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De veranderende kaart

• Wat verandert er?


• De kaart zelf?


• De inhoud van de kaart?


• De gebruiksomgeving van de  kaart?


• De makers van de kaart?


• De toekomst van de kaart

Een korte geschiedenis
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Verandert de kaart zelf?
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Inzichten?

Google

Microsoft

Verandert de inhoud van de kaart?

Grondgebruik 1900 & 2000
Troje –  
de Scamander vallei, een veranderende kustlĳn



Spatial Analysis & Cartography Laboratory  (ErGAX) 
FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD

Troje – prehistorie tĳd

Troia

Troje – homerisch tĳd periode

Spatial Analysis & Cartography Laboratory  (ErGAX) 
FOUNDATION OF THE HELLENIC WORLD

Troia

Troia

Troje – romeinse tĳd
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Hmm.....

Verandert de gebruiksomgeving van 
de  kaart?

National Atlas in Netherlands

1e editie (1963-1978) 

2e editie (1989-1995) 

3e editie (2010?) 

Virtual reality / mobiele kartografie



De kaart in context
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kartografen en kaartenmakers

http://www.visualcomplexity.com/vc/

Het publiek



Het publiek - crowd sourcing Elke wetenschapper kartograaf?

De toekomst van de kaart

De benadering ‘detect the expected, discover the unknown’

• Omgeving 
-welke functionaliteit moet 
beschikbaar zijn?


• Visualisatie strategie 
- hoe te werk gaan?
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• Alternatieve (karto)grafische 
representaties 
- visueel denken / heeft het zin?


• Ontwerp richtlijnen

- hoe met het er uit zien?




Visualisatie strategie

Visueel informatie zoek mantra (Shneiderman 1996)


• overzicht eerst


• zoom /filter


• details op verzoek
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Shneiderman’s mantra: visueel informatie zoeken

1. overview 

2. zoom /filter

3. details on demand

Omgeving

Wat voor functionaliteit is nodig?


• identificeren


• selecteren


• vergelijken


• zoom / pan


• bevragen


• enz.
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(Karto)grafische representaties in een exploratieve 
omgeving

• Kaarten worden gebruikt ter stimulering van het visueel denken over 
ruimtelijke patronen en relaties en trends.


• Welke kaart is de beste representatie voor de onderhavige gegevens?

• Bekijk de gegevens op verschillende alternatieve manieren

• Gebruik representatie zonder gehindert te worden door 

randvoorwaarden en gebruiken
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Alternatieve representaties Kaartontwerp

• Hoe moet de kaart er uitzien om effectief te zijn? 


• Basis benadering te vinden in leerboeken, maar iedere vraag eist een 
op maat gemaakte visuele oplossing
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Hoe reageert de gebruiker? Moeten we ons aanpassen?

• We hebben een visualisatie strategie nodig die gekoppeld is aan de 
gebruikerstaken 


• Het kaartontwerp moet automatisch aangepast worden aan de fase van 
de visualisatie strategie


• Gebruik kennis van ander ontwerpgerichte vakken 


• Selectie van een geschikte / alternatieve representatie in een 
interactieve omgeving




