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De onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

- Eerste Nationale MilieuOlympiade: ‘Aan de tafel met EduGIS’ 

- Nieuwe host EduGIS 

- DEADLINE Share Your Virtual Earth wedstrijd uitgesteld! 

- Voor in de klas: nieuwe lessuggesties 

- Offline EduGIS pakketten 

- EduGIS genomineerd voor Geo Innovatie Award 

 
 
Eerste Nationale MilieuOlympiade: ‘Aan de tafel met EduGIS’  

Zaterdag 16 mei vond op de VU Amsterdam de eerste Nationale MilieuOlympiade plaats, met medewerking van 
Wubbo Ockels en Robbert Dijkgraaf. Scholieren uit het hele 
land hebben de maanden in aanloop naar deze dag gewerkt 
aan een milieubewust idee. De prijzen werden uitgereikt 
door Minister Plasterk. EduGIS was op deze dag ook 
vertegenwoordigd: op de touchtable werd EduGIS Nieuwe 
Stijl getoond en konden scholieren en docenten kennis 
maken met alle mogelijkheden. Daarnaast hebben de 
prominente bezoekers van de olympiade ook aan de tafel 
gezeten. Zo heeft minister Plasterk bekeken of zijn nieuw te 
kopen huis in een gebied valt met hoge 
overstromingsrisico’s, zoals hier te zien is.  
 
 
Nieuwe host EduGIS 

Gedurende de vakantieperiode gaat er een grote verandering plaats vinden op het technisch vlak bij EduGIS. 
Waar EduGIS tot nu toe op een “echte” server staat, wordt EduGIS vanaf het nieuwe schooljaar beschikbaar 
gemaakt via de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). De reden voor deze verandering is dat we in het 
nieuwe schooljaar een grote uitbreiding van het aantal gebruikers van EduGIS verwachten. De huidige server kan 
de te verwachten bezoekersaantallen niet verwerken. Er is dus extra server capaciteit nodig. Deze server 
capaciteit kan verkregen worden door extra servers te kopen maar, omdat dit een dure en weinig flexibele 
oplossing is, is er voor gekozen om de server capaciteit uit te breiden via het relatief nieuwe concept van cloud 
computing (zie http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing voor meer uitleg hierover). Dit geeft de 
mogelijkheid om tegen relatief geringe kosten snel server capaciteit bij te plaatsen en op deze manier kunnen we 
dan ook de pieken in bezoekers aantallen goed opvangen. Als gebruiker zult u van deze verandering niets merken 
behalve een efficiënter werkend EduGIS! 
 

DEADLINE Share Your Virtual Earth wedstrijd uitgesteld! 

Deze zomer wordt in Rotterdam de 11e GSDI wereld conferentie gehouden (15 tot en met 19 juni in het 
beurs/WTC gebouw). De laatste dag van deze conferentie, vrijdag 19 juni, staat in het teken van het onder de 
aandacht brengen van geo-ict bij jongeren en wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit Amsterdam. Het 
doel van de dag is om scholieren uit de bovenbouw van HAVO en VWO en MBO’ers voor een eerste keer kennis te 
laten maken met geo-ict en de uitgebreide mogelijkheden ervan. Daarnaast organiseren Microsoft Nederland, 
Geodan en de Vrije Universiteit Amsterdam de Share Your Virtual Earth wedstrijd waarmee de jongeren kunnen 
laten zien wat er met Virtual Earth mogelijk is. Voor de winnaars zijn er de volgende prijzen: een ballonvlucht voor 
twee personen, een digitale spiegelreflexcamera of een XBOX 360! De organisatie daagt iedereen uit om op een 
leuke grappige of nuttige manier multi-media aan Virtual Earth te linken. Daarbij kan gedacht worden aan iets 

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Stuur een e-mail. Opzoek naar meer informatie? I: www.EduGIS.nl E: info@EduGIS.nl 

 

EduGIS laat je kennismaken met Geografische Informatiesystemen (GIS 
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simpels als het tonen van multimedia (foto’s, films of zogenaamde ‘foto-synths’) waar je de GPS locaties van hebt 
(ook wel: geotagging), of een ‘mashup’ waarmee je dynamische informatie zoals verkeersinformatie op een kaart 
zet (zie bijvoorbeeld: research.geodan.nl/traffic). Ook het linken van maatschappelijke issues aan Virtual Earth 
wordt zeer gewaardeerd! Op de website staan de uitgebreide spelregels en kunnen scholieren zich inschrijven; 
alleen of samen met een team van drie klasgenoten. Bijdrages kunnen uiterlijk ingestuurd worden tot 15 juni 2009 
middernacht. Ga voor meer informatie naar www.geoyouthcapital.com.  
 
 
Voor in de klas: nieuwe lessuggesties in het kader van Milieu 

Zou u graag (nog) meer de actualiteit in uw lessen willen betrekken? In dit nieuwsbrief item zullen wij aan de 
hand van een recent krantenbericht of bepaald thema lessuggesties geven met kaartlagen van EduGIS, die u ook 
op uw eigen omgeving kunt toepassen.  
 
* NO2 in Nederland 
Op EduGIS (http://www.edugis.nl/) kunt u onder het tabblad wegen en straten de kaartlaag straten openen. Als u 
nu onder het tabblad Milieu de kaartlaag Stikstofdioxide concentratie (2006) opent, en de doorzichtigheid hiervan 
op 80% zet, is te zien hoe goed het wegennetwerk de hogere concentraties NO2 verklaren. 
 
* SO2 in Nederland 
Onder het tabblad Milieu kunt u ook de kaartlaag Zwaveldioxide concentraties (2006) vinden. Deze kaartlaag laat 
heel duidelijk zien dat zwaveldioxide met name en in sterke geconcentreerde hoeveelheden, wordt terug 
gevonden in de havengebied. Met behulp van de site Emissie Registratie en de figuur hieronder kunt u zien dat de 
vier locaties van sterke SO2 concentratie in Nederland bij de grote havens zijn en veroorzaakt worden door 
uitstoot die vrij komt bij de zeer zware industrie, zoals het vervaardigen van staal (de hoogovens), aluminium 
(Delfzijl) en de olieraffinage (Rotterdam en Terneuzen) en de zware zeeschepen. De site laat ook zien welke 
bedrijven verantwoordelijk zijn voor welke uitstoot. Als u links bij Top 10 kaarten kiest voor bedrijfsemissies en op 
de volgende pagina kiest u onder lucht voor Zwaveldioxide. Vervolgens kunt u door met het info-bolletje te 
klikken in de kaart, zien welk bedrijf en bijbehorende industriële activiteit op die locatie de uitstoot veroorzaakt.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSIEOORZAKEN IN NEDERLAND (BRON: http://www.emissieregistratie.nl). 

 

Bij beide voorbeelden kunt u uw leerlingen laten nadenken over een verklaring van de patronen die de 
verschillende kaartlagen laten zien. Daarnaast kunt u ze ook laten nadenken over het patroon van de kaart in hun 
eigen omgeving. 
 
 
EduGIS desktop pakketten 

In het EduGIS portaal kun je veel met kaarten doen, maar lang niet alles. GIS functies als het maken van een 
buffer, het selecteren van gebieden en het zelf invoeren en wijzigen van gegevens zijn niet online mogelijk. Dat 
zou zoveel rekenkracht vergen dat EduGIS te traag wordt. Zie ook de Veelgestelde vragen.  
Dergelijke geavanceerde functies zijn wel beschikbaar in desktop GIS pakketten. Zo is op EduGIS veel materiaal te 
vinden voor ArcGIS, een professioneel pakket van ESRI. Daarnaast zijn we sinds eind 2008 met verschillende 
partners bezig met de ontwikkeling van een goedkoper en eenvoudiger programma, speciaal voor het voortgezet 

http://www.geoyouthcapital.com/regels/
http://www.geoyouthcapital.com/
http://www.edugis.nl/
http://www.emissieregistratie.nl/
http://www.emissieregistratie.nl/
http://www.edugis.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=144
http://www.edugis.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=168
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onderwijs. Nog voor de komende zomervakantie worden verschillende proefversies getest met leerlingen. Zo snel 
mogelijk na de zomer is ons desktop-GIS ‘lite’ beschikbaar! 
 
 
EduGIS in de prijzen? 

EduGIS is genomineerd voor de Geo Innovatie Awards 2009! Deze prijs wordt toegekend aan innovatieve RGI-
projecten, in drie categorieën: wetenschappelijke excellentie, maatschappelijke relevantie en economische 
potentie. De winnende projecten ontvangen tijdens het RGI nazomerevent op 3 september een trofee, 
ontworpen door beeldend kunstenaar Chris Rodenburg. Op www.rgi.nl kunt u op EduGIS stemmen in de categorie 
maatschappij. Wij stellen het erg op prijs als u EduGIS ondersteunt door op die website uw stem uit te brengen. 
Stemmen kan tot eind juni. Bij voorbaat dank voor uw steun!  
 
 
Meer informatie 

Heeft u collega’s die ook geïnteresseerd zijn in het ontvangen van deze nieuwsbrief, meldt hen dan aan door een 
e-mail te sturen naar info@EduGIS.nl. De volgende EduGIS nieuwsbrief zal komend schooljaar, begin september, 
verschijnen. Wij staan altijd open voor uw tips en op- en aanmerkingen! 
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