
Bouw je eigen proeftuinkaart
www.samenbeter.org

OPEN STREET MAP
Handleiding



Dit document legt stap voor stap uit 
hoe je een kaart kunt maken van alle 
voorzieningen en initiatieven rondom 
(positieve) gezondheid in jouw proeftuin. 
In deze introductie beginnen we met het 
beantwoorden van een aantal vragen die al 
zijn gesteld door andere proeftuiniers. Als je 
nog meer vragen hebt, kun je deze aan ons 
stellen op het forum.

WAAROM EEN KAART?
Een kaart helpt je om een goed overzicht 
te maken van alle initiatieven in jouw 
proeftuin, voor de bewoners in je wijk, maar 
ook voor jezelf! Alle proeftuinen maken een 
gelijksoortige kaart, zodat op 
www.samenbeter.org een duidelijk overzicht 
ontstaat van de verschillende initiatieven per 
proeftuin.

WAT ZET JE OP DE KAART?
Je bent vrij om te kiezen wat voor 
voorzieningen of initiatieven je op de kaart 
zet. Kies wat belangrijk is voor jouw wijk. 
Of kies ervoor om een selectie van plekken 
uit te lichten die je graag met andere 
proeftuinen wilt delen. 

WAAROM OPENSTREETMAP?
We gebruiken OpenStreetMap om de 
kaarten te maken in plaats van GoogleMaps. 
Qua functionaliteit liggen ze dichtbij 
elkaar, maar de belangrijkste reden om 
voor OpenStreetMap te kiezen ligt in 
het onderliggende idee van de kaart. De 
geografische data op OpenStreetMap is vrij 
beschikbaar en bewerkbaar. Iedereen kan 
eraan meewerken, dit sluit dus goed aan bij 
de grondwet van SamenBeter.

HEB JE AL EEN KAART?
Het kan zijn dat er al een kaart is met alle 
voorzieningen rondom gezondheid in jouw 
wijk. Kijk kritisch naar deze kaart of er ook 
daadwerkelijk opstaat wat jullie belangrijk 
vinden en of het overzichtelijk en bruikbaar 
is. Als dit zo is, hoef je natuurlijk niet 
overnieuw te beginnen. Je kunt ook deze 
kaartgegevens importeren in 
www.samenbeter.org. Een handleiding over 
hoe je dit kunt doen, volgt binnenkort.

En nu aan de slag met de kaart van jouw 
proeftuin! Volg de 8 stappen op de hierop 
volgende pagina’s, veel plezier!

HANDLEIDING
Introductie



Als je op het potloodje-icoontje in de 
rechterbovenhoek klikt, verandert de 
omgeving van de kaart: je kan nu de kaart 
bewerken. 

STAP 1
Bewerk je kaart



Start met het intekenen van de grenzen 
van je proeftuin. Het gaat hier echt om het 
gebied met bewoners die je met je proeftuin 
wilt bereiken. Als een betrokken voorziening 
of instantie buiten de proeftuin ligt, valt deze 
dus buiten de grenzen die je op de kaart 
aangeeft.

Klik op het veelhoek-icoon aan de 
rechterzijde en teken de grenzen in door 
op de juiste plek op de kaart te klikken. Er 
ontstaat een vlak, zoals het gele vlak op de 
kaart hiernaast. Maak het vlak af door weer 
op het beginpunt van het vlak te klikken. Er 
verschijnt een pop-up scherm.

STAP 2
Grenzen intekenen



In het pop-up venster moet je een aantal 
gegevens invullen:

1. Laag: standaard bestaat je proeftuin uit 
1 laag, selecteer deze laag.

2. Naam: vul de naam in van je proeftuin.
3. Beschrijving: kopieer de onderstaande 

tekst en plak dit in het vlak, pas de 
blauw gemarkeerde tekst aan:

*Contact:* Naam van contactpersoon
---
**Status van Proeftuin Naam** 

Beschrijf hier in welke fase je proeftuin zit. 

*Wat ga je de komende honderd dagen 
concreet aan projecten doen?*

Beschrijf hier de projecten.

**Over SamenBeter & Proeftuin Naam** 

*Wat kan SamenBeter voor je doen om je 
proeftuin verder vorm te geven?*

Typ hier je antwoord.
 
*Wat zijn belemmeringen die je niet zelf op 
kunt lossen? Waar wringt het?*

Typ hier je antwoord.

STAP 3
Beschrijving bij grenzen



Je voegt een locatie toe door op het locatie-
icoontje te klikken in de rechterbovenhoek. 
Klik op het juiste punt op de kaart en er 
verschijnt een stip op de kaart en een pop-
up venster.

Je bent vrij om zelf te kiezen welke locaties 
je op je kaart zet, denk bijvoorbeeld aan 
fijne ontmoetingsplekken, (alternatieve) 
genezers, sportclubs, GGZ instellingen 
of actieve buurtbewoners. Sommige 
initiatieven hebben geen duidelijk adres, 
zoals een digitaal gezondheidssysteem. Als 
je deze toch graag op je kaart kwijt wilt, 
kun je hiervoor het beste een andere laag 
aanmaken. In stap 7 en 8 lees je hoe je dit 
kunt doen.

STAP 4
Locatie toevoegen



Ook hier geldt weer dat je een laag, naam 
en beschrijving moet invullen. Gebruik in de 
beschrijving in ieder geval de onderstaande 
tekst, aangepast naar jouw locatie:

*Adres:* Typ hier het adres
*Telefoon:* Typ hier het telefoonnummer
*E-mail:* Typ hier het contact e-mailadres
*Website:* Typ hier eventueel het webadres 

Daarnaast kun je nog een uitgebreidere 
omschrijving toevoegen. Door op het 
vraagtekentje achter ‘beschrijving’ te 
klikken, krijg je een overzicht van opties 
om de tekst op te maken. Je kunt hier ook 
vinden hoe je een foto of een link toe kunt 
toevoegen.

STAP 5
Beschrijving bij locaties



Als je een bestaande locatie wilt veranderen, 
klik je op de locatie. Door op het potloodje 
te klikken, kun je de locatie verslepen of 
de beschrijving wijzigen. Je verwijdert 
de locatie als je op de prullenbak klikt. 
Op dezelfde manier kun je de grenzen 
veranderen.

STAP 6
Locatie wijzigen



Wij hebben standaard 1 laag voor je 
aangemaakt op de kaart. Maar je kunt 
zelf ook andere lagen aanmaken. Het 
voordeel hiervan is dat je verschillende 
categorieën kunt toevoegen aan de kaart, 
bijvoorbeeld: digitale voorzieningen, sociale 
voorzieningen, gezondheidsvoorzieningen, 
etc. Dit maakt het voor gebruikers 
makkelijker om te zoeken, maar maakt het 
niet te ingewikkeld! 

Klik op het laag symbool, zoals hierboven 
aangegeven. Het scherm dat hiernaast 
is afgebeeld verschijnt. Klik nu op ‘laag 
toevoegen’.

STAP 7
Een laag aanmaken



Geef de laag een naam, bijvoorbeeld 
‘Digitale Voorzieningen‘ en voeg eventueel 
een korte beschrijving toe. In het 
onderstaande menu staan de meeste 
instellingen standaard goed. Als je wilt kun 
je de locaties in deze laag een andere kleur 
geven, dit doe je door op ‘shape properties’ 
te klikken en een andere kleur te kiezen.

In het menu links vind je hetzelfde lagen-
icoontje. Als je hierop klikt krijg je een 
overzicht van alle lagen te zien. Je kunt hier 
ook een laag uitzetten door op het oogje te 
klikken. De laag wordt dan onzichtbaar.

STAP 8
Een laag instellen


