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Dr. W.M. (Thijs) de Boer 
Manager GIS-studio 
w.m.deboer@uva.nl 
 
Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) 
 
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 
(FNWI) 
 
Universiteit van Amsterdam 



Met medewerking van de volgende UvA-mensen: 
 
Geoportaal gebouwd door IBED-medewerkers: 
Stacy Shinneman, Roosmarijn van Geest, Henk Pieter 
Sterk en Thijs de Boer 
 
Bouw van de Bladwijzerapplicatie\website: 
Jan Hartmann (FMG) 
 
Invoer kaartbladen: Alex Plantema (UB-Bijzondere 
Collecties)  



IBED = Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica  
FMG = Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 

FMG IBED 





http://geodata.science.uva.nl:8080/geoportal/ 
 

http://geodata.science.uva.nl:8080/geoportal/


Het UvA-Geoportaal is gebaseerd op de Geoportal server. 
 
‘Geoportal Server is a standards-based, open source product that 
enables discovery and use of geospatial resources including data and 
services’.  Zie http://sourceforge.net/projects/geoportal/ 

 
Software te vinden op: 
https://github.com/Esri/geoportal-server 
 
In dit portaal kunnen web-services aangeboden worden, 
die zowel uit open als gesloten software- en databronnen 
afkomstig kunnen zijn. 
 
UvA-Geoportal gebruikt WMS- en ArcGIS- en Erdas Apollo-
services.  

Techniek achter het UvA-Geoportaal 

http://sourceforge.net/projects/geoportal/
http://sourceforge.net/projects/geoportal/


• De afdeling Bijzondere Collecties van 
de UB van de UvA bezit een collectie 
van duizenden historische kaarten. 

• Hoe komen papieren kaarten in het 
UvA-geoportaal ? 

• Via de nieuwe bladwijzer-site, 
gebouwd door Jan Hartmann (UvA) 
m.b.v. ‘MapServer’ (opvolger UMN MapServer) 

Werkwijze: 



nieuwe bladwijzer-site – aanmaken index 
Werkwijze bij nieuwe in te voeren kaart: 
 
1. Invoeren van de geografische coördinaten (4 

hoekpunten) in de projectie van de kaart en 
metadata zoals titel, schaal, jaar uitgifte, enz. 

2. Je begint met 1 blad en applicatie berekent de 
index van de aangrenzende bladen van de 
kaartserie in bladwijzerapplicatie 
 
Alex Plantema (UvA) heeft dit voor meer dan 
15.000 kaarten reeds gedaan. 

 



Bladwijzerapplicatie: naburige kaartbladen ook stappen 1 t/m 5 laten doorlopen 

Nieuw  kaartblad 



Invoeren van al die kaartbladen (> 15.000 !) in Bladwijzer-site 
door Alex Plantema van de UvA UB / Bijzondere Collecties  vaak meerdere 
jaargangen van 1 kaartblad  voorbeeld: Nederland 1:25.000 kaartserie 



Bladwijzer-site op de SARA – tientallen kaartseries waar reeds index van is 



Gebruik van de nieuwe bladwijzer-site 
Werkwijze na het aanmaken van de index: 
 

1. Scannen (historische) kaartreeks  .tif 
nodig: A0-scanner + p.c. + moderne software 
kaart en legenda elk apart scannen 

2. --- 
3. ---  
4. ---  
5. --- 
6. --- 
7. --- 





Gebruik van de nieuwe bladwijzer-site 
Werkwijze na het aanmaken van de index: 
 

1. --- 
2. Scan uploaden naar de bladwijzerapplicatie 

en kaartblad beschrijven (metadata) 
3. ---  
4. ---  
5. --- 
6. --- 
7. --- 



Bladwijzerapplicatie (beheerder): invoeren nieuwe index en URL naar UvA-
HvA Catalogus 



Bladwijzerapplicatie: wijzigen bestaande index of permalink naar Catalogus 



Bladwijzer-site (gebruiker)  Cataloguskoppeling  (UB-inventaris) 
  



Permalink naar de UvA-HvA Catalogus 



Bladwijzerapplicatie:  upload bodemkaart 



Gebruik van de nieuwe bladwijzer-site 
Werkwijze na het aanmaken van de index: 
1. --- 
2. --- 
3. Blad-scans toewijzen aan index: 

Bepalen hoekpunten kaartblad in coördinaten van 
de projectie van het kaartblad 

4. --- 
5. --- 
6. --- 
7. --- 



Bladwijzerapplicatie:  bodemkaart – georeferentie met hoekpunten binnen 
een ingevoerd grid  coördinaten komen in de tabel door klikken in de kaart 



Gebruik van de nieuwe bladwijzer-site 
Werkwijze na het aanmaken van de index: 
1. --- 
2. --- 
3. --- 
4. Aanwijzen van de hoekpunten op de scan 
5. --- 
6. --- 
7. --- 



Aanwijzen van de hoekpunten op de scan 



Bladwijzerapplicatie:  bodemkaart – georeferentie met hoekpunten binnen 
een ingevoerd grid 



Bladwijzerapplicatie 

Naburig kaartblad 

F2=hoekpunt rechtsonder 
F1=hoekpunt linksonder, 
aanwijzen met F1-knop en 
evt. in de kaart of handmatig 
invoeren 

F5=hoekpunt linksboven, 
aanwijzen met F5-knop en 
evt. in de kaart of handmatig 
invoeren 

F6=hoekpunt rechtsboven 



Gebruik van de nieuwe bladwijzer-site 
Werkwijze na het aanmaken van de index: 
1. --- 
2. --- 
3. --- 
4. --- 
5. De tif wordt een geotiff 
6. --- 
7. --- 



Gebruik van de nieuwe bladwijzer-site 
Werkwijze na het aanmaken van de index: 
1. --- 
2. --- 
3. --- 
4. --- 
5. --- 
6. Er wordt een WMS aangemaakt van de geotiff 
7. --- 



WMS van de bodemkaart 
http://mapserver.sara.nl/bladwijzers/uva//scan.php?indexgid=125&gridgid=49&sheetgid=88&subdir
=ref&epsg=28992&layers=scan 



WMS van de bodemkaart 
http://mapserver.sara.nl/bladwijzers/uva//scan.php?indexgid=125&gridgid=49&sheetgid=88&subdir=re
f&epsg=28992&layers=scan 



WMS van de bodemkaart 
http://mapserver.sara.nl/bladwijzers/uva//scan.php?indexgid=125&gridgid=49&sheetgid=88&subdir=re
f&epsg=28992&layers=scan 



WMS van de bodemkaart in ArcCatalog, kan ook in QGIS of andere GIS-applicatie 



Gebruik van de nieuwe bladwijzer-site 
Werkwijze na het aanmaken van de index: 
1. --- 
2. --- 
3. --- 
4. --- 
5. --- 
6. --- 
7. Deze WMS kan in het UvA Geoportaal 

aangeboden worden of de geotiff kan als basis 
van een ArcGIS Server Service gebruikt worden 



Bodemkaart  wordt ook als ArcGIS Server service aangeboden  
 ArcGIS Server Manager 



Erdas Apollo Web Server 
wordt ingezet voor grote rasterbestanden 



Gebruik van de nieuwe bladwijzer-site 
Alle stappen nogmaals op een rij 
Werkwijze na het aanmaken van de index: 
1. Scannen (historische) kaartreeks  .tif 
2. Scan uploaden naar de bladwijzerapplicatie 
3. Bladen toewijzen aan index: 

Bepalen hoekpunten kaartblad in coordinaten van de 
projectie van het kaartblad 

4. Aanwijzen van de hoekpunten op de scan 
5. De tif wordt een geotiff 
6. Er wordt een WMS aangemaakt van de geotiff 
7. Deze WMS kan in het UvA Geoportaal aangeboden 

worden of de geotiff kan als basis van een ArcGIS Server 
Service gebruikt worden 



WMS te vinden in Browse-tabblad van het UvA-Geoportaal 



http://geodata.science.uva.nl:6080/arcgis/rest/services/Netherlands/ 
Bodemkaart_van_Nederland_Raster_50/MapServer 

http://geodata.science.uva.nl:6080/arcgis/rest/services/Netherlands/Bodemkaart_van_Nederland_Raster_50/MapServer
http://geodata.science.uva.nl:6080/arcgis/rest/services/Netherlands/Bodemkaart_van_Nederland_Raster_50/MapServer
http://geodata.science.uva.nl:6080/arcgis/rest/services/Netherlands/Bodemkaart_van_Nederland_Raster_50/MapServer
http://geodata.science.uva.nl:6080/arcgis/rest/services/Netherlands/Bodemkaart_van_Nederland_Raster_50/MapServer




De Bodemkaart is ook te vinden in het UvA-Geoportaal via het  
Search-tabblad  zo kom je op de clickable maps 





Legenda van de bodemkaart kan apart gedownload worden in het UvA-Geoportaal 



Legenda van de bodemkaart kan apart gedownload worden in het UvA-Geoportaal 



Clickable Maps zijn ook te openen via startpagina onderaan 



Metadata-invoer via: 
• ArcMap 
• of via de INSPIRE-website: http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/editor/ 





De bodemkaart is op nog 2 manieren te 
vinden in het UvA Geoportaal 



UvA Geoportaal – bodemkaart in download Geodata 
Netherlands tabblad  clip, zip and ship (e-mail) 



UvA Geoportaal – bodemkaart in World 
viewer 



FMG IBED 


