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De slak en de stafkaart

(Samenvatting van de voordracht, gehouden door
:
de heer

iP.J.VAN DER FESN, in' dé • vergadering van 28 Febr. 194-8
! 'te Amsterdam).

Als men schriftelijk wil vastleggen, waar men een Mollusk gevonden

heeft, kan men schrijven: ”150 m voorbij km-paal 9 aan den weg van A

naar B ben ik Westwaarts over de bermsloot gesprongen: in het 2e

perceel van den weg af heb ik in een bosje aan de Noordzijde van dat

perceel enige exemplaren van deze soort verzameld”. Zulk een aan-
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Men kan de vindplaats opzoeken op een kadastraal plan, de gemeente,
de sectie en het nummer van het perceel aantekenen en tevens een

overtrek van het onderhavige deel van het plan maken en daarop mar-

keren op welk deel van het perceel de soort aangetroffen is. Om de

plaats te kunnen terugvinden, moet men in de calque of in de aante-

kening minstens één détail opnemen, dat op een kaart van de schaal

1·25 000 of kleiner, gemakkelijk terug te vinden is. Deze methode

geeft redelijke zekerheid, dat ook na tientallen jaren de vindplaats
weer gecontroleerd kan worden, want mocht het perceel bij erfopvol-

ging of vervreemding gesplitst worden, dan vervalt wel het oude per-
ceelsnummer en wordt dit door twee of meer nieuwe nummers vervangen,
maar in de registers van het kadaster is dit toch altijd na te gaan.
Een bezwaar is echter, dat men de kadastrale plans in het algemeen
slechts in de kantoren van het kadaster en in de secretarieën der

gemeenten kan raadplegen, en dat particulieren voor iedere inzage
f. 0,25 moeten betalen. Ook moet men er aan denken, dat op de kadas-

trale plans wel de omtrekken der percelen voorkomen, maar dat hierop,
in tegenstelling met een topografische kaart, geen gegevens over be-

groeiing en aard van het terrein te vinden zijn.

.

ben kaart g eft in een plat vlak- een verkleinde afbeelding van een
deel der (bij "benadering) "bolvormige oppervlakte der aarde. ïlet is

duidelijk, dat bij de overgang van bol op- plat vlak misvormingen en

onevenredigheden optreden. Deze afwijkingen zijn niet meetbaar, als

U een plattegrond 1:100 van Uw tuin maakt, maar ze zijn wel meetbaar

als men een kaart 1:50 000 van geheel Nederland maakt. Door de kaar-

ten volgens bepaalde methoden te construeren, kan men de afwijkingen
stelselmatig binnen' zekere grenzen houden. Zie het artikel ''kaart-

projecties'' in een encyclopaedie of F.A.VkNING k JNESZ, .1941, ''Kopt
overzicht der kartografie" (Groningen, NGOPDKOFF) en de daar geci-
teerde literatuur. Bij het construeren van een kaart gaat men altijd
zo te werk, dat midden in het te karteren gebied een punt gekozen
wordt, in welks nabijheid de afwijkingen op de kaart het geringste
zullen zijn.

Om een plaats op een kaart of plattegrond gemakkelijk- te kunnen

aanduiden en terugvinden, verdeelt men veelal het vlak- van de kaart

door.een netwerk in vierkanten van gelijke grootte. Dit'net mag niet

verward worden met het 'net van meridianen en breedte cirkels.

Kunnen topografische kaarten van Nederland, voorzien van-zulk een

net van vierkanten, ons helpen bij het noteren van vindplaatsen? Ten

dele wel, mits wij de verschillende edities dezer kaarten-goed uit-
eenhouden. De hierna te noemen kaarten zijn alle uitgegeven döor de

Topografische Dienst, thans tijdelijk te Utrecht gevestigd.

1. De Topografische en militaire kaart van het Koninkrijk der Neder-

landen i-50 000. Deze kaart werd geconstrueerd in de -projectie
van BONNE Senior (1727 - 1794» een Frans cartograaf). De eerste uit-

gave dezer kaart verscheen 1840 - 1862. De voorbereidingen ertoe

waren echter reeds veel eerder getroffen, ten dele 'ia de periode
toen Belgie met Nedprland verenigd was; hiermee hangt samen, dat als

middelpunt gek#zen werd het snijpunt van de meridiaan van de Wester-

toren te Amsterdam met'de -parallel van 51°30'. Dit snijpunt ligt in

de nabijheid van Chaam (N.Br*) en dus ongeveer in het midden van

Nederland •- België. Dit centrum werd ook na de -afscheiding van Bel-

gië aangehouden. Deze kaart van Nederland is verdeeld in 62 bladen,

waarvan de meeste verdeeld zijn in een Oostelijke en een Westelijke
helf.t. De eerste uitgave was ongekleurd, later verschenen ook ge-

kleurde uitgaven. Over de wijze van samenstelling dezer kaart zie men

tekening, door een situatie-schets verduidelijkt, is primitief en

wat omslachtig, maar niet onpractisch. Het is nu de vraag, of er een

korter en meer stelselmatige werkwijze te vinden is om vindplaatsen

nauwkeurig te noteren, zodat deze te allen tijde
in het terrein en op de kaart terug te vinden zijn.
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(•.,A. J. VON TRYTAG DKABBE, - 'De topografische kaart én'harë vervaardiging
verkrijgbaar bij de Topografische Dienst a 6 cent' per stuk,

2. Later verscheen naast de stafkaart de chromo-topografische kaart

1?25 000, die een Drachtig gedetailleerd beeld van-.het terrein

geeft en daarom aan biologen vele goede diensten bewijzen kan. Deze

kaart is verdeeld in 776 bladen, waarvan'de nummering onafhankelijk
is van die der stafkaart.

>. De beide hierboven genoemde kaarten dragen geen net van vierkanten.

Om de in Nederland in het wilc groeiende planten te kunnen inven-

tariseren, hebben GOETHART & JONGYANS in 1902 ( -ï

De Levende Natuur'%

711,17) elk blad van de kaart 1 50 000 verdeeld in hokken van onge-
veer een kwartier gaans lang en breed (niet Precies een- vierkante ki-

lometer). Zie ook Corresp.bl. no.9/10,Dec.1957.

4. In de wereldoorlog 1914--'13 is men in Frankrijk begonnen een ge-
nummerd net van vierkanten op de topografische kaarten aan te

brengen. In Nederland verschenen in 1924 de eerste bladen 1 50 000

met zulk een net van vierkante kilometers. Op ieder Westelijk half

blad zijn de km-lijnen van W naar 0 genummerd, van 0 tot 20, op ieder

Oostelijk half blad van 20 tot 5-0-, vari Z naar N dragen zij de nummers

50 tot 75» Iedere vierkante kilometer is nu bepaald door de coördina-

ten van het ZW hoekpunt; eerst noemt men' het getal in de richting- W-0

(X-as), daarna het getal in de richting Z N (Y-as). iV'et een daartoe

geschikt venster (verkrijgbaar bij Bureau "iViAVCRS • te Arnhem) kan men.

bovendien de coördinaten van elk punt binnen de vierkante kilometer

afmeten. •

5. Sedert- 192b verschenen bladen 1"25 000 eveneens'met een net

van vierkante kilometers, echter was dit net ongenummerd.

6. Daarna is men in Nederland overgegaan op een andere wijze van

constructie van de topografische kaart. Het gebruik maken van

luchtfoto's maakte een voel nauwkeuriger kaart mogelijk dan vroeger

vervaardigd, ken worden. Verder koos m n, in plaats van de nrojectie
van BONNA, nu de stereogrofisciie projectie.

rïen slotte was er nu ook

geen reden meer, het voor Nederland excentrisch gelegen -punt hij
Chaam als middelpunt van kartering te handhaven, maar koos men als

middelpunt voor de nieuwe kaart de Onze Lieve-Vrouw toren te Amers-

foort. OP de oude kaart (1 5) stonden de meridiaan van de Wester-

toren te Amsterdam en de breedtecirkel van 51° 30' als ordinaat en

abscis in de kaart en waren deze evenwijdig aan het net van kilometèr-

lijnen (op 5- en 5) resp. aan de hoklijnen (op 3)» De andere meridia-

nen waren met genoemde meridiaan niet evenwijdig en evenmin de andere

breedtecirkels op de kaart met de pai'allel van 51° 30'.

Op de nieuwe kaart zijn de meridiaan en de parallel van de O.L.V.

toren te'Amersfoort als rechthoekig assenkruis aangenomen. Zowel de

begrenzing der kaartbladen als het net van vierkante kilometers zijn
hiernaar gericht. Het is duidelijk, dat dit gehele'rechthoekige
systeem niet evenwijdig is met dat op de onder 1-5 genoemde kaarten,

m.a.w. de nieuwe kaart is een weinig gedraaid ten opzichte van de

oude. De grootste verschillen tussen heide kaarten komen in de pro-
vincies Groningen en Zeeland voor.' m

De nieuwe kaart is ev nals de vorige kaarten 1°50 000 in 62 bladen

verdeeld, in hoofdzaak weliswaar op dezelfde wijze, maar door de ver-

andering van assenkruis zijn er verschillen in de begrenzing der bla-

den en daarmede ook in het net van vierkante kilometers. Ook de num-

mering der kilometervakken is nu anders en wel over- geheel Nederland

doorlopend van W naar 0 en eveneens doorlopend van Z naar N. Het' nul-

punt dezer nummering is om practische redenen ten ZW van Nederland.,

gek ©zen. Ieder kilometervak in- Nederland, is nu volkomen bepaald door

de coördinaten van het ZW hoekpunt. Cadzand ligt in
,

het dorp.

Schiermonnikoog in 206
# Voegt men de- coördinaten binnen net

kilometer-vak als
olu

decimalen •■ah deze breuken toe, dan is dit
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een ideale aanduiding van een vindplaats. Het bovengenoemd venstertje
van 'Iv.avors • laat toe, deze coördinaten tot oo 10 ra nauwkeurig te be-

oalen.
...

.

Van deze gieuwe kaart zijn in hoofdzaak nog slechts de bladen 57

Rotterdam, 58 Gorkura, /ij 7ii3erastaö, 44 Geertruidenberg, 49 Bergen
oo Zoom en 50 Breda verschenen. De andere bladen zijn in voorberei-

ding,
7. Geheel OP dezelfde wijze verschijnt een nieuwe bewerking van de

kaart 1:25 000. Ce oude indeling in dé'bladen. 1-776 is hierbij
geheel vervallen, doch ieder blad van de stafkaart 1 50 000 komt

overeen met 8 bladen 1:25 00U, gemerkt A tot H. Ook het nét van vierc

kante kilometers .komt hierop voor met precies dezelfde begrenzing en

nummering als op de kaart 1:50 COC. Of men dus de ligging van een

vindplaats op de nieuwe kaart 1:50 000 of 1 ï25 COC bepaalt, men vindt

in beide gevallen dezelfde cijfers.
3. Voor de overgangstijd, waarin de nieuwe kaart in stereo^rafisehe

projectie nog niet gehe.'l verschenen- is, had men reeds vóór 1940

de uitgave ter hand genomen van de kaart in B0.tf.Nz-projectie, zodanig
gedraaid, dat de oriëntatie nagenoeg overeenkomt met die van de kaart

in stereografische projectie. Het verschil in het terrein bedraagt
dan hoogstens nog 10 m. Ook liet net van vierkante kilometers komt met

de nieuwe doorlopende nummering hierop voer. De bezetters hebben

deze kaarten onder de naam 'Truuoenkarte ' of ''Heereskarte 1 ( 'tficht

fur die Oeffentlichkeit bestimmt' 1 !) ijverig nagedrukt, en na de be-

vrijding zijn er oen aantal als oorlogsbuit in omloop g<komen, maar'

thans zijn deze niet mter te krijgen, lel ligt het in de bedoe.l-ing
van de Topografische Inrichting ze woc-r opnieuw uit te v n, daar de

vervaardiging van de bladen in stereografische Projectie nog veel

tijd zal vergen.

jhijn conclusie is dus, dat de onder 6, 7 en ö g- noemde kaarten
'

door elkaar voor de bepaling van de coördinaten ener vindplaats ge-
bruikt kunnen worden. Gebruikt men hiertoe kaarten, genoemd onder 1.

tot 5» dan krijgt men gehe 1 andere cijfers, die verwarring zouden

kunnen geven. .
'

Aan de leden te Den Haag.

COHTACTAVOML iN
I)e het vorig; jaar pehouden bijeenkomsten,
van in D n Hang- wonende leden der N.v.V.ven

don instemming bij vele leden. Het ligt in het voorn-men, ook de

komende winter we-r van dergelijke contactavonden te houden. Teneinde

evenwel de kosten, verbonden aan het uitnodigen brief of brief-
'

kaart te mijden, worden de data van de eerstvolgende bijeenkomsten
hieronder bekend gemaakt

Zaté*rdag, 20 Nov.1948, ca 20 u.
,

ten hui e van de Heer H.O.de

Smit, laan van Poot 12b, fen Haagt
Zaterdag, -18 Lee, 1948,ca 20 u.

,
ten huize van ondergetekende,

Hassau Zuilensteinstraat 35»- fen Haag.
Alle belangstellenden, ook introducé.s en leden van de Strandgroep,

zijn van harte welkomJ Wel 'wordt het door de respectieve gastheren,in
verband met onvoorziene omstandigheden, oo rrijs gesteld, enige dagen
te veren een berichtje van deelneming te ontvangen. . -

Verspreiding Haminea navicula (Da Costa)

J.G.J. Kuiper

~

ïirïT.T."Öteënhuf's, t 16 te Ha.7rl-.-n1, vernoemt- gaarne

of ddz'e' soort ook langs de Jtfoderlnndse kust g- vonden, i-s, en

zo ja, w -r, wanneer ,en door wi-o. Homi .r noemt als synoniemen
Haminea hydatis (L.) 'cn Bulla hydatis (L. ) ,.n geeft als Vv.rs-óp;.:i-

di'ng'sg" bi\;d'"öp*~o«m. Bng..ïs'c kust,' At-1.kusten van Frank ri jk tSpan je.

-n Portugal, Middellandse zo: enz.


