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Oriënteren – Kaart en Kompas 
 
 
 
Om veilig de weg te kunnen vinden in onbekend gebied, is het handig kennis van navigatie 
met kaart en kompas te hebben. 
Om het insigne Oriëntatie in de wacht te slepen, moet je de volgende dingen weten: 
 
 
Kompas: 
 

- Windrichtingen en gradenverdeling/duizendsten 
- Werking van het kompas, afwijkingen van het ware noorden 
- Verschil tussen het ware en het magnetische noorden 

 

Kaarten: 
- Uitleggen hoe de topografische kaarten in Nederland zijn gemaakt – RD punten in 

de kaart opzoeken en hun doel beschrijven 
- Verschillen in de volgende kaartsoorten kunnen noemen: Topografische kaarten 

(stafkaarten), zeekaarten, fietskaarten 
- Kaart en kompas samen gebruiken 
- Uitleg van iconen op de kaart, schaal en coördinaten 

 
Navigeren met behulp van de hemellichamen (sterren, zon en planeten): 

- Bepaal overdag en 's nachts waar het noorden ligt met behulp van de 
hemellichamen.  

 
 
Loop een dagtocht gebruik makend van meerdere navigatie middelen 
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Kompas 
Werking van het kompas 
 
Waarom wijst een goed kompas altijd naar het noorden?  
In het midden van de aarde zitten heel veel vloeibaar ijzer en gesteenten – magma. Dit 
magma werkt eigenlijk als een grote sterke magneet in de vorm van een staaf. Een 
staafmagneet heeft de eigenschap dat één kant altijd de Noordpool is en de andere de 
zuidpool.  
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Als we op de aarde rondlopen met een klein 
staafmagneetje dat vrij kan draaien rond 
het midden, zal een kant van dat magneetje 
altijd naar de Noordpool van de aarde willen 
wijzen. Ons kompas is eigenlijk zo’n 
staafmagneetje en zal altijd naar de 
magnetische Noordpool wijzen.  
De plaats van de magnetische Noordpool is 
niet helemaal gelijk aan onze geografische 
Noordpool, die je bijvoorbeeld in de atlas 
ziet. Het kompas wijst dus een stukje naast 
het noorden in de kaart. 
Dit verschil is in Nederland klein en hoeven 
we niet te berekenen (tussen 0 en 5 
graden). We noemen dit verschil in 
noordrichting de declinatie (in scheepvaart 
en luchtvaart: variatie).  
Op andere plaatsen in de wereld kan de 
declinatie erg groot zijn (vooral ver in het noorden en het zuiden). Dan moeten we hier wel 
rekening mee houden, vaak is de declinatie/variatie te vinden op goede kaarten. 
 
In sommige gebieden in de wereld heb je last van een ander probleem: inclinatie. De 
kompasroos gaat dan een beetje richting de grond wijzen en zal minder goed noord 
aanwijzen, je hebt op deze plaatsen een ander soort kompas nodig. Het probleem is het 
meest ernstig in het verre zuiden (Australië en Afrika). Je hebt op de wereld 4 inclinatie 
zones, als je ver gaat reizen en je kompas wil gebruiken, moet je een kompas kopen dat 
geschikt is voor de betreffende zones. 
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Windrichtingen en gradenverdeling 
In de volgende kompasroos zijn 16 windrichtingen 
benoemd,  deze moet je kennen. Ook de 
gradenverdeling van het kompas is belangrijk, op 
deze manier kun je de meeste kompassen 
aflezen.  
 
Noord is gelijk aan 0° of 360°. We tellen dus 
rechts (oost-om) naar 360 graden toe. Oost 
is 90°, Zuid is 180° en West is 270°.  
NO = 45° 
ZO = 135° 
ZW = 225° 
NW = 315° 
 
 
 
 
 
 
 
De kompasroos is officieel verdeeld in 32 windstreken, die je niet allemaal hoeft te kennen, 
hier staan ze getekend: 

 
 
De kompasroos wordt op sommige kompassen naast de 360 graden of streken ook verdeeld 
in duizendsten. Dit geeft een vals gevoel voor nauwkeurigheid en wij zullen dit ook niet 
gebruiken. 
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Kaarten 
 
Een kaart geeft aan hoe de omgeving er van boven uitziet. Het is een verkleinde afbeelding 
van een bepaald gebied op aarde.  
 
Schaal 
De mate van verkleining die is gebruikt noemen we de schaal. Als de schaal van een kaart 
1:20000 is betekent dat 1 cm op de kaart in werkelijkheid 20000 cm bedraagt oftewel 
(20000cm/100cm) 200 meter. 
 
Coördinatenstelsel 
Om een plaats in de wereld gemakkelijk aan te kunnen wijzen is heel vroeger het 
coördinatenstelsel bedacht. Men verdeelde de aarde in kleine vakken, door lijnen horizontaal 
en verticaal over de aarde te trekken. 
De lijnen vanaf de Noord- naar de Zuidpool noemen we meridianen. De lijnen beginnen bij 
0˚ bij Greenwich in Groot Brittannië en lopen oost-om tot 180˚ op de Grote oceaan 
(oosterlengte).  
Daar beginnen we negatief te tellen tot we 
weer in Greenwich (0˚) zijn (westerlengte). 
Daarna trok men een lijn midden over de 
wereldbol, tussen de Noord- en Zuidpool in; 
de evenaar. Parallel aan de evenaar lopen de 
parallellen. Verdeeld in 90 graden 
Noorderbreedte en 90 graden Zuiderbreedte.   
 
De positie in coördinaten van ons clubhuis 
wordt op deze manier geschreven: 
51˚48’0 N 004˚59’2 O.  
Dit betekent dat we op bijna de 52ste hele 
parallel richting het Noorden vanaf de 
evenaar zitten en bijna de 5de meridiaan 
oostelijk vanaf Greenwich gezien. 
 
Hoogtelijnen 
Op sommige kaarten staan hoogtelijnen. Dat zijn lijnen die alle punten van het landschap die 
dezelfde hoogte hebben, met elkaar verbinden. Stel je maar eens een ronde heuvel voor. 
Het topje van de heuvel is 120 meter hoog (ten opzichte van het zeeniveau). Daar komt op 
de kaart een stipje. Als je 5 meter afdaalt, kom je op 115 meter. Je kunt een klein kringetje 
om de top van de heuvel lopen, terwijl je steeds op 115 meter hoog blijft. Op de kaart wordt 
dat een klein kringetje om het middelste stipje heen. Ga je nu weer 5 meter naar beneden, 
dan kom je op 110 meter. Het rondje dat je om de heuveltop kunt lopen terwijl je steeds op 
110 meter blijft, is groter dan het vorige rondje. Dat wordt een groter kringetje op de kaart. 
En zo gaat het verder tot je bij de voet van de heuvel bent gekomen. Je ziet dan op de kaart 
een stipje met daaromheen steeds groter wordende kringetjes. De lijnen zullen elkaar nooit 
kruisen. 
 
Kaartsoorten 
Er zijn veel verschillende soorten kaarten, die we niet zomaar door elkaar kunnen gebruiken. 

- Topografische- en stafkaarten: deze kaarten hebben meestal een schaal van 
1:25.000 en zijn erg gedetailleerd. De kleinste details staan erop. Aan de rand 
van de kaart zijn ook vaak lengte en breedte te zien. Je kunt dus op deze kaarten 
bijvoorbeeld met kompaspeilingen en met GPS werken. 
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- Wandelkaarten: hebben minder detail dan stafkaarten, hebben wel ongeveer een 
gelijke schaal. Wandelpaden en kleine wegen zijn aangegeven, maar zijn erg 
overzichtelijk gehouden. Er staan geen coördinaten en hulp(navigatie)lijnen op 
aangegeven. 

- Zeekaarten: Zeekaarten beslaan vaak grote gebieden en hebben dus een kleine 
schaal. 1:75.000 of hoger komen vaak voor. De kaarten bevatten altijd een 
kompasroos met de variatie aangegeven (hier kun je het verschil tussen het ware 
en het magnetische noorden vinden). Belangrijke zaken als ondiepten, 
landtongen, boeien, vuurtorens, en andere peilpunten staan nauwkeurig 
aangegeven. Vaak is hier het water wit getekend en het land geel. Ook staan hier 
op de kaartrand coördinaten en de kaart staat vol met meridianen en parallellen. 

- Fietskaarten hebben vaak een kleinere schaal dan wandelkaarten, de afstanden 
die we op de fiets kunnen afleggen zijn natuurlijk ook groter dan lopend.  

- Auto-Wegenkaarten bevatten vaak alleen wegen die toegankelijk zijn met de 
auto, schaal is kleiner dan fiets en wandelkaarten. De wegen zijn zo getekend dat 
gemakkelijk in een oog opslag is te zien welke wegen je moet kiezen om van A 
naar B te komen 

 
Hoe wordt een Nederlandse topografische kaart gemaakt 
Eerst worden luchtfoto’s van het hele land gemaakt. 
Deze foto’s worden netjes ingedeeld naar welk deel van 
het land ze zijn. Dit wordt gedaan met behulp van o.a. 
GPS en het Rijksdriehoeksnet. Deze foto’s worden dan 
door tekenaars vertaald in logische kaarten met details 
en kleuren die gewenst zijn. 
Het Rijksdriehoeksnet is verzonnen om met behulp van 
vaste punten in het land een nauwkeurige bepaling van 
afstand en posities in een kaart te krijgen. 
Men meet de hoeken tussen kerktorens of andere hoge 
punten die in het zicht van elkaar zijn, en meet tussen 2 
torens nauwkeurig de afstand. Op deze manier zijn de 
afstanden tussen en dus de posities van alle torens 
bekend. (Wiskundig trucje – sinusregel) 
Het middelpunt van deze meting is de Onze Lieve 
Vrouwetoren in Amersfoort. 
In stafkaarten kun je de torens die gebruikt worden voor de RD meting terugvinden, de 
torens zien eruit als gekleurde stippen. 
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Werken met kaart en kompas 
 
Om je positie te vinden met behulp van een kaart kun je herkenbare punten gebruiken. Zie 
je een kerktoren en een brug in de buurt dan kun je op de kaart zoeken of je twee 
vergelijkbare punten op de kaart kan vinden. Je kunt dan een schatting maken van waar je 
bent. Ook hoogspanningsmasten, rivieren, heuvels en dergelijke kun je hiervoor gebruiken. 
 
Om je positie preciezer te bepalen kun je deze punten met je kompas peilen. Dit houdt in dat 
je de richting vanuit je standpunt tot de kerktoren bepaalt en daarna ook de richting tot de 
brug. Deze peilingen kun je daarna in de kaart zetten; waar de peillijnen zich kruisen sta je. 

Verder kun je ook als je je positie weet, een peiling uitzetten naar een punt waar je naartoe 
wilt. Als je in het plaatje hierboven bij de brug terecht wil komen, zul je in de richting 350˚ 
op je kompas moeten lopen. Noord (360˚) is namelijk meestal de bovenkant van de kant, als 
dit niet zo is staat vaak een Noordpijl getekend. Je moet volgens de kaart iets westelijk van 
de noordrichting lopen. NW is 315˚, we moeten dus bijna noord lopen; ongeveer 350˚. 
 
 
Legenda 
Veel details op kaarten worden aangegeven met symbolen. Dat zijn vaak kleine plaatjes die 
laten zien wat er op die plaats is. Bijvoorbeeld een letter P geeft een parkeerplaats aan. Of 
een figuurtje van een zwemmend mensje geeft een zwembad aan. Maar ook kleuren kunnen 
symbolisch zijn, zoals groen voor bossen en paars voor heide. Bij een kaart hoort altijd een 
verklaring van de tekens. Dat heet de ‘legenda’. Daarop kun je zien wat de symbolen 
voorstellen. De symbolen zijn zo gemaakt dat je ze gemakkelijk kunt onthouden.  
 

 

Op de volgende pagina is een deel van de legenda van een topografische kaart gegeven 
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Navigatie met behulp van de hemellichamen (sterren, zon en 
maan) 
 
Richting bepalen met de sterren 
Op het noordelijk halfrond kun je ’s nachts Noord vinden 
door naar de poolster ofwel Polaris te kijken. De poolster 
hoort bij het sterrenbeeld kleine beer. Dit sterrenbeeld is 
moeilijk te vinden dus zoeken we eerst de grote beer 
(ook wel steelpannetje genoemd) die hier dichtbij ligt.  
 
Aan het uiteinde van het steelpannetje liggen de sterren 
Dubhe en Merak. Wanneer je de afstand tussen Merak 
en Dubhe vijf keer verlengt kom je bij de poolster uit.  
 
 
 
 
 
Richting bepalen met de zon 
Je kunt ongeveer het zuiden vinden met behulp van een wijzerhorloge en de zon. 
 

- Richt de kleine wijzer op de zon (de grote wijzer gebruiken we niet) 
- Het zuiden ligt nu in de deellijn (midden) tussen de kleine wijzer en de 12 op de 

wijzerplaat van je horloge. Dit geldt tussen 6:00 en 18:00 uur. Voor 18:00 tot 
06:00 kun je zo het noorden vinden als de zon nog schijnt. 

- Om nauwkeuriger te werken zou je je horloge op de ‘zonnetijd’ moeten zetten: 
ongeveer 40 minuten terug en als het wintertijd is 1 uur en 40 minuten terug als 
het zomertijd is. 
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Richting bepalen met een maankompas 
Je kunt zelf een maankompas maken: 

- Knip de twee schijven op de volgende pagina uit en plak ze op karton. 
- Knip het venster uit de kleine schijf 
- Leg de schijven op elkaar en steek een splitpen door het aangegeven kruisje, de 

schijven kunnen nu ten opzichte van elkaar draaien 
 
Hoe werk je ermee: 

- Draai de kleine schijf zo dat je de maanstand die je buiten ziet zichtbaar is door 
het venster 

- Kijk hoe laat het is, en trek hier 40 minuten (wintertijd) of 1 uur en 40 minuten 
(zomertijd) vanaf om op de zonnetijd te komen 

- Wijs met de juiste tijdsaanduiding op de kleine schijf naar de maan 
- De N wijst nu naar het noorden 

 
 
 
Wil je meer over oriënteren of kompassen weten: 

- Het boek ‘Hiken’ is te koop in de scoutshop 
- Op wikipedia.nl staat heel veel over kompassen en het magnetisch veld van de 

aarde 



 

Insigne oriënteren 11 Scouting Loevestein - Woudrichem 

 


