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Workshop toegankelijke 
geo-informatie



Waar denkt u aan bij geo-informatie?



“doe een gebruiker na”

Hoe kom ik hier op tijd?



“doe een gebruiker na”



“doe een gebruiker na”

Waar is dit?



“doe een gebruiker na”

Waar is dit?



 Zodat iedereen informatie kan raadplegen
– https://www.digitoegankelijk.nl/onderwerpen/wat-is-digitale-toegankelijkheid

 Perceptie: geo-informatie en digitale 
toegankelijkheid botsen

 Tekst is goed toegankelijk te maken, maar 
geo-info is juist visueel

 

Digitale toegankelijkheid

https://www.digitoegankelijk.nl/onderwerpen/wat-is-digitale-toegankelijkheid


Vanaf 1 juli 2018 nieuwe wetgeving in werking 
(Tijdelijk besluit ‘Digitale toegankelijkheid 
overheid’):

 Bij kaarten die bestemd zijn voor navigatie moet 
essentiële informatie in de kaart ook op een 
toegankelijke, digitale wijze verstrekt worden.

 Voor de online kaarten en karteringsdiensten zelf 
geldt een uitzondering. Deze hoeven niet 
verplicht toegankelijk te zijn.

Digitale toegankelijkheid



Dit betekent dat er - uitgezonderd de navigatie-case - 
vanuit digitale toegankelijkheid geen beperkingen 
zijn op het gebruik van online kaarten. Je kunt dus 
gewoon online kaarten blijven gebruiken op je 
website. Let hierbij op twee zaken:

 de niet-van-toepassing-verklaring slaat alleen op de 
online kaart zelf, niet op de rest van de webpagina;

 het blijft natuurlijk verstandig om je online kaart zo 
toegankelijk mogelijk te maken.

Digitale toegankelijkheid



Fabels en feiten

 Kleur is noodzakelijk voor 
geo-informatie

 Geo is altijd complex

 Een plattegrond is niet 
toegankelijk te maken

 Toegankelijkheid is alleen 
voor blinden



Fabels en feiten
 Kaart is mogelijk in zwart/wit, 

denk aan historische kaarten

 Kan ook eenvoudig: een adres 
bijvoorbeeld

 Dat hoeft ook niet, het gaat om 
de informatie op de plattegrond

 Nee, toegankelijke websites 
komen hoger in zoekmachines 
en werken beter op 
verschillende apparaten

 Kleur is noodzakelijk voor 
geo-informatie

 Geo is altijd complex

 Een plattegrond is niet 
toegankelijk te maken

 Toegankelijkheid is alleen 
voor blinden



Fabels en feiten

 Digitale toegankelijkheid 
kost geld

 Voor geo-informatie is een 
kaart nodig

 Iedereen snapt een kaart 
op internet

 Een plaatje zegt meer dan 
1000 woorden



Fabels en feiten
 Betere beheerbaarheid en 

flexibiliteit, mogelijk lagere 
kosten

 Een kaart is vaak handig, maar 
niet noodzakelijk. Denk aan een 
adres of routebeschrijving.

 Niet iedereen snapt kaarten. 
Denk aan taalniveaus, digibeten 
en ouderen

 Niet voor iedereen. Denk aan 
zoekmachines of mensen met 
een visuele beperking

 Digitale toegankelijkheid 
kost geld

 Voor geo-informatie is een 
kaart nodig

 Iedereen snapt een kaart 
op internet

 Een plaatje zegt meer dan 
1000 woorden



 Laten zien hoe wel op een toegankelijke 
manier geo-informatie ontsluiten

 Geonovum en ICTU, Logius, BZK (2015)

Handreiking webrichtlijnen en geo-informatie



 Basisprincipes:

– Stel de gebruikersvraag centraal

– Ontwikkel voor de eindgebruiker

– Ontwikkel voor het web

Handreiking webrichtlijnen en geo-informatie



 Vuistregels en tips:

– Hou het zo begrijpelijk en simpel mogelijk

– De kaart is geen doel op zich

– Gebruik en conformeer aan standaarden 
en technologie van het web

– Zorg voor kennis in het projectteam: 
communicatie, webtechnologie en geo-
informatie

Handreiking webrichtlijnen en geo-informatie



 Vuistregels (vervolg):

– Test op conformiteit aan standaarden

– Onthoud: de eindgebruiker heeft andere 
kennis dan de ontwikkelaar en specialist

 Er is geen universele oplossing voor alle 
vraagstukken

Handreiking webrichtlijnen en geo-informatie









Wie heeft er een case?

Nu aan de slag



Case:

Geodata:

Oplossingsrichting:

Case uit het publiek



Case:

Geodata:

Oplossingsrichting:

Case uit het publiek



Tekstuele beschrijving, kaart is illustratie

https://rawgit.com/Geonovum/Webrichtlijnen-Ge
o/master/carnavalsoptocht/index.html
 

Voorbeelden

https://rawgit.com/Geonovum/Webrichtlijnen-Geo/master/carnavalsoptocht/index.html
https://rawgit.com/Geonovum/Webrichtlijnen-Geo/master/carnavalsoptocht/index.html


Gelaagd bouwen: data in HTML, indien 
javascript een kaart

https://rawgit.com/Geonovum/Webrichtlijnen-Ge
o/master/openbaretoiletten/toiletten.html

Voorbeelden

https://rawgit.com/Geonovum/Webrichtlijnen-Geo/master/openbaretoiletten/toiletten.html
https://rawgit.com/Geonovum/Webrichtlijnen-Geo/master/openbaretoiletten/toiletten.html


AH: lijst en kaart, met adresinvoer: 
https://www.ah.nl/winkels

Voorbeelden

https://www.ah.nl/winkels


Geen kaart nodig



Vorm en kleur

Voorbeelden



Eenvoudige HTML / CSS:

https://rawgit.com/Geonovum/Webrichtlijnen-G
eo/master/nederland-areamap/index.html

Met beperkte interactiviteit:

https://rawgit.com/Geonovum/Webrichtlijnen-Ge
o/master/overzichtministeries-CSS/index.html
  

Voorbeelden

https://rawgit.com/Geonovum/Webrichtlijnen-Geo/master/nederland-areamap/index.html
https://rawgit.com/Geonovum/Webrichtlijnen-Geo/master/nederland-areamap/index.html
https://rawgit.com/Geonovum/Webrichtlijnen-Geo/master/overzichtministeries-CSS/index.html
https://rawgit.com/Geonovum/Webrichtlijnen-Geo/master/overzichtministeries-CSS/index.html


 Inpassen in een webpagina van standaard 
geo/kaart tooling ontsluiten is vaak lastig (via 
het CMS)

 Met script is een kaart direct in een pagina in 
te bouwen (maar dit moet wel toegestaan zijn 
in het CMS)

De praktijk is weerbarstig bij integratie



 iframes beter niet gebruiken (al is het niet 
verboden):

– zoekmachines struikelen er mogelijk over

– toetsenbordbediening kan “breken”

– de back button van een browser werkt 
niet meer

– bookmarks werken niet goed, je kan geen 
links maken naar de content in het iframe

De praktijk is weerbarstig bij integratie



t.brentjens@geonovum.nl

Later nog vragen?



WCAG (internationale toegankelijkheids richtlijnen)

https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/ 

Digitoegankelijk.nl 
algemeenhttps://www.digitoegankelijk.nl/onderwerpen/geo-
informatie 

Handreiking geo-informatie: https://www.geonovum.nl/over-
geonovum/actueel/handreiking-webrichtlijnen-en-geo-voor-
toegankelijke-overheidswebsites

Codevoorbeelden: 
https://github.com/Geonovum/Webrichtlijnen-Geo

Bronnen
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