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Door de grote topografische gedetail-
leerdheid en precisie is dit niet alleen 
van belang voor historisch onderzoek, 
maar vooral ook voor hedendaags 
landschaps-, monumenten- en erfgoed-
beheer. De site is te raadplegen op: 
https://lgog.nl/themas/landschapsge-
schiedenis/digitale-cartografie of http://
mapserver.fa.knaw.nl/zl/ (afb. 1). Dit 
artikel is bedoeld om de lezer optimaal 
gebruik te laten maken van dit voor de 
Limburgse landschapsgeschiedenis 
belangrijke instrument.

Eerst volgt een korte beschrijving van 
de dertien op de site beschikbare kaar-
ten, gevolgd door een case study aan de 
hand van Kasteel Oost bij Eijsden. Tot 
slot beschrijf ik enkele vooruitzichten 
die deze moderne technologie op korte 
termijn voor historisch onderzoek en 
landschapsbeheer zal gaan bieden.

De kaarten
De dertien kaarten zijn verdeeld in 
twee series: acht oude kaarten links van 

het midden, en vijf hedendaagse kaar-
ten aan de rechterkant. Iedere oude 
kaart kan over iedere moderne worden 
geprojecteerd door de betreffende 
knopjes aan te klikken. Met het schuif-
je in het midden kan de transparantie 
van de oude kaart worden ingesteld, 
zodat de onderliggende moderne kaart 
meer of minder zichtbaar wordt. Inzoo-
men gaat door met ingedrukte <shift> 
en linkermuisknop een rechthoek te 
trekken, of door ergens op de kaart te 
dubbelklikken. Uitzoomen kan met de 
balk links of met het muiswiel. De 
kaart wordt alleen verplaatst door met 
ingedrukte muisknop over de kaart te 
slepen.

De serie begint met de Tranchotkaart 
van 1804, de oudste gedetailleerde 
topografische weergave van Limburg in 
zijn geheel. De Ferraris-kaart is een 
generatie ouder en vertoont minstens 
zo veel detail, maar die is niet voor heel 
Limburg beschikbaar. De kaart is op 
schaal 1:20.000 opgemeten en ieder 
huis staat er in detail op. Daarna volgt, 
alleen voor Zuid-Limburg, een assem-
blage van de ongeveer 500 oorspronke-
lijke kadastrale Minuutplans van 
1832/1843 (de metingen zijn in 1832 
afgesloten, maar de officiële invoering 
vond in Limburg pas in 1843 plaats).

Die plans zijn opgemeten op schaal 
1:2500, dus tien keer zo nauwkeurig 
als de Tranchotkaart. Ze zijn dus veel 
preciezer, met name op het punt van de 
omtrekken van de huizen, maar geven 
anderzijds nauwelijks topografisch 
detail weer. Vervolgens zijn drie kaar-
ten uit het midden van de negentiende 
eeuw opgenomen, alle opgemaakt in 
het kader van de eerste topografische 
kaart van heel Nederland, de Topogra-
fisch Militaire Kaart (TMK). De opme-
tingen daarvoor vonden in Limburg 
rond 1840 plaats en resulteerden in 
gekleurde kaartbladen op schaal 
1:25.000, de zogenaamde Netteplans. 
Die kaart is wat nauwkeuriger en gede-
tailleerder dan de Tranchotkaart, 
omdat de opmeters gebruik konden 
maken van het pas voltooide kadaster. 
Van deze Netteplans werd vervolgens 
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tien jaar later de officiële TMK afgeleid 
op schaal 1:50.000 en op technisch 
zeer geavanceerde wijze zwart-wit 
lithografisch gedrukt. Een ingekleurde 
versie van deze kaart is ook op de site 
bijgevoegd. De TMK is vooral geschikt 
om een overzicht te krijgen van de 
landschappelijke gesteldheid van grote-
re gebieden.
Aan het einde van de negentiende eeuw 
werd Nederland opnieuw topografisch 
ingemeten. De nieuwe kaartserie wordt 
de Bonnekaart genoemd, naar de 
gebruikte Bonneprojectie. Er zijn drie 
series van, op de site wordt de derde 
uit het begin van de twintigste eeuw 
getoond. Hij is op schaal 1:25.000 
ingemeten en is landmeetkundig precie-
zer dan de vorige series. Het landschap 
dat hier te zien is heeft nog niet de dra-
matische veranderingen tussen 1960 en 
nu ondergaan (ruilverkavelingen, stads-
uitbreidingen, grondverplaatsingen), die 
te zien zijn op de topografische kaart 
van 2005. Daarvan is hier de versie 
1:10.000 te zien. Tot slot kan ook de 
kadasterkaart van 2005 worden 
geraadpleegd. Die wordt alleen zicht-
baar als men ver inzoomt, want anders 

loopt het scherm helemaal dicht met de 
vele lijntjes.

Het uitgangspunt voor de hedendaagse 
topografische kaart is OpenStreetMap, 
een door vrijwilligers ingevoerde stra-
tenkaart van de hele wereld. Voor 
Nederland is hij gedetailleerder dan de 
straatkaarten van Google en Microsoft, 
met name op het punt van huisnum-
mers.

Zeer veel detail bieden de satellietbeel-
den van Bing. Daarnaast wordt ook de 
zeer gedetailleerde hoogtekaart van 
Nederland aangeboden, de AHN, 
waarover Rob Paulussen elders in dit 
nummer een bijdrage levert. Tot slot 
kunnen ook de afzonderlijke bladen 
van de Bodemkaart 1:50.000 worden 
getoond, onder het pijltje naast het 
knopje ‘Bodemkaart’.

Een interessante vergelijking tussen 
heden en verleden biedt het StreetView-
venster linksonder. Men kan dit positi-
oneren door op de kaart te klikken met 
de <ctrl>-knop ingedrukt. Als op die 
plaats een StreetView-foto beschikbaar 

is, verspringt het venster naar die 
plaats. Op de kaart verschijnt een rood 
pijltje met de plaats en richting van het 
StreetView-venster. Binnen StreetView 
zelf kan men dan de positie verplaatsen 
of roteren door met ingedrukte muis-
knop te trekken, of op de pijlen te klik-
ken. Het pijltje op de kaart volgt auto-
matisch. Het is een werkelijk fascine-
rende manier om over de oude kaarten 
te wandelen en te zien hoe een gebied 
er nu uitziet.

Kasteel Oost bij Eijsden
Als voorbeeld van het gebruik van de 
applicatie volgt nu een beschrijving van 
de omgeving van Kasteel Oost geduren-
de de afgelopen twee eeuwen, twee 
kilometer ten noorden van Eijsden, 
langs de Maas. Afb. 2 toont de situatie 
op de Tranchotkaart van 1804, met 
linksboven het kasteel van Oost en een 
groot poortgebouw aan de rechterkant. 
Op de kadasterkaart van 1832 (afb. 3) 
is het poortgebouw afgebroken en ver-
vangen door twee kleinere bedrijfsge-
bouwen. Deze kaart is getekend op 
schaal 1:2500 en is daarmee tot op 
de meter nauwkeurig. Afb. 4 toont de 

Afb. 1: Schermafbeedling van de website: http://mapserver.fa.knaw.nl/zl/ 
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situatie rond 1840 op de zogenaamde 
Netteplans, de voorloper van de oudste 
topografische kaart van Nederland, de 
Topografisch Militaire Kaart. Zoals de 
meeste topografische kaarten op schaal 
1:25.000 of meer is deze landmeetkun-
dig wat ruwer maar worden wel topo-
grafische details als begroeiing en 
omhaging getoond die op de preciezere 
kadasterkaarten niet zijn weergegeven. 
Let bij deze drie kaarten ook op het 
kasteel in het zuiden, de Kloppen-
burcht, die rond 1850 afgebroken is.

Afb. 5 laat de situatie aan het begin 
van de twintigste eeuw zien. De 
bedrijfsgebouwen bij het kasteel zijn 
afgebroken en vervangen door de hui-
dige boerderij ten noordwesten van het 
kasteel. De Kloppenburcht is helemaal 
verdwenen. De volgende drie afbeeldin-
gen tonen de huidige situatie op de 
Topografische Kaart, de luchtfoto en 
het Kadaster. Afb. 9 toont de zeer gede-
tailleerde hoogtekaart van 2017. Zie 
vooral hoe mooi de Kloppenburcht in 
het zuiden met gracht en al hier nog op 
te zien is en ook de complete vijver-
structuur tussen de Kloppenburcht en 
Kasteel Oost. Daar is met het blote oog 
tegenwoordig niets meer van te zien, al 
kan men in de zomer nog wel wat uit 
de verkleuring van het gras afleiden. 
Tot slot is op afb. 10 Google Street-
View te zien, met op de Tranchotkaart 
de precieze locatie van waaruit deze 
foto genomen is.

Voor iedere locatie in Limburg zijn al 
deze kaarten in ditzelfde detail op te 
vragen en met elkaar te combineren. 
Alleen de kadasterkaart van 1832 is 
enkel voor Zuid-Limburg beschikbaar, 
maar naar verwachting kan die in de 
nabije toekomst worden uitgebreid met 
gegevens uit de HISGIS- en Aezelpro-
jecten. De kaarten kunnen ook als ser-
vice zonder download als achtergrond 
in cartografische programma's worden 
ingeladen.

Verdere plannen
Begin 2019 zullen alle digitale kaarten 
van het RHCL via een interactieve 
website ter beschikking komen.  
Ze worden op drie manieren aangebo-
den: als origineel, gegeorefereerd over 
de huidige kaart heen en als origineel 
met koppeling naar de huidige kaart. 
Deze nieuwe site voor alle Limburgse 
kaarten zal worden opgezet als de Atlas 
der Nederlanden (http://mapserver.fa. 
knaw.nl/atlas/). Zie bijvoorbeeld afb. 11: 

Afb. 8 Afb. 9

Afb. 10
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de kaart van het Overkwartier van 
Roermond in de tweede helft van de 
achttiende eeuw, links het origineel, 
rechts de huidige kaart. De blauwe pij-
len lopen op beide kaarten van Roer-
mond naar Sittard, maar omdat de 
oude kaart niet op het noorden ligt ver-
schilt hun richting. Met een dubbele 
cursor is het dan mogelijk om ieder 
punt op de ene kaart terug te vinden op 
de andere kaart of doorlopende lijnen 
te traceren.
Daarnaast lopen in het HISGIS-project 
verschillende projecten om foto's en 
andere afbeeldingen met oude en nieu-
we kaarten te combineren. Een eenvou-
dig voorbeeld voor Dokkum biedt afb. 
12, met een ansicht gelokaliseerd op de 
kaart van 1832 gecombineerd met een 
StreetView-foto en een geveltekening. 
De bijbehorende gegevens uit de belas-
tingkohieren van de achttiende eeuw 
vindt u op afb. 13 in standaard Linked 
Open Data formaat. Te bedenken valt 
hierbij dat de complete burgerlijke 
stand van 1800 tot 1950 al in dit for-
maat beschikbaar is en relatief eenvou-
dig aan geografische locaties en kaarten 
te koppelen valt.

De meest interessante ontwikkeling is 
de weergave van de kadasterkaart van 
1832 in OpenStreetMap. Binnen het 
HISGIS-project lopen al proeven om 
bestaand gedigitaliseerd kaartmateriaal 
te importeren in OpenStreetMap. Een 
voorbeeld van een klein stukje Maas-
tricht vindt u in afb. 14 voor de situatie 
van 1832 en in afb. 15 voor de huidige 

situatie. En ook hier is het relatief een-
voudig om alle andere soorten data in 
het standaard Linked Open Data for-
maat op te nemen, zowel voor eind-
gebruikers als systeembeheerders (afb. 
16). De eerste grote presentatie van dit 
systeem vindt in het najaar van 2018 in 
Enschede plaats, waar de site wordt 
gepresenteerd met alle horige goederen 

Afb. 11
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eigenaar                Eelke Claversma

eigenaar                Eelke Claversma

hoofdbewoner 1   Filit (sergeant)

hoofdbewoner 1   Sara Becker

hoofdbewoner 1 

hoofdbewoner 1   Johannes Tjeerds

£20-0-0

£27-0-0

£0-0-0

£30-0-0

Afb. 13



De Maasgouw 137, 2018 - 269

in kadastraal detail en met alle bijbeho-
rende gegevens van de vijftiende tot de 
negentiende eeuw.

Vooruitzichten
De perspectieven voor historisch onder-
zoek met deze moderne technieken van 
internetcartografie zijn werkelijk onaf-
zienbaar. Ook voor toerisme zijn ze 
interessant, want het is goed mogelijk 
om ze als wandel-apps te implemente-
ren voor tablets en telefoons die met 
GPS zijn uitgerust. Op die manier kun 
je dus letterlijk gaan wandelen op de 
oude kaart. De TRINL-applicatie van 

de Natuur- en Milieufederatie Limburg 
met de Tranchotkaart is daar een mooi 
eerste voorbeeld van (http://www.
nmflimburg.nl/handleiding-en-tips-
voor-gebruik-app-tijdreizen-in-limburg-
trinl), maar dit kan in principe met 
iedere oude kaart. De grootste uitda-
ging zal zijn de integratie van al dit 
materiaal bij landschapsbeheer en 
inrichting, monumentenzorg en erf-
goedbeheer. Vanwege de grote mate 
van detail en de precisie waarmee oude 
kaarten over de huidige situatie kunnen 
worden gedrapeerd en via internet kun-
nen worden opgevraagd voor ieder 

gewenst punt ontstaan nu prachtige 
mogelijkheden om cultureel landschap-
pelijk erfgoed in het heden te integreren 
en exploitabel te houden. Een mooi 
voorbeeld is het bestemmingsplan voor 
Kasteel Oost bij Eijsden, waar op voor-
beeldige wijze rekening wordt gehou-
den met de eeuwenlange achtergrond 
van dit gebied en waar die ook prachtig 
wordt ingepast in de nieuwe ontwikke-
lingen.1

 
1 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/

NL.IMRO.1903.BPRECR14003-ON01/b_NL.

IMRO.1903.BPRECR14003-ON01_tb.html.
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