
Handleiding voor de BekenAtlas 

 

 

 

 

 

Geef alle goede dingen door aan al uw bekenden, geef alle slechte dingen door aan ons, zodat wij de 

bekenatlas kunnen blijven verbeteren. 

Grondleggers van de bekenatlas Wiebe Kiel, Carel Stortelder en Rob Klaasen 

 

 

BEGIN 

Ga naar www.bekenatlas.nl 

U ziet het volgende scherm (er kunnen kleine verschillen zijn) 

 

We lichten deel voor deel uit. 

  

LET WEL: Met uw handelingen, binnen de bekenatlas, kunt u 

niets vernielen  of ontregelen, probeert u gerust zoveel 

mogelijk uit. 

 

http://www.bekenatlas.nl/


NAVIGATIEDEEL 

In de linkerbovenhoek ziet u het volgende 

 

 

Met het + en – kunt u op het beeld inzoomen of uitzoomen, dit kunt u ook met de scrolwiel op uw 

muis (tenminste als uw muis een scrolwiel heeft). 

 

 

 

Als u op het huisje klikt 

 

Dan komt u weer uit op het beginscherm. Dit is vaak handig als u de kaart heeft verplaatst of een 

aantal keer heeft in of uitgezoomd. 

  



Wanneer u op het GPS teken klikt 

 

 

Dan geeft de bekenatlas uw locatie aan op het scherm d.m.v. een blauw rondje. 

 

Dit behoeft enige uitleg. Zolang het GPS teken aangeklikt staat, dan lijkt het of de bekenatlas niet 

reageert op kaartbewegingen of zoombewegingen. De atlas keert iedere keer terug naar uw locatie. 

Zet hem dus aan, wanneer u uw locatie wilt weten en zet hem weer uit, wanneer u weer met de 

kaart gaat werken. Het GPS teken werkt niet goed in huis op uw computer, dit teken is dan ook 

bedoeld voor uw smartphone oftewel uw tablet als u in het veld bent. 

De nauwkeurigheid van de aangeven locatie, hangt af van uw smartphone of tablet, 

weersomstandigheden, de afwijking kan oplopen tot 25mtr. 

  



 

In dit vak kunt u de naam van de beek of de molen intypen, die u zoekt. 

Het invoervak is een slim vak. Wanneer u een beeknaam begint te typen, dan verschijnt onder dat 

vak al een aantal mogelijkheden. U kunt dan al direct met de muis naar die naam gaan en erop 

klikken. Let wel op dat u de juiste schrijfwijze voor de beek of molen gebruikt) 

 

  



Wat er dan verschijnt is een nieuw scherm, met de beek geselecteerd (lichtblauw) 

 

Met dit scherm kunt u een aantal dingen doen 

Met het kruisje, haalt u deze “popup” weg en kunt u met de kaart weer aan de gang gaan. 

 

 



 

Wanneer u op “meer info” klikt, dan gaat u naar het beekregister op onze website 

www.sprengenbeken.nl en dan met name naar de beekinformatie van de door u gekozen beek 

Klikt u op “zoomen naar”, dan komt er een nieuw scherm, met de door u gekozen beek geheel in 

beeld. 

 

 

 

http://www.sprengenbeken.nl/


Dan komen we nu op rechterbovenkant van het scherm. Op ieder icoon kunt u klikken 

 

Lijst met lagen 

 

Basiskaartgalerij 

 

Legenda 

 

Twee informatieknoppen, Spreken voor zich 

 

Op de pijltjes klikken, dan verkleint u de windows 

Op het kruisje klikken, sluit u het window geheel  



Lijst met lagen 

 

Wanneer u het vakje selecteert voor de laag, dan komt er op de gekozen basiskaart (hier komen we 

later op terug) een laag bij. 

Momenteel heeft u de keuze uit: 

Watermolens, Beken en Sprengen, Watervlakken, Kenmerken, Landgoederen, Gemeentegrenzen en 

de Buienradar.  

Let op, U komt hier regelmatig terug. U moet dus niet verrast zijn als er zomaar nieuwe interessante 

lagen bijgezet zijn. Schroom niet om uw eventuele wens voor een nieuwe, extra laag kenbaar te 

maken aan de coördinator van de bekenatlas. 

 

Als er nergens een vinkje staat, dan is alleen de kaart zichtbaar 



 

 

In dit geval alleen een vinkje bij de Beken en Sprengen

 
 



 Hier ook een vinkje bij de watermolens

 

 

 

 



En een vinkje bij de landgoederen

 

 

Kortom, u ziet wanneer u een vinkje plaatst, dan verschijnt er een laag met interessante gegevens bij. 

Niet interessant genoeg? Dan vinkje weghalen en de laag verdwijnt weer. 

Wanneer u op een beek, molen of het landgoed klikt, dan verschijnt er een weer een popup met 

bijzonderheden van die beek, molen of landgoed. 

 

 

  



Rechts van de te selecteren laag ziet u een pijltje wat naar beneden wijst 

 

Nu verschijnt de keuze Transparant of Popup uitschakelen. 

Het mag duidelijk zijn, dat als u kiest voor Popup uitschakelen, dat de Popups voor die laag niet meer 

verschijnen, totdat u kiest voor Popup inschakelen. 

 

Transparant heeft een  leuke mogelijkheid. Hier bepaalt u hoe “doorzichtig” de laag mag zijn. 

 

Standaard staat de laag op 0%, vrijwel ondoorzichtig dus. 

Wanneer u met de muis, op de slider klikt en de muistoets vasthoudt, kunt u de slider naar rechts 

bewegen. Hierdoor wordt de laag doorzichtiger, totdat de laag bij 100% niet meer zichtbaar is. 

  



De Basiskaartgalerij 

 

 

Hier bepaalt u welke basiskaart u als achtergrond wilt hebben. Er kan natuurlijk maar één kaart als 

achtergrond dienen. 

U bepaalt zelf welke laag u wilt zien door deze aan te vinken, dus meerdere lagen zijn mogelijk en 1 

achtergrond 

Hierna geef ik een aantal voorbeelden 



       

        

 

Diverse kaarten als achtergrond met steeds dezelfde spreng (Hoekelumse spreng te Ede) 

 

Bedenk dat soms tijdens inzoomen de kaart geheel verdwijnt. Dit is geen fout in het programma, 

maar dit heeft te maken dat wij het zoom-niveau, voor de duidelijkheid op een maximum hebben 

gezet. 

Als de kaart verdwijnt, dan kunt niet meer inzoomen, de kaart zou dan te onduidelijk worden. Zoom 

dan weer uit totdat de kaart weer zichtbaar is. 

 

 

 

  



Legenda 

 

 

De legenda verklaart welke tekens/lijnen/symbolen op de kaart worden gebruikt. 

Wanneer een laag erbij gevinkt wordt, dan zal de legenda groter worden. 

Als u het vinkje weghaalt bij alle lagen, dan zal er geen legenda zijn. 

 

Veel succes 

 

  



Deze handleiding is geschreven door  

Rob Klaasen 

 

 


