
 

Invoerinstructie Zet Groningen op de kaart  
georefereren van oude kaarten van RHC Groninger Archieven 
Laatst bijgewerkt op 1 mei 2017 

 
 

 
 
 

Doel 
 
U krijgt op uw scherm twee kaarten te zien: 

- links: een oude kaart 

- rechts: de moderne kaart  

 

De bedoeling is dat u beide kaarten aan elkaar koppelt, door op beide kaarten dezelfde 

locaties te markeren. Tussentijds kunt u controleren of het goed gaat. 

 

 
Invoer stap voor stap 

 
1. Klik op de knop ‘Start’ linksboven om te beginnen. 

 

 
 

 

2. Kies een punt op de oude kaart en klik op de kaart. 

 

Er verschijnt een markering (gekleurd bolletje) op de door u gekozen plek. 
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Door op de + linksboven in het scherm te klikken kunt u inzoomen op de kaart; met de – 

zoomt u uit. 

 

Door nogmaals op het gekleurde bolletje te klikken en uw muisknop ingedrukt te houden, 

kunt u desgewenst de markering verslepen naar een andere plek. 

 

3. Zoek vervolgens hetzelfde punt op de moderne kaart. 

 

U kunt hiervoor ook gebruik maken van de zoekbox rechtsboven in het venster. Voer een 

straat- en plaatsnaam of een bekende plek in en druk op ‘enter’; of klik op het 

vergrootglasicoontje. 
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Klik vervolgens de door u gezochte plek aan in de lijst en de kaart verschuift naar de 

juiste plek. 

 

Klik op de moderne kaart op dezelfde plek die u op de oude kaart had gemarkeerd. Er 

verschijnt een nieuwe markering op de moderne kaart, in dezelfde kleur als die op de 

oude kaart. 

 

 
 

 

4. Plaats op deze manier minimaal 5 sets markeringen op beide kaarten. Begin steeds 

met ‘Start’. 

 

 

 
 

 

5. Door op de knop ‘Lijst’ te klikken, krijgt u een overzicht te zien van alle door u 

geplaatste markeringen. 

 

Klikt u op het prullenbakicoon achter een markering dan verwijdert u deze markering. 
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Klikt u nogmaals op de knop Lijst, dan verdwijnt deze weer. 

 

6. Met een klik op de knop ‘Voorvertoning’ midden boven in het scherm kunt u uw invoer 

controleren. Dit kan zodra u drie markeringen heeft geplaatst. 

 

 

 
 

 

U krijgt nu de oude kaart te zien die over de moderne kaart heen getoond wordt, zodat u 

kunt controleren of de plaatsen van uw sets markeringen kloppen. 

 

 

 
 

 

Door het schuifje rechtsboven te verslepen, kunt u de oude kaart meer of minder 

doorzichtig maken. 
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Klik op ‘Sluit voorvertoning’ midden boven om het controlescherm te verlaten. 

 

 

 
 

 

U kunt nu 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. 

 

7. Als u tevreden bent over de positie van de oude kaart op de moderne kaart dan klikt u 

op ‘Afronden’. Uw invoer wordt dan opgeslagen. 

 

 

 
 

 

NB: Bij georefereren is niet altijd goed te zeggen wanneer het ‘goed’ is. Het is enigszins 

subjectief. De ene kaart zal beter passend te krijgen zijn dan de andere. 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, maar ook niet ál te streng te 

zijn voor uzelf. 

 

Succes en veel plezier! 

 

 
Optionele hulpmiddelen 

 
Tussen moderne kaarten wisselen 

U heeft keuze uit verschillende moderne kaarten. Rechtsboven in beeld vindt u een drop 

down menu met daarin de aangeboden kaarten. Door een andere kaart aan te klikken, 

verandert deze direct in uw scherm. Vooral Google hybrid (satelliet) kan handig zijn. 

De keuze voor de moderne kaart heeft geen invloed op de invoer en is puur voor uw 

eigen invoergemak. 

 

Coördinaten invoeren bij een markering 

Heeft u al coördinaten bij een bepaalde plek? Dan kunt u ze bij een markering invoeren. 

Plaats hiervoor een markering op de oude kaart en klik op het gekleurde bolletje. Er 

verschijnt een pop-upje waarin u de coördinaten (lat, lng) kunt invoeren en optioneel een 
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titel. Door op ‘Pas toe’ te klikken, worden deze opgeslagen. De markering op de moderne 

kaart verschuift automatisch naar de ingevoerde coördinaten. 

 

Extra informatie bij de kaart 

Bovenin het scherm staat een knop ‘Afbeeldinginfo’. Hier vindt u gegevens over de oude 

kaart. Deze kunt u gebruiken om aanvullende informatie te zoeken, bijvoorbeeld 

vergelijkbare kaarten of legenda’s. 

Hier krijgt u de volgende informatie: 

Beschrijving van de kaart en datering 

Serie waarin u werkt 

Bestandsnaam van de scan 

Met deze gegevens kunt u via Beeldbank Groningen op zoek naar aanknopingspunten, 

bijvoorbeeld zo: 

U kopieert het nummer van de kaart bijv. 1536_1426 in het zoekvenster van de 

beeldbank. U vindt dezelfde kaart, klik hem aan en u ziet de volledige beschrijving. 

 
 

Aandachtspunten en tips 
 

 Om weer in het beginscherm te komen klikt u linksboven op de tekst Groningen 

op de kaart gezet. 

 U kunt een voorkeur voor een bepaalde serie instellen. Wilt u toch een andere 

voorkeur opgeven, dan krijgt u nog één kaart van uw oude voorkeur te zien. 

Daarna volgen de kaarten uit de serie van uw nieuwe voorkeur. 

 Gebruik herkenbare punten op de kaart, zoals opvallende gebouwen of 

kruispunten, om uw markers te plaatsen. Dit bevordert de precisie. 

 Gebruik niet te weinig markers (minimaal 5) maar ook niet te veel. Hoe meer 

markers u plaatst, hoe meer vervorming van de oude kaart er optreedt. 

 Met name bij oude 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 u beste resultaat bereikt als de markeringen verspreid 

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

 Alle gedigitaliseerde kaarten van RHC Groninger Archieven worden in dit project 

aangeboden. Het kan daarom voorkomen dat u een kaart treft die niet 

gegeorefereerd kan worden, bijvoorbeeld omdat de kaart niet nauwkeurig genoeg 

is, of een te onduidelijk gebied weergeeft. 

 Lukt het niet een kaart goed te georefereren? Kies dan de knop ‘Onbruikbaar’ en 

geef bij de opmerkingen aan dat deze kaart een probleem vormt. Deze gevallen 

worden door de projectleiding bekeken. 

 Het kan ook voorkomen dat u iets anders dan een kaart, bijvoorbeeld een scan 

van de legenda tegenkomt. Zo’n scan is niet te georefereren en 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 ‘Te moeilijk’ als het u niet lukt om de kaart te georefereren, maar als u denkt 

dat een andere deelnemer 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. 

 

 

http://beeldbankgroningen.nl/
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Hulpmiddelen en handige websites 

Hieronder vindt u de links naar een aantal overzichtskaarten (bladwijzers), behorend bij 

enkele kaartseries. Deze kunnen u helpen om het gebied van een bepaald blad uit een 

kaartenserie te vinden. Ook geven we enkele links naar websites die bij het georefereren 

van vooral kleinere gebieden van pas kunnen komen. 

Bladwijzers, behorend bij enkele kaartseries 

 Voor de kaarten van Provincielanden onder Dorkwerd  

Voor Hattinga’s Atlas der frontieren etc. voor de kaarten 1-9; voor de kaarten 10-

18; voor de kaarten 23-28 (bestandsnummers beginnend met 817_1048) 

 

 Overzichtskaart (bladwijzer) van het ontwerp van verbeterd Damsterdiep tussen 

Groningen en Delfzijl (bestandsnummers beginnend met 817_2866) 

 

 Overzichtskaart (bladwijzer) van de kaarten 2877/1-10, waarop tevens 

Ommelanderwijk (bestandnummers beginnend met 817_2877) 

 

 Generale of verzamelkaart van het ontwerp tot het verruimen en verbeteren van 

het kanaal van Groningen tot aan het bovenste verlaat in de Wildervank 

(bestandsnummers beginnend met  817_2875) 

 

 Overzichtskaart (bladwijzer) van het Boterdiep tussen Groningen en 

Onderdendam (bestandsnummers beginnend met 817_2564) 

 
 In toegang 44 Kadastrale kaarten, bevinden zich kadastrale kaarten uit de periode 

1817 tot 2000, gerangschikt per kadastrale gemeente. Indien u een kaart gaat 

georeferen waarop enige kadastrale informatie staat vermeld (zoals kadastrale 

sectie en nummers) dan kunnen de gescande kaarten uit dit archief soms een 

hulpmiddel zijn.  

 

Handige websites 

 

 Hisgis: Vooral handig bij manuscriptkaarten. Werkt met lagen, o.a. met 

kloostergoederen. Deze zijn na de reformatie vaak overgegaan in provinciale 

handen. 

 

 Cultuurhistorische waardenkaart gemeente Groningen 

 
 Topografische kaarten door de tijd heen 

 
Een ‘analoog’ hulpmiddel (een boek) is de Atlas van de Provincielanden en de Atlas van 

de Stadslanden van Meindert Schroor. 

 

 
Wat levert het mij op? 

 
Voor elke kaart die u georefereert krijgt u punten. Deze punten kunt u inleveren voor 

coupons, waarmee bijvoorbeeld prints van kaarten uit de collecties van de Groninger 

Archieven te krijgen zijn. Of u kunt naar een bijeenkomst komen waarin u een aantal 

originele kaarten kunt bekijken en andere liefhebbers van (oude) geografische kaarten 

kunt ontmoeten. De Groninger Archieven organiseren in de loop van het project zo’n 

https://hdl.handle.net/21.12105/132a628f-8d6d-e7a7-66c0-c60c09d78b9d
https://hdl.handle.net/21.12105/dea67c2d-d8a4-e35d-b927-5505dcfa6e31
https://hdl.handle.net/21.12105/dea67c2d-d8a4-e35d-b927-5505dcfa6e31
https://hdl.handle.net/21.12105/dea67c2d-d8a4-e35d-b927-5505dcfa6e31
https://hdl.handle.net/21.12105/9f2365a0-992d-8620-3324-e65359a7a240
https://hdl.handle.net/21.12105/91d0581e-a685-ad90-2fa1-01dd0747b855
https://hdl.handle.net/21.12105/da7c9821-80b3-7554-a9ff-bf37771217ff
https://hdl.handle.net/21.12105/ec74c0c2-af78-6565-b645-2473b895ce7b
https://hdl.handle.net/21.12105/f031d062-401d-2f10-c117-a0a5b3c03cdf
https://hdl.handle.net/21.12105/f031d062-401d-2f10-c117-a0a5b3c03cdf
https://hdl.handle.net/21.12105/158891ae-c406-76f0-a686-bb6101074776
https://hdl.handle.net/21.12105/158891ae-c406-76f0-a686-bb6101074776
https://www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?q=44+++Kadastrale+kaarten%2C+1817+-+2000+&mivast=5&mizig=210&miadt=5&micode=44&milang=nl&mizk_alle=44%20%20%20Kadastrale%20kaarten%2C%201817%20-%202000%20&miview=inv2
http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/groningen/groningen
https://gemeente.groningen.nl/cultuurhistorische-waardenkaart
http://www.topotijdreis.nl/
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bijeenkomst. Ook een stadswandeling behoort tot de mogelijkheden. Uitnodigingen 

hiervoor volgen.  

 

 

Punten voor georefereren 

 

Het georefereren van een kaart levert u in totaal 4 punten op (2 bij invoer en 2 na 

controle). 

13x18 cm = 250 punten 

20x25 cm = 500 punten 

24x30 cm = 750 punten 

30x40 cm = 1000 punten 

40x50 cm = 1250 punten 

50x60 cm = 1500 punten 

 

Hoe bestel ik een print?  

 

 Maak een coupon aan voor het benodigd aantal punten. 

 Ga naar Beeldbank Groningen en zoek een mooie kaart of foto uit. LET OP: u kunt 

alleen een kaart of foto uit de collectie van de Groninger Archieven uitkiezen. 

 Stuur een e-mail naar zetgroningenopdekaart@groningerarchieven.nl en vermeld 

daarin: 

o de kaart van uw keuze (d.m.v. de code die op de Beeldbank staat achter 

'Identificatienummer') en het gewenste formaat 

o uw couponcode van VeleHanden 

o het postadres waar de print naartoe gestuurd moet worden 

 De punten worden geïnd, de kaart geprint en naar u toegestuurd 

http://beeldbankgroningen.nl/
mailto:zetgroningenopdekaart@groningerarchieven.nl

