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Controle	instructie	

Van	de	kaart:	georefereren	van	historische	kaarten	van	
Stadsarchief	Amsterdam	
 

Versie 22 februari 2016 

	

 

 

	

	

Doel	

Het controleren van reeds gegeorefereerde kaarten. 

U krijgt op uw scherm de historische kaart halfdoorzichtig op de moderne kaart te zien en controleert of de 
kaarten goed op elkaar passen.  
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Controle	stap	voor	stap	

1. Bij het controleren begint u in het scherm ‘voorvertoning’van een door iemand anders gegeorefereerde kaart: 
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Door het schuifje rechtsboven te verslepen, kunt u de historische kaart meer of minder doorzichtig maken 
en kunt u beter controleren of de positie van de historische kaart goed is ten opzicht van de moderne kaart.  
 

 
 
Bekijk, ingezoomd op verschillende plekken van de kaart, of de twee kaarten netjes op elkaar passen. 
 
 
2. Klik op ‘Sluit voorvertoning’ midden boven om het controlescherm te verlaten.  
 

 
 
 
3. U kunt als controleur in principe vier situaties treffen: 
 

 De kaart is goed gegeorefereerd.  
U klikt op de knop ‘Afronden’. De invoer wordt definitief opgeslagen. De invoerder krijgt 2 
controlepunten. 
 

 De kaart is redelijk gegeorefereerd, maar kan beter.  
U kunt markeringen weghalen, extra markeringen plaatsen of verplaatsen om de positie van de 
kaart te verbeteren. Tussentijds kunt u steeds via ‘Voorvertoning’ bekijken wat voor effect dit 
heeft. Als u tevreden bent over de positie van de historische kaart op de moderne kaart dan klikt u 
op ‘Afronden’. De invoer wordt dan definitief opgeslagen. De invoerder krijgt 2 controlepunten. 
 

 
 

 De kaart is niet goed gegeorefereerd.  
U kiest voor de knop ‘Scan heropenen voor invoer’ links onder. De invoer wordt weggegooid en de 
scan wordt opnieuw uitgedeeld aan een andere invoerder. Als u een scan heropent, ontvangt de 
invoerder 0 punten voor deze scan. 
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 Komt u er als controleur zelf ook niet goed uit? Kies dan de knop ‘Probleem’. De scan wordt dan 
apart gezet, zodat er op een later moment door een derde persoon (expert) nogmaals naar 
gekeken kan worden. De invoer van deze scans wordt voorlopig opgeslagen. In het popupje dat 
verschijnt kunt u een toelichting geven waarom deze kaart problematisch is. 

 

 
 

 
 
 
 
NB: Bij georefereren is het moeilijk te zeggen wanneer het ‘goed’ is. Het is enigszins subjectief. De ene 
kaart zal bijvoorbeeld beter passend te krijgen zijn dan de ander. Het afronden van een kaart is dus uw 
eigen oordeel: als u tevreden bent over de positionering, dan stuurt u de kaart in. We vragen u hierbij 
precies te werken en de kaart goed te controleren, maar ook niet ál te streng te zijn (ook t.o.v. de 
invoerders).  
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Een van de deelnemers heeft handige tooltjes ontwikkeld voor een aantal series: 
 
http://www.pfhooiveld.com/10047.php  
Voor de kaarten uit serie 10047 (1:2.500) 
 
http://www.pfhooiveld.com/10039.php 
Voor de nieuwere kaarten van de serie 10039 (1:1000 kaarten) 
De oude kaarten hebben een x of ycoördinaat lager dan 14000. Dan werkt de tool niet. 
 
Met deze tools zijn de rijksdriehoekscoördinaten om te zetten in WGS coördinaten.  
 
Óf je vult de coördinaten in die op de kaart in de hoek linksboven staan, en de tool rekent voor de vier 
hoekpunten de WGS coördinaten uit.  
 
Óf je klikt op de kaartcode en alle coördinaten van de hoekpunten worden voor je ingevuld. 
 
 

 



Pagina 6 van 6 

 

 
 

	
Algemene	aandachtspunten		

� Gebruik herkenbare punten op de kaart, zoals opvallende gebouwen of kruispunten, om markers te 

plaatsen. Dit bevordert de precisie.  

� Gebruik niet te weinig markers (minimaal 3) maar ook niet te veel. Hoe meer markers geplaatst 

worden, hoe meer vervorming van de historische kaart er optreedt. 

� Met name bij historische kaarten die een aantal graden gekanteld zijn t.o.v. de moderne kaart, kunt 

u het best markers aan alle uiterste hoekpunten plaatsen. Dan wordt de kaart zoveel mogelijk in 

zijn geheel gedraaid en weinig vervormd.  

� Voor alle kaarten geldt dat het beste resultaat bereikt wordt als de markeringen verspreid over de 

kaart worden aangegeven (i.p.v. allemaal vlak bij elkaar). 

� Alle gedigitaliseerde kaarten van Stadsarchief Amsterdam worden in dit project aangeboden. Het 

kan voorkomen dat u een niet te georefereren kaart of iets anders dan een kaart, bijvoorbeeld een 

scan van een legenda tegenkomt. Zo’n scan merkt u aan als ‘Onbruikbaar’. 

� Gebruik de knop ‘Opmerkelijk’ als u iets bijzonders over de kaart of over uw invoer wilt melden. 

Opmerkelijkmeldingen worden door de projectleiding bekeken. U krijgt hierop geen antwoord. 

� Kies ‘Probleem’ als het u niet lukt om de kaart te georefereren, maar als u denkt dat een expert dit 

wél zou kunnen. U krijgt dan een nieuwe kaart om te georefereren. 

� Voor vragen, tips en suggesties, die u met de crowd wilt delen, kunt u terecht op de 

Berichtenpagina van het project. 


