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Panden, samengestelde kenmerken:

1 Pand: BAG Pandidentificatie BAG J √ Attribuut van een pand dat de BAG identificatie (BAG pand ID) weergeeft Maandelijks panden bag_identificatie

2 Pand: Pandnaam BRT/OSM N
Attribuut van een pand dat de naam van het pand weergeeft (indien bestaand). Uit BR Topografie en 

OpenStreetMap
Maandelijks panden naam

3 Pand: BAG Pandstatus BAG J √ Attribuut van een BAG pand dat de status van het pand weergeeft ('in gebruik', 'buiten gebruik', …) Maandelijks panden pandstatus

4 Pand: Adressen in pand BAG J √ Lijst met actueel bestaande adressen binnen een geselecteerd BAG pand Maandelijks panden adresinfo

5
Pand: Hoofdadres en 

nummeraanduiding
BAG N

Hoofdadres en nummeraanduiding voor zover eenduidig te achterhalen (vaak lastig bij woongebouwen 

of kantoren op de hoek van een straat)
Maandelijks panden adres

6 Pand: Postcode en plaatsnaam BAG N Postcode en woonplaats van dit pand. panden adres2

7 Pand: Gebruik van pand SPOTinfo N
Attribuut van verblijfsfuncties in een pand die duiden waar het pand voor wordt gebruikt. Samengesteld 

uit BAG, NHR en Dataland data
Maandelijks panden activiteit

8 Pand: BEVI-vergunningplichtig Risicokaart N
Indicatie van een locatie waar de eigenaar een BEVI-vergunning (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) 

nodig heeft in verband met risicoveroorzakende factoren in de onderneming. Zie ook 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/bevi-revi/

Maandelijks panden bevi

9 Pand: Bouwjaar BAG J √
Attribuut van BAG pand dat het bouwjaar van het pand weergeeft zoals bekend in de gemeentelijke 

aktes.
Maandelijks panden bouwjaar

10 Pand: Bouwvergunning verleend BAG J √ Locaties van de BAG panden met status 'bouwvergunning verleend' Maandelijks panden pandstatus

11 Pand: CBS buurtcode CBS N Attribuut van BAG pand dat aangeeft in welke CBS buurt dit pand valt Jaarlijks panden buurtcode
12 Pand: CBS buurtnaam CBS N Attribuut van BAG pand dat aangeeft in welke CBS buurt dit pand valt Jaarlijks panden buurtnaam

13 Pand: Energielabel
Milieu 

Centraal
N

Indicatie van de energiezuinigheid van een gebouw met woonfunctie, op een schaal van A (meest 

energiezuinig) tot G (minst energiezuinig). De energielabels hebben de status 'voorlopig' en zijn bepaald 

op basis van een beperkt aantal kenmerken van de woning.

1x per 2 jaar panden energielabel

14 Pand: Gebruiksfuncties BAG J √ Lijst met BAG gebruiksfuncties in de verblijfsobjecten van een BAG pand Maandelijks panden categorie

15 Pand: Gemeentenaam
AHN/ 

SPOTinfo
N

Attribuut van BAG pand dat aangeeft in het gebied van welke gemeente (lokaal bevoegd gezag) dit pand 

valt
Jaarlijks panden gemeente

16 Pand: Geometrie LoD1.5 SPOTinfo N Level-of-detail 1.5 hoogtegeometrie van een BAG pand zoals berekend door SPOTinfo uit AHN3 Wekelijks panden geom

17 Pand: Geometrie LoD2.2 SPOTinfo N
Level-of-detail 2.2 hoogtegeometrie van een BAG pand zoals berekend door SPOTinfo uit AHN3 

(voorzien)
Wekelijks panden geom

18 Pand: Hoogte maaiveld
AHN/ 

SPOTinfo
N Bepaling van de maaiveldhoogte van een pand, door SPOTinfo uit AHN Jaarlijks panden maaiveldhoogte

19 Pand: Hoogte mediaan
AHN/ 

SPOTinfo
N

Bepaling van de mediaanhoogte van een pand, berekend door SPOTinfo uit AHN 

(Geo4OOV haalt dit uit Bag3D)
Wekelijks panden hoogte

20 Pand: Hoogte overhang
AHN/ 

SPOTinfo
N Bepaling van de hoogte van overhang van een pand, zoals berekend door SPOTinfo Wekelijks panden basishoogte

21 Pand: Bijeenkomstfunctie BAG J √ 0/1 indicator of dit pand (deels) bijeenkomstfunctie heeft zoals gedefinieerd in de BAG Maandelijks panden is_bijeenkomst
22 Pand: Gezondheidszorgfunctie BAG J √ 0/1 indicator of dit pand (deels) gezondhediszrogfunctie heeft zoals gedefinieerd in de BG Maandelijks panden is_gezondheid

23 Pand: Industriefunctie BAG J √ 0/1 indicator of dit pand (deels) industriefunctie heeft zoals gedefinieerd in de BAG Maandelijks panden is_industrie

24 Pand: Kantoorfunctie BAG J √ 0/1 indicator of dit pand (deels) kantoorfunctie heeft zoals gedefinieerd in de BAG Maandelijks panden is_kantoor

25 Pand: Logiesfunctie BAG J √ 0/1 indicator of dit pand (deels) logiesfunctie heeft zoals gedefinieerd in de BAG Maandelijks panden is_logies

26 Pand: Onderwijsfunctie BAG J √ 0/1 indicator of dit pand (deels) onderwijsfunctie heeft zoals gedefinieerd in de BAG Maandelijks panden is_onderwijs

27 Pand: Winkelfunctie BAG J √ 0/1 indicator of dit pand (deels) winkelfunctie heeft zoals gedefinieerd in de BAG Maandelijks panden is_winkel

28 Pand: Kadastrale perceelaanduiding BRK N Kadastrale aanduiding van het perceel waar het BAG pand (vooral) op gelegen is. Maandelijks panden perceel

29 Pand: Kas BRT N Attribuut van een pand dat aangeeft of dit pand een kas betreft, uit BRT Maandelijks panden is_kas

30 Pand: Kinderopvanglocatie DUO/LRK N
Attribuut van een pand dat aangeeft of er in dit pand kinderopvang (ook gastouderverblijven) 

plaatsvindt.
Jaarlijks panden lrk

31 Pand: Leefbaarometer
BZK/ 

SPOTinfo
N

Rapportcijfer over de beleving van de leefbaarheid van de buurt of deel van de buurt. In deze dataset is 

het rapportcijfer toegekend aan elk individueel gebouw met woonfunctie; dat wil echter niet zeggen dat 

de individuele bewoners ook per se dat rapportcijfer zelf onderschrijven.

Jaarlijks panden leefbaar

32 Pand: Netbeheerder SPOTinfo N Attribuut van een pand dat aangeeft welke elektriciteits netbeheerder dit pand bedient Jaarlijks panden netbeheerder

33 Pand: Ondergronds SPOTinfo N Attribuut van een pand dat aangeeft welke delen ervan ondergronds zijn, zoals berekend door SPOTinfo Wekelijks panden ondergronds

34 Pand: Ondernemingen in pand
Handels 

register
N

Gebouwen met economische activiteit (rechtspersonen, ondernemingen) zoals geregistreerd in het 

Handelsregister van de KVK.
Maandelijks panden adresactiviteit

35 Pand: oovpois SPOTinfo N
9 Boolean indicatoren voor Ambulancepost, Brandweerkazerne, Defensiegebouw, Gemeentehuis, 

Penitentiaire Inrichting, Justitie-kantoor w.o. rechtbank, Politie, Provinciehuis, Ziekenhuis.
panden poi

36 Pand: Oppervlakte vergund BAG J √
Attribuut van een pand dat aangeeft wat de cumulatieve vergunde vloeroppervlakte van de 

verblijfsobjecten in dat pand is
Maandelijks panden oppervlak

37
Pand: Overstromingsdiepte 1x/100 

jaar
Risicokaart N

Attribuut van een pand dat aangeeft hoeveel meter dit pand 1x/100 jaar overstroomt, berekend door 

waterschappen in 2007-2010
1x per 10 jaar panden overstroom100

38 Pand: Populatie kengetal
Omgevings 

diensten
N Attribuut van een pand dat aangeeft hoeveel personen hier (vergund) overdag te verwachten zijn. Maandelijks panden populatie

39 Pand: Rijksmonument RCE N Attribuut van een pand dat aangeeft of het een rijksmonument betreft. Jaarlijks panden monument

40 Pand: Opslag gevaarlijke stoffen
Risicokaart 

/RRGS
N

Panden die fungeren als zgn. Industriële inrichtingen met een verhoogd risico, gewoonlijk in verband met 

de opslag van gevaarlijke stoffen. De BRZO-locaties (Besluit Risico Zware Ongevallen) behoren hiertoe, 

maar er zijn er veel meer. Niet elke risico-inrichting is overigens BEVI-plichtig (Besluit Externe Veiligheid 

Inrichtingen).

5x per jaar panden risicogevend

41 Pand: Kwetsbaarheid (BKL) SPOTinfo N

Indicatie van de kwetsbaarheid van het pand volgens de definitie van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving 

2018. Pand kan niet kwetsbaar, beperkt kwetsbaar, kwetsbaar of zeer kwetsbaar zijn. Sommige panden 

worden niet getoetst op kwetsbaarheid.

Maandelijks panden kwetsbaarbkl

42 Pand: Kwetsbaarheid (RPR) SPOTinfo N

Locaties van de gebouwen die volgens de Regeling Provinciale Risicokaart als kwetsbaar beschouwd 

moeten worden, d.w.z. een significante kans op het overlijden van mensen bij grote calamiteiten en 

rampen. De set wordt automatisch samengesteld uit de Basisregistraties en de Populatieservice van de 

omgevingsdiensten.

Maandelijks panden kwetsbaarisor

43
Pand: Schatting bovengrondse 

bouwlagen
SPOTinfo N

Attribuut van een pand dat een schatting weergeeft van hoeveel bovengrondse bouwlagen dit pand 

heeft, aan de hand van de berekende hoogtegetallen.
Maandelijks panden bouwlagen

44 Pand: Sloopvergunning verleend BAG J √ Locaties van de BAG panden met status 'sloopvergunning verleend' Maandelijks panden pandstatus

45 Pand: Veiligheidsregio SPOTinfo N Attribuut van BAG pand dat aangeeft onder welke veiligheidsregio dit pand valt. Jaarlijks panden veiligheidsregio

46 Pand: Waterbedrijf SPOTinfo N Attribuut van BAG pand dat aangeeft welk drinkwaterbedrijf dit pand bedient. Jaarlijks panden waterbedrijf

47 Pand: Waterschap SPOTinfo N Attribuut van BAG pand dat aangeeft in welk waterschapsgebied dit pand valt. Jaarlijks panden waterschap

48 Pand: WOZ-peiljaar

WOZ 

waarde 

loket

N
Officiële peildatum van de opgenome WOZ (waardering onroerende zaken) waarde, van de WOZ 

database van het ministerie van Financiën.
Jaarlijks panden woz_peiljaar

49 Pand: WOZ-waarde

WOZ 

waarde 

loket

N
Adreslocaties met de WOZ (waardering onroerende zaken) waarde op de meest recente peildatum, van 

de WOZ database van het ministerie van Financiën.
Jaarlijks panden wozwaarde_actueel

50 Pand: Zelfredzaamheid (verminderd)
Veiligheids 

regio's
N

Locaties van de gebouwen waar volgens de veiligheidsregio's sprake is van verminderde 

zelfredzaamheid, op basis van geselecteerde locaties uit het Handelsregister NHR van de KVK. De 

veiligheidsregio's maken onderscheid tussen 'zeker verminderd zelfredzamen aanwezig' en 'mogelijk 

verminderd zelfredzamen aanwezig'.

Maandelijks panden zelfredzaam

51 Pand: Apotheek
NHR/ 

SPOTinfo
N Locaties van de apotheken in Nederland zoals geregistreerd in het Handelsregister NHR van de KVK. Maandelijks panden zorg_apothekers

52 Pand: Geestelijke gezondheidszorg
NHR/ 

SPOTinfo
N

Locaties waar geestelijke gezondheidszorg plaatsvindt, zoals geregistreerd in het Handelsregister NHR 

van de KVK. Hieronder vallen naast de grote GGZ complexen dus ook de individuele psychologie-

praktijken aanhuis.

Maandelijks panden zorg_geestelijk

53 Pand: Medische gezondheidszorg
NHR/ 

SPOTinfo
N

Locaties waar medische en/of fysieke behandeling plaatsvindt, zoals geregistreerd in het 

Handelsregister NHR van de KVK. Hieronder vallen naast de ziekenhuizen dus ook de fysiotherapeuten. 

Huisartsen, tandartsen e.d.

Maandelijks panden zorg_medisch

54 Pand: Seniorencomplex
NHR/ 

SPOTinfo
N

Locaties waar senioren worden verzorgd: bejaardentehuizen, verpleegtehuizen, zoals geregistreerd in 

het Handelsregister NHR van de KVK. Dit betreft dus alleen de locaties waar georganiseerde zorg als 

rechtspersoon is.\

Jaarlijks panden zorg_seniorencomplexen

55 Adressen BAG J √ Lijst met actuele adreslocaties in Nederland zoals geadministreerd in de BAG Maandelijks adressen adres

56 Afsluitpaaltjes BGT N
Locaties van afsluitpaaltjes op wegdelen, vaak geplaatst door bevoegd gezag om ongewenst 

autoverkeer tegen te gaan. In de BGT is dit geen verplicht onderdeel, dus niet alle bronhouders hebben 

deze al ingevoerd.

Maandelijks afsluitpalen afsluitpaal

57 Antenneregister
Antenne 

bureau
N

Locaties van de antenne-installaties op de telecom-zendmasten. Eén zendmast kan meerdere antenne-

installaties bevatten. Per installatie is het type signaal aagegeven, en de hoogte van de plaatsing van de 

antenne. Dit laatste is niet per se de hoogte van de gehele zendmast.

Jaarlijks antenneregister antenne

58 BAG verblijfsobjecten BAG J √ Puntlocaties (soms ook vlaklocaties) van de verblijfsobjecten in de BAG. Maandelijks bag
verblijfsobject_punt 

(/_vlak)
59 BAG panden BAG J √ Polygonen van de pandcontouren in de BAG. Maandelijks bag pand

60 Bebouwde komgrenzen BRT N
Begrenzing van de bebouwde kommen van de woonkernen, zoals topografisch vastgesteld door het 

Kadaster voor de Basisregistratie Topografie. Dit bestand bevat ook topografische grenzen van 

buurtschappen en gehuchten. Op wegen snijden deze grenzen in het algemeen de plaatsnaamborden.

Jaarlijks komgrenzen bebouwdekom
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61 Bedrijventerreinen BRT N
Begrenzing van de bedrijventerreinen zoals topografisch vastgesteld (als functioneel gebied) door het 

Kadaster voor de Basisregistratie Topografie.
5x per jaar bedrijventerreinen bedrijventerrein

62 Bestemmingsplan: maatvoering IMRO/BOR J √
Ruimtelijke plannen voor de ordening van de leefomgeving, zoals opgesteld en vastgesteld door het 

bevoegd gezag, zoals gedefinieerd in het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening.
Maandelijks bestemmingsplannen maatvoering

63
Bestemmingsplan: 

gebiedsaanduiding
IMRO/BOR J √

Ruimtelijke plannen voor de ordening van de leefomgeving, zoals opgesteld en vastgesteld door het 

bevoegd gezag, zoals gedefinieerd in het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening.
Maandelijks bestemmingsplannen gebiedsaanduiding

64 Bestemmingsplan: functieaanduiding IMRO/BOR J √
Ruimtelijke plannen voor de ordening van de leefomgeving, zoals opgesteld en vastgesteld door het 

bevoegd gezag, zoals gedefinieerd in het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening.
Maandelijks bestemmingsplannen functieaanduiding

65 Bestemmingsplan: figuur IMRO/BOR J √
Ruimtelijke plannen voor de ordening van de leefomgeving, zoals opgesteld en vastgesteld door het 

bevoegd gezag, zoals gedefinieerd in het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening.
Maandelijks bestemmingsplannen figuur

66 Bestemmingsplan: enkelbestemming IMRO/BOR J √
Ruimtelijke plannen voor de ordening van de leefomgeving, zoals opgesteld en vastgesteld door het 

bevoegd gezag, zoals gedefinieerd in het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening.
Maandelijks bestemmingsplannen enkelbestemming

67
Bestemmingsplan: 

dubbelbestemming
IMRO/BOR J √

Ruimtelijke plannen voor de ordening van de leefomgeving, zoals opgesteld en vastgesteld door het 

bevoegd gezag, zoals gedefinieerd in het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening.
Maandelijks bestemmingsplannen dubbelbestemming

68 Bestemmingsplan: bouwvlak IMRO/BOR J √
Ruimtelijke plannen voor de ordening van de leefomgeving, zoals opgesteld en vastgesteld door het 

bevoegd gezag, zoals gedefinieerd in het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening.
Maandelijks bestemmingsplannen bouwvlak

69
Bestemmingsplan: 

bouwvlakaanduiding
IMRO/BOR J √

Ruimtelijke plannen voor de ordening van de leefomgeving, zoals opgesteld en vastgesteld door het 

bevoegd gezag, zoals gedefinieerd in het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening.
Maandelijks bestemmingsplannen bouwaanduiding

70 Bestemmingsplan: plangebied IMRO/BOR J √
Ruimtelijke plannen voor de ordening van de leefomgeving, zoals opgesteld en vastgesteld door het 

bevoegd gezag, zoals gedefinieerd in het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening.
Maandelijks bestemmingsplannen bestemmingsplangebied

71 Bestuurlijke grenzen: woonplaats BRK J √
Administratieve bestuurlijke grenzen: landsgrens, provinciegrenzen, gemeentegrenzen (samengesteld uit 

de basisregistratie Kadaster), en woonplaatsgrenzen (uit de basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Jaarlijks bestuurlijkegrenzen woonplaats

72 Bestuurlijke grenzen: gemeente BRK J √
Administratieve bestuurlijke grenzen: landsgrens, provinciegrenzen, gemeentegrenzen (samengesteld uit 

de basisregistratie Kadaster), en woonplaatsgrenzen (uit de basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Jaarlijks bestuurlijkegrenzen gemeente

73 Bestuurlijke grenzen: provincie BRK J √
Administratieve bestuurlijke grenzen: landsgrens, provinciegrenzen, gemeentegrenzen (samengesteld uit 

de basisregistratie Kadaster), en woonplaatsgrenzen (uit de basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Jaarlijks bestuurlijkegrenzen provincie

74 Bestuurlijke grenzen: rijk BRK J √
Administratieve bestuurlijke grenzen: landsgrens, provinciegrenzen, gemeentegrenzen (samengesteld uit 

de basisregistratie Kadaster), en woonplaatsgrenzen (uit de basisregistratie Adressen en Gebouwen)
Jaarlijks bestuurlijkegrenzen rijk

75 Beweegbare bruggen BRT N
Locaties van beweegbare bruggen voor vervoer over wegen en sporen, zoals topografisch vastgesteld 

door het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar beweegbare_bruggen beweegbare_brug

76 BGT referentievlakken BGT J √
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), met daarin de actuele stand van zaken in Nederland 

betreffende de gedetailleerde indeling van het terrein (door gemeenten, provincies, waterschappen, 

rijkswaterstaat, prorail, defensie, en economische zaken). Zie ook http://imgeo.geostandaarden.nl/

Maandelijks bgt (51 BGT datalagen)

77 Bodemdaling
Bodem 

dalingskaart
J

Grid met vierkanten van 1x1 km met daarin de berekende recente bodemdaling, in millimeters 

nauwkeurig. Zie ook http://www.bodemdalingskaart.nl.
(onbekend) bodemdaling bodemdaling

78 Bomen BGT N Puntlocaties van de vegetatieobjecten in de BGT van het type 'boom' Jaarlijks vegetatieobjecten boom

79 Bomenrijen BRT N
Lijnlocaties van de bomenrijen zoals topografisch vastgesteld door het Kadaster voor de Basisregistratie 

Topografie BRT.
5x per jaar bomenrijen bomenrij

80 Bordjes BGT N
Puntlocaties van verkeersborden, geplaatst door bevoegd gezag om het verkeer te regelen. In de BGT is 

dit geen verplicht onderdeel, en is dus (nog) niet landsdekkend beschikbaar.
Maandelijks borden bord

81 Buisleidingen Gasunie Risicokaart J
Lijnlocaties van het ondergrondse buisleidingennet van de Gasunie, zoals periodiek verstrekt door de 

Gasunie aan IPO ten behoeve van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen RRGS.
5x per jaar buisleidingen buisleidingen_gasunie

82 Buisleidingen overige beheerders Risicokaart J
Lijnlocaties van het ondergrondse buisleidingennet exclusief de Gasunie (zie aldaar), zoals periodiek 

verstrekt door de buisleiding eigenaren aan IPO ten behoeve van het Register Risicosituaties Gevaarlijke 

Stoffen RRGS.

5x per jaar buisleidingen buisleidingen_overig

83 Bungalowparken BRT N
Locaties van de bungalowparken zoals topografisch vastgesteld door het Kadaster voor de 

Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar bungalowparken bungalowpark

84 Bunkers
BAG/BRT/ 

BGT
N

Locaties van de bunkers in Nederland zoals topografisch vastgesteld door het Kadaster voor de 

Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar bunkers bunker

85 Buurt: aantal huishoudens CBS J Aantal huishoudens per buurt, zoals jaarlijks berekend door het CBS. Jaarlijks buurt_aantal_huishoudenscbs_aantal_huishoudens

86 Buurt: aantal inwoners CBS J Aantal inwoners per buurt, zoals jaarlijks berekend door het CBS. Jaarlijks buurt_aantal_inwoners cbs_aantal_inwoners

87 Buurt: adressendichtheid CBS J De dichtheid van adressen per buurt, zoals jaarlijks berekend door het CBS. Jaarlijks buurt_adressendichtheid cbs_adressendichtheid

88 Buurt: huishoudgrootte CBS J De gemiddelde grootte van huishoudens per buurt, zoals jaarlijks berekend door het CBS. Jaarlijks buurt_huishoudgrootte cbs_huishoudgrootte

89 Buurt: perc. eenpersoonshuishoudens CBS J Percentage eenpersoonshuishoudens in een buurt, zoals jaarlijks gemeten door CBS Jaarlijks buurt_eenpersoonshuishoudenscbs_eenpersoonshuishoudens

90
Buurt: perc. huishoudens met 

kinderen
CBS J Percentage huishoudens-met-kinderen in een buurt, zoals jaarlijks gemeten door CBS Jaarlijks buurt_huishoudens_met_kinderencbs_huishoudens_met_kinderen

91
Buurt: perc. huishoudens zonder 

kinderen
CBS J Percentage huishoudens-zonder-kinderen in een buurt, zoals jaarlijks gemeten door CBS Jaarlijks buurt_huishoudens_zonder_kinderencbs_huishoudens_zonder_kinderen

92 Buurt: perc. 0-15 jaar CBS J Percentage personen tussen 0 en 15 jaar op buurtniveau, zoals jaarlijks berekend door het CBS. Jaarlijks buurt_kinderen cbs_kinderen

93 Buurt: perc. 15-25 jaar CBS J Percentage personen tussen 15 en 25 jaar op buurtniveau, zoals jaarlijks berekend door het CBS. Jaarlijks buurt_jeugd cbs_jeugd

94 Buurt: perc. 25-45 jaar CBS J Percentage personen tussen 25 en 45 jaar op buurtniveau, zoals jaarlijks berekend door het CBS. Jaarlijks buurt_leeftijd_25-45_jaarcbs_leeftijd_25-45_jaar

95 Buurt: perc. 45-65 jaar CBS J Percentage personen tussen 45 en 65 jaar op buurtniveau, zoals jaarlijks berekend door het CBS. Jaarlijks buurt_leeftijd_45-65_jaarcbs_leeftijd_45-65_jaar

96 Buurt: perc. 65 jaar en ouder CBS J Percentage personen van 65 jaar en ouder op buurtniveau, zoals jaarlijks berekend door het CBS. Jaarlijks buurt_ouderen cbs_ouderen

97 Buurt: perc. gehuwd CBS J
Het percentage gehuwde mensen t.o.v. de totale bevolking per buurt, zoals jaarlijks berekend door het 

CBS.
Jaarlijks buurt_gehuwd cbs_gehuwd

98 Buurt: perc. gescheiden CBS J
Het percentage gescheiden mensen t.o.v. de totale bevolking per buurt, zoals jaarlijks berekend door het 

CBS.
Jaarlijks buurt_gescheiden cbs_gescheiden

99 Buurt: perc. niet-westerse migr. CBS J
Het percentage mensen met niet-westerse migrantieachtergrond t.o.v. de totale bevolking per buurt, 

zoals jaarlijks berekend door het CBS.
Jaarlijks buurt_niet_westerse_migratieachtergrondcbs_niet_westerse_migratieachtergrond

100 Buurt: perc. verweduwd CBS J
Het percentage verweduwde mensen t.o.v. de totale bevolking per buurt, zoals jaarlijks berekend door 

het CBS.
Jaarlijks buurt_verweduwd cbs_verweduwd

101 Buurt: perc. uit Antillen CBS J Het percentage mensen met een Antilliaanse achtergrond, zoals jaarlijks bepaald door het CBS Jaarlijks buurt_uit_antillen cbs_uit_antillen

102 Buurt: perc. uit Marokko CBS J Het percentage mensen met een Marokkaanse achtergrond, zoals jaarlijks bepaald door het CBS Jaarlijks buurt_uit_marokko cbs_uit_marokko

103 Buurt: perc. uit Suriname CBS J Het percentage mensen met een Surinaamse achtergrond, zoals jaarlijks bepaald door het CBS Jaarlijks buurt_uit_suriname cbs_uit_suriname

104 Buurt: perc. uit Turkije CBS J Het percentage mensen met een Turkse achtergrond, zoals jaarlijks bepaald door het CBS Jaarlijks buurt_uit_turkije cbs_uit_turkije

105 Buurt: perc. westerse migr. CBS J
Het percentage mensen met een westerse migratieachtergrond t.o.v. de totale bevolking per buurt, zoals 

jaarlijks berekend door het CBS.
Jaarlijks buurt_westerse_migratieachtergrondcbs_westerse_migratieachtergrond

106 Buurtgrenzen CBS J √
Begrenzing van de buurten in de woonkernen, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek CBS.
Jaarlijks buurten cbs_00_buurt

107 Campingterreinen BRT N
Locaties van de campings en kampeerterreinen zoals topografisch vastgesteld door het Kadaster voor de 

Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar campings camping

108 Digitale Kadastrale Kaart (percelen) BRK J √ Annotatie van de kadastrale perceelgrenzen, zoals bijgehouden door het Kadaster. Maandelijks dkk annotatie

109 Digitale Kadastrale Kaart (percelen) BRK J √ Bebouwingscontouren op kadastrale percelen, zoals bijgehouden door het Kadaster. Maandelijks dkk bebouwing

110 Digitale Kadastrale Kaart (percelen) BRK J √ Belijning van de kadastrale perceelsgrenzen, zoals bijgehouden door het Kadaster. Maandelijks dkk kadastralegrens

111 Digitale Kadastrale Kaart (percelen) BRK J √ Vlakken van de kadastrale perceelsgrenzen, zoals bijgehouden door het Kadaster. Maandelijks dkk perceel_begrenzing

112 Digitale Kadastrale Kaart (percelen) BRK J √
Plaatscoördinaten van de labels van de kadastrale perceelsgrenzen, zoals bijgehouden door het 

Kadaster.
Maandelijks dkk perceel_plaatscoordinaten

113 Dijkringen Risicokaart N
Lijnlocaties van de bijna 100 dijkringen die in Nederland zijn gedefinieerd. De lijnen volgen de kruinlijn 

van de dijken.
1x per 2 jaar dijkringen dijkringen

114 Drone no-fly zones
Rijks 

overheid
J √ Polygoonbegrenzing van de gebieden in Nederland met beperkingen voor het vliegen van drones. Jaarlijks drone_nofly drone_nofly_gebieden

115 Drone landing sites
Rijks 

overheid
J √ Polygoonbegrenzing van de gebieden in Nederland met beperkingen voor het vliegen van drones. Jaarlijks drone_nofly drone_nofly_landingsites

116 Drijvende markeringen (betonning) RWS N
Puntlocaties van de drijvende markeringen (ook wel 'betonning' genoemd) t.b.v. de (plezier)vaart, zoals 

bijgehouden en onderhouden door Rijkswaterstaat. Deze locaties (en dus de dataset) wijzigt iedere 

maand. 

5x per jaar betonning drijvende_markering
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117
Elektriciteitsnet 

midden/laagspanning

Netbe 

heerders
N

Lijn- en puntlocaties van het ondergrondse elektriciteitsnetwerk van de elektriciteit netbeheerders in 

Nederland (alle behalve Rendo)
Jaarlijks elektra (12 datalagen)

118 Evenemententerreinen (vergund) SPOTinfo N
Locaties van de door het bevoegd gezag aangewezen terreinen voor evenementen, zoals samengesteld 

door Imergis. Hiervoor is eenmalig een deel van de politiekalender geraadpleegd en zijn vlakken uit de 

ruimtelijke plannen (zie aldaar) geraadpleegd. De collectie is (nog) niet volledig.

Jaarlijks evenemententerreinen evenemententerreinen

119 Geluidsweringen BRT N

Lijnlocaties van de (minimaal manshoge) geluidsweringen langs regionale, provinciale en rijkswegen (en 

soms langs spoorwegen), zoals topografisch vastgesteld door het Kadaster voor de Basisregistratie 

Topografie BRT.

5x per jaar geluidsweringen geluidswering

120 Gemalen BRT N
Puntlocaties van de gemalen (t.b.v. regulering van de waterstand), zoals topografisch vastgesteld door 

het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar gemalen gemaal

121 Grenspunten BRT N
Puntlocaties van de markeringen van landsgrenzen, provinciegrenzen en historische grenzen, zoals 

topografisch vastgesteld door het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie.
Jaarlijks grenspunten grenspunt

122 Grenzen arrondissementen SPOTinfo N
Begrenzing van de justitiële arrondissementen, samengesteld op basis van de gemeentegrenzen zoals 

opgenomen in de Basisregistratie Kadaster BRK.
Jaarlijks arrondissementen arrondissementen

123 Grenzen corop-gebieden CBS Begrenzing van de economische zones die de overheid in de jaren zeventig heeft ingesteld Jaarlijks corop_gebieden corop_gebieden

124 Grenzen defensieregio's SPOTinfo N
Begrenzing van de Defensieregio's van de Regionaal Militair Commandanten, samengesteld op basis 

van de gemeentegrenzen zoals opgenomen in de Basisregistratie Kadaster BRK.
Jaarlijks defensie defensie

125 Grenzen elektriciteitsnetbeheerders SPOTinfo N
Begrenzing van de beheergebieden van de beheerders van het elektriciteitsnet (uitgezonderd 

hoogspanning, dat landelijk door TenneT beheerd wordt). Genzen op basis van de gemeentegrenzen 

zoals opgenomen in de Basisregistratie Kadaster BRK.

Jaarlijks netbeheerders netbeheerders

126 Grenzen GGD regio's SPOTinfo Begrenzing van de verzorgingsgebieden van de regionale GGD'en in Nederland Jaarlijks ggd_regios ggd_regios

127 Grenzen gemeenten (kustlijn) BRK N
Exacte begrenzing van de gemeenten (lokaal bevoegd gezag) in Nederland, afgesneden op kustlijn (Bij 

PDOK niet afgesneden op kustlijn)
Jaarlijks gemeente gemeente

128
Grenzen netnummergebieden vaste 

telefonie
OPTA N Begrenzing van de netnummergebieden voor vaste telefonie (wordt niet meer bijgewerkt) N.v.t. netnummergebieden netnummergebieden

129 Grenzen omgevingsdiensten SPOTinfo N
Begrenzing van de werkgebieden van de Omgevingsdiensten, samengesteld op basis van de 

gemeentegrenzen zoals opgenomen in de Basisregistratie Kadaster BRK.
Jaarlijks omgevingsdiensten omgevingsdiensten

130 Grenzen politie-eenheden SPOTinfo N
Begrenzing van de verzorgingsgebieden van de Eenheden van de Nationale Politie, samengesteld op 

basis van de gemeentegrenzen zoals opgenomen in de Basisregistratie Kadaster BRK.
Jaarlijks politie politie

131 Grenzen provincies (kustlijn) BRK N
Exacte begrenzing van de provincies in Nederland, afgesneden op kustlijn (bij PDOK niet afgesneden op 

kustlijn)
Jaarlijks provincie provincie

132
Grenzen regionale energie 

samenwerkingsregio's

regionale-

energie 

strategie.nl

N Begrenzing van de regionale energie samenwerkingen in Nederland, op gemeenteniveau Jaarlijks regionale_energie_samenwerkingen

133 Grens rijk BRK N √ Exact verloop van de rijksgrens, uit de Basisregistratie Kadaster Jaarlijks rijk rijk

134 Grenzen Rijkswaterstaat districten RWS N Begrenzing van de districten van Rijkswaterstaat (nat en droog) Jaarlijks rws_districten rws_disctricten

135 Grenzen veiligheidsregio’s SPOTinfo N
Begrenzing van de verzorgingsgebieden van de Veiligheidsregio's, samengesteld op basis van de 

gemeentegrenzen zoals opgenomen in de Basisregistratie Kadaster BRK.
Jaarlijks veiligheidsregios veiligheidsregio

136 Grenzen waterbedrijven SPOTinfo N
Begrenzing van de verzorgingsgebieden van de (drink)waterbedrijven, op basis van de indeling zoals 

bekend bij de VEWIN.
Jaarlijks waterbedrijven waterbedrijven

137 Grenzen waterschappen SPOTinfo N √

Begrenzing van de beheergebieden van de Waterschappen, op basis van een intern bestand van het 

Waterschapshuis. De grenzen zijn helaas nog niet overal 100% aansluitend. Voor zover bekend bestaat 

hier nog geen betere geodata bron van.

Jaarlijks waterschappen waterschappen

138 Grenzen zorgkantoorregio's SPOTinfo N

Begrenzing van de werkgebieden van de zorgkantoorregio's in Nederland, een indeling van het collectief 

van Zorgverzekeraars. Grenzen op basis van de gemeentegrenzen zoals opgenomen in de 

Basisregistratie Kadaster BRK.

Jaarlijks zorgkantoorregios zorgkantoorregios

139 Hectometerborden wegen RWS/NWB N
Puntlocaties van de hectometerbordjes langs A-wegen en N-wegen (met waarde), zoals beheerd door 

Rijkswaterstaat.
Maandelijks nwb_hectopunten hectopunten

140 Hillshade (reliëfschaduw)
AHN/ 

SPOTinfo
N

Rasterbestand van reliëfschaduw van het terrein, met resolutie 0,5 meter, samengesteld uit de 

AHN2/AHN3 hoogtebestanden van de overheid.
Jaarlijks terrain_rgb terrain_rgb

141 Historisch: 1860 Kadaster N Rasterbestand van historische topografie rond 1860, op één schaal N.v.t. histraster tmk, nettek

142 Historisch: 1875 Kadaster N Rasterbestand van historische topografie rond 1875, op één schaal N.v.t. histraster top200_1875

143 Historisch: 1900 Kadaster N Rasterbestand van historische topografie (Bonnebladen) rond 1900, op één schaal N.v.t. histraster bonne1900

144 Historisch: 1920 Kadaster N Rasterbestand van historische topografie (Bonnebladen) rond 1920, op één schaal N.v.t. histraster bonne1920

145 Historisch: 1940 Kadaster N Rasterbestand van historische topografie (Bonnebladen) rond 1940, op één schaal N.v.t. histraster bonne1940

146 Historisch: 1950 Kadaster N Rasterbestand van historische topografie (Kadaster, dienst Geo) rond 1950 N.v.t. histraster top25_1950

147 Historisch: 1970 Kadaster N Rasterbestand van historische topografie (Kadaster, dienst Geo) rond 1970 N.v.t. histraster top25_1970

148 Historisch: 1988 Kadaster N Rasterbestand van historische topografie (Kadaster, dienst Geo) rond 1988 N.v.t. histraster top25_1990

149 Hoogspanningslijnen BRT N
Lijnlocaties van het bovengrondse deel van het hoogspanningsnet (vanaf 110 KV) zoals beheerd door 

TenneT. Uit de Basisregistratie Topografie BRT van het Kadaster.
5x per jaar hoogspanningslijnen hoogspanningslijn

150 Hoogspanningsmasten BRT N
Puntlocaties van de hoogspanningsmasten van het hoogspanningsnet (vanaf 110 KV) zoals beherd door 

TenneT. Uit de Basisregistratie Topografie BRT van het Kadaster.
5x per jaar hoogspanningsmasten hoogspanningsmast

151 Jachthavens BRT N
Locaties van de jachthavens in Nederland, zoals topografisch ingemeten door het Kadaster voor de 

Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar jachthavens jachthaven

152 Kassen BRT N
Locaties van de kassen (voor teelt van planten, groenten en fruit) zoals topografisch vastgesteld door 

het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar kassen kas

153 Kasten BGT N
Puntlocaties van kasten in de openbare ruimte (voor elektriciteit of telecom of andere nutsfunctie) zoals 

beschikbaar in de Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT. Deze data behoort niet tot het 

verplichte deel van de BGT en is dus nog niet landsdekkend beschikbaar.

5x per jaar kasten kast

154 Kilometerborden spoor BRT N
Puntlocaties van de bordjes met kilometermarkeringen langs het spoorwegennet, zoals topografisch 

ingewonnen door het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar kilometerborden_spoor kilometerbord_spoor

155 Kilometerpalen dijken BRT N
Puntlocaties van de paaltjes/bordjes met kilometermarkeringen op de dijken, zoals topografisch 

ingewonnen door het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar kilometerpalen_dijk kilometerbord_dijk

156 Kinderopvang DUO/LRK N
Puntlocaties van de adressen van gebouwen waar volgens Bureau DUO kinderopvang plaatsvindt, 

inclusief buitenschoolse opvang en gastouderverblijven (max 6 kinderen).
Maandelijks lrk kinderopvang

157 Lichtmasten BGT N
Puntlocaties van de lichtmasten (lantaarnpalen) zoals opgenomen in de Basisregistratie Grootschalige 

Topografie BGT. Dit betreft een niet-verplicht onderdeel van de BGT, dus niet alle bronhouders hebben 

deze data al toegevoegd, en het beeld is dus niet landsdekkend.

Maandelijks lichtmasten lichtmast

158 Ligplaatsen woonboten BAG J √
Locaties van de woonboten, zoals door bevoegd gezag opgenomen in de Basisregistratie Adressen en 

Gebouwen (BAG).
Maandelijks ligplaatsen ligplaats

159 Masten BGT N
Puntlocaties van alle masten in de openbare ruimte, inclusief lichtmasten, zoals beschikbaar in de 

Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT. Dit is geen verplicht onderdeel van de BGT, de data is 

dus (nog) niet landsdekkend.

Maandelijks masten mast

160 Milieuzones verkeer grote steden Overheid N
Polygoonbegrenzing van de milieuzones voor verkeer in de grote steden, op basis van beschikbare lijsten 

van postcode6 gebieden.
Jaarlijks milieuzones milieuzones

161 Molens BRT N
Locaties van de molens (cultureel erfgoed, dus niet windturbines) zoals ingewonnen door het Kadaster 

voor de Basisregistratie Topografie BRT. Het betreft hier korenmolens en watermolens.
5x per jaar molens molen_gebouw_vlak (/_punt)

162 Muren (grote) BRT N
Lijnlocaties van grote muren (hoger dan 1 meter en niet van hout) zoals ingewonnen door het Kadaster 

voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar muren muur

163 Nationale parken LNV J √
Geografische begrenzing van de Nationale Parken in Nederland, zoals vastgelegd door het Kadaster in 

de Basisregistratie Topografie BRT.
(onbekend) nationale_parken nationale_parken

164 Natura2000 LNV J √
Geografische begrenzing van de beschermde Natura2000 gebieden in Nederland, zoals vastgesteld door 

de Rijksoverheid en beschikbaar gesteld door het Kadaster in de Basisregistratie Topografie BRT. 
(onbekend) natura2000 natura_2000

165 Natuurreservaten BRT N
Geografische begrenzing van de functionele gebieden van het type 'natuurreservaat' zoals in de BRT 

opgenomen
Jaarlijks natuurreservaten natuurreservaat

166 Natuur Beheer Plan NBP IPO/ Bij12 N
Geografische begrenzing van de terreinen die opgenomen zijn door de provincies in het Natuur Beheer 

Plan NBP. Het betreft hier zowel agrarische terreinen als natuurterreinen. De legenda geeft planvorming 

aan, dit hoeft er in de bestaande realiteit niet nu zo uit te zien. 

Jaarlijks nbp nbp

167 Ondergrondse panddelen SPOTinfo N BAG panddelen die door SPOTinfo als ondergronds zijn gemarkeerd. Maandelijks ondergrondse_panddelen pand_ondergronds

168 Opslagtank
BAG/BRT/ 

BGT
N

Locaties van de grote opslagtanks, die in het algemeen niet aan de criteria voor BAG panden voldoen. 

Deze bouwwerken worden betrokken uit een combinatie van BRT en BGT.
5x per jaar opslagtanks

169 Overstromingsmodellen 1x100jr Risicokaart N
Gridset met vierkanten van 50x50 meter, met indicatie van kans op overstroming in scenario 1x per 100 

jaar, inclusief berekende overstromingsdiepte. Voor panden die overstromen, is deze 

overstromingsdiepte opgenomen als pandkenmerk.

1x per 10 jaar overstromingsdiepte overstromingsdiepte

170 Panden: Bijeenkomstlocaties BAG/NHR N 1
Adreslocaties van panden in Nederland die ten minste één verblijfsobject met gebruiksfunctie 

'bijeenkomst' bevatten.
Maandelijks bijeenkomst bijeenkomst

171 Panden: Bouwvergunning verleend BAG N 1 Locaties van de BAG panden met status 'bouwvergunning verleend' Maandelijks
panden_bouwvergunnin

g_verleend
pand_bouwvergunning_verleend

172 Panden: Brandweerkazernes SPOTinfo N
Puntlocaties van gebouwen die dienst doen als brandweerkazerne, zoals bijgehouden door het Instituut 

Fysieke Veiligheid namens de 25 veiligheidsregio's.
Jaarlijks overheid_pois brandweerkazernes

173 Panden: Defensielocaties SPOTinfo N
Puntlocaties van terreinen en kazernes van Defensie, zoals jaarlijks geïnventariseerd door Imergis. Het 

betreft terreinen waar zich ten minste één adresseerbaar verblijfsobject bevindt.
Jaarlijks overheid_pois defensielocaties
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174 Panden: Gemeentehuizen SPOTinfo N
Puntlocaties van gebouwen die dienst doen als gemeentehuis. De dataset maakt onderscheid in 

Publieksfunctie, Ceremoniële functie en Servicepunt. Waar meer dan één functie van toepassing is, 

wordt 'Publieksfunctie' aangehouden.

Jaarlijks overheid_pois gemeentehuizen

175 Panden: Gezondheidslocaties BAG/NHR N √
Adreslocaties van panden in Nederland die ten minste één verblijfsobject met gebruiksfunctie 

'gezondheidszorg' bevatten.
Maandelijks gezondheid gezondheid

176 Panden: Industrielocaties BAG/NHR N √
Adreslocaties van panden in Nederland die ten minste één verblijfsobject met gebruiksfunctie 'Industrie' 

bevatten.
Maandelijks industrie industrie

177 Panden: Kantoorlocaties BAG/NHR N √
Adreslocaties van panden in Nederland die ten minste één verblijfsobject met gebruiksfunctie 'kantoor' 

bevatten.
Maandelijks kantoor kantoor

178 Panden: Logieslocaties BAG/NHR N √
Adreslocaties van panden in Nederland die ten minste één verblijfsobject met gebruiksfunctie 'logies' 

bevatten.
Maandelijks logies logies

179 Panden: Onderwijslocaties BAG/NHR N √
Adreslocaties van panden in Nederland die ten minste één verblijfsobject met gebruiksfunctie 

'onderwijs' bevatten.
Maandelijks onderwijs onderwijs

180 Panden: Politiebureaus SPOTinfo N
Puntlocaties van gebouwen die dienst doen als gemeentehuis. De dataset maakt onderscheid in 

Publieksfunctie, Ceremoniële functie en Servicepunt. Waar meer dan één functie van toepassing is, 

wordt 'Publieksfunctie' aangehouden.

Jaarlijks overheid_pois politiebureaus

181 Panden: Provinciehuizen SPOTinfo N Puntlocaties van gebouwen die dienst doen als provinciehuis volgens SPOTinfo. Jaarlijks overheid_pois provinciehuizen

182 Panden: Sloopvergunning verleend BAG N √ Locaties van de BAG panden met status 'sloopvergunning verleend' Maandelijks
panden_sloopvergunnin

g_verleend
pand_sloopvergunning_verleend

183 Panden: Winkellocaties BAG/NHR N √
Adreslocaties van de winkels in Nederland, zoals vastgesteld door de BAG verblijfsfunctie 'winkel' te 

combineren met het Handelsregister NHR van de KVK.
Maandelijks winkel winkel

184 Panden: Ziekenhuizen SPOTinfo N Puntlocaties van de centrale gebouwen van de ziekenhuisorganisaties in Nederland Jaarlijks overheid_pois ziekenhuizen

185 Kadastrale perceelvlakken Kadaster N
Begrenzing van de kadastrale eigendomspercelen in Nederland, zoals beheerd door het Kadaster in de 

Basisregistratie Kadaster BRK. De perceelcode is een samenstel van gemeentecode, sectiecode en 

perceelnummer.

Maandelijks percelen perceel

186 Plaatsnaamborden BRT N
Puntlocaties van de plaatsnaamborden uit BRT. Het Kadaster heeft deze nog lang niet allemaal 

ingewonnen, dus niet compleet.
Maandelijks plaatsnaamborden plaatsnaambord

187 Postcode-6 punten
BAG/ 

SPOTinfo
N

Puntlocaties van de centroïde van gebouwen met dezelfde postcode-6 aanduiding, zoals bekend in de 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen BAG. Fouten in de BAG kunnen in enkele gevallen zorgen voor 

onjuiste centroïdes.

Maandelijks postcode6 pc6

188 Putten BGT N
Puntlocaties van de putten in en rondom de wegen, zoals opgenomen in de Basisregistratie 

Grootschalige Topografie. Het betreft een niet-verplicht onderdeel van de BGT, dus nog niet alle putten 

zijn landsdekkend aanwezig.

Maandelijks putten put

189 Raaimarkeringen water BRT N
Puntlocaties van de vaste raaimarkeringen (d.w.z. op land) van waterwegen, zowel de palen, masten en 

borden, zoals topografisch vastgesteld door het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar raaimerkeringen_water raaimarkering_water

190 Recreatiegebieden BRT N
Begrenzing van de recreatiegebieden, zoals topografisch vastgelegd (als functioneel gebied) door het 

Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar recreatiegebieden recreatiegebied

191 Religieuze gebouwen BRT N
Locaties van gebouwen met een religieuze functie (ongeacht de godsdienst), zoals topografisch 

vastgesteld door het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar religieuze_gebouwen religieusgebouw_vlak (/_punt)

192 Rijksmonumenten RCE N
Puntlocaties van gebouwen met de status 'Rijksmonument', zoals jaarlijks vastgesteld en bijgehouden 

door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed RCE. In enkele gevallen worden grote monumentale 

kerkgebouwen nog onterecht gepositioneerd op een gebouw in de buurt waar administratie plaatsvindt. 

Maandelijks rijksmonumenten rijksmonument

193 Risicocontouren PR10-6 inrichtingen Risicokaart N
Begrenzing van de zgn. PR contouren met een kans van 1 op één miljoen dat er iemand bij een calamiteit 

overlijdt. Deze contouren worden met algoritmes berekend en vastgesteld door het betreffende bevoegd 

gezag. Binnen deze contouren gelden verhoogde externe veiligheidsmaatregelen.

5x per jaar risicocontouren_inrichtingrisicocontouren_inrichting

194 Risicocontouren PR10-6 installaties Risicokaart N
Begrenzing van de zgn. PR contouren met een kans van 1 op één miljoen dat er iemand bij een calamiteit 

overlijdt. Deze contouren worden met algoritmes berekend en vastgesteld door het betreffende bevoegd 

gezag. Binnen deze contouren gelden verhoogte externe veiligheidsmaatregelen.

5x per jaar risicocontouren_installatierisicocontouren_installatie

195 RIVM fijnstofbeeld RIVM J √ Webservice (raster) van het RIVM die een actueel beeld van het fijnstofgehalte in de lucht weergeeft. 1x per uur (n.t.b.) (n.t.b.)

196 RIVM hitte-eilanden (hittestress) RIVM J √
Webservice (raster) van het RIVM die de berekende hitte-eilanden 's nachts in de zomer weergeeft 

(verhoogde temperatuur)
1x per jaar (n.t.b.) (n.t.b.)

197 RIVM stikstofdepositie RIVM J √ Webservice (raster) van het RIVM die de berekende stikstofdepositie (1x1 km) weergeeft 1x per jaar (n.t.b.) (n.t.b.)

198 Schiphol geluidsoverlast
Prov. Noord-

Holland
N

Begrenzing van de maatregelenzones in verband met geluidsoverlast rondom Schiphol, zoals vastgesteld 

door het Rijk. Deze maatregelenzones komen in de praktijk ongeveer overeen met de mate van 

geluidsoverlast die men rondom Schiphol kan ervaren.

(onbekend) schipholgeluid schipholgeluid

199 Schoorstenen BRT N
Puntlocaties van de hoge schoorstenen (hoger dan 20 meter), zoals topografisch ingewonnen door het 

Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
Jaarlijks schoorstenen schoorsteen

200 Snelwegportalen RWS/DTB N
Locaties van de portalen op de (snel)wegen die in beheer zijn door Rijkswaterstaat, zoals vastgelegd in 

hun Digitale Topografische Bestand DTB, halfjaarlijks bijgewerkt.
Jaarlijks (volgt) (volgt)

201 Sportterreinen BRT N
Begrenzing van de sportterreinen, zoals topografisch vastgelegd (als functioneel gebied) door het 

Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar sportterreinen sportterrein

202 Standplaatsen BAG J √

Begrenzing van de standplaatsen voor woonwagens, zoals vastgesteld door het lokale bevoegde gezag 

in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen BAG. Sommige gemeenten markeren elke individuele 

standplaats, sommige gemeenten markeren het volledige functionele gebied voor de woonwagens. 

Standplaatsen kunnen verblijfsobjecten hebben, maar hoeft niet.

Maandelijks standplaatsen standplaats

203 Stortplaatsen BRT N
Begrenzing van de functionele gebieden voor afvalverwerking, zoals topografisch ingewonnen door het 

Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar stortplaatsen stortplaats

204 Strandpalen BRT N
Puntlocaties van de officiële strandpalen van Schiermonnikoog tot Cadzand, zoals topografisch 

ingewonnen door het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar strandpalen strandpaal

205 Top100NL referentie BRT J √
Topografische referentiedataset van het Kadaster voor de kleinste kaartschalen (vanaf 1 op 500.000), 

onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar top1000nl top1000nl_kaart_map

206 Top10NL referentie BRT J √
Topografische referentiedataset van het Kadaster voor kaartschalen rondom 1:10.000, onderdeel van de 

Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar top10nl_kaart top10nl_kaart_map

207 Topraster BRT J √ Topraster kaart, van de Top25 raster van Kadaster. 5x per jaar topraster topraster

208 Top250NL referentie BRT J √
Topografische referentiedataset van het Kadaster voor kaartschalen rondom 1:250.000, onderdeel van 

de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar top250nl_kaart top250nl_kaart_map

209 Top500NL referentie BRT J √
Topografische referentiedataset van het Kadaster voor kaartschalen rondom 1:500.000, onderdeel van 

de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar top500nl_kaart top500nl_kaart_map

210 Top1000NL referentie BRT J √
Topografische referentiedataset van het Kadaster voor de kleinste kaartschalen (vanaf 1 op 500.000), 

onderdeel van de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar top1000nl_kaart top100nl_kaart_map

211
Transformatorstations 

(hoogspanning)
BRT N

Locaties van de transformatorstations voor hoogspanning (vanaf 110KV), zoals topografisch vastgesteld 

door het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar transformatorstations transformatorstation

212 Treinposities dienstregeling J √
Actuele locaties van de treinposities zoals geëxtrapoleerd uit de thans geldende dienstregeling op 

NDOV. Treinen die vertraging hebben worden als zodanig gemarkeerd. 
3 sec. (n.v.t.) (n.v.t.)

213 Uiterwaarden PDOK N
Polygoonbegrenzing van de uiterwaarden langs de rivieren in Nederland, zoals beheerd door de 

overheid.
(onbekend) uiterwaarden uiterwaarden

214 Vlampijpen BRT N
Puntlocaties van de vlampijpen in Nederland, zoals topografisch vastgesteld door het Kadaster voor de 

Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar vlampijpen vlampijp

215 Vliegvelden BRT N
Begrenzing van de luchthavens, vliegvelden en zweefvliegveldterreinen zoals topografisch vastgesteld 

door het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar vliegvelden vliegveld

216 Wegvakken nationaal wegenbestand RWS J √ Lijnen van de wegvakken van het nationaal wegenbestand. Maandelijks nwb_wegvakken wegvakken

217 Windturbines BRT N
Puntlocaties van de windturbines (in de volksmond: 'windmolens') ten behoeve van het opwekken van 

duurzame energie, zoals ingewonnen door het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar windturbines windturbine

218 Woonplaatsgrenzen BAG J √

(Kadastrale) Begrenzing van de woonplaatsen in Nederland, zoals opgenomen in de Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen (BAG). BAG Woonplaatsgrenzen en kadastrale grenzen komen nog niet altijd 

100% exact overeen. 

5x per jaar woonplaatsen woonplaats

219 Zendmasten BRT N
Puntlocaties van de grote losstaande zendmasten voor telecom-verkeer, zoals topografisch ingewonnen 

door het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar zendmasten zendmast

220 Zonneparken BRT N
Functionele begrenzing van de zonneparken, zoals topografisch ingewonnen door het Kadaster voor de 

Basisregistratie Topografie BRT. De locaties zijn nog niet allemaal landsdekkend ingewonnen.
5x per jaar zonneparken zonneparken

221 Zuiveringsinstallaties BRT N
Functionele begrenzing van de zuiveringsinstallaties voor water (RWZI), zoals topografisch vastgesteld 

door het Kadaster voor de Basisregistratie Topografie BRT.
5x per jaar zuiveringsinstallaties zuiveringsinstallatie

221 Totaal datasets waarvan 37% 68

elders ook 

vindbaar

Ook als 

laag op 

PDOK
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