UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Zeventien miljoen stippen op een kaart - een kritisch commentaar
Deurloo, R.; Musterd, S.
Publication date
2017
Document Version
Final published version
Published in
Geografie

Link to publication
Citation for published version (APA):
Deurloo, R., & Musterd, S. (2017). Zeventien miljoen stippen op een kaart - een kritisch
commentaar. Geografie, 26(7), 36-38. https://geografie.nl/artikel/zeventien-miljoen-stippenop-een-kaart-een-kritisch-commentaar

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:09 Jan 2023

internationale organisaties als Interpol is het lastig grip te krijgen
op de criminele activiteiten. De regering van Transnisrië verschuilt
zich achter de obscure status van haar land en verwelkomt waarnemers op Noord-Koreaanse manier: zij bepaalt wat zichtbaar is
en wat niet.
Een ander voorbeeld is Sheriff, het grootste bedrijf van Transnistrië en op zo ongeveer alle markten actief. Het concern bezit
tankstations, supermarkten, een bouwbedrijf, een eigen telecombedrijf en een televisiestation. Daarnaast heeft het een eigen voetbalclub die merkwaardig genoeg zonder problemen actief is in
de Moldavische voetbalcompetitie. Sheriff financiert het criminele
circuit in Transnistrië en maakt zich schuldig aan witwaspraktijken. De lijn van Sheriff naar de Transnistrische politiek
is onmiskenbaar. Het bedrijf onderhoudt stevige banden met
voormalig president Igor Smirnov, die Sheriff diverse monopolies
verleende. Daarnaast kreeg Sheriff korting op invoerbelastingen
van de Transnistrische douane. Hoofd van de douane was
Vladimir Smirnov. Jawel, de zoon van Igor.
Sheriff profiteert van een ondernemersklimaat met oneerlijke
spelregels. Een instantie die erop toeziet dat ondernemingen geen
monopoliepositie verwerven, zoals de Autoriteit Consument en
Markt (voorheen Mededingingsautoriteit) dat in Nederland doet,
ontbreekt. Sheriff kan zich dus misdragen zonder dat het een
strobreed in de weg wordt gelegd.
GEEN BESTAANSRECHT
Veel perspectief op een goede toekomst is er niet in Transnistrië.
'Het is er vooral heel saai en er liggen weinig kansen. Iedereen
met enige ambitie in zijn lijf wil vertrekken; aldus De Weerd.
Jongeren groeien op in een land dat geen land is. Ze kunnen weinig anders doen dan uit Transnistrië weggaan of zich inlaten met
criminele activiteiten om een redelijk inkomen te verwerven.
De staatsinkomsten bestaan voor 75% uit donaties, voornamelijk uit Rusland. Ook zijn er nog steeds ruim 1500 soldaten van het
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et CBS experimenteert met een nieuwe kaart waarin alle

17 miljoen landgenoten een plekje hebben gekregen. In
het meinummer van Geografie ging Martin de Jong hier
enthousiast op in, aan de hand van enkele kaarten die de herkoms1
van bewoners weergeven. Ook andere CBS-gegevens kunnen op
die manier worden gepresenteerd. Elk individu is een stip op de
kaart. De kleur van de stip geeft de categorie aan waartoe eenieder
behoort. In het voorbeeld staat roze voor 'herkomst Nederland',
groen voor mensen met een westerse herkomst, blauw voor nietwesterse medebewoners. De kaart is voor internet gemaakt en
interactief; je kunt in- en uitzoomen. Op het eerste gezicht lijkt
hij voor vele doelen geschikt; wie geïnteresseerd is in de spreiding
van herkomstgroepen over heel Nederland, zoomt simpelweg
flink uit; wie meer wil weten over de ruimtelijke spreiding in een
buurt, wijk, stadsdeel of stad, zoomt in op die niveaus.

Veertiende Russische leger aanwezig. De in december afgetreden
Moldavische president Nicolae Timofti noemde ze 'bezetters'. De
Russen spreken van een 'vredesmacht'. De Transnistrische regering
weet dat ze geen bestaansrecht heeft zonder de Russische steun.
Internationale erkenning zou daar niets aan veranderen. De vraag
is zelfs of die meer oplevert dan de huidige niet-erkende status.
Er zijn weinig aanwijzingen dat de situatie in Transnistrië snel
gaat wijzigen. De huidige president van het zelfverklaarde staatje,
Vadim Krasnoselski, spreekt echter hoopgevend over de toekomst.
Hij vindt het welzijn van de bevolking en het creëren van een
democratische rechtsstaat belangrijker dan internationale erkenning. Mooie woorden, maar wat koop je ervoor? Sjevtsjoek dankt

Allereerst lezen we dat de kaart tot in detail laat zien waar mensen
wonen, met hoevelen ze zijn en wat hun herkomst is. Maar is dat

zijn positie aan bemoeienis van het Kremlin en heeft de openlijke
steun van Poetin. Dat internationale erkenning lager op de agenda
staat, is niet vreemd. Transnistrië is inmiddels gewend aan de
status- quo. Hoewel het hart nog steeds om Rusland schreeuwt,
heeft het hoofd de situatie geaccepteerd. En die heeft best voordelen.v

zo? Op een kaart met enkele buurten of een stad zien we inderdaad
waar mensen wonen en waar niet (figuur 1). Maar vraag niet met
hoevelen ze zijn en wat hun herkomst is. Daarvoor bevatten de
meeste buurten te veel stippen van één kleur. Je ziet door de bomer
het bos niet meer. Dieper inzoomen lost dit probleem niet op, want
- en dat is belangrijk - de punten zijn niet op adres geplaatst. Dat
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Een wat preciezere analyse van de gebruiksmogelijkheden leidt
echter tot een minder positieve conclusie, zowel voor de ingezoomde als voor de uitgezoomde beelden. We zullen dit toelichten
aan de hand van de vier in het artikel geschetste gebruiksmogelijkheden.
DETAILLERING
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mag ook niet vanwege de privacy. Het CBS heeft ze willekeurig per
buurt verdeeld. Een individu kan dus net zo goed 3,5 km verderop
in de buurt wonen. Hoewel dat ongetwijfeld niet de bedoeling is
van het CBS, suggereert de willekeurige verdeling van de stippen
over de buurt dat vrijwel elke buurt fantastisch gemengd is; dat er
sprake is van geweldige ruimtelijke assimilatie en de integratie
voor de volle honderd procent geslaagd is. De werkelijkheid is
anders. Verder inzoomen geeft slechts een vertekend beeld, omdat
de buurt immers het schaalniveau is waarop de stippen willekeurig
zijn neergezet. De mogelijkheid tot detaillering is dus beperkt.

GELIJKE VERDELING
Volgens De Jong hebben de grote steden veel buurten waar ongeveer evenveel roze, blauwe en groene stippen te vinden zijn. Als
voorbeeld noemt hij Struisenburg langs de Maasoever in Rotterdam. Deze buurt heeft volgens het CBS wijk- en buurtregister
5505 inwoners, van wie 23% een niet-westerse (blauw), 29% een
westerse (groen) en 48% een Nederlandse herkomst (roze) heeft.
Dat zijn er dus zeker niet ongeveer evenveel van elke kleur. Een
gelijke verdeling is ook niet zo boeiend. In heel Nederland heeft
78% van de inwoners geen migratieachtergrond, 12% een nietwesterse en 10% een westerse herkomst. Het is vooral interessant
dat in Struisenburg veel (bijna tweemaal zo veel) niet-westerse en
erg veel (bijna driemaal zo veel) westerse mensen wonen. Maar dat
lees je niet af uit de kaart, omdat de stippen die een Nederlandse
herkomst weergeven, het beeld domineren. Als je zo diep mogelijk
inzoomt op Struisenburg, zie je een propvol gebied waar roze (NLherkomst) de basiskleur lijkt en waarover in min of meer gelijke
mate groene en blauwe stippen lijken te zijn uitgestrooid; meer
kunnen wij er niet uit opmaken. Struisenburg trekt op de kaart
alleen de aandacht omdat het een kleine maar dichtbevolkte buurt
is - het ziet er daarom 'zwart' van de stippen. Het absolute beeld
verdringt het relatieve beeld.

zoomen worden de afzonderlijke stippen zichtbaar. Je moet echter,
zoals gezegd, steeds beseffen dat het om buurtinformatie gaat. In
kleine dichtbevolkte buurten is er te weinig plek om alle stippen
willekeurig te plaatsen en zijn ze noodgedwongen door het algoritme systematisch geplaatst. Dat geeft een heel ander effect dan bij
buurten waar genoeg ruimte is en waar ze wel willekeurig neergezet kunnen worden. Ook kunnen willekeurig geplaatste stippen
misleidende resultaten geven, omdat op die manier - afhankelijk
van de grootte van de buurt - concentraties kunnen ontstaan die
er in werkelijkheid niet zijn.
Als je zo ver mogelijk inzoomt, komen de stippen te voorschijn
als rondjes. Op een normaal computerscherm is er plaats voor zo'n
10.000-15.000 van zulke rondjes. Dat betekent dat je in deze weergave hooguit enkele buurten tegelijk op het scherm kunt zien.

DICHTHEDEN EN PATRONEN

NADELEN

Een derde voordeel van dotmaps zou zijn dat ze zowel patronen
als dichtheden laten zien. Dichtheden kun je op de CBS-dotmap
inderdaad waarnemen, maar dat er patronen te zien zijn, betwijfelen we ten zeerste. Patronen ontstaan pas als je abstraheert en
generaliseert en storende ruis uit het gegevensmateriaal filtert.

Stippenkaarten hebben vele nadelen. Als een traditioneel cartograaf een stippenkaart maakt, steekt hij veel tijd in het kiezen van
het aantal eenheden per stip en de grootte van de stippen. Bij te
veel eenheden per stip zijn er te weinig stippen om de verdeling
adequaat te tonen. Maar staat een stip voor weinig eenheden,
zoals hier, dan zijn er te veel stippen voor een adequate weergave.
Als de stippen te groot zijn, ontstaat een erg grof en overvol beeld;
zijn ze te klein, dan ziet de kaart er te leeg en te licht uit. Bij de
CBS-kaart zijn de volgende keuzen gemaakt: één stip per inwoner,
en elke stip neemt 8x8 pixels ruimte op het scherm in. De gebruiker kan vrij in- en uitzoomen en dus zelf een schaalniveau kiezen.
Het echter is onduidelijk welke zoomfactor een adequate weergave biedt. Veel mensen zullen bij een l-op-1-dotmap denken
dat de stip op de werkelijke locatie van de persoon is gezet, maar
dat is niet zo. De kaart is gemaakt voor internet; dus is onbekend
wie ernaar kijken en of zij de dotmapmethode kennen en de kaart
correct kunnen interpreteren.

MEERDERE SCHAALNIVEAUS
Een vierde voordeel van dotmaps is volgens De Jong dat je de kaart
op een aantal schaalniveaus kunt bekijken. Bij uitzoomen vermengen de kleuren zich en zie je patronen op grote schaal. Bij
inzoomen worden de afzonderlijke stippen zichtbaar, en hun
verdeling in buurten, steden en dorpen. Wij zien die vrijheid in de
keuze van het schaalniveau eerder als een bezwaar. Bij uitzoomen
ontstaat een kleurenbrij die voor het menselijke oog te veel nuances
bevat, waardoor vooral abrupte en omvangrijke kleurverschillen
tussen aanliggende buurten opvallen, in veel gevallen veroorzaakt
door grote verschillen in de totale bevolkingsdichtheid. Bij in-
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De site van het CBS vermeldt dat voor de bepaling van woonbuurten het Bestand Bodemgebruik 2012 is gebruikt. Is dat de
reden waarom sommige delen van buurten niet als woongebied
worden herkend, terwijl dat wel zou moeten? Bijvoorbeeld
wanneer er sprake is van functiemenging in een buurt, en nietwoonfuncties domineren, zoals bij woningen boven winkels in
een deel van het centrum van Almere Stad? Helaas worden de
grenzen van de woonbuurten niet getoond op de kaart.
Het CBS stelt zich overigens nadrukkelijk bescheiden op. Ze
beschouwt haar stippenkaart als een experiment en geeft dat ook
duidelijk aan. Gebruikers wordt om feedback gevraagd.
Het zal duidelijk zijn dat wij minder enthousiast zijn dan het
artikel in het meinummer van Geografie. Het experiment is voor
data-driven; er zijn geen expliciete inhoudelijke doelen geformuleerd en dat werkt vaak averechts.
ALTERNATIEF
Mogelijk is er een beter alternatief. Samen met een aantal gemeente
in de Regio Amsterdam is aan de Universiteit van Amsterdam de
Stads-/Regiomonitor Amsterdam ontwikkeld. Het doel was om
de ruimtelijke uitsortering van verschijnselen op een aantal, ook
gedetailleerde, schaalniveaus te kunnen laten zien en vergelijken
Door op basis van kenmerken die bekend zijn voor zeer kleine
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Regiomonitor 2015, În5~,vu111u Vt' Amsterdam, Amstelveen.

Elk concentratiegebied bevat minstens 50 personen van de betreffende herkomst en
een percentage dat minstens

2

standaarddeviaties boven dat van de hele regio ligt:

voor herkomst Nederlands (roze)

>73,6% (regio 59,0%);

voor herkomst westers (groen)

>24,4% (regio 14,0%);

voor herkomst niet-westers (blauw) >40,3% (regio 27,0%).
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gebiedjes (postcode-6, of kleine vierkanten) zulke gebiedjes same
te voegen als ze aan een bepaalde concentratie-eis voldoen en aar
grenzend zijn, kunnen per kenmerk concentratiezones worden
aangegeven. Dat kan met als referentie een gemeente of de stede
lijke regio. Door de samenvoeging is privacy gewaarborgd. Het
resultaat is een gedetailleerde kaart die laat zien waar een kenmerl
zoals inwoners van westerse herkomst, in verhouding flink oververtegenwoordigd is. Waar de CBS-dotmap absolute aantallen ir
beeld brengt, legt de monitor meer nadruk op relatieve cijfers,
aandelen. Voor veel doeleinden, zoals de menging van herkomst

.

e:.

groeperingen, is zo'n relatief beeld zinvoller dan een absolute
voorstelling. Als we, naar analogie van de CBS-dotmap (figuur 2
voor de gemeenten Amsterdam/ Amstelveen dezelfde informatie
laten zien op basis van postcode-6-aggregaties (figuur 3) zien WE
een flink verschil met de CBS-dotmap.
Met de werkwijze van de monitor kunnen zowel relatieve
verschillen in een groter gebied, zoals een metropolitane regio,
als verschillen op detailniveau (straat) nauwkeurig worden weer
gegeven. De applicatie van de interactieve Regiomonitor (http:/ I
regio-monitor.nl) levert bovendien gedetailleerde aanvullende
feitelijke informatie over de gevormde concentraties.
Hoewel in figuur 3 weinig overlap is tussen concentraties van
herkomstcategorieën, zou dat in theorie natuurlijk wel het geval
kunnen zijn. Als zulke kaarten heel veel informatie bevatten, is h,
vaak aan te bevelen ze te splitsen in aparte kaarten, hier dus per
herkomstcategorie. Zowel bij de CBS-dotmap als bij de monitor
kan dat makkelijk gedaan worden door het in- en uitschakelen
van een kaartlaag. •
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