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EduGIS	  opdracht:	  het	  NAP	  
	  
Bijna	  iedereen	  heeft	  de	  letters	  NAP	  wel	  eens	  ergens	  zien	  staan.	  
Maar	  wat	  betekent	  deze	  afkorting	  en	  waar	  wordt	  het	  NAP	  voor	  
gebruikt?	  En	  hoe	  en	  wanneer	  is	  het	  NAP	  tot	  stand	  gekomen?	  In	  
deze	  EduGIS	  opdracht	  ga	  je	  met	  behulp	  van	  kaarten	  van	  Nederland	  
en	  Amsterdam	  antwoord	  geven	  op	  de	  bovenstaande	  vragen.	  
	  
Amsterdam	  in	  de	  17e	  eeuw	  
Voor	  het	  ontstaan	  van	  het	  NAP	  moeten	  we	  terug	  naar	  het	  
Amsterdam	  van	  een	  paar	  honderd	  jaar	  geleden.	  In	  de	  17e	  eeuw	  
kwamen	  overstromingen	  en	  wateroverlast	  in	  Amsterdam	  en	  de	  
omgeving	  regelmatig	  voor.	  	  	  
	  
	  

	  

n Ga naar: http://kaart.edugis.nl/nederland/. 
 

 
	  
Met	  de	  functie	  Lagenselectie	  kun	  je	  allerlei	  kaarten	  toevoegen.	  Met	  de	  functie	  Legenda	  kun	  je	  de	  laag	  
vervolgens	  aan	  en	  uitvinken	  en	  doorzichtig,	  of	  ondoorzichtig	  maken.	   

n Lagenselectie:	  voeg	  de	  kaartlaag	  Nederland	  17e	  eeuw	  toe	  uit	  de	  rubriek:	  Historische	  kaarten	  >	  
Historische	  kaarten	  Blaeu.	  

	  
n Zoom	  zover	  in	  dat	  je	  Amsterdam	  en	  het	  omringende	  gebied	  helemaal	  op	  de	  kaart	  ziet.	  	  

HOE?	  Zoomen	  en	  verschuiven	  gaat	  net	  zoals	  in	  Google	  Maps.	  Je	  kunt	  de	  pijltjes	  gebruiken	  voor	  
verschuiven	  en	  de	  schuifbalk	  voor	  zoomen.	  Maar	  je	  kunt	  ook	  inzoomen	  door	  dubbel	  te	  klikken	  
op	  de	  kaart.	  En	  je	  kunt	  de	  kaart	  verschuiven	  met	  de	  cursor	  (het	  ‘handje’).	  En	  als	  je	  een	  wieltje	  
(scroll	  wheel)	  op	  je	  muis	  hebt:	  daarmee	  kun	  je	  ook	  zoomen!	  

n Wil	  je	  meer	  aanwijzingen	  zien,	  klik	  dan	  op	  Help	  (rechts	  boven	  de	  kaart).	  

n Klik	  op	  Legenda	  om	  de	  legenda	  zichtbaar	  te	  maken.	  
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Opdracht	  1	  	  
Zoek	  in	  de	  kaart	  een	  reden	  waarom	  de	  kans	  op	  wateroverlast	  tijdens	  bijvoorbeeld	  een	  storm	  in	  
Amsterdam	  in	  die	  tijd	  veel	  groter	  was	  dan	  tegenwoordig.	  	  
	  
	  
………………………………………………………………………………	  
	  
	  
Opdracht	  2	  	  
Noem	  minimaal	  twee	  gebieden	  die	  vroeger	  water	  waren	  en	  nu	  land	  geworden	  zijn.	  
	  
………………………………………………………………………………	  
	  
	  
	  
	  
Bekijk	  de	  foto	  hiernaast.	  Dit	  is	  burgemeester	  Hudde.	  Hij	  was	  burgemeester	  
van	  Amsterdam	  in	  1683.	  Om	  te	  zien	  hoe	  Amsterdam	  er	  ongeveer	  in	  die	  
dagen	  uitzag,	  doe	  je	  het	  volgende:	  	  
	  

	  
	  
Een	  stormvloed	  en	  daarna…	  
In	  1675	  vond	  een	  grote	  stormvloed	  plaats.	  Hierna	  bouwde	  men	  niet	  alleen	  
nieuwe	  dijken	  en	  sluizen,	  maar	  vanaf	  dat	  moment	  ging	  men	  ook	  de	  
waterstand	  structureel	  meten.	  De	  gemiddelde	  vloedstand	  van	  het	  IJ	  tussen	  
sept.	  1683	  en	  sept.	  1684	  noemde	  men:	  het	  	  Amsterdams	  Peil.	  Dit	  peil	  werd	  als	  	  
nulpunt/referentievlak	  genomen	  om	  waterstanden	  en	  hoogtes	  te	  meten.	  
	  

In	  1683	  liet	  Burgemeester	  Hudde	  8	  grote	  marmeren	  stenen	  in	  
sluizen	  in	  de	  dijk	  langs	  het	  IJ	  metselen	  en	  in	  al	  deze	  stenen	  is	  een	  
groef	  aanwezig	  op	  dezelfde	  hoogte	  met	  als	  opschrift:	  
ZEEDIJCKSHOOGHTE	  -‐-‐-‐-‐	  9	  VOET	  VYF	  DUYM	  BOVEN	  STADSPEYL.	  
(Dat	  is	  2,67	  meter	  boven	  het	  NAP)	  Deze	  Hudde	  stenen	  (zie	  de	  foto	  
hiernaast)	  waren	  bedoeld	  om	  aan	  te	  geven	  hoe	  hoog	  de	  zeedijken	  
boven	  het	  Amsterdams	  Peil	  moesten	  zijn.	  Daarnaast	  kon	  met	  
behulp	  van	  de	  groef	  de	  waterstand	  in	  de	  gracht	  worden	  afgelezen.	  
De	  meeste	  stenen	  zijn	  niet	  meer	  aanwezig.	  In	  de	  Eenhoornsluis	  is	  
nog	  wel	  een	  Huddesteen	  bewaard	  gebleven.	  

	  
Opdracht	  3	  	  
Zoek	  uit	  waar	  de	  Eenhoornsluis	  ligt.	  Dat	  kun	  je	  met	  de	  kaart	  van	  nu	  doen,	  maar	  ook	  met	  de	  oude	  
kaart	  van	  Amsterdam.	  De	  Eenhoornsluis	  ligt	  op	  de	  kruising	  van	  de	  Haarlemmerdijk	  en	  de	  
Prinsengracht,	  dus	  ongeveer	  daar	  waar	  de	  Prinsengracht	  uitkomt	  in	  het	  IJ.	  	  Hoe	  ligt	  de	  Eenhoornsluis	  
t.o.v.	  de	  Dam?	  (Noem	  de	  windrichting).	  
	  
	   	  

n Lagenselectie:	  voeg	  de	  kaartlaag	  Amsterdam,	  17e	  eeuw	  toe.	  	  

n Zoom	  zover	  in	  op	  Amsterdam,	  dat	  de	  kaart	  goed	  zichtbaar	  is.	  
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Het	  Normaal	  Amsterdams	  Peil	  
Vanaf	  1891	  werd	  het	  Amsterdams	  Peil,	  na	  enige	  correcties	  en	  
nieuwe	  metingen,	  NAP	  genoemd:	  het	  Normaal	  Amsterdams	  
Peil.	  Dit	  Normaal	  Amsterdams	  Peil	  is	  ook	  nu	  nog	  steeds	  het	  
referentievlak	  ten	  opzichte	  waarvan	  we	  hoogtemetingen	  van	  
water	  en	  grond	  doen.	  	  
	  

	  
	  
Opdracht	  	  4	  	  
Welke	  provincie	  ligt	  bijna	  in	  zijn	  geheel	  tussen	  -‐5	  en	  -‐12	  meter	  
NAP?	  	  
	  
………………………………………………………………………………	  
	  

Opdracht	  5	  
In	  de	  provincie	  Noord-‐Holland	  zijn	  er	  grote	  hoogteverschillen.	  Waar	  vind	  je	  de	  hoogste	  delen	  in	  
Noord	  Holland?	  
	  
………………………………………………………………………………	  
	  
Opdracht	  6	  
Door	  welk	  landschap/landschapsvorm	  worden	  deze	  hoge	  delen	  gevormd?	  
	  
………………………………………………………………………………	  
	  
Opdracht	  7	  
Een	  polder	  is	  een	  gebied/stuk	  land,	  omgeven	  door	  dijken,	  waarbinnen	  de	  waterstand	  geregeld	  kan	  
worden.	  In	  Noord-‐Holland	  komen	  veel	  polders	  voor.	  Hoe	  kun	  je,	  op	  basis	  van	  de	  hoogteligging,	  zien	  
dat	  je	  met	  een	  polder	  te	  maken	  hebt?	  	  
	  
………………………………………………………………………………	  
	  
Opdracht	  8	  
Geef	  de	  naam	  van	  een	  polder	  in	  Noord-‐Holland.	  	  
	  
………………………………………………………………………………	  
	  

	  
	  
	   	  

n Lagenselectie:	  voeg	  de	  kaartlaag	  Hoogte	  (AHN)	  toe	  (uit	  de	  rubriek:	  
Landschap,	  grond	  en	  bodem	  >	  Hoogte).	  	  

n Zoom	  uit	  totdat	  je	  heel	  Nederland	  in	  het	  beeld	  hebt.	  Bekijk	  de	  
kaart	  en	  de	  legenda	  

n Legenda:	  vink	  alle	  kaarten	  uit,	  behalve	  de	  kaartlagen:	  Hoogte	  (AHN)	  en	  de	  historische	  kaart	  
Nederland	  17e	  eeuw.	  	  

n Zoom	  in	  op	  de	  Haarlemmermeer	  	  

n Zoom	  uit	  totdat	  je	  heel	  Nederland	  in	  het	  beeld	  hebt.	  Bekijk	  de	  kaart	  en	  de	  legenda	  
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Opdracht	  9	  
Wat	  valt	  je	  op	  als	  je	  de	  historische	  kaart	  van	  de	  Haarlemmermeer	  met	  de	  kaart	  met	  de	  hoogteligging	  
vergelijkt?	  	  
	  
…………………………………………………………………..	  
	  
Ook	  de	  waterhoogtes	  kun	  je	  meten…	  
Niet	  alleen	  kun	  je	  met	  behulp	  van	  het	  NAP	  de	  hoogtes	  van	  het	  land	  meten,	  maar	  ook	  voor	  de	  
hoogtes	  van	  waterstanden	  wordt	  het	  NAP	  gebruik	  gemaakt.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Opdracht	  10	  
Bij	  welke	  waterstand	  krijg	  jij	  natte	  voeten?	  	  	  	  …………………………………………………………	  

	  
	  
Opdracht	  11	  
a)	  	   In	  welk	  deel	  van	  het	  land	  liggen	  de	  rivierdijken	  op	  het	  hoogste	  niveau	  ten	  opzichte	  van	  NAP?	  
	  
	   …………………………………………………………………	  	  
	  
b)	  	   Zijn	  de	  dijken	  daar	  ook	  hoger	  ten	  opzichte	  van	  het	  rivierwater	  dan	  in	  andere	  delen	  van	  het	  

land?	  Geef	  een	  uitleg	  bij	  je	  antwoord.	  
	  
	   …………………………………………………………………	  	  
	  
Opdracht	  12	  
	  

	  
	  
Aan	  de	  oostkant	  van	  de	  Oosterschelde	  ligt	  de	  Oesterdam.	  Hoe	  hoog	  ligt	  het	  land	  aan	  de	  noordzijde	  
van	  deze	  dam?	  	  
	  
……………………………..	  	  
	  
En	  wat	  is	  het	  NAP	  niveau	  van	  het	  land	  aan	  de	  zuidzijde?	  
	  
………………………………………………………………………….	  
	  

n Lagenselectie:	  open	  de	  kaartlagen	  (Landschap,	  grond	  en	  bodem	  >	  Hoogte	  >)	  hoogtelabels	  en	  (Water	  
>	  Rivieren	  >)	  dijkhoogtes	  en	  bekijk	  de	  hoogtes	  van	  de	  dijken	  rond	  de	  grote	  rivieren.	  	  
Deze	  hoogtes	  kun	  je	  vinden	  door	  op	  de	  roze	  rondjes	  te	  gaan	  staan	  en	  de	  rechtermuisknop	  in	  te	  
drukken.	  	  Bekijk	  een	  aantal	  dijkhoogtes	  langs	  de	  rivieren	  van	  oost	  naar	  west.	  De	  getallen	  zijn	  
uiteraard	  de	  hoogtes	  t.o.v.	  NAP	  

n Zoom	  in	  op	  de	  provincie	  Zeeland	  en	  zorg	  dat	  de	  kaartlaag	  hoogtelabels	  nog	  staat	  aangevinkt.	  Alle	  
andere	  kaarten	  kun	  je	  weghalen.	  

n Zoek	  in	  de	  kaart	  je	  eigen	  woonplaats	  op.	  

n Lagenselectie:	  open	  de	  rubriek	  Water	  >	  Overstromingsrisico	  

n Voeg	  de	  kaartlagen	  zeespiegelstijging	  van	  boven	  af	  toe,	  	  
dus	  eerst	  huidige	  zeespiegel,	  dan	  25	  cm	  (BG	  =	  bescherming	  blijft	  gelijk),	  60	  cm	  enz.	  	  
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Met	  welk	  hoogteverschil	  moest	  er	  dus	  rekening	  gehouden	  worden	  bij	  de	  aanleg	  van	  deze	  dam?	  
	  
………………………………………………………………………….	  
	  
Opdracht	  13	  
Er	  is	  veel	  aandacht	  voor	  de	  klimaatverandering,	  waardoor	  de	  zeespiegel	  kan	  gaan	  stijgen.	  In	  Lelystad	  
worden	  in	  de	  toekomst	  nieuwe	  huizen	  gebouwd.	  Wat	  voor	  type	  huizen	  zou	  jij	  kiezen	  als	  je	  uitgaat	  
van	  een	  zeespiegelstijging	  van	  80	  cm?	  Geef	  een	  uitleg	  bij	  je	  antwoord.	  
Tip:	  open	  de	  kaartlaag	  overstromingen:	  80	  cm	  zeespiegelstijging	  (BG)	  
	  
Opdracht	  14	  
Een	  veelgehoorde	  uitspraak	  naar	  aanleiding	  van	  de	  klimaatverandering	  is	  dat	  het	  wel	  eens	  zo	  zou	  
kunnen	  zijn	  dat	  Amersfoort	  aan	  zee	  komt	  te	  liggen.	  
Denk	  je	  dat	  het	  realistisch	  is	  dat	  Amersfoort	  aan	  zee	  komt	  te	  liggen?	  
Ja/	  nee,	  omdat	  	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  


