
Hoofdstuk 1

Een eerste introductie in GIS

1.1 Waarom GIS?

Van over de hele wereld komen studenten naar het International Institute for
Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) om cursussen te volgen.
Als je probeert te beschrijven wat deze mensen gemeen hebben, zou je kunnen
zeggen dat ze bezig zijn met het bestuderen van de leefomgeving, met als doel
die beter te begrijpen. Met leefomgeving bedoelen we de geografische ruimte van
hun studiegebied en de gebeurtenissen die er in plaatsvinden.

Bijvoorbeeld:

• een stedelijke planner wil meer weten van de uitbreiding van een stad en
wil de bevolkingsgroei in bepaalde voorsteden die hij of zij waarneemt
kunnen kwantificeren. Hij of zij wil misschien ook begrijpen waarom het
juist in die voorsteden gebeurt, en niet in anderen;

• een bioloog is geinteresseerd in de impact van bosbranden op de populatie
van amfibieën in het tropisch regenwoud, om zo meer te begrijpen van de
bedreigingen voor deze diersoorten op de lange termijn;

• een onderzoeker van natuurrampen wil, door het onderzoeken van de ruim-
telijke samenhang tussen regenval en terrein, er achter komen welke ge-
bieden het risico lopen tijdens de Moesson te overstromen;

• een geologisch ingenieur wil de veiligste plek vinden om huizen te bouwen
in een gebied waar veel aardbevingen voorkomen, door rekening te hou-
den met de eigenschappen van de rotsformaties;

• een mijnbouw ingenieur zou geı̈nteresseerd kunnen zijn in het bepalen van
welke kopermijn de beste opbrengst zal hebben, gebaseerd op parameters
zoals diepte, omvang en kwaliteit van de ertslagen;

• een geoinformaticus die door een telecombedrijf is ingehuurd wil de beste
locatie vinden voor zendmasten, waarbij hij rekening moet houden met
zaken als landprijzen, terreinreliëf en dergelijke;
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• een bosbouw manager wil de houtproductie optimaliseren door gebruik te
maken van kennis over bodems, huidige boomsoorten, terwijl daarbij de
diversiteit van de bossen moet worden bewaard;

• een hydroloog wil waterkwaliteit bestuderen in een meer, om de versprei-
ding van Typha riet beter te begrijpen, en de veranderingen ervan ten op-
zichte van het vorige decennium;

Al de hierboven beschreven professionals werken met data die een relatie
heeft met de ruimte, meestal data waarin positie belangrijk is. Positionele data
legt vast waar zaken zich bevinden, en soms ook waar ze waren en waar ze zul-
len zijn. Deze professionals zijn bezig met vragen over de geografische ruimte,
die we informeel kunnen beschrijven als “alles wat een positie ten opzichte van
het aardoppervlak heeft.”

We kijken in het kader van dit boek niet naar positionele data van niet-
geografische aard. Een chauffeur wil weten waar het knopje van de ruitenwis-
sers zit; een chirurg moet weten waar hij de blindedarm kan vinden; Hierbij is
positie belangrijk, maar in deze gevallen is het geen goed idee om die positie ten
opzichte van het aardoppervlak te bepalen.

De afkorting GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Een GIS is een
computersysteem dat helpt bij het onderhouden en afbeelden van data over de
geografische ruimte. Dit is de belangrijkste functie van een GIS. Er volgt een na-
dere definitie in 1.1.2, en een verdere uitwerking daarvan in het hoofdstuk over
GIS software, maar we zullen hier eerst verder ingaan op onze uitgangspunten.

1.1.1 Een aantal fundamentele uitgangspunten

De wereld om ons heen verandert voortdurend en niet altijd ten goede. Sommi-
ge veranderingen lijken een natuurlijke oorzaak te hebben, zoals aardbevingen
en meteorietinslagen, terwijl anderen door de mens veroorzaakt worden, zoals
veranderingen in landgebruik of inpolderingen. Daarnaast zijn er veranderin-
gen waarvan de oorzaak niet zo eenvoudig vast te stellen is: denk bijvoorbeeld
aan globale effecten zoals het broeikaseffect en El Niño/La Niña, of op een klei-
nere schaal aan erosie en lawines.

Om meer te weten te komen over El Niño, kun je de informatie in figuur 1.1
bekijken. We zien hier informatie over een studiegebied, de Stille Oceaan rond-
om de Evenaar, waarin positionele data een grote rol speelt. We zullen de be-
studering van het El Niño effect in de rest van dit hoofdstuk gebruiken als een
voorbeeld van het gebruik van GIS.

Wij mensen zijn een nieuwsgierige soort. We willen graag begrijpen wat zich
afspeelt in onze wereld en daarom bestuderen we geografische veranderingen.
In veel gevallen willen we de verschijnselen beter begrijpen, zodat we minder
onplezierige verassingen tegenkomen, of ons beter kunnen voorbereiden. Als
we bijvoorbeeld El Niño beter zouden begrijpen en konden voorspellen wan-
neer het weer zal voorkomen, zouden we plannen kunnen ontwikkelen om de
verwachte achteruitgang in visserijopbrengsten op te vangen, om de risico’s op
aardverschuivingen door extreme regenval te verminderen en om watervoorra-
den aan te leggen in door droogte bedreigde gebieden.
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El Niño is een afwijkend patroon in het weer en de zeewatertemperatuur, dat met enige regelmaat (eens in de 4–9 jaar) voorkomt in
de Stille Oceaan ter hoogte van de evenaar. Het wordt gekarakteriseerd door een afname van de sterke westenwinden (passaat-
winden) over de oceaan, een vermindering van het opwellen van koud, voedselrijk diepzeewater bij de Zuid-Amerikaanse kust, en
daardoor een sterk toenemende temperatuur van het zeewateroppervlak (zie de figuren hieronder). Men neemt in het algemeen
aan dat El Niño een aanzienlijke invloed op het weer over de hele wereld heeft, en dat het de hoofdoorzaak is van zowel droogtes
in Australië als overvloedige regens in Peru en de zuidelijke Verenigde Staten.
El Niño betekent ‘kleine jongen’, vanwege het feit dat het meestal rond Kerstmis voorkomt. Als tegenhanger kennen we een—minder
uitgesproken–patroon van koudere zeewatertemperaturen, dat bekend staat als La Niña (’klein meisje’). La Niña komt minder vaak
voor dan El Niño. De figuren laten een extreem El Niño jaar zien (1997; staat bekend als het meest extreme van de twintigste eeuw)
en het daaropvolgende La Niña jaar (1998).
De figuren links zijn van december 1997, en laten de extreme El Niño zien; rechts het El Niña effect van het jaar daarna. In alle
figuren geven de kleuren de zeewatertemperatuur aan en de lengte van de pijlen de sterkte van de wind. De bovenste figuren geven
absolute gegevens weer, terwijl de onderste de relatieve waarden ten opzichte van de gemiddelde ‘gewone’ situatie in december
weergeven. Zie ook figuur 1.3 om te zien welk gebied door het meetsysteem van boeien wordt bedekt.

Lower figures: differences with normal situation

Upper figures: absolute values of average SST [°C] and WS [m/s]
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Figuur 1.1: El Niño van
1997 vergeleken met het
meer normale jaar 1998.
Het bovenste figuren ge-
ven de gemiddelde zee-
water oppervlakte tempe-
ratuur weer (SST, in kleur)
en de gemiddelde wind-
snelheid (WS, lengte van
de pijlen) voor de maand
december. De onderste
figuren illustreren de ver-
schillen ten opzichte van
de normale situatie zo-
wel in SST als WS. Het
eiland linksonder is Pa-
poea Nieuw-Guinea. Da-
tabron: National Ocea-
nic and Atmospheric Ad-
ministration, Pacific Ma-
rine Environmental Labo-
ratory, Tropical Atmosp-
here Ocean project (NO-
AA/PMEL/TAO).

Het fundamentele probleem bij veel van het gebruik van GIS is het begrijpen
van verschijnselen die zowel (a) een ruimtelijke dimensie hebben als ook (b) een
temporele dimensie. We hebben het dan over ‘spatio-temporele’ problemen. Dit
houdt in dat ons studieobject verschillende eigenschappen heeft op verschillen-
de locaties (de ruimtelijke dimensie), maar ook verschillende eigenschappen op
verschillende momenten in de tijd (temporele dimensie).

El Niño is een goed voorbeeld van zo’n verschijnsel, omdat (a) de zeewater-
temperatuur verschilt per locatie en (b) de zeewatertemperatuur verschilt van
week tot week.

1.1.2 Een eerste definitie van GIS

Laten we wat nauwkeuriger naar het El Niño voorbeeld kijken. Vele professio-
nals hebben het verschijnsel al tot in detail bestudeerd, met name meteorologen
en oceanografen. Zij hebben allerlei producten vervaardigd, zoals de kaarten in
figuur 1.1, in een poging het verschijnsel beter te begrijpen. Daartoe moeten ze
eerst data verzamelen over het verschijnsel, waaronder, zoals eerder aangege-
ven, metingen van zeewatertemperatuur en windsnelheid op veel verschillende
locaties. Daarna moet de gemeten data worden bewerkt, om analyse en inter-
pretatie mogelijk te maken. De interpretatie is alleen mogelijk als de data op een
makkelijk te begrijpen manier wordt gepresenteerd.

We kunnen drie belangrijke stadia onderscheiden in het werken met ruimte-
lijke data:

Dataverzameling en -invoer — In dit stadium wordt de data verzameld en in
het systeem ingevoerd.
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Data-analyse — In dit stadium wordt de data zorgvuldig onderzocht en wordt
bijvoorbeeld geprobeerd om patronen in de data te ontdekken.

Datapresentatie — In dit laatste stadium worden de resultaten van de analy-
se gepresenteerd in de daarvoor geschikte vorm: bijvoorbeeld als kaart,
grafiek of tabel.

De drie stadia zijn hier genoemd in de meest logisch volgorde, maar dat is
slechts een voorbeeld van de ideale gang van zaken. In praktijk kan het best
voorkomen dat we bij een poging tot analyse ontdekken dat er eerst nog meer
data verzameld moet worden. Of het presenteren van de data in kaartvorm
leidt tot aanvullende vragen waarvoor verdere analyse nodig is, waarvoor op
zijn beurt weer meer data verzameld moet worden . . . Zo zien we dus ook dat
de drie fasen vaak net zo lang herhaald zullen moeten worden tot we met het re-
sultaat tevreden zijn. Hieronder zullen we de drie fasen in meer detail bekijken,
weer naar aanleiding van het El Niño project.

Dataverzameling en -invoer

In het geval van het El Niño project bestaat de data die verzameld moet wor-
den uit metingen van zeewatertemperatuur en windsnelheid. Dit wordt gedaan
door in de oceaan verankerde boeien met meetapparatuur. Elke boei meet een
aantal zaken: windsnelheid, windrichting, luchttemperatuur en luchtvochtig-
heid, zeewatertemperatuur aan de oppervlakte en op verschillende diepten to
500 meter. Wij beperken ons hier tot de zeewatertemperatuur aan de oppervlak-
te (SST = Sea Surface Temperature) en de windsnelheid (WS = Wind Speed).
Een voorbeeld van zo’n boei is te vinden in figuur 1.2, hier zie je de plaats van
de diverse meetinstrumenten.

Figuur 1.2: Schematisch
overzicht van een ATLAS
boei voor het monitoren
van zeewatertemperatuur
in het El Niño project
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Figuur 1.3: De locaties
van de meetboeien in de
Stille Oceaan

Om de meetwaarden te verzamelen zijn meer dan 70 boeien geplaatst op
strategisch gekozen plekken binnen het gebied van de 10◦ zuider- en noorder-
breedte, tussen Papoea Nieuw-Guinea en de Galapagos Eilanden . In figuur 1.3
is te zien waar de boeien zich bevinden. De boeien liggen op een vaste plek
verankerd. Af en toe werken bepaalde boeien niet, door bijvoorbeeld zware
zeegang, slecht weer of omdat ze in visnetten verstrikt zijn geraakt. Zoals in
figuur 1.3 te zien is zijn er feitelijk drie verschillende typen boeien, maar dat is
hier verder niet relevant.

Dagelijks wordt de data die de boeien met hun thermometers en ander in-
strumenten hebben gemeten, samen met de geografische positie van de boei
verstuurd via een satellietverbinding. Deze data wordt opgeslagen in een com-
putersysteem. We gaan er van uit dat deze data vanaf dit moment beschikbaar
is in digitale vorm, dat wil zeggen dat ze opgeslagen is in een voor computers
leesbare vorm.

Data-analyse

Zodra de data is opgeslagen in een computersysteem, kunnen we beginnen met
de analyse. In dit geval zullen we ons beperken tot de processen die waarschijn-
lijk nodig waren om de productie van de kaarten in figuur 1.1 voor te bereiden.
Het feitelijke maken van die kaarten is onderdeel van de datapresentatie die we
later behandelen.

Laten we kijken naar de verwerking van de door de boeien verzamelde data.
De kaarten in figuur 1.1 zijn gebaseerd op maandelijkse gemiddelden van de
waarden SST en WS (voor twee maanden). Verder geven de onderste kaarten
een vergelijking met de ‘normale situatie’, wat er op wijst dat deze berekend
is, waarschijnlijk door vergelijking met de gemiddelde waarden voor december
over een periode van vele jaren.

Daarnaast zijn de individuele meetwaarden van de 70 boeien ook gegene-
raliseerd om waarden voor het hele studiegebied te geven. Het is duidelijk dat
voor de plekken waar geen boeien zijn, een of andere interpolatie gedaan moet
zijn, waarschijnlijk uitgaande van de meetwaarden van de dichtstbijzijnde boei-
en. Dit is een typisch GIS functie: het afleiden van een geschatte waarde voor
een locatie waar geen waargenomen waarden beschikbaar zijn.

Het lijkt er op dat de volgende analysestappen nodig zijn geweest voor de
bovenste figuren. We noemen hier alleen de stappen die nodig waren voor de
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Tabel 1.1: Een deel van
de ge-georefereerde lijst
van gemiddelde zeewa-
ter oppervlaktetemperatu-
ren voor december 1997.

Boei Geografische positie Dec. 1997 gem. SST
B0789 (165◦ E, 5◦ N) 28.02 ◦C
B7504 (180◦ E, 0◦ N) 27.34 ◦C
B1882 (110◦ W, 7◦30’ S) 25.28 ◦C
. . . . . . . . .

SST berekeningen—die voor de WS berekeningen zijn vergelijkbaar:

1. Voor elke boei is, uitgaande van de dagelijkse SST metingen, het maande-
lijks gemiddelde berekend. Dit is een eenvoudige berekening.

2. Voor elke boei is het maandelijkse gemiddelde, samen met de geografische
locatie van de boei, verzameld in een ge-georefereerde lijst van gemiddelden,
zoals geillustreerd in tabel 1.1.

3. Vanuit deze lijst zijn er SST waarden voor alle andere plekken berekend,
door middel van de techniek van ruimtelijke interpolatie. Dit proces kan
meerdere malen herhaald worden, om het voor figuur 1.1 noodzakelijke
fijnmazige net van gemeten en berekende SST waarden te verkrijgen.

4. We nemen aan dat door de hierboven genoemde stappen er een dataset
is verkregen met de gemiddelde SST waarden voor de maand december
over een periode van vele jaren. Op zich kan die dataset ook weer het re-
sultaat zijn geweest van een interpolatie, namelijk een zogeheten temporele
interpolatie (interpolatie in de tijd).

Als eerste moeten we uitleggen wat we bedoelen met een “ge-georefereerde
lijst.” Data heeft een geo-referentie, of een “ruimtelijke positie,” als de data vast-
gelegd is in een bekend ruimtelijk referentie-systeem. Dit kan zijn door middel
van geografische coördinaten (geografische lengte en breedte), of door middel
van andere coördinatenstelsels, die we verder in het hoofdstuk over datainvoer
behandelen. Het belangrijkste is, dat het gebruikte coördinatenstelsel bekend
is. In ons geval zijn de posities van de SST waarden vastgelegd in geografische
breedte- en lengtegraden, en daarmee dus ge-georefereerd.

In stap 3 hadden we het over ruimtelijke interpolatie. Om dit proces te
begrijpen moet je beginnen met je te realiseren dat zeewatertemperatuur een
verschijnsel is dat niet alleen voorkomt op die plek waar een boei ligt, maar
over het hele oppervlak van de zee. De meetapparatuur in de boeien geeft ons
slechts een eindig aantal steekproeven van het verschijnsel. Ruimtelijke inter-
polatie is de techniek die ervoor zorgt dat we de waarden van een verschijnsel
(in ons geval SST) kunnen schatten op plekken waar we die waarden niet echt
waargenomen hebben. 1

Er is heel veel theorie over ruimtelijke interpolaties, maar daar gaan we hier
niet verder op in. Voor het moment is het voldoende om je te weten dat het een
typisch voorbeeld is van een GIS data analyse techniek.

1Er zijn overigens vele verschillende technieken voor ruimtelijke interpolatie.
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Datapresentatie

Na de data-analyse die hierboven besproken is, moet de data worden voorbereid
om te worden afgebeeld in de kaarten van figuur 1.1. In deze datapresentatie
fase wordt alles bijeen gebracht in een vorm die het resultaat van onze data-
analyse zo duidelijk mogelijk weergeeft.

Om een optimale presenatie te maken, moeten vele vragen beantwoord wor-
den. We moeten erover nadenken welke boodschap we willen overbrengen op
ons publiek, wie dat publiek eigenlijk is, wat voor medium we willen gebruiken,
welke esthetische regels we willen toepassen, en welke productietechnieken we
kunnen gebruiken. Dit is vrij abstract, dus we zullen het een en ander weer
proberen duidelijk te maken aan de hand van het El Niño voorbeeld.

Voor figuur 1.1 werden de bovenstaande vragen als volgt beantwoord:

• De boodschap die we willen overbrengen is dat we duidelijk willen maken
wat de El Niño en La Niña verschijnselen inhouden, zowel in absolute
cijfers als vergeleken met een normale situatie.

• Het publiek bestaat uit de lezers van dit boek, dus studenten van het ITC
die willen leren wat GIS inhoudt.

• Het medium dat we willen gebruiken is dit boek, dus op A4 papier gedruk-
te tekst en grafiek. De opmaak van het boek legt bepaalde restricties op,
zoals de maximale grootte, te gebruiken lettertypes en -grootten, en derge-
lijke.

• De esthetische regels stellen ook hun eisen: De kaart moet het noorden bo-
ven hebben, de georeferentie moet duidelijk zijn, de symbolen moeten di-
rect herkenbaar en leesbaar zijn, enzovoort.

• De keuze voor productietechnieken betreft onder andere de gebruikte (off-
setdruk) kleurenschema’s, lijndikten, etcetera.

Een definitie van GIS

Wat is GIS? We kunnen een Geografisch Informatie Systeem kortweg definieren als
een gecomputeriseerd systeem dat het mogelijk maakt data, en dan met name
ge-georefereerde data, in te voeren, te analyseren en te presenteren.

Dit houdt in dat GIS gebruikers van het systeem mogen verwachten dat het
hen zo goed mogelijk helpt de data in het systeem in te voeren, deze vervolgens
op verschillende manieren te analyseren en om ze vervolgens in kaart- en an-
dere vorm te presenteren. Daarbij zijn vele verschillende functies noodzakelijk:
ondersteuning van verschillende coördinaatsystemen en transformaties van het
ene naar het andere coördinaatsysteem, allerlei manieren om met ruimtelijke da-
ta te ‘rekenen’, en een grote keuzevrijheid bij de presentatie, bijvoorbeeld tussen
verschillende kleuren, symbolen, uitvoermedia, enzovoort.

We moeten nog wel proberen het subtiele (en vaak niet behandelde) onder-
scheid tussen een GIS en een GIS applicatie duidelijk maken. Wat we hierboven
bespraken is een voorbeeld van een GIS applicatie: het vaststellen van zeewa-
tertemperaturen in twee opeenvolgende decembermaanden. De GIS software
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die we hiervoor hebben ingezet kan net zo goed gebruikt worden voor het ana-
lyseren van landgebruik in Noord-Thailand, om maar eens wat te noemen. Dat
zou dan een andere GIS applicatie zijn, maar gebruikmakend van hetzelfde GIS.

1.1.3 Ruimtelijke data en geoinformatie

Er is nog een ander subtiel onderscheid te maken, namelijk tussen data en in-
formatie. Vaak worden deze termen door elkaar gebruikt, en meestal levert dat
weinig verwarring op. Maar het is goed om het verschil te duidelijk te maken.

Met data bedoelen we representaties van de werkelijkheid die door de com-
puter bewerkt kunnen worden. En meer specifiek bedoelen we met ruimtelijke
data de data die door de computer te verwerken positieinformatie bevat.

Met informatie bedoelen we data die door de mens geı̈nterpreteerd is. Men-
sen werken met informatie, niet met data. De menselijke perceptie en verwer-
king door de hersenen leidt tot informatie, en daaruit volgt dan hopenlijk begrip
en kennis. Je kunt van een computer niet verwachten dat die data kan ‘begrij-
pen’ of ‘kennis kan hebben’. Geoinformatie is dan logischerwijs de informatie die
afkomstig is uit interpretatie van ruimtelijke data.

1.2 De rest van dit boek

In dit eerste hoofdstuk hebben we geprobeerd een eerste inleiding op GIS te
geven aan de hand van het voorbeeld van de bestudering van El Niño.

In hoofdstuk 2 gaan we verder in op verschillende geografische verschijnse-
len en hoe die in ruimtelijke data kunnen worden gemodelleerd.

Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de twee meestgebruikte verwerkingssystemen
voor ruimtelijke data, GIS en ruimtelijke databases, en de relatie tussen die twee.

Hoofdstukken 4 en 5 gaan over het feitelijk gebruik van GIS software. In 4
kijken we voornamelijk naar de invoer en voorbereiding van de data, in 5 vooral
naar de verschillende vormen van data-analyse.

De presentatiefase is het onderwerp van hoofdstuk 6. Hier gaat het over
kartografische principes: wat moet er in de kaart, hoe beelden we het af, welke
uitvoermogelijkheden zijn er?

Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we de basisprincipes van GIS proberen uit te leggen. We
hebben gekeken naar het doel van GIS gebruik en naar de geografische ruimte
als het onderliggende concept van alle GIS applicaties. Het eenvoudige voor-
beeld van El Niño was daarbij onze leidraad.

Het gebruik van GIS vindt plaats in drie fasen: datainvoer, data-analyse en
datapresentatie. Data is daarbij een digitale weergave, of model, van de werke-
lijkheid in een computer

Digitale modellen (in een GIS of database) hebben enorme voordelen verge-
leken met papieren modellen (zoals kaarten). Ze zijn inzetbaar voor vele ver-
schillende doelen en maken automatische simulatie en animatie in principe mo-
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gelijk. Daarmee geeft het ons een groot aantal gereedschappen om de wereld
om ons heen beter te begrijpen.
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