
Jaarboek De Aardrijkskunde 2018 25

Wat hebben Pikachu, een dodelijke 
choleraepidemie en jouw fiets
tocht naar school met elkaar  
gemeen? 
Of: hoe geografische informatie systemen 
ons helpen verbanden te begrijpen
Koos Fransen

Het is maandagochtend, 26 maart 2018, en net zoals zoveel 
andere Belgen pendel ik ’s morgens vroeg naar het werk. 
Ik woon in Gent, maar werk in Brussel, en dus is mijn 
fietstocht naar het station dagelijkse routine. Mijn horloge 
toont net 7u15 wanneer ik naarstig door het Citadelpark 
fiets. Nog ruim 12 minuten tot wanneer mijn trein richting 
Brussel vertrekt. Ondanks de regelmatige hooikoortsaan-
val geniet ik van de natuurpracht en de groene omgeving, 
want door het mooie weer staan de eerste lentebloemen in 
bloei. En dan hoor iets ritselen in het struikgewas. Ik spits 
mijn oren. Zou het kunnen? Gaat mijn omweg me wat 
opleveren? OK, even eerlijk, ik hoef helemaal niet door het 
citadelpark, en hoewel de natuurpracht mooi meegenomen 
is, ben ik hier eigenlijk maar met één doel. Ik haal mijn 
GSM boven, en inderdaad, rechts van mij, onder een in 
bloei staande magnolia springt een Pikachu tevoorschijn. 
CP-level 635! Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. Wat 
volgt is een reeks vingerbewegingen met een verbazingwek-
kende nauwkeurigheid en een nooitgezien Fingerspitzen-
gefühl. En dan plots, na een welgemikte curveball, slaag ik 
er in met mijn laatste Pokéball de Pikachu te vangen. Een 
zweetdruppel rolt van mijn voorhoofd en ik kijk opnieuw 
op mijn horloge: verdorie, 7u30. Gelukkig zijn er voldoende 
treinen richting Brussel.

pokémon	go	1.0	In	1854
Net zoals zoveel kinderen, maar ook tieners of volwassenen 
haal ik af en toe mijn GSM boven om de smartphone ap-
plicatie Pokémon Go te openen en een nieuwe Pokémon 
te vangen. Ik vertel velen van jullie waarschijnlijk niets 
nieuws als ik uitleg dat je met deze smartphone applicatie 
als een ware Pokémontrainer door de straten van je stad of 

dorp loopt en op de hoek van de straat, in het park naast 
je school of in de wachtrij bij de bakker allerhande Poké-
mon kan vangen. Maar wisten jullie ook al dat de basis van 
Pokémon Go terug te brengen is naar de uitbraak van een 
cholera-epidemie in het 19e eeuwse Londen?

Sinds zijn wereldwijde verspreiding in de 19e eeuw door de 
toenemende migratie van mensen – en voornamelijk sol-
daten – is de besmettelijke ziekte al verantwoordelijk ge-
weest voor 10-tallen miljoenen doden en veroorzaakt nog 
steeds 30 000 tot 130 000 doden per jaar. De kennis dat 
cholera kan voorkomen worden door verbeterde sanitaire 
voorzieningen en toegang tot proper (drink)water hebben 
we aan één man te danken, de Britse arts-wetenschapper 
John Snow. Wanneer de geneeskundige tijdens een groot-
schalig onderzoek van 1849 tot 1856 bewees dat de Golden 
Square cholera uitbraak in Londens Soho district veroor-
zaakt werd door het drinken van besmet water, kroonde hij 
zichzelf tot één van de grondleggers van de epidimiologie. 
Maar wat heeft dit nu te maken met de queeste om de beste 
Pokémontrainer ter wereld te worden?

De methode die John Snow gebruikte om het verband tus-
sen het watergebruik en cholerabesmettingen aan te tonen 
leverde hem namelijk nog een tweede, minder bekende ti-
tel op: pionier van de ruimtelijke analyse. Zo plaatste hij 
twee lagen van ruimtelijke informatie over elkaar – waar 
bevinden zich de waterpompen en op welke locatie werden 
sterfgevallen door cholerabesmetting genoteerd – en vond 
een duidelijk verband tussen de locatie van de openbare 
waterpomp in Broad Street en concentraties van cholerage-
vallen (figuur 1). We spreken hier van ruimtelijke analyse 
omdat deze informatie gekoppeld is aan een specifieke 
plaats en omdat we een ruimtelijke probleem trachten te 
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onderzoeken. En dit idee vormt tot op de dag van vandaag 
de basis voor allerhande geografische toepassingen, waar-
van onder andere Pokémon Go een mooi voorbeeld is.

geografIscHe	InformatIesystemen	(gIs):	
gotta map ‘em all

Waar John Snow 160 jaar geleden alles nog met de hand in 
kaart moest brengen, hebben computergestuurde geogra-
fische informatiesystemen (GIS) sinds 1960 die taak over-
genomen met dank aan de technologische vooruitgang. Zij 
laten ons toe op een geautomatiseerde manier ruimtelijke 
informatie te bevragen, op te slaan, aan te passen en te vi-
sualiseren om zo verschillende informatiebronnen samen 
te voegen en nieuwe verbanden in kaart te brengen. We-
reldwijd worden GIS gebruikt om enerzijds meer en meer 

informatie te verzamelen en anderzijds deze informatie 
beschikbaar te maken aan een breed gamma aan gebrui-
kers. Een alombekend voorbeeld van een GIS is de Google 
Maps applicatie voor computer of smartphone: onze locatie 
wordt aan andere ruimtelijke informatie gekoppeld, zoals 
het wegennet van onze stad of interessante locaties die we 
willen bereiken. Zo gebruikt iedereen de applicatie regel-
matig om bijvoorbeeld de kortste route tussen punt A en 
B uit te stippelen of het dichtstbijzijnde restaurant op te 
zoeken. Of met andere woorden, vervang de term ‘restau-
rant’ door Charmander, Snorlax of Magnemite en je komt 
opnieuw bij applicaties zoals Pokémon Go uit.

Ontwikkelingen in de toepassing van GIS in de laatste de-
cennia hebben ervoor gezorgd dat we een gedetailleerde 
geografische analyse met uitgebreide informatie kunnen 
uitvoeren, zij het de locatie van een Pokémon op een kaart 

Figuur 1 John Snows alombekende kaart over de cholera-uitbraak in 1854 in het Soho district in Londen, met de waterpompen (in het blauw omcirkeld) 

en de sterfgevallen na cholerabesmetting (rode blokjes)
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aanduiden, reistijden met verschillende vervoersmiddelen 
vergelijken of andere complexe fenomenen beschrijven. 
Daarbij is niet alleen het ruimtelijke aspect belangrijk, 
maar spelen ook tijdsgebonden en individuele karakteris-
tieken een rol (Kwan, 1998; Neutens, 2015; Schwanen & de 
Jong, 2008); zo zal iemand die de nachtshift werkt moei-
lijker met het openbaar vervoer op het werk geraken (wan-
neer gebeurt de verplaatsing) en kan een kind niet zelf met 
de auto naar school rijden (wie maakt de verplaatsing).

van	cHolera	en	pIkacHu	naar	
een	doctoraatsonderzoek	over	
verplaatsIngen

In mijn doctoraat werd een GIS-toepassing gebruikt om 
de verplaatsingspatronen van specifieke personen te on-
derzoeken: ‘Hoe verplaatsen we ons?’, ‘Naar waar gaan we, 
en waar zijn we vertrokken?’ of ‘Waarom maken we deze 
verplaatsing?’. Gedurende vier jaar werkte ik samen met 
verschillende partners zoals Kind & Gezin, De Lijn of de 

Vlaamse Dienst voor Arbeidstewerkstelling en Beroepsop-
leiding (VDAB) om de bereikbaarheid van voorzieningen 
die een belangrijkere impact hebben op onze levenskwali-
teit in kaart te brengen: toegang tot onderwijs, tewerkstel-
ling, gezondheidszorg, recreatie of sociale interactie (met 
bijvoorbeeld buren, vrienden of familie). Bereikbaarheid is 
hierin een sleutelbegrip, en is niet te verwarren met mobi-
liteit. Deze laatste term beschrijft namelijk de mogelijkheid 
van een persoon om zich te kunnen verplaatsen, terwijl be-
reikbaarheid een stapje verder gaat en handelt over de mo-
gelijkheid om plekken effectief te kunnen bereiken en zo 
deel te kunnen nemen aan activiteiten (K. Fransen et al., 
2015; Hansen, 1959; Preston & Rajé, 2007). Figuur 3 toont 
bijvoorbeeld hoe op sommige plekken in Vlaanderen de be-
reikbaarheid tot geschikte vacatures hoger is (blauwe kleur) 
dan op andere plekken (rode kleur). In Figuur 4 is op te 
merken dat 65-plussers niet overal een even goede toegang 
hebben tot huisartsen; in en rond de steden is het aanbod 
aan openbaar vervoer afgestemd op de vraag, maar in de 
buitengebieden is dit aanbod soms problematisch. Het op-
stellen van dergelijke kaarten met behulp van een uitgebrei-

 Figuur 2 Dichtstbijzijnde Poké Center in Google Maps 

(bron: Google Maps)
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de GIS-analyse laat ons toe de persoonlijke opportuniteiten 
van de inwoners van het studiegebied te capteren.

 Een bijkomend aspect in mijn onderzoek was de vraag of 
de toegang tot deze voorzieningen wel eerlijk verdeeld is. 
Met andere woorden, kan iedereen van ons geraken waar 
hij of zij wil? Net zoals een goede opleiding of een adequate 
gezondheidszorg ijvert een groot aantal wetenschappelijke 
studies dat bereikbaarheid eigenlijk een basisrecht zou 
moeten zijn (Lucas, 2012; Martens, 2016; Rock, Ahern, & 
Caulfield, 2014). Bepalen hoe eerlijk of billijk onze trans-
portsystemen zijn is echter een zeer complexe taak. Daarbij 
besloot ik in mijn doctoraatsonderzoek dat er heel wat on-
eerlijke situaties bestaan in Vlaanderen en Brussel. Afhan-
kelijk van waar men woont geraken leerlingen moeilijker 
tot aan de schoolpoort, ouders moeilijker tot op het werk 
of oma’s en opa’s moeilijker tot bij de dokter. Zo toont Fi-
guur 5 dat werkzoekenden met een hoog opleidingsniveau 
en een rijbewijs veel meer kansen hebben op de arbeids-
markt (dankzij de hogere bereikbaarheidsscore) dan werk-
zoekenden met een lager opleidingsniveau zonder toegang 

tot een auto. Deze resultaten werden bijvoorbeeld gebruikt 
om de impact te onderzoeken van de beleidsbeslissing om 
het project Rijbewijs op School stop te zetten. Dit project 
liet jongeren namelijk toe om het theoretisch rijbewijs op 
school aan een verminderd tarief te behalen (Vlaams Parle-
ment, 2008). Ons onderzoek toonde aan dat het stopzetten 
van dit project voornamelijk de meest kwetsbare jongeren 
zal treffen in hun bereikbaarheid tot geschikte vacatures.

Bovendien is de woonplek sterk gerelateerd aan de keuze 
voor een specifiek vervoersmiddel. In een stedelijke omge-
ving zijn bijvoorbeeld de fiets of lokale vormen van open-
baar vervoer (tram, bus of metro) de snelste opties, terwijl 
buiten de stad de afstanden vaak te groot of de wegen te on-
veilig worden om te fietsen en reistijden met het openbaar 
vervoer vaak te snel oplopen, waardoor de auto de meest 
gangbare oplossing is. Ook deze vervoerskeuze (en meer 
specifiek, de mogelijkheid om gebruik te maken van een 
uitgebreid gamma aan vervoersopties) en de daaraan ge-
koppelde ruimtelijke ordening zullen in grote mate onze 
verplaatsingen vormgeven. Onderzoek naar verplaatsings-

 Figuur 3 Jobbereikbaarheid in Vlaanderen (Koos Fransen, Boussauw, Deruyter, & De Maeyer, 2018)

Figuur 4. toegang met het openbaar vervoer van 65-plussers tot huisartsen in Vlaanderen
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patronen en reisgedrag is dus uitermate belangrijk. Alleen 
door met behulp van GIS de problemen in kaart te brengen 
en de verbanden tussen verschillende aspecten te belich-
ten kunnen we verder streven naar een eerlijke verdeling 
van de toegang tot voorzieningen. Dat we daarbij de 19e 
eeuwse onderzoeker John Snow mogen bedanken is een 
evidentie. Nochtans kan ik me moeilijk voorstellen dat hij 
ooit had kunnen denken dat ik, een Gentse doctoraatsstu-
dent, zoveel jaren later aan zijn baanbrekende studie zou 
denken terwijl ik een Pikachu aan het vangen ben in het 
Citadelpark.
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Figuur 5 Onbillijke verdeling van bereikbaarheid voor werkzoekenden met variërend opleidingsniveau en rijbewijsbezit




