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Plaatsnamen

Gerrit Speek

Wroetend door al die plaatsnamen kwam ik vaak tegen dat Texel bij de provincie
Noord-Hollandwerd gerekend en Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnik-

oog bij Friesland. Dat is natuurlijk ook zo, ik wil de Noord-Hollanders en Friezen

niks tekort doen, maar in de Euring-code volgen we niet helemaal het Neder-

landse provincie-stelsel. De voornaamste afwijking is dat dewaddeneilanden hun

eigen codes hebben. De reden ligt voor de hand: voor de vogeltrek zijn ze van

eminentbelang en het is dus erg handig om ze eenvoudig te kunnen onderschei-

den. In het programma 'poot' staan dewaddeneilandenmet hun eigen provincie-
code, houdt u daar a.u.b. rekening mee.

Er zijn natuurlijk een paar bekende CD-ROM's met atlassen en zoeksystemen
voor plaatsnamen zoals Microsoft-Encarta en de Wereldatlas van Wolters-Noord-

hof, maar die zijn niet goedkoop.

Wel gratis en ook nog beregoed zijn een paar websites waarop je plaatsnamen
kunt opzoeken. Probeer maar eens en er gaat een wereld voor u open:

specifiek voor Canada: http://geonames.nrcan.gc.ca/english/
specifiek voor de US: http://mapping.usgs.gov/www/gnis/
vele landen (ook Nederland): http://www.heavens-above.com/

Gerrit Speek

Ringcentrale

Jarenlang al worden er ring- en terugmeldgegevens naar de Ringcentrale opgestuurd
die gemaaktzijn met behulp van hetprogramma ‘poot’. Ik schat dat er nu zo’n 2½

miljoen records bij ons zijn aangekomen, leder gegeven bevat o.a. een

plaatsomschrijving, amersfoort coördinaten en een bloknummer. Al die

plaatsgegevens heb ik inéén file gezet, een beetje gefatsoeneerd, de ergste fouten

eruit gehaald, de dubbelenweggelaten en gesorteerd per provincie. Ruim 50.000

regels blijven er dan over. Als u een keer een plaatsnaam niet in de atlas kunt

vinden loont het hopelijk de moeite deze file van onze ftp-server te downloaden

(ftp://ringio.cto.nioo.knaw.nl) uit de map “pub”.
De naam van de file is “plaats.tab”. Info voor techneuten: het is kale ascii. De

grootte is 3.7 Mb, dat is onhandig met downloadendus is ie gecomprimeerd tot

de file “plaats.zip”, nu ½ Mb groot.


