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inleidinG

Het kustgebied is een zeer dynamische regio waarbij zowel 
natuurlijke factoren zoals de zeespiegelstijging en storm-
vloeden, als menselijke ingrepen (inpoldering en bedij-
king, havens, bewoning, oorlogen, etc.) een rol spelen. Ook 
onze kustzone is doorheen de jaren sterk veranderd. Dit 
wordt al snel duidelijk wanneer men kaarten van de regio 
uit verschillende tijdsperiodes met elkaar vergelijkt. Elke 
kaart toont een bepaald moment uit het verleden. Door al 
die verschillende kaarten achter mekaar te plaatsen, kan 
men als het ware doorheen de tijd reizen.

De Lage Landen hebben eveneens een rijke geschiedenis 
op het vlak van cartografie. De naam van Mercator is voor 
niemand onbekend. Maar hij was niet de enige die bijdroeg 
aan de cartografie in onze streken. Helaas is veel van dit 
prachtig historisch kaartmateriaal niet bruikbaar in de klas 
omdat het enkel te bewonderen is in archieven of musea. 
Zou het niet leuk zijn om te weten hoe je buurt er uit zag 
in de 16de eeuw? Of hoe landschappen evolueerden over 
de eeuwen? Of wat de schrijfwijze was van steden als Ant-
werpen, Brugge, Bredene of Nieuwpoort 300 jaar geleden. 

Binnen het HisGISKust project worden deze kaarten digitaal 
ontsloten, zodat een veel breder publiek ze kan ontdekken 
en bewonderen. Hierbij ligt de nadruk op historische kaar-
ten uit de 16de, 17de en 18de eeuw met gedetailleerde infor-
matie over de kustzone, het Belgisch deel van de Noordzee 
en de monding van de Schelde (inclusief de grensgebieden). 

Het project startte vorig jaar, met de steun van de Provincie 
West-Vlaanderen (subsidie voor erfgoedprojecten) en in sa-
menwerking met de Cultuurbibliotheek (Brugge).

HisGISKust sluit aan bij andere initiatieven, zoals Geopunt 
(http://www.geopunt.be) en Cartesius (http://cartesius.be) 
die een grote collectie historische kaarten online raadpleeg-
baar maken. 

Het unieke aan HisGISKust is echter dat elke kaart ook 
wordt geogerefereerd en geanalyseerd met betrekking tot 
de geometrische nauwkeurigheid. Bij het georefereren gaat 

men punten op de historische kaart, die doorheen de tijd 
onveranderd zijn gebleven, zoals de locatie van kerken, for-
ten, kanalen en dijken, linken aan de huidige kaart. Op die 
manier kunnen de verschillende kaarten op een uniforme 
wijze gevisualiseerd worden en kan men de historische kaar-
ten met elkaar en met de huidige situatie gaan vergelijken. 
Bovendien worden van bepaalde kaarten elementen, zoals 
de kustlijn, gevectoriseerd (nagetekend) en als shapefile 
aangeboden. 

Naast de historische kaarten bestaat er ook heel wat weten-
schappelijk werk dat verder in de tijd terugkijkt. We heb-
ben ons dan ook niet beperkt tot historische kaarten maar 
hebben eveneens een aantal paleogeografische kaarten op-
genomen. Deze geven de evolutie weer van het Belgisch 
deel van de Noordzee tot enkele duizenden jaren geleden.

De informatie uit dit project, wordt in navolging van de 
Open Access-beweging, zoveel mogelijk vrij aangeboden 
voor niet-commerciële toepassingen via http://www.vliz.
be/hisgiskust/.

de Website

Zoek en ontdek is de centrale pagina van de website waar 
u kan zoeken naar kaarten op eeuw, thema, locatie of tref-
woord. De resultaten van de zoekopdracht worden weer-
gegeven aan de hand van een foto, titel, auteur en enkele 
kernwoorden. Verder kan de kaart worden weergegeven in 
de kaartviewer. Hierbij wordt de kaart getoond in een dyna-
mische kaartomgeving, waarin men kan in- en uitzoomen 
of de kaart verplaatsen. Onder de downloadsectie worden 
de kaart en shapefiles vrij aangeboden zodat men deze 
kan gebruiken in GIS-software zoals QGIS (open-source 
programma) of ArcGIS. In deze sectie staat eveneens de 
link naar de metadatabeschrijving (in GeoNetwork) waarin 
onder meer statistische parameters staan over de geome-
trische nauwkeurigheid. Ten slotte kan men ook het ver-
vormingsgrid van de geogerefereerde kaart opvragen. Op 
die manier beschikt de gebruiker over alle informatie om 
vervormingen en foutenmarges op de historische kaarten 
in te schatten. 
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Figuur 2  Zoek en ontdek ... Flandria Teutonica pars orientalior van Blaeu 

(1631)

De beeldbank is een fotogalerij waarin de kaarten per tijds-
periode kunnen bekeken worden. Men vindt er ook andere 
informatie zoals de vervormingsgrids van de gegeorefe-
reerde kaarten en paleogeografische reconstructies van de 
kustzone uit de laatste tienduizend jaar. Deze reconstruc-
ties werden opgemaakt door een onderzoeksgroep van de 
Universiteit Gent, in het kader van het SeArch-project, op 
basis van historische, archeologische en geologische infor-
matie. Op die manier kan men ook de evolutie van de kust-
lijn in een verder verleden inschatten. 

In het luik over de cartografen van de 16-18de eeuw vindt 
u een korte beschrijving van de levensloop en het belang 
voor de geografie van de 26 cartografen die in dit project 
aan bod komen. 

In de kaartviewer kunnen de geogerefereerde kaarten gevi-
sualiseerd worden. Verschillende achtergrondlagen met de 
huidige situatie (OpenStreetMap of Google Satellite) kun-
nen opgeroepen worden. Door te spelen met de transpa-
rantie kan men de historische kaarten met elkaar en met 
de huidige situatie vergelijken. Meer informatie over de 
kaarten kan bekomen worden door op het <i>-symbooltje 
te klikken. 

Één van de afgeleide producten, zijn filmpjes of animaties 
die de evolutie van delen van de kustzone weergeven. Mo-
menteel zijn er animaties beschikbaar voor de Paleogeogra-
fische reconstructies, de regio rond de Moeren, Oostende 
en de Zwinstreek. 

Onder de sectie ‘toponiemen’ werd een lijst opgenomen 
van plaatsnamen met telkens een link naar een document 
met wat achtergrondinformatie. Hierin wordt de etymolo-
gie van plaatsnamen langs de Belgische Kust en Belgisch 
deel van de Noordzee, zoals de Hinderbank, de IJzer of Ie-
per, beschreven. Via de kaartviewer is het mogelijk om de 
plaatsnamen ruimtelijk weer te geven. Ook hier kan men 
doorklikken naar de beschrijvende artikels.

Figuur 1 De homepagina van de website http://www.vliz.be/hisgiskust/ 
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WerkWijze

1 Het georefereren

Het georefereren is het positioneren van een oude kaart 
of luchtfoto in een ruimtelijk referentiesysteem. Hiervoor 
gaat men een coördinaat toekennen aan een aantal punten 
(minstens drie) van de oude kaart. Zo wordt het mogelijk 
om kaarten op een uniforme wijze met elkaar te vergelij-
ken: zowel de oude kaart met de huidige situatie, als oude 
kaarten onderling (Figuur 3). 

2 Het vectoriseren

Op basis van de geogerefereerde kaart kan men in een 
GIS-programma ook afgeleide producten maken, door het 
natekenen (vectoriseren) van bepaalde elementen zoals de 
kustlijn, polders, dijken, zandbanken, etc. Op die manier 
bekomt men zogenaamde shapefiles die vervolgens verder 
kunnen bewerkt of geanalyseerd worden. 

Figuur 4 toont de shapefile van de kustlijn voor de desbe-
treffende kaart. Wanneer deze kaartlaag (de blauwe lijn) 
op een huidige kaart gelegd wordt, is het duidelijk dat 
de monding van de Westerschelde sinds de eerste helft 
van de 17e eeuw een sterke evolutie heeft doorgemaakt  
(Figuur 5). 

De shapefiles kunnen dus gebruikt worden om bepaalde 
elementen makkelijk met elkaar te vergelijken, maar ook 
analyses uit te voeren: de oppervlakte van de duinen vroe-
ger en nu berekenen, de evolutie van de kustlijn bestude-
ren, enzovoort. 

3 Geometrische analyse

Vaak heerst er onzekerheid bij gebruikers van historische 
kaarten over de nauwkeurigheid ervan. Daarom werd elke 
kaart geanalyseerd in het programma MapAnalyst (Jenny 
& Hurni, 2011). Deze software berekent statistische para-
meters over de standaarddeviatie, de mean positional error, 
de schaal, de rotatie en de transformatie van de historische 

Figuur 3  Het proces van georefereren. 

In het voorbeeld werd de kaart Flandriae Teutonicae pars orientalior (1631, Willem Jansz en Joan-

nes Blaeu) gebruikt (Bron: Cultuurbibliotheek, verwerkt door VLIZ), OpenStreetMap
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kaarten en genereert vervormingsgrids met verplaatsings-
vectoren (Figuur 6). 

Tabel 1  Geometrische karakteristieken van Flandriae Teutonicae pars 

orientalior (1631, Willem Jansz en Joannes Blaeu)

Schaal 1:151 900

Rotatie 23°, wijzerzin

Standaarddeviatie ca. 678 m

Mean Position Error ca. 959 m

Transformatie Helmert 4 parameters

HisGiskust in Het onderWijs

HisGISKust biedt een hedendaagse kijk op de wereld aan de 
hand van oude kaarten. Fascinatie en kinderlijke verwonde-
ring zullen zeker niet ontbreken door het kijken naar deze 
pareltjes van erfgoed. Bovendien biedt dit initiatief ook een 
inzicht in de historische evolutie van de kuststreek.

HisGISKust kan dan ook zeker gebruikt worden binnen de 
lessen Aardrijkskunde maar ook Informatica, Nederlands, 
Geschiedenis, .... om de leerlingen de competenties, ken-
nis, vaardigheden en attitudes bij te brengen zoals deze be-
schreven zijn in de leerplannen. 

Het werken met GIS en cartografische databanken om het 
ruimtelijk inzicht van leerlingen te verhogen, zal in de toe-
komst ongetwijfeld terrein winnen in het onderwijs. Via 
dit platform kunnen leerlingen op een begrijpelijke manier 
alvast kennis maken met het begrip georefereren en de rui-
mere mogelijkheden van GIS. Tevens kunnen ze met deze 
kaartlagen kaartanalyses uitvoeren. 

1 Identificatie en vergelijking

Aan de hand van de website kunnen vragen gesteld worden 
over de evolutie van het landschap. De leerlingen kunnen 
de oude kaarten vergelijken met de huidige OpenStreet-
Map of de satellietkaart die Google aanbiedt.

Een (deel van een) oude kaart kan ook tijdens groepswerk 
bestudeerd worden. De leerkracht kan een aantal vragen 

Figuur 4  het vectoriseren van de kustlijn op de kaart van Blaeu uit 1631,  

Flandriae Teuronicae pars orientalior (Bron: Cultuurbibliotheek, verwerkt door VLIZ)

Figuur 5 De kustlijn uit 1631 geplot op een huidige kaart (OpenStreetMap)
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voorzien die opgelost moeten worden in kleine groepjes. 
Hierdoor zal de kaart kritisch geanalyseerd moeten wor-
den. Vragen als ‘wat is de titel van de kaart?’, ‘wanneer is de 
kaart gemaakt?’, ‘wie maakte de kaart?’, ‘kan je achterhalen 
waarom de kaart gemaakt werd (bijvoorbeeld een mariene 
kaart, met aanduiding van dieptes, een stadsplan, militaire 
kaart)?’, etc.. 

Om de stap van het georefereren te verduidelijken, zonder 
gebruik te maken van specifieke software zouden de leer-
lingen op zoek kunnen gaan naar punten die in het hui-
dige landschap nog te herkennen zijn. De geogerefereerde 
kaart zou ook opgesplitst kunnen worden in afzonderlijke 
puzzelstukjes (figuur 7). De leerlingen moeten dan op zoek 
gaan waar het juiste stukje past op een huidige kaart. 

2 Werken met open-source  
Geografische InformatieSystemen

Door te werken met specifieke GIS-software, kunnen de 
leerlingen nog een stapje verder gaan. De informatie kan 
gedownload worden van de website, de verschillende kaart-
lagen kunnen geopend worden in de software en vervol-
gens kunnen de leerlingen zelf aan de slag: een kaart geo-
refereren of features die op de kaarten staan vectoriseren 
zoals bijvoorbeeld de kustlijn of de duinengordel. 

Als deze oefening met hoge precisie en nauwgezetheid 
werd uitgevoerd, kunnen de shapefiles via de website ook 
aangeboden worden. Zo kunnen wetenschappers deze in-
formatie ook in hun onderzoek gebruiken. 

3 Vakoverschrijdende eindtermen

Eén van de attitudes die in de leerplannen aan bod komt 
is kritisch denken. Hoe werd zo’n kaart in die tijd, lang 
vóór de industriële revolutie gemaakt (de drukpers bestaat 
wel sinds 1453, lithografie is pas eind 18de eeuw uitgevon-
den)? Welke toestellen had de cartograaf voorhanden om 
plaatsbepaling te doen in een periode zonder GPS? Voor 
wie werden dergelijke kaarten gemaakt? Het historisch ka-
deren van zo’n oude kaart kan ook een thema zijn om vak-
overschrijdend te behandelen.

toekomstplannen

Het uitwerken van lespakketten in het kader van HisGIS-
Kust staat alvast op de planning. Dit zal in nauwe samen-
werking met het Planeet Zee-project gebeuren. Planeet Zee 
wil zeewetenschappen naar de klas brengen door boeiende 
lesmodules aan te bieden en workshops met wetenschap-
pers te organiseren. 

Figuur 6  Het vervormingsgrid en de verplaatsingsvectoren van Flandriae Teutonicae pars orientalior (1631, 

Willem Jansz en Joannes Blaeu: Cultuurbibliotheek, verwerkt door VLIZ)
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In de toekomst zal het initiatief HisGISKust verder uitge-
breid worden met historische kaarten van de 19e en 20e 
eeuw en oude luchtfoto’s. Verder worden ook nieuwe pro-
jectmogelijkheden onderzocht waarbij onder meer zal in-
gezet worden op laagdrempelige GIS-workshops.

Indien u verder op de hoogte gehouden wil worden over dit 
initiatief of als u opmerkingen of suggesties heeft, kan u 
ons steeds bereiken via e-mail (nathalie.dehauwere@vliz.
be of hans.pirlet@vliz.be).
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Figuur 7  Werken met ‘puzzelstukjes’ om de leerlingen kennis te laten maken met het proces van vectorise-

ren. Dit is een van de lesvoorbereidingen die verder uitgewerkt zullen en via de website ter beschik-

king zal gesteld worden. (Bron: Cultuurbibliotheek, verwerkt door VLIZ)




