relatie tussen
overbevolking en erosie of de relatie 
tussen armoede en criminaliteit of de 

oogstvoorspellingssysteem MARS kan
opbrengsten van onder meer granen,
aardappelen en de toestand van weilan-
den voorspellen voor landen in en om
Europa op basis van satellietbeelden,
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GIS in het onderwijs

relatie tussen aardbevingen en platentek-
toniek. Met GIS kun je die goed in beeld
brengen en analyseren. GIS hoort dus 
echt bij aardrijkskundeonderwijs. In de
Verenigde Staten en Canada is GIS reeds
in 1992 geïntroduceerd in het onderwijs.
Bij de promotie van GIS werden drie argu-
menten gebruikt :
1. GIS ondersteunt het leren en onderwij-

zen van aardrijkskunde.
2. Je moet wat van GIS weten als deelne-

mer aan de kennismaatschappij.
3. GIS is het ideale hulpmiddel om je eigen

omgeving te bestuderen.

Ondanks deze mooie uitgangspunten ver-
liep de invoering van GIS in het
Amerikaanse onderwijs niet zo soepel als
verwacht. Belangrijke barrières om GIS
echt in te zetten zijn tijd, gebrek aan scho-
ling van docenten en het feit dat GIS niet
verplicht is in het curriculum(Bednarz &
Van der Schee, 2006). Dat GIS in het
Nederlandse onderwijs tot voor kort niet
bestond, heeft vooral te maken met het
niet beschikbaar zijn van data voor het
onderwijs. In Noord-Amerika loopt dat
beter dan in Nederland.
Maar sinds kort is in Nederland het tij aan
het keren. Het Kadaster heeft na een
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basiskennis van het werken met GIS een-
maal onder de knie, dan kunnen ze aan de
slag met het bepaalde onderwerpen zoals
de waterproblematiek in Nederland (Hoog
en droog) of de ruimtelijke ordening in
Nederland (Nederland is vol). EduGIS is
niet lesboekvervangend, maar wil leerlin-
gen op moderne wijze ondersteunen door
een website aan te bieden die veel moge-
lijkheden voor het werken met digitaal
kaartmateriaal ontsluit. Een nationaal
portaal voor GIS in het onderwijs dus.
De reacties van docenten, leerlingen en
GIS-experts op dit initiatief zijn positief.
Schoolboeken en atlassen zijn per 
definitie statisch. GIS maakt interactief,
flexibel en dynamisch onderwijs mogelijk.

oproep van een tweetal aardrijkskunde-
docenten besloten de impasse te doorbre-
ken. Samen met de Vrije Universiteit, het
IT bedrijf Geodan, Anaximander, de
Digitale School, ESRI en een tweetal
Amsterdamse scholen is het Kadaster een
project gestart om GIS in het onderwijs op
de kaart te zetten. Het project heet
EduGIS (www.edugis.nl). Met geld van de
overheid wordt tussen 2006 en 2008
gebouwd aan een gratis website voor het
onderwijs. Op die website (zie Figuur 10)
is allerlei informatie te vinden over GIS,
maar ook kant en klare lesmodules voor
10-18 jarigen.
In het EDUGIS project leren leerlingen de
eerste stappen te zetten met GIS. Is de

Figuur 10 Het openingsscherm van EduGIS in 2006



Dat past goed bij de eisen van deze tijd. In
modern onderwijs is actief en zelfstandig
leren belangrijk. In dat kader is het nodig
dat leerlingen leren gegevens systema-
tisch en effectief te verwerken. Daarbij
hoort ook het weergeven in kaarten van
ruimtelijke vraagstukken om die vervol-
gens te kunnen analyseren en beoordelen.
EduGIS is een portaal dat die mogelijkhe-
den biedt. Voor eigen onderzoek is EduGIS
een handig hulpmiddel. Met de subsidie
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die EduGIS heeft gekregen van de 
rijksoverheid kan het portaal verder ont-
wikkeld worden. Hoog op het verlanglijst-
je staan het uitbreiden van de set beschik-
bare kaarten – tot nu toe zijn alleen kaar-
ten van Nederland beschikbaar - en de
mogelijkheid om gegevens te uploaden.
Met het laatste wordt bedoeld dat leerlin-
gen die bijvoorbeeld wateronderzoek
doen rond de school hun gegevens die ze
onder andere met GPS apparatuur hebben

Figuur 11  Leerlingen van het Ignatius Gymnasium in Amsterdam doen  waterkwaliteitsonderzoek langs de
Amsterdamse grachten met GPS en waterkwaliteitsmeters
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zoutgehalte van oppervlaktewater kan
veroorzaakt worden door vervuiling of
door kwel, was de voorlopige conclusie.
EduGIS is niet de enige mogelijkheid om
met GIS in het onderwijs aan de slag 
te gaan. Er is meer. Nederland is het eer-
ste land met een aardrijkskundeschool-
boek waarin een hoofdstuk gewijd is aan
GIS. In dat hoofdstuk leren leerlingen hoe
GPS en GIS werken. Daarnaast staan er
goede oefeningen in om onderzoek uit te
voeren gebruik makend van GIS software
van het bedrijf ESRI (www.esrinl.com). Eén
van de leerlingenopdrachten is aan de hand
van gegeven data de spreiding van crimina-
liteit in een stad te onderzoeken en te zien
of in die spreiding een verklaarbaar patroon

verzameld (zie Figuur 11) daarna via GIS
software kunnen omzetten in digitale
kaarten. Figuur 12 geeft een kaart te zien
die gemaakt is op basis van gegevens die
verzameld werden door leerlingen uit de
derde klas van het Ignatius Gymnasium in
Amsterdam. De stippen tonen de mate
van geleidbaarheid van het water op een
aantal met GPS vastgestelde punten in
Amsterdam. Geleidbaarheid zegt iets over
zoutgehalte. Hoe hoger de geleidbaar-
heid, des te hoger het zoutgehalte. Na het
veldwerk analyseerden en bediscussieer-
den de leerlingen deze en andere kaarten
op school onder leiding van de docent.
Wat betekenen de gevonden verschillen
en hoe zijn ze te verklaren? Een hoger

Geleidbaarheid
1,930 to 2,840
1,800 to 1,930
1,730 to 1,800

730 to 1,730

Figuur 12 Een digitale kaart van de geleidbaarheid van het water in Amsterdam gemaakt in het kader van
een onderwijsproject van het Ignatius Gymnasium en de Vrije Universiteit.



te vinden is. Hier en daar wordt al flink
geëxperimenteerd met GIS in het aardrijks-
kundeonderwijs. Aardrijkskundedocent en
GIS-liefhebber Willem Korevaar leert zijn
leerlingen van het Dalton in Voorburg GIS
gebruiken bij het maken van praktische
opdrachten. “Op het netwerk van de
school vinden ze software en verschillen-
de datasets van de eigen omgeving waar-
mee ze aan de slag kunnen. Verbazing en
enthousiasme overheersen. “Hé, ik heb
alleen maar getallen gezien in mijn spre-
adsheet en nu is er een  kaartje. Gaaf”,
zegt een leerlinge die verbaasd kijkt naar
een door haar zelf gemaakte kaart van de
spreiding van kinderdagverblijven in
Haaglanden. De spreadsheet is een
Excelblad waarin de leerlinge met behulp
van de Gouden Gids op internet alle
adresgegevens van de kinderdagverblij-
ven heeft verwerkt. Per postcode turven
en invullen in een kolom. Via de techniek
van het “joinen” van tabellen in het GIS
programma ArcView  kan ze de resultaten
zichtbaar maken als kaart. Echt interes-
sant wordt het als ze de ongelijke sprei-
ding probeert te verklaren. Ze veronder-
stelt dat er een verband is tussen het aan-
tal kinderdagverblijven en het aantal
dienstenverlenende bedrijven per wijk.
Die bedrijven downloadt ze van CBS-
Statline en koppelt ze ook aan een kaart.
Nu heeft ze twee kaarten: één met de kin-
derdagverblijven en één met het aantal
dienstverlenende bedrijven. In de tekst bij
de twee  kaarten die ze heeft uitgeprint en
in Word geplakt bespreekt ze in hoeverre
er een samenhang lijkt te zijn tussen beide
verschijnselen: terwijl je zelf op kantoor
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zit, is je kind om de hoek onder dak’
(Korevaar & Van der Schee, 2004).
Ook elders in Europa zijn er steeds meer
onderwijsprojecten waarbij gewerkt
wordt met geavanceerde GIS technieken.
Bijvoorbeeld in het GISAS project. GISAS
staat voor Geographic Information
Systems Applications for Schools. Het is
een driejarig onderwijsgericht ontwikkel-
project dat gefinancierd is door het
Socrates/Minerva programma van de
Europese Unie in de periode 2004-2006.
Doel van het project was het ontwikkelen
van een webatlas om het gebruik van GIS
in het voortgezet onderwijs en de lerare-
nopleiding in landen van de EU te stimu-
leren. GIS is immers een uitstekend hulp-
middel om leerlingen in verschillende lan-
den met elkaar verschillende kaarten te
laten analyseren. Zeven scholen voor
voortgezet onderwijs uit België, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Italië, Letland en
Zweden deden mee. Gezien eerdere veld-
werkervaringen van de betrokken docen-
ten werd water als thema gekozen.
Leerlingen in de zeven landen namen op
verschillende meetpunten watermonsters
uit een beek of rivier in de schoolomge-
ving. Met een GPS legden ze de locatie
van de meetpunten vast. De biologische
wateranalyse vond plaats via de BISEL
methode (Biotic Index at Secondary
Education Level) waarbij het aantal en het
soort soorten ongewervelde dieren zoals
eendagsvliegen en waterkevertjes, een
indicatie vormden voor de waterkwaliteit.
Verder verzamelden de leerlingen uit aller-
lei bronnen informatie over vegetatie,
grondgebruik, bodem, afwatering en
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behulp van GIS in kaart gebracht.
Leerlingen kunnen zich aan de hand van
moderne technieken als GPS en GIS voor-
bereiden op hun rol in de kenniseconomie
van morgen en zelf aan de slag om meer
inzicht te verwerven in de snel verande-
rende wereld om hen heen.
Het zal nog wel even duren voor alle scho-
len ermee werken, maar de eerste stappen
zijn gezet.

infrastructuur van het onderzoeksgebied.
Op basis van de verzamelde gegevens
ontwierpen de leerlingen verschillende
kaartlagen in het GIS programma
ArcView. Beschrijving en verklaring van de
gevonden verschillen in waterkwaliteit
was het gemeenschappelijk onderzoeks-
doel van alle bij GISAS betrokken leerlin-
gen (Van der Schee , 2006). Foto’s onder-
steunden het geheel en boden leerlingen
van GISAS scholen in andere landen de
gelegenheid mee te kijken in het onder-
zoeksgebied. Figuur 13 toont een deel van
de onderzoeksresultaten van 15-jarige
leerlingen van het Széchenyi Ferenc
Gymnasium in Barsc in Hongarije.
Meetgegevens uit de tabel zijn met

Figuur 13  Via Internet kunnen scholen in verschillende EU landen elkaars onderzoeksgebieden en met GIS
weergegeven onderzoeksresultaten bekijken.



Bedrijven en overheid hebben steeds meer
informatie over wat er zich in de samenle-
ving afspeelt. Men weet steeds beter wie
waar woont en wat wie doet. GIS helpt
daarbij. GIS biedt de mogelijkheid vast te
leggen wat waar is. Het aantal geodata-
bases neemt hand over hand toe. Daar zit
echter ook een keerzijde aan. Als bedrij-
ven en overheid alles van ons in kaart
gebracht hebben, hoe zit het dan met
onze privacy? 

Burgers moeten in staat zijn de gegevens
van de overheid in te zien en te controle-
ren en de mogelijkheid hebben desge-
wenst alternatieve plannen te maken. Het
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GIS, privacy en democratie

is dus van belang dat burgers toegang
hebben tot openbare  databestanden en
ermee leren omgaan. Een voorbeeld is het
bestemmingsplan van de gemeente. In dat
opzicht kunnen we nog wat leren van lan-
den als de Verenigde Staten en Canada.
Duidelijk is dat leren over GIS en het leren
werken met GIS van groot belang zijn.
Iedereen zal in toenemende mate in aan-
raking komen met geodatabases, digitale
kaarten en interactieve kaarten. Scholing
in GIS technieken en het zelfstandig en
kritisch leren werken met GIS zijn dan ook
een ‘must’. Het is maar goed dat de mees-
te mensen het werken met digitale kaar-
ten ook nog boeiend vinden.

GIS wordt als vak aan universiteiten
onderwezen, meestal onder een andere
naam, bijvoorbeeld Ruimtelijke
Informatica. Aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam zijn er bijvoorbeeld GIS colle-
ges bij economie, marketing, fysische
geografie, aarde en economie, archeolo-
gie en gezondheidswetenschappen.
Onderzoek in Amerika toont aan dat in
totaal meer dan 100 verschillende vakge-
bieden GIS gebruiken. Dat zijn zeer uit-
eenlopende vakgebieden: behalve voor
de hand liggende disciplines als geogra-
fie, demografie en milieukunde, ook meer
verrassende als archeologie, geschiede-
nis, taalkunde, psychologie en religie. In
zekere zin kent elk vakgebied natuurlijk

GIS in wetenschap en samenleving van morgen

een geografische component. Het blijkt
dat de wetenschap zich hiervan in toene-
mende mate bewust is.
De Amerikaanse wetenschapsfilosoof Pitt
(2000) werpt in zijn boek ‘Thinking about
Technology’ de stelling op dat de rol van
technologische hulpmiddelen in weten-
schappelijke vooruitgang ten onrechte
onderbelicht wordt. Volgens Pitt is er
sprake van een cruciale wisselwerking
tussen beide: aan de ene kant ontwikkelt
wetenschap zich alleen dankzij de steun
van een technologische infrastructuur.
Aan de andere kant resulteert weten-
schappelijk onderzoek vaak in technologi-
sche innovatie. Pitt illustreert zijn stelling
aan de hand van een historisch voor-
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beeld: Galileo maakte in 1609 gebruik
van een nieuw instrument, de telescoop,
om naar de sterren te kijken. Zijn obser-
vaties weken fundamenteel af van de
gangbare astronomische theorieën. Het
bewijzen van een nieuwe theorie vereiste
echter waarnemingen van een kwaliteit
die met de bestaande telescoop niet
mogelijk waren. Galileo paste de teles-
coop aan tot een voor zijn tijd zeer
geavanceerd instrument. Het succes van
Galileo vond ook navolging in andere
wetenschappen. Deze disciplines droegen
op hun beurt weer bij aan een verbetering
van de techniek.
Wij zijn ervan overtuigd dat GIS – als
technologie – een vergelijkbare rol kan
spelen voor de huidige wetenschap.
Waarop baseren wij deze overtuiging? De
vergelijking met de telescoop van Galileo
lijkt in eerste instantie wellicht vreemd,
maar is dat bij nader inzien niet. Net als
de telescoop kan GIS informatie zichtbaar
maken die met het blote oog niet waar-
neembaar is, op een manier die tot nieu-

we inzichten kan leiden. Dit zit hem in de
combinatie van ‘localiseren’, ‘visualise-
ren’, ‘integreren’ en ‘analyseren’.
Maar de rol van GIS blijft niet beperkt tot
die van informatieverstrekker. Dankzij GIS
kan geoinformatie grafisch worden weer-
gegeven in een (dynamische) kaart of 3D-
visualisatie. Deze visualisatie leidt ertoe
dat ruimtelijke informatie toegankelijk
gemaakt kan worden ook voor niet-GIS
experts. Voor de wetenschap heeft dit
vele voordelen: b.v. taalbarrières worden
ontweken en onderzoeksresultaten wor-
den ook voor buitenstaanders inzichtelijk
gepresenteerd. Op Harvard University in
de Verenigde Staten hebben alle mede-
werkers die gebruik maken van GIS zich al
verenigd in een gemeenschap,
GIS@Harvard.
Net als de telescoop in de tijd van Galileo
zal GIS een innovatieve motor zijn voor de
21e eeuw. Het is met name het feit dat
ten alle tijden de locatie van een object of
persoon bepaald kan worden dat GIS
haar unieke waarde geeft.

De volgende mensen hebben in woord of beeld bijgedragen aan dit boekje: Tim Favier,
Willem Korevaar, Irene Pleizier, Rosan van Wilgenburg (Spatial Information Laboratory
en  Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam) en Joost van der Schee
(www.maussoft.nl).

Dankwoord



AO2869

24

Prof. dr. Henk J. Scholten, hoogleraar Ruimtelijke Informatica
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Afdeling Ruimtelijke Economie
Hoofdgebouw
De Boelelaan 1105
Kamer 3A-38
1081 HV Amsterdam

Prof dr Henk J. Scholten, CEO
Geodan Holding b.v.
President Kennedylaan 1
1079 MB Amsterdam

henk@geodan.nl 

Dr. Joop A. van der Schee, universitair hoofddocent, geograaf en 
vakdidacticus geografie

Vrije Universiteit Amsterdam
Onderwijscentrum VU
Hoofdgebouw/Filosofenhof
De Boelelaan 1105
Kamer 1G-26
1081 HV Amsterdam

j.vanderschee@ond.vu.nl 

Dr. Simone J.E. Verzandvoort, projectmedewerkster EduGIS, geograaf
Vrije Universiteit Amsterdam 
Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Afdeling Ruimtelijke Economie
Hoofdgebouw
De Boelelaan 1105
Kamer 3A-36
1081 HV Amsterdam

s.verzandvoort@ond.vu.nl 

Vrije Universiteit Amsterdam
Onderwijscentrum VU
Hoofdgebouw/Filosofenhof
De Boelelaan 1105
Kamer 1G-26
1081 HV Amsterdam

Gegevens auteurs Actuele Onderwerpen Geografische Informatiesystemen (GIS)



25

Geografische Informatie Systemen

25

Lees meer over dit onderwerp:
Websites
Interessante websites die gebruikmaken
van GIS:
• local.live.com
• ww.buienradar.nl
• www.misdaadkaart.nl
• www.mobiliteitsatlas.nl 
• www.zorgatlas.nl 
Educatieve sites over GIS:
• www.edugis.nl

• www.digischool.nl/ak/2efase/gis/gis2.shtml
• www.google.com/educators
Informatie over GIS en geo-informatie:
• www.gis.com 
• www.gis.pagina.nl    
Kaarten en 3D beelden van de aarde:
• earth.google.com 
• maps.google.com 
• worldwind.arc.nasa.gov 
• oddens.geog.uu.nl 

Bestel via onze website: www.actueleonderwerpen.nl of bel: +31(0)320 - 28 69 62
geen verzendkosten bij 3 of meer (AO) uitgaven   niet goed, geld terug   snelle levering 

gratis attenderingsservice voor nieuwe boeken

Bestellen:

Bronvermelding:
• Bednarz, S. & J. van der Schee (2006). Europe and the United States: the implementation of

geographic information systems in secondary education in two contexts. In: Technology, Pedagogy
and Education, vol. 15 (2), pp. 191-205

• Bregt, A. (2006). De emancipatie van locatie. Geografie, Special Geo-informatie, jaargang 15, nr. 8,
oktober 2006: 7-8.

• Chapman, L. & J. Thornes (2004). The use of Geographical Information Systems in Climatology and
Meteorology. Scientific Report of Working Group 3 of the EU COST 719 directive to increase the use
of GIS in meteorological and climatological research. 24 pp.

• Dienst Regelingen (2006). Brochure Wijziging in uw gewaspercelen. Ministerie van Landbouw,
Natuur en Visserij.

• ESRI (2006). Geodatabase. Kennismaking met de veelzijdigheid van de geodatabase. In: In
Perspectief, Special Geodatabase 2006/1, ESRI Nederland, Rotterdam, 11 pp.

• Grothe, M. & H. Scholten (2006). Rampenbestrijding voortaan ondenkbaar zonder Geo Data
Infrastructuur. In: VI Matrix 5 (14), pp. 32-34.

• Korevaar, W. & J. van der Schee (2004). Modern aardrijkskundeonderwijs met GIS op de kaart gezet.
In: Geografie 13 (11), pp. 44-46.

• Longley, P., M. Goodchild, D. Maguire & D. Rhind (2001). GIS and Science. Wiley & Sons, Chichester,
UK, 454 pp.

• Manen, N. van, H. Scholten & R. van de Velde (2006). In meteorologie en klimatologie draait alles
om ruimtelijke informatie. In: VI Matrix 5 (14), pp. 12-15.

• Pitt, J. (2006) Thinking about Technology Foundations of the Philosophy of Technology. New York:
Seven Bridges Press.

• Schee. J. van der (2006). Europees GIS-project zet koers uit voor grensoverstijgend onderwijs. In:
Geografie 15 (8), pp. 22-23.

• Wilhelmi, O. (2005). Report on the 2nd workshop on GIS in weather, climate and impacts. National
Centre for Atmospheric Research, USA, 10 pp.

AO
Lees ook
AO 2491 - "Haarlem in kaart, 5 eeuwen 

stadsplattegronden" - Jan Pieterse 
AO 2649 - "Zo ver het oog reikt, landmeetkunde 

bij de Romeinen" - Mariëlle van Mierlo,
Desiree
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deze  uitgaven
kan via onze

website: 

www.actueleonderwerpen.nl of word abonnee!

28642865 2863 2862

28602861 2859 2858

2868 2867 2866

AO verrast u elke twee weken met een unieke uitgave. 
Aanmelden kan via onze website of bel: 0320-286962. 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementsvormen*
Proefabonnement; u ontvangt de eerste 4 maanden (8 uitgaven) voor slechts € 19,95
Deelabonnement; u ontvangt 5 uitgaven van een thema voor slechts € 12,50
Halfjaarabonnement; u ontvangt 13 uitgaven voor slechts € 32,00
Jaarabonnement; u ontvangt 26 uitgaven voor slechts € 54,00 
Digitaal abonnement; u ontvangt 26 digitale uitgaven voor slechts € 29,95 
Jubileumabonnement; u ontvangt 70 uitgaven voor slechts € 119,00 



Kijk op onze website voor het bestellen van losse exemplaren en (cadeau-) abonnementen: 
www.actueleonderwerpen.nl
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Vakanties, modetrends, griepvirussen, inbraken, orkanen,
aardbevingen, files, winkels, brievenbussen en zelfs
draadloze netwerken: al deze onderwerpen hebben
gemeen dat ze gekoppeld zijn aan één of meer locaties
in onze omgeving. Bijna alle informatie die op ons af
komt is locatiegebonden en kan in kaart gebracht wor-
den. Dankzij moderne computerprogramma’s kunnen
we verschillende kaartlagen combineren en analyseren.
Dat is simpel gezegd waar het om gaat bij GIS
(Geografische Informatie Systemen). GIS is een in het
bedrijfsleven en bij overheden steeds meer gebruikte
techniek. Bij autonavigatie, klimaatonderzoek, in de
landbouw, bij het plannen van winkels, bij het leggen
van leidingen en bij de bestrijding van rampen, overal
wordt gebruikt gemaakt van GIS technologie om snel
en efficiënt beslissingen te kunnen nemen over onze
leefomgeving. Meer daarover in dit boekje.

Henk Scholten is hoogleraar Ruimtelijke Informatica
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tevens is hij
algemeen directeur van de bedrijvengroep Geodan die
gespecialiseerd is in geo-informatica toepassingen.
Simone Verzandvoort werkt aan de Vrije Universiteit
aan het EduGIS project om GIS in het onderwijs te 
promoten. Joop van der Schee werkt als geograaf bij
het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit en
coördineert het EduGIS project vakdidactisch.


