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Landkaarten 

Ga je wel eens op reis? 
Je komt dan soms op plekken waar je de weg 
niet weet. 
Natuurlijk kun je de weg vragen. 
Maar een landkaart helpt je nog beter op weg. 
Op een landkaart zie je een deel van de aarde 
op een afbeelding die plat is. 
Je ziet een land of  plaats recht van boven. 
Alsof  je door een gaatje in de vloer van de 
mand van luchtballon naar beneden kijkt. 
In dit boek lees je meer over landkaarten. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe lang bestaan er al landkaarten?  
 Wat heb je nodig om een kaart te begrijpen? 

 Wat is de schaal van een kaart?  

 Wat hebben windrichtingen met een kaart te 
maken? 

 Wat is een overzichtskaart? 

 Wat is een topografische kaart? 

 Wat is een thematische kaart? 

 Hoe werken moderne kaarten? 

 Wat is navigeren? 
 



1. De eerste landkaarten 

IRAK 

NEDERLAND 

Mamoettand 
De alleroudste kaart (1) werd gekrast in een 
slagtand van een mammoet (2).  
Papier bestond nog niet dus de eerste kaarten 
werden vaak gekrast op een ander materiaal. 
De tand is maar liefst 27.000 jaar oud.  
De kaart werd gevonden in Tsjechië in Midden-
Europa. 
 
Grotten 
Kaarten werden ook op wanden van grotten 
gekrast. Het waren vaak kaarten van de 
sterrenhemel (3).  
Deze kaart werd ongeveer 17.000 jaar geleden 
op de wand gemaakt in een Franse grot. 
 
Klei 
Er werd vroeger geschreven in natte klei die 
later opdroogde. Kaarten werden ook in natte 
klei gekrast. Het was meer de plattegrond van 
een gebied. Zie je de wegen?  

De kleikaart (4) is 3500 jaar oud. 
Hij  komt uit Babylon (nu: Irak).  
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Romeinse kaart 
De Romeinen waren 2000 jaar geleden de 
baas in een groot deel van Europa. 
In die tijd bestond al een kaart met de belang-
rijkste wegen (1).  
De Romeinen legden verharde wegen aan om 
hun legers snel van de ene naar de andere 
plaats te krijgen. 
De 12 kaarten stonden op een perkamenten 
rol (2). Perkament was de gedroogde huid of  
het vel (zonder haar) van een dier. 
De atlas 
Een atlas  is een boek met landkaarten. 
De naam van het boek is genoemd naar Atlas. 
Atlas is de zoon van een reus die voor straf  
het hemelgewelf  op zijn schouders droeg (3). 
De oudste atlas (4) is 500 jaar oud. 
Die atlas werd gemaakt door de Vlaamse 
kaartenmaker Gerard Mercator (5). 
In die tijd bestond er papier.  
Ook kon men boeken drukken. 

1 

4 
3 

5 



2. Een kaart kun je lezen 

Een verborgen schat 
Zie je de schatkaart (1) hiernaast? 
Je ziet een eiland hoog vanuit de lucht. 
Bekijk de landkaart goed. 
Wat denk je allemaal te zien? 
Probeer zoveel mogelijk dingen te ontdekken. 
Waar denk je dat de schat ligt? 
De legenda 
Op de kaart zie je veel kleuren. 
Je ziet ook allerlei tekens op de kaart. 
Die tekens noem je symbolen. 
Naast de kaart zie je de kleuren en de symbolen. 
Je noemt het de legenda (2). 
Bij een legenda hoort een uitleg. 
Het is de uitleg van elke kleur en elk symbool. 
Op de volgende bladzijde zie je de uitleg van de 
legenda. 
Zo weet je waar de schat verborgen ligt. 
 
Je ziet nog een andere kaart (3). 

Dat is een kaart met een legenda. 
Kun je die kaart beter lezen? 

LEGENDA 

N 

Z 

O W 

2 

3 

1 

3 



Vakken 
Een kaart is vaak verdeeld in vakken. 
Het zijn vierkanten die een nummer en een 
letter hebben. Zo kun je gemakkelijk een 
plaats op een kaart vinden. 
De schat ligt in vak C2. Ga met je vinger 
naar de letter C. De schat ligt in rij C. 
Maar dat is nog niet precies. Hij ligt in het 
tweede vak van rij C. Je zegt C2. 
Nu jij? In welk vak liggen rotsen? 
In welk vak ligt de blokhut? 
Wat vind je in B4? En wat in D6? 
Schaal 
Onderaan de kaart vind je de schaal. 
De kaart is kleiner dan het eiland werkelijk 
is. De kaart zou veel te groot worden. 
De schaal vertelt hoe groot de afstand in 
het echt is. Elke centimeter op de kaart is 
in het echt 2 kilometer (2000 meter). 
Gebruik een liniaal. 

Hoeveel centimeter is de lengte 
van het meer?  
Hoe lang is het meer in het echt? 
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 Dit is een windroos.  
Op de windroos zie je de vier windrichtingen: 
 N van Noorden 
 W van Westen 
 O van Oosten 
 Z van Zuiden 
 
Je bent in de blokhut. Je loopt naar het noorden. 
Dan kom je uit bij de rotsen. 
Start steeds bij de blokhut. Loop naar het zuiden. 
Waar kom je terecht? Loop naar het oosten. 
Waar kom je terecht? Wat vind je in het westen? 



3. Soorten kaarten 

Je kunt landkaarten in drie groepen verdelen: 
1. Overzichtskaarten 
Dit zijn kaarten van een groot gebied.  
Dat kan de wereld, een werelddeel, een land 
of  een provincie zijn.  
Op de kaart zie je steden, dorpen, rivieren, 
zeeën  en meren afgebeeld.  
De kleuren op de kaart zeggen vaak iets over 
de hoogte van het gebied. 
Je ziet ook de grenzen van landen afgebeeld. 
Bij overzichtskaarten vlieg je hoog met de 
luchtballon. Je  ziet veel, maar alles is klein. 

 

Dit is een wereldkaart. Elk land heeft zijn eigen 
kleur. Zo kun je ook goed de grenzen zien. 

Dit is een kaart van Nederland.  
Je ziet plaatsen, de zee, rivieren en  
meren. Elke provincie heeft een kleur. 

Dit is een kaart van de provincie 
Zeeland. Je ziet grote en kleine 
plaatsen, maar ook wegen en dijken.  



2. Topografische kaarten 
Dit soort kaarten is een afbeelding van een 
klein gebied. Bij een topografische kaart vlieg 
je met de luchtballon laag. Je ziet veel minder 
ver, maar alles is wel heel duidelijk te zien. 
Je ziet grote, maar ook kleine wegen.  
Zie je het strand aan de zee?  
Zie je een grote plaats? 
Zijn er ook kleine plaatsen? 
Het woord topos betekent plaats. 
Grafisch betekent schrijven. 
Topografische kaarten beschrijven plaatsen. 
 

Dit is een topografische kaart van een stuk van 
het eiland Texel. Texel is een echt eiland voor de 
vakantie. Je kunt er fijn fietsen. wandelen en 
zonnen. 
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3. Thematische kaarten 
Het woord thema betekent onderwerp. 
Een thematische kaart gaat over een bepaald 
onderwerp. 
Het kan een kaart zijn met als onderwerp: 
 De soort grond of  bodem van een gebied (1). 
 Hoeveel mensen er in een gebied wonen (2). 
 Hoeveel toeristen in een gebied komen. 
 Hoeveel neerslag (regen, sneeuw) er valt. 
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4. Moderne kaarten 

Kaarten op een computer 
In het jaar 2005 kwam er een nieuw soort 
kaarten. Ze waren niet meer van papier. 
Je kon ze op een beeldscherm van een 
computer, tablet of  telefoon bekijken (1). 
Je kunt zelf  de kaart groot of  klein maken. 
Maak je de kaart groot dan zie je alles 
dichtbij. 
Zoek je een bepaalde winkel, restaurant 
of  straat of  plaats? 
Dan typ je de naam in bij dit teken: 
Je krijgt op de kaart op de goede plek  
dit teken te zien: 
 
Als je erop klikt kun je ook een foto (2) 
vinden van de plek die je zoekt. 
Je kunt ook een kijkje in de straat nemen. 

Hier maak je de kaart 
groter of kleiner. 
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Scheepvaart 
Het woord navigatie komt uit de scheepvaart. 
Het betekent het sturen van een schip. 
Heel vroeger stuurde of  navigeerde een stuur-
man zijn schip naar de goede plek. 
Hij gebruikte een zeekaart, een kompas en hij 
keek naar de sterren (1). 
Het was een hele klus om op de goede plek 
terecht te komen. 
Modern navigeren 
Nu heb je nog steeds een kaart nodig. 
Het is alleen een kaart op een computer. 
Je hoeft alleen de plek in te typen waar je 
naar toe wilt. 
En de computer vertelt je de weg. 
Misschien heb je ook wel zo’n computer in de 
auto. Je noemt het GPS.  
Een stem vertelt je hoe je moet rijden.  
Op een schermpje kun je de route zien. 
Satelliet (2) 
Hoog in de ruimte draaien satellieten in een 

baan rond de aarde. 
Zij helpen bestuurders van schepen, 
auto’s en vliegtuigen om de 

juiste route te vinden. 

5. Navigatie 
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6. Filmpjes 

Het Klokhuis:  
Landkaarten maken 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis
-landkaarten-maken/#q=landkaarten 

Navigatie 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/wat-is-

galileo-europas-eigen-
navigatiesysteem/#q=navigeren  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-landkaarten-maken/#q=landkaarten
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-landkaarten-maken/#q=landkaarten
https://schooltv.nl/video/wat-is-galileo-europas-eigen-navigatiesysteem/#q=navigeren
https://schooltv.nl/video/wat-is-galileo-europas-eigen-navigatiesysteem/#q=navigeren
https://schooltv.nl/video/wat-is-galileo-europas-eigen-navigatiesysteem/#q=navigeren






Bronnen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaart_(cartografie)  
https://en.wikipedia.org/wiki/Cartography  

https://maken.wikiwijs.nl/33441/Atlasvaardigheden#!page-208056  



Colofon en voorwaarden 
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