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De stad Alkmaar door de jaren heen 
 
Alkmaar is een stad met veel historie. Vroeger was Alkmaar kleiner en had het veel minder inwoners. Door 
de jaren heen zijn er steeds meer mensen komen te wonen. Hierdoor moesten er ook meer huizen 
gebouwd worden.  
Hieronder is op de linker afbeelding te zien hoe Alkmaar er in 1652 uitzag. Rechts is te zien hoe Alkmaar er 
nu uit ziet. 

  

Alkmaar in 1652 Alkmaar 2011 (met gemeentegrenzen) 

Opdracht 1  
Alkmaar is tussen 1652 en nu veel groter 
geworden. Maar hoe veel?  
Hiernaast lees je hoe je dat in EduGIS kunt 
uitzoeken. 
 
a. Wat is de grootste afstand binnen Alkmaar in 

1652? (afstand tussen A en B, linker kaartje)  
 
      
 

b. Wat is de grootste afstand in Alkmaar binnen 
de bebouwde kom in 2011? (afstand tussen A 
en B, rechter kaartje)  
 
      
 

c. Moderne kaarten zijn noordelijk 
georiënteerd (de bovenkant van de kaart is 
het noorden). Bij oude kaarten is dat lang niet 
altijd zo. Teken een noordpijl in het kaartje 
Alkmaar in 1652. 

HOE WERKT EDUGIS? 

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

Heb je nog nooit met EduGIS gewerkt? Neem dan even de 
tijd om te oefenen! 
 Zoomen en verschuiven gaat net zoals in Google 

Maps. Je kunt de pijltjes gebruiken voor 
verschuiven en de + en - voor zoomen (zie 
plaatje hiernaast) . Maar je kunt ook inzoomen 
door dubbel te klikken op de kaart.  

 Je kunt de kaart verschuiven door te 'slepen': klik 
in de kaart en sleep (linker muisknop 
vasthouden) de kaart in de gewenste richting. 

 En als je een wieltje (scroll wheel) op je muis 
hebt: daarmee kun je ook zoomen! 

 

 Klap Lagenselectie 
even weg als je meer 
ruimte voor de kaart wilt hebben. Klik op het dubbele 
pijtje. 
Je krijgt het venster weer terug door op het  
dubbele pijtje naar rechts te klikken.  

 Klik op de liniaal (linksboven in de 
kaart).  

 Meet de gevraagde afstand (vraag 1a) door op het 
eerste punt te klikken, dan naar het tweede punt te gaan 
en daar dubbel te klikken. Lees de afstand af onder de 
kaart.  

 Klik op het handje om weer gewoon met de kaart te 
kunnen schuiven. 

 Lagenselectie: voeg de kaartlaag  
gemeenten (2005) toe uit de rubriek Administratieve 
indelingen. 

 Zoom zover uit dat je de gemeente Alkmaar helemaal op 
de kaart ziet.  

 Meet nu de afstand van vraag 1b. 
 

A B 

A 

B 

http://kaart.edugis.nl/nederland/
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A Jijzelf in Alkmaar 

 
Je gaat naar school in Alkmaar en waarschijnlijk zul je ook in een wijk van Alkmaar of in de omgeving 
wonen. Als je reist van je school naar huis kom je misschien door 
verschillende wijken of dorpen. Verder zal je nog andere dingen doen in 
Alkmaar zoals shoppen of sporten. We gaan daarom als eerste gegevens 
verzamelen van wijken waar jij vaak komt. Deze gegevens gaan we 
verwerken in  tabel 1. 
 

 Open de kaart wijken (2005) uit de rubriek Administratieve indelingen. 

 Het aantal inwoners van een wijk kun je vinden door met de rechter muisknop op je 
wijk te klikken.  
 

 

 

 
b. Hoeveel inwoners heeft de gemeente Alkmaar (in 2005)?      
 
 TIP: je kunt  kiezen voor verschillende achtergronden: standaard zie je OpenStreetMap.  

Maar soms is het prettiger om een andere achtergrond te kiezen, bijv. Google Hybride.  

 
 

Opdracht 2  
Zoek nu op de kaart het huis waar je woont, de sportvereniging waar je sport en het winkelcentrum waar 
je vaak komt. Als je niet sport, zoek dan het stadion van AZ op. Mocht je ook nooit in een winkelcentrum 
komen zoek dan winkelcentrum ‘De Mare’ op. 
Sport je in dezelfde wijk als waar je woont, dan heb je mazzel omdat je minder hoeft op te zoeken! 
 
a. Vul tabel 1 in 
 

 Adres Wijknaam Aantal inwoners wijk 

Woning 
 
 

   

Sportvereniging     

Winkelcentrum 
 

   

Tabel 1 
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B   Ontwikkeling Alkmaar 

Bij de vorige vraag heb je opgezocht hoeveel inwoners 
Alkmaar heeft. Dit aantal is steeds gegroeid. Een paar 
eeuwen geleden was dit veel minder, iedereen woonde toen 
vooral in wat nu het centrum van Alkmaar is. Dit is ook te 
zien op het kaartje op pagina 1.  
De meeste oude gebouwen staan daarom ook in het centrum 
van Alkmaar. Daaromheen zijn steeds nieuwere gebouwen te 
vinden.  
De wijk waar jij woont is misschien veel later gebouwd zijn 
dan huizen in het centrum van Alkmaar. Het bouwjaar van de 
huizen verschilt dus! 
 
De verschillende wijken die er in Alkmaar zijn gaan we nu bekijken aan de hand van de kaart bouwjaar 
panden.  
 

 Lagenselectie: kies de rubriek Gebouwen > Panden e.d..  

 Kies vervolgens de kaart panden-bouwjaar.  

 We willen meer informatie van de wijken hebben, bijvoorbeeld hoe de wijken heten. De wijkgrenzen 
heb je als het goed is nog in beeld. Ga om de namen toe te voegen weer naar de rubriek  
Administratieve indelingen. Kies dan namen wijken.  

 

 

Tabel 2 

 
b. In welke van deze drie wijken staan de oudste panden? 

 
     

 
 

  
  

Opdracht 3  
We gaan van verschillende wijken gegevens verzamelen, deze wijken zijn: 
 
 De wijk waar je school staat 
 Het centrum van Alkmaar 
 Daalmeer/ Koedijk 
 
a. Zoek de verschillende wijken op en kijk wanneer de meeste gebouwen zijn gebouwd. Gebruik hiervoor 

de legenda! Vul tabel 2 in. 
 
 Wijknaam In welke periode zijn 

de meeste huizen 
gebouwd? 

De wijk waar je school staat   

 Centrum  

 Daalmeer/Koedijk  
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Steropdracht  
 
Zoom nu verder in op de wijk Daalmeer/Koedijk. Je ziet links van de wijk oude huizen staan, 
terwijl rechts veel nieuwere huizen staan. Waarom staan juist op deze plaats oudere huizen? 

 
              
 
 
Alkmaar is een stad met veel historie. Denk bijvoorbeeld aan de kaasmarkt die 
wordt gehouden op het Waagplein. De kaasmarkt is officieel begonnen in 
1622. Vandaag de dag wordt er niet meer gehandeld maar worden er alleen 
nog demonstraties gegeven voor toeristen. Door de historie van de stad komen 
er nu dus veel toeristen naar Alkmaar! 

 
Opdracht 4  
Zoek op de kaart de Waag in Alkmaar op en kijk wanneer deze is gebouwd. 
Schrijf het jaartal hieronder op. 
 
…………………………. 

 

 Laad de kaartlaag verblijfsobjecten-gebruiksdoel (rubriek Gebouwen > Verblijfsobjecten).  

 Zoom in op het centrum van Alkmaar.  

 Maak de kaartlaag panden-bouwjaar onzichtbaar door het vinkje uit te 
zetten.  

 
Opdracht 5  
Een verblijfsobject kun je zien als een adres (een adres waar iets ´gedaan´ wordt: bijv. wonen (huis), werken 
(bedrijf), sporten (sporthal) enzovoorts. Er kunnen meer verblijfsobjecten (adressen) in een pand zijn. Denk 
bijv. aan de woningen binnen een flat: de flat is het pand. de woningen zijn de verblijfsobjecten. 
 
a. Wat wordt er met de volgende symbolen aangegeven:  
 

 Een blauw rondje:  ……………………………….. 

 Een groene driehoek:  ……………………………….. 

 Een donkerblauwe driehoek: ……………………………….. 

 Een rood rondje:  ……………………………….. 

b. Het Waagplein wordt ook wel één van de gezelligste pleinen van Nederland genoemd. Hoe kun je dit op 
de kaartlaag verblijfsobjecten-gebruiksdoel terug zien? 
 
             

 
 TIP: soms is het handig om de volgorde van kaartlagen te veranderen. De bovenste kaartlaag 

kun je het beste zien.  
Dit kun je doen door in de legenda de lagen te verslepen: klik op een legenda-eenheid, houdt 
de muisknop vast en sleep de laag naar boven of beneden.  
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Opdracht 6  
Stel: Je werkt voor een bedrijf dat stedentripjes organiseert naar 
Nederlandse steden. Jij moet voor dit bedrijf een stukje schrijven over 
Alkmaar. Het doel van dit artikel is om Alkmaar te promoten waardoor er meer toeristen komen. Je schrijft 
in de stukje alleen over het centrum van Alkmaar. 
Gebruik de kaartlagen panden-bouwjaar en verblijfsobjecten-gebruiksdoel. Haal uit allebei de kaartlagen 
informatie die je kunt gebruiken om Alkmaar te promoten. Schrijf nu hieronder jouw wervende tekst. 

              

              

              

              

              

              
 
De wijken in Alkmaar verschillen dus in bouwjaar en ook in functie. Het centrum trekt veel meer toeristen 
en is daarom een toeristische trekpleister. Andere gebieden, zoals woonwijken, hebben dit helemaal niet. 
Maar er zijn meer verschillen tussen wijken. Denk bijvoorbeeld aan de gemiddelde leeftijd van mensen in 
een wijk! Wonen er bij jou bijvoorbeeld veel bejaarden in de wijk? Of juist heel weinig? Bekijk dit in het 
volgende onderdeel. 
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C Leeftijdsopbouw 

Bij dit onderdeel gaan we de verschillen in leeftijd bekijken.  
 

 Verwijder de kaartlagen die je bij de vorige opdrachten 
hebt gebruikt door op het kruisje te klikken.  

 Ga naar de rubriek Bevolking > Leeftijd en open dan de kaartlagen buurten: 0-14 jaar 
en buurten: 65 jaar en ouder.  

 
Opdracht 7  
Bij deze opdracht ga je zelf een kaart maken. In de bijlage vind je een kaart met daarop de buurten in de 
wijk Daalmeer/Koedijk.  
 
Let op: Als er buurten zijn waar meer dan 11% 65 plussers wonen en meer dan 15% 0-14 jarigen, dan kleur 
je deze buurten in twee kleuren, bijv. gestreept.  

Stap 1: 

Als eerste ga je op zoek naar buurten waar meer dan 11% 65-plussers zijn en waar ook meer dan 15% 0-14 
jarigen zijn. Heb je deze buurt(en) gevonden, dan weet je dat twee kleuren moet gebruiken.  

Stap 2: 

Nu ga je op zoek naar buurten waar meer dan 11% 65-plussers wonen. Heb je deze buurt(en) gevonden dan 
kleur je deze rood.  

 
Stap 3: 
Je gaat nu op zoek naar de buurten waar meer dan 15% 0-14 
jarigen wonen. De buurten 15-17% kleur je lichtblauw. 18-19% 
kleur je geel. De buurten 20-22% kleur je lichtgroen en de buurten 
met meer dan 22% donkergroen. 
 
Bij elke kaart hoort een legenda, deze teken je naast de kaart. Zorg 
ervoor dat  je een duidelijke legenda hebt!  
 
a. Wonen in dit gebied meer jongeren of meer ouderen? 

 
       

 
 
b. Als je naar de zelfgemaakte kaart kijkt, zie je dat er in het 

zuiden één buurt is waar heel veel ouderen wonen terwijl in 
de rest van de wijk dit juist niet het geval is. Wat is de reden 
dat hier veel ouderen wonen? 
 
              

 
c. Wanneer je kijkt naar de leeftijd van de mensen in de wijken van Alkmaar zie je dus verschillen. Als jij 

mocht kiezen in welke wijk je ging wonen, waar zou jij dan het liefst willen wonen. Beargumenteer je 
keuze aan de hand van de kaarten die je hebt geopend:  

 ............................................................................................................................................................   

 ............................................................................................................................................................  
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D Alkmaar forensenstad? 

Forensen zijn mensen die op en neer rijden van hun werk naar hun huis. Als 
bijvoorbeeld iemand in Alkmaar woont en elke dag naar Amsterdam moet 
voor zijn werk, noemen we dit een forens. Op de radio hoor je dat er altijd 
veel files zijn, dit komt voor een groot door de forensen. Misschien werken 
je ouders in de Randstad en hoor je ze daarom wel eens klagen over de 
files! 
 

 Verwijder eerst alle kaartlagen die je nog open had staan.  

 Open daarna achtereenvolgens de volgende kaartlagen: gemeenten: forensen uit de rubriek Bevolking > Werken; 
gemeenten (2005) uit de rubriek Administratieve indelingen.  

 Zoom zover in of uit dat je Alkmaar en Amsterdam op je scherm kunt zien. 

 
Opdracht 8  
Streep door wat niet wat van toepassing is: 
 
 Hoe donkerder/lichter de kleur van een vlak, hoe meer forensen er in deze gemeente zijn. 

 Rond de gemeente Alkmaar zijn meer/minder forensen dan in de gemeente Alkmaar zelf. 

 In de gemeente Alkmaar zijn meer/minder forensen dan in de gemeente Amsterdam 

 In de gemeente Schermer is 71% / 81% van de mensen die werken forens. 

 
Waar denk jij dat de meeste forensen elke dag heen rijden? Geef argumenten! 

 .............................................................. ………………………………………………………………………………………………… 

 .............................................................. ………………………………………………………………………………………………… 

 .............................................................. ………………………………………………………………………………………………… 

 .............................................................. ………………………………………………………………………………………………… 
 
We gaan nu berekenen hoeveel forensen er in elke gemeente zijn. Je weet van de gemeente Schermer 
hoeveel procent van de werkende mensen forens is. Neem aan dat 40% van alle mensen die er wonen in 
deze gemeente aan het werk zijn. Er zijn namelijk ook kinderen die naar school gaan, studenten en 
bejaarden. Deze mensen werken niet.   
 
Opdracht 9  
a. Door met de rechter muisknop de gemeente Schermer te klikken kan je zien hoeveel mensen er wonen. 

Bereken eerst hoeveel mensen er werken in de gemeente Schermer, vul dit in tabel 3. Bereken 
vervolgens hoeveel daarvan forens is, zet dit antwoord ook in de tabel. 
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Tabel 3 

 
b. Doe nu het zelfde maar dan voor de gemeente Bergen en Alkmaar. Vul tabel 3 verder in. 

In welke gemeente wonen de meeste forensen? 
 
      

 
Bij opdracht 8 heb je opgeschreven waar jij dacht dat de meeste forensen heen reisden. We kunnen 
erachter komen of dit klopt door naar verschillende kenmerken te kijken. Als eerste kunnen we kijken waar 
mensen werken. Mochten er veel mensen zijn die in Alkmaar wonen en in Amsterdam werken, dan zullen 
zij elke dag op en neer moeten reizen.  
Maar we kunnen ook gaan kijken naar het aantal voertuigen dat over een weg rijdt. Als er veel voertuigen 
op een snelweg tussen Amsterdam en Alkmaar rijden, kan dit betekenen dat er veel forensen zijn.   
Het aantal voertuigen dat over een weg rijdt wordt de verkeersintensiteit genoemd.  
 
Opdracht 10  
Maak de zin kloppend: 
 
Als de verkeersintensiteit hoog is dan rijden er veel/weinig voertuigen op de weg. Zo kun je bepalen of er 
juist veel of weinig forensen zijn. 
 

 Laad de kaartlaag Verkeer (2006) uit de rubriek Milieu. 

 
Op de kaartlaag Verkeer wordt aangegeven: het aantal voertuigen per 
24 uur dat over een weg rijdt. 
 
Opdracht 11  
Zoek de snelweg A9 tussen Alkmaar en Amsterdam op. Als je deze niet 
kunt vinden kun je de kaartlagen even onzichtbaar maken door op het vinkje te klikken. Je kunt de A9 nu 
makkelijker vinden. Zet daarna de kaarten weer aan door op het vinkje te klikken.  
 
a. Hoeveel voertuigen rijden er per 24 uur tussen Heiloo en Beverwijk?  
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
b. Probeer te verklaren hoe het komt dat de snelweg A9 tussen Alkmaar en Amsterdam druk bezocht is. 

Tip: kijk naar het aantal forensen in de gemeenten naast de snelweg! 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
  

 
 

Aantal 
werkenden 

Aantal forensen 

Schermer 
 

  

Bergen 
 

  

Alkmaar 
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Opdracht 12  
Stel je hebt een gezin. Je bent vader of moeder van een dochter en een zoon. Jullie wonen in een mooie 
vrijstaande woning in Alkmaar. De kinderen gaan hier naar school en zitten hier ook op een 
sportvereniging. Verder wonen al hun vrienden in Alkmaar. Jij werkt in Amsterdam en zult elke dag op en 
neer moeten reizen. Verhuizen willen de kinderen liever niet en je vrouw of man werkt ook in Alkmaar dus 
die wil liever ook niet verhuizen. Je zult dus elke dag op en neer moeten reizen naar Amsterdam. 
Hoe ga je dit doen? 
 
Je hebt drie opties. Elke optie heeft zijn nadelen en voordelen. Hieruit moet je een keuze maken. Je kunt de 
verschillende opties in bijlage 2 vinden. 
 
Kies één van deze mogelijkheden en leg hieronder uit waarom je hiervoor gekozen hebt. 
 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
 

 
Steropdracht: zie bijlage 3 
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Bijlage 1 Leeftijdsopbouw Daalmeer en Koedijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA 
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Bijlage 2 
 

Trein 

 Tijd: 50 minuten, 1 keer overstappen. 
 Kosten: 9,60 
 Nadeel: Je kan vertraging op lopen 
 Voordeel: Je kan lezen of nog dingen doornemen van het werk.  
 Milieu vriendelijk: (+ +) 

 

Auto 

 Tijd: 75 minuten 
 Kosten: 10 liter benzine. 1 liter kost 1,48 eurocent. 14,80 euro 
 Nadeel: Grote kans op file, waardoor reistijd soms veel langer wordt. 
 Voordeel: Hebt geen andere mensen om je heen. 
 Milieu vriendelijk:  (- -) 

 

Carpoolen 

 Tijd: 75 minuten 
 Kosten: Hangt ervan af met hoeveel mensen je in een auto zit. Met zijn 

tweeën dan kan je 14,80 delen door twee. Het kost dan 7,40 
 Nadeel: Je deelt de auto, je zit dus niet alleen. 
 Voordeel: Kost minder 
 Milieu vriendelijk: (-) 
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Bijlage 3 
 
Extra opdracht: bevolking stijging/daling Alkmaar 
 
Bij de eerste opdracht heb je opgezocht hoeveel mensen er in Alkmaar wonen. In de 
loop der jaren veranderd dit steeds. Er trekken mensen naar de stad toe om 
bijvoorbeeld werk te zoeken of er gaan mensen juist weg. De gegevens die je hebt 
gevonden in EduGIS komen uit 2005. Om er achter te komen of de bevolking in 
Alkmaar groeit of juist krimpt hebben we meer gegevens nodig. Deze gegevens kun 
je opvragen bij het CBS.  
 
We pakken de wijken er weer even bij die we in opdracht 1 hebben behandeld. Dit 
waren: 

 De wijk waar je school staat 

 Binnenstad 

 De wijk Daalmeer/Koedijk 
 

We voegen hier de stad Alkmaar zelf ook bij, om te zien of het aantal inwoners van de stad daalt of stijgt. 
Voor elk van deze wijken gaan we kijken of de bevolking in aantal stijgt of daalt. Eerst gaan we gegevens 
verwerken in tabel 3, daarna zetten we deze in een grafiek.  
Gegevens over het aantal inwoners van de wijk kun je vinden door in een nieuw tabblad of venster naar 
bit.ly/cbsalkmaar te gaan.  
 

 Daalmeer/Koedijk Wijk waar 
school staat 

Binnenstad Alkmaar 

2005     

2006     

2007     

2008     

2009     

2010     

Tabel 3 

 
Is het aantal inwoners van Alkmaar sinds 2005 gestegen of gedaald? Schrijf ook op met hoeveel inwoners 
gestegen of gedaald! 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
De gegevens die we hebben verzameld gaan we nu in de grafiek hieronder zetten. We gaan alleen de 
gegevens van de wijk Daalmeer/Koedijk, de wijk waar je school staat en de binnenstad gebruiken. Dus niet 
van de hele gemeente Alkmaar! 
Gebruik de volgende kleuren: 
 

 De wijk Daalmeer/Koedijk geef je aan met een groene streep 

 De wijk waar je school staat met een blauwe streep 

 De binnenstad met een rode streep 
 
Zorg dus voor een duidelijke legenda! 
 

http://bit.ly/cbsalkmaar
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Grafiek 

 
Legenda 

 
 
Welke wijk(en) is/zijn sinds 2005 gegroeid wat betreft inwoneraantal? Met hoeveel inwoners? 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 


