
Kenniskring bijeenkomst 

Mini Seminar: “Alles over de Kaart” 
 

Donderdag 22 januari 2015 

13.30 Ontvangst, socializing 

 14.00 Welkom & Agenda 
Jan 

Roodzand 

 14.05 Een wereld aan kaarten te vinden 
Een uitgebreide, “georganiseerde” en eenvoudig toegankelijke kaartenbak 

op Internet bestond er tot voor kort nog niet. ALLE geografische thema’s die 

in welke vorm op internet worden aangeboden of getoond, zijn ergens 

vindbaar, maar enkel na (te) veel zoekwerk. Peter vertelt hoe “zijn 

kaartenwereld” daar verandering  in heeft gemaakt.  
 

Kaart van ons cultureel erfgoed 
Jonna gaat ons vertellen over bijzondere kaarten die zijn ontstaan in het 

project “cultuur-erfgoed op de kaart”. Deze kaart bevat het volgende 

erfgoed: rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, 

archeologische monumenten en Unesco werelderfgoed. Zij zal ingaan op 

de gekozen uitgangspunten voor de vormgeving, de concretisering daarvan 

in de individuele kaartlagen en hoe het combineren van kaartlagen 

bijzondere aandacht vraagt. 

Peter 

Weenink 

 

 

 
 

 

Jonna Bosch 

15:15 Pauze 

15:30 Het maken van aansprekende kaarten 
Het doel van Imergis kaarten is om relevante informatie intuïtief weer te 

geven op een rustige kaart. Feitelijk behoort een kaart geen legenda nodig 

te hebben.  Vanuit dit uitgangspunt zal Jan Willem ons meenemen in zijn 

benadering, de theorie van het opbouwen van kaarten en hoe hij in staat is 

heel veel informatie inzichtelijk te presenteren. Aan de hand van concrete 

voorbeelden van door hem gecreëerde kaarten komt de theorie tot leven. 

 

De nieuwe opties via satellietdata 
Satellietdata kan veel toevoegen aan het maken van allerlei soorten 

kaarten, zeker in combinatie met andere databronnen. Koen gaat in zijn 

inleiding in op:  

•    De kansen die er zijn met satellietdata.  

•    De belangrijkste trends op het gebied van satellietdata.  

•    Het combineren van databronnen tot waardevolle kaarten.  

•    Business modellen voor diensten die gebruik maken van satellietdata. 

 

 

Jan Willem 

van Aalst 

 

 
 

 
 
 

 
Koen 

Verberne 

 

 

 

16:45 Afsluitende brede discussie over de toekomst van de kaart Allen 

17:00 Napraten 

 Kuiper 5, 5253 RJ Nieuwkuijk, 073-5236778 

info@ruimteschepper.nl www.ruimteschepper.nl   

 

                       Locatie:  
 

Hesselink van Suchtelenweg 4,  

6703 CT Wageningen. 

Tel 0317 421711 

 

http://www.imergis.nl/asp/default.asp

