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1. Nieuwe projecten zee- en kustonderzoek 
1.1. Historische kaarten kustzone ontsloten via online platform HisGisKust 
 
1.1. Historische kaarten kustzone ontsloten via online platform HisGisKust 
Geïnteresseerd hoe onze kustlijn er vroeger uit zag en hoe deze geleidelijk geëvolueerd is naar de huidige
situatie? Wil je een zandbank of de situatie van een duinengebied opzoeken op een historische kaart? Neem dan
zeker een kijkje op www.vliz.be/hisgiskust. In HisGISKust worden historische kaarten uit de 16de, 17de en 18de
eeuw, die specifieke informatie over de Belgische kust en/of de Schelde bevatten, digitaal ontsloten en
gegeorefereerd zodat ze op een eenvormige manier kunnen gevisualiseerd op huidige kaarten en
satellietbeelden en vergeleken worden.  

 
Foto: Gegeorfereerde historische kaart 'Flandriae pars orientalior' (Petrus Kaerius, 1608) uit de collectie van de
Cultuurbibliotheek Brugge. (www.vliz.be/HisGisKust) 
 
Momenteel bevat de beeldbank meer dan 100 kaarten waarvan er een 70-tal gegeorefereerd zijn. Je kan deze
gericht doorzoeken door te gaan (gecombineerd) filteren op ouderdom, geografisch bereik, het thema van de
kaart of een vrije zoekterm ingeven. Om een overzicht te krijgen op alle mogelijkheden van deze nieuwe website,
raden we aan even de videohandleiding te bekijken. 
 
Van elk van de kaarten worden de afgeleide producten en de bijkomende informatie (metadata) met betrekking
tot onder meer de nauwkeurigheid ervan aangeboden aan de eindgebruikers. Daarnaast worden ook time-lapse
filmpjes met de evolutie van de kustzone en informatie over toponiemen en cartografen ter beschikking gesteld. 
 
In de toekomst zal HisGISKust verder uitgebreid worden met andere relevante historische kaarten (inclusief 19de
eeuw en begin 20ste eeuw). Indien u hieromtrent ideeën of suggesties heeft, dan horen wij dit graag (mail naar
hans.pirlet@vliz.be of nathalie.dehauwere@vliz.be). Verder verwelkomen wij ook graag nieuwe partners die
kaartmateriaal, mits correcte bronvermelding, ter beschikking willen stellen in dit initiatief. Alle materiaal wordt
door het vrij ter beschikking gesteld (#opendata). 

http://www.vliz.be/infodesk/vlizine/beheer.php
http://www.vliz.be/hisgiskust
http://www.vliz.be/hisgiskust/portal/?layer=HistorischeKaarten:K3_53_2007_461#skip-link
http://www.vliz.be/hisgiskust/nl/beeldbank
http://www.vliz.be/hisgiskust/overview
http://www.vliz.be/hisgiskust/nl/tutorial
http://www.vliz.be/hisgiskust/nl/filmpjes
http://www.vliz.be/hisgiskust/nl/toponiemen
http://www.vliz.be/hisgiskust/nl/cartografen
mailto:hans.pirlet@vliz.be
mailto:nathalie.dehauwere@vliz.be
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Het initiatief HisGisKust werd opgestart door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Cultuurbibliotheek te
Brugge, met financiering van de Provincie West-Vlaanderen. 
 

 
   
Link: www.vliz.be/hisgiskust  
 
[naar boven] 
 

U krijgt dit bericht omdat u bent ingeschreven op de VLIZine-rondzendlijst. Uw adres wordt niet aan derden doorgegeven en wordt niet voor
commerciële doeleinden gebruikt. Om uw abonnement aan te passen of op te zeggen: klik hier. 
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine informatie verstrekken over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en
beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Lid worden van VLIZ? 
Reacties en alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.)
wordt graag ingewacht via info@vliz.be. De archieven van dit e-zine zijn hier raadpleegbaar.
 
Disclaimer: Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet
verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de
inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Delen uit dit e-zine mogen worden overgenomen, met bronvermelding. Deze publicatie mag
ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.
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