
Handleiding geografische visualisatie in RKD Explore  

 

 

Binnen RKDartists& zijn de zoekresultaten ook op de kaart te bekijken. Door op de icoon ‘ ’ te 

klikken worden de resultaten van uw selectie in RKDartists& op een kaart getoond. 

 

 

Op deze kaart worden alle locaties in de door u geselecteerde records getoond: geboorte- en 

sterfplaatsen, maar ook alle locaties waar de kunstenaars werkzaam waren. Door op een of 

meerdere vinkboxen (linksboven in uw scherm) te klikken kunt u zelf bepalen welke gegevens voor u 

relevant zijn. 

 

 

Ook voor de database RKDimages is de optie map view beschikbaar. 



 

Voor RKDimages vindt u alle locaties waar het werk is of is geweest (verblijfplaats en herkomst), 

maar ook de plaats waar het werk is ontstaan (vervaardigd in) en de plaats die wordt afgebeeld 

(afgebeelde plaats). Door op een of meerdere vinkboxen (linksboven in uw scherm) te klikken kunt u 

zelf bepalen welke gegevens voor u relevant zijn. 

Voor beide databases gelden de volgende regels: 

a. Met + en – kunt in- en uitzoomen op de kaart. 

 

b. Een enkel locatieresultaat op de kaart wordt getoond aan de hand van een blauw icoon.  

 

c. Geclusterde locaties (daar waar meerdere resultaten dicht op elkaar of op dezelfde locatie 

voorkomen) worden getoond aan de hand van een gekleurde cirkel met het aantal in die 

cirkel vermeld. 

Groen: <10 

Geel: <100 

Rood: >=100 

 

d. Klikken op een individueel icoon opent een venstertje (pop-up) met informatie over de met 

die plaats verbonden kunstenaar of kunstwerk.  

 

e. Klikken op een stip met cijfer opent alle met die locatie verbonden personen of kunstwerken.  

 

f. In een aantal gevallen is een locatie geen specifiek punt, maar een gebied, bijvoorbeeld een 

stad of zelfs een land. In deze gevallen wordt een centrum coördinaat getoond. 



GeoJSON-knop (let op: voor deze optie dient u in te loggen in uw RKD-omgeving) 

U kunt uw zoekresultaten downloaden en in de digitale kunsthistorische tool RKDmaps uploaden. In 

RKDmaps kunnen verschillende zoekresultaten gelijktijdig worden bekeken om zo de geografische 

verbanden tussen verschillende selecties te visualiseren en te analyseren. In RKDmaps is visualisatie 

naar tijd en naar ruimte mogelijk in combinatie van historische kaarten.  

 

  

 

Als u klikt op de icoon ‘geojson’ verschijnt onderstaande pop-up.  

  

De getoonde resultaten op de kaart kunt u in een geoJSON-bestand downloaden in uw eigen 

omgeving. Dit bestand wordt standaard opgeslagen in de map ‘downloads’ op uw eigen computer.  

Klik op ‘downloaden’ en dan op ‘Open RKDmaps’. Voor meer informatie over deze tool wordt 

verwezen naar de RKDmaps handleiding. 

Verklarende woordenlijst 
 

GeoJSON 

GeoJSON is een standaardformaat om geometrieën te noteren. Die geometrieën kunnen punten, 

maar ook lijnen (zoals een straat) of polygonen (zoals een gemeentegrens) zijn. De items (features) in 

een geoJSON-bestand, kunnen naast een geometrie ook andere gegevens (properties) bevatten, 

bijvoorbeeld de naam van een kunstenaar of werk, een datum, etc. GeoJSON-bestanden kunnen in 

RKDmaps bekeken worden, maar ook in andere online viewers als geojson.io of GIS pakketten als 

QGIS. 


