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NU: 3D-WEERGAVE
VAN UW OMGEVING
WONINGCORPORATIE KRIJGT
ZICHT OP HUURSECTOR HAARLEM
MET PROVINCIES WEBPORTAAL BOUWEN
VOOR AGRARISCHE GRONDMARKT

Kantoor vol Energie
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Loosdrecht, Horndijk

“Ieder moment
een gratis nieuw
schilderij”
wie Charley Valette
wat piloot bij KLM
waar Horndijk, Loosdrecht

Waarom is deze plek voor u zo bijzonder?
“Kaarten om je weg te vinden, of juist iets vinden
om op de kaart te zetten. In mijn werk gebruik
ik digitale vliegkaarten. Maar een kaart om dit
plekje te vinden heb ik niet nodig. Dit plekje vind
ik keer op keer: het uitzicht uit mijn huis. Ieder
moment een gratis nieuw schilderij, weer of geen
weer. Met name de zonsondergang maakt het een

IN HET KORT

onvergetelijke plek. Daarom zet ik het op de kaart.”

Informatiepunt Omgevingswet

Nationale EnergieAtlas

In oktober 2016 startte het Informatiepunt Omgevingswet. Hier kunnen

Staatssecretaris Sharon Dijksma lanceerde tijdens de Nationale

professionals van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties

Klimaattop van 26 oktober de Nationale EnergieAtlas. Deze bevat

hun vragen stellen over de invoering en uitvoering van de Omgevingswet.

allerlei informatie over energie in Nederland. Hij is bedoeld voor

Zoals juridische en praktische uitleg, de onderliggende regelgeving en de

iedereen die zich optimaal wil voorbereiden op het overstappen

digitale voorzieningen. Op termijn verzorgt het informatiepunt ook eerstelijns

van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen

ondersteuning bij het gebruik en de toepassing van de Omgevingswet.

(energietransitie). Het Kadaster leverde verschillende digitale

Het Informatiepunt Omgevingswet is een samenwerking tussen 12 publieke

kaartlagen, onder meer: de bezitsverhouding van woningen, Nul Op

helpdesks, waaronder die van het Kadaster.

de Meter-woningen en het gebouwbezit van de overheid. We stellen

www.kadaster.nl/omgevingswet

deze kaartlagen ook beschikbaar via het PDOK Data Platform.
www.nationaleenergieatlas.nl

Verkavelingsanalyse voor Zeeuws grondbeleid
Het Landbouw Economisch Instituut Wageningen UR (LEI) en het Kadaster hebben in opdracht van de provincie Zeeland een verkavelingsonderzoek
uitgevoerd. De provincie ziet in de verkavelingsanalyse interessante aanbevelingen om haar grondbeleid verder vorm te geven. Met name de omvang van de
landbouwbedrijven, de leeftijdsopbouw en de opvolgingssituatie zijn relatief gunstig in het onderzochte gebied. Daartegenover staat een relatief ongunstige
verkaveling. Het LEI en het Kadaster zien kavelruil als passend instrument voor het verbeteren van de gebiedsinrichting.

COLOFON

www.kadaster.nl/-/verkavelingsanalyse-gebruikt-voor-zeeuws-grondbeleid
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“Land consolidation and land readjustment are
key instruments for sustainable development’’
Frank Tierolff tijdens Symposium on Land Consolidation and Land Readjustment for Sustainable Development, Apeldoorn | 9 november 2016
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TER ZAKE

Kantoor vol Energie
Bestaande kantoren renoveren tot energieneutrale gebouwen. Een flinke uitdaging.
Het innovatieprogramma Kantoor vol Energie is de aanjager. In opdracht van
hen maakte het Kadaster overzichtskaarten van de vier grote steden. Eigenaren,
huurders en overheden krijgen zo in één oogopslag een beeld van de grootte en
urgentie van de uitdaging.
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De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Een van de kantoren die gerenoveerd
worden tot een Kantoor vol Energie. Energieneutraal, comfortabel en duurzaam.

Energiesprong
Om de afspraken uit het internationale klimaatakkoord te kunnen

het voor elkaar dat bestaande kantoorgebouwen transformeren naar

nakomen is het nodig dat de gebouwde omgeving energieneutraal wordt.

energieneutraal. Dan wekt een gebouw net zoveel duurzame energie

De bekende energiebesparingsmaatregelen hebben te weinig effect

op als het verbruikt. Zij sturen vooral op een cultuurverandering, op het

om de klimaatdoelen te halen. Het is nodig om bestaande systemen te

loslaten van bestaande systemen. Ouwerkerk: “Nu, aan het einde van

doorbreken en te experimenteren met nieuwe technieken en methoden.

het programma, zien we dat huurders van kantoren het logisch beginnen

Het Ministerie van BZK riep hiervoor in 2012 een experimenten- en

te vinden om naar een gezond, comfortabel en energieneutraal kantoor

innovatieprogramma in het leven. Dit programma heet Energiesprong en

te vragen.” Hij noemt dit De Nieuwe Norm. Kuijper vult aan: “Huurders

loopt nog tot eind 2016. Het deelprogramma dat zich richt op kantoren

zullen het verschil gaan maken. In het begin van het programma waren

heeft de veelzeggende naam Kantoor vol Energie.

verhuurders niet geneigd om kantoren energieneutraal te maken,
want de huurders vroegen er volgens hen niet om. Maar inmiddels

Mannen vol energie

willen de bedrijven die kantoorruimte huren juist een deel van hun

Eelco Ouwerkerk en Wytze Kuijper zijn de aanjagers van Kantoor vol

maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen door het gebruik van een

Energie. Het zijn mannen vol energie. Samen met het team krijgen zij

aantoonbaar gezond, comfortabel en energieneutraal kantoor.”
terzake #4 | 2016
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TER ZAKE vervolg

“Wij geloven erin dat we met elkaar een beweging
in gang hebben gezet die niet meer te stoppen is.”

Eelco Ouwerkerk

Wytze Kuijper

“Wij zijn anti-label”
Volgens het overheidsbeleid moeten alle kantoren een energielabel

voor ons kunnen betekenen. Het bleek een prachtig platform. Door uit

krijgen. Kuijper zegt hierover: “Wij zijn anti-label.” Bewust een

te zoomen vanuit het detailniveau kunnen we op de kaart patronen

provocerende uitspraak. Hij vindt het energielabel misleidend als

en systemen ontdekken. Het is de best mogelijke poging om een

graadmeter voor het energieverbruik van een kantoor. Ouwerkerk valt

energetische foto van het vastgoedlandschap te maken.”

bij: “Veel kantoren met een ‘goed’ energielabel verbruiken veel meer
energie dan andere kantoren met een slechter label of zonder label. Dan

Beweging in gang gezet

denken we dus dat we goed bezig zijn, maar het tegendeel is waar. Een

Ouwerkerk: “Kantoor vol Energie heeft bereikt dat we steeds minder

grove indicatie is er wel uit te herleiden, maar het gevaar om alleen een

praten over het realiseren van labelsprongen. Van F naar E naar D

goed label te scoren en verder niet meer na te denken is levensgroot

enzovoort. Als ik nu door mijn oogharen naar de nabije toekomst kijk,

aanwezig in de kantorenmarkt.”

dan zie ik dat kantoorgebruikers alleen nog maar kantoren willen huren
die volgens De Nieuwe Norm gerenoveerd zijn. Diverse eigenaren en

Patronen en systemen

beleggers spelen daar op in. Zo heeft het Rijksvastgoedbedrijf een start

Het klinkt misschien raar, maar voor de overzichtskaarten heeft het

gemaakt door drie kantoren te renoveren naar De Nieuwe Norm. Ook

Kadaster juist wel gebruik gemaakt van de energielabels. Maar dit

diverse particuliere beleggers gaan aan de slag, omdat zij inzien dat het

zijn niet de enige gegevens die gebruikt zijn. Uit de Basisregistraties

beter is voor de continuïteit en waarde van hun vastgoed. Wij geloven

Adressen en Gebouwen is bijvoorbeeld informatie gebruikt over de

erin dat we met elkaar een beweging in gang hebben gezet die niet meer

leeftijd en het vloeroppervlak van de kantoren. Ook heeft het Kadaster

te stoppen is.”

EVEN NOTEREN!

met interpolatietechnieken een inschatting gedaan van ontbrekende
gegevens, bijvoorbeeld van kantoren die geen energielabel hebben.

www.kantoorvolenergie.nl

Ouwerkerk: “Met het Kadaster hebben we gekeken wat slimme data

www.energiesprong.nl

www.kadaster.nl/tarieven
Per 1 januari 2017 verlagen we een aantal
tarieven met maximaal 25%. Door het
aanhoudend herstel van de vastgoedmarkt
is deze verlaging mogelijk. Het Kadaster kan
naar verwachting de komende jaren met dit
lagere tariefniveau kostendekkend opereren.
Daarnaast worden enkele wijzigingen in de
tariefstructuur doorgevoerd.
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www.kadaster.nl/in-de-media Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016. Verkopen of
kopen? Wat doen zorginstellingen en marktpartijen? In deze publicatie van Corporate Real Estate
Management een bijdrage van het Kadaster over de ontwikkelingen op de markt voor zorgvastgoed.
www.kadaster.nl/in-de-media RO Magazine. Beschikbare bronnen van geo-informatie blijken
goed dienst te kunnen doen voor de aanscherping en verantwoording van ons duurzaamheidsbeleid
voor de gebouwde omgeving, laat het Kadaster zien. Lees het artikel van
RO Magazine ‘Effectief sturen op verduurzaming van vastgoed’.

Maandelijks op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen van het Kadaster? Meld u aan voor Terz@ke. kadaster.nl/terzake

Samen werken aan
Onzichtbaar Nederland
Hoe zag Nederland er uit en hoe ligt het er nu bij? Het nieuwe tv-programma ‘Onzichtbaar Nederland’
van de VPRO zet met spectaculaire beelden aan tot nadenken over de ruimtelijke toekomst. Van de
makers van ‘Nederland van Boven’. En ook nu is het Kadaster partner van het programma.
De serie neemt ons mee terug in de tijd aan de hand van grote thema’s

serie op historische én actuele feiten wil baseren. Een van de leukste

als energie, water, stad, veiligheid en voedsel.

vragen die Kadaster-adviseur Jene van der Heide kreeg, ging over de
postroutekaart uit 1810: “Bestaat zo’n oude kaart nog en waar zou ik

Visuele tijdreis

die dan kunnen vinden? En wat blijkt? De kaart is gewoon te koop in de

“Onzichtbaar Nederland wordt geen Nederland van Boven, deel 3”,

webwinkel van het Kadaster. Tussen al het geweld van KIK, 3D, open

zegt VPRO-eindredacteur Geert Rozinga (links op de foto). “In deze

data....” De postroutekaart speelt een hoofdrol in de eerste aflevering.

serie kijken we naar het verleden, het heden en ook een stukje in de

Een man in Zeeuws-Vlaanderen krijgt in de 19e eeuw een telegram met

toekomst. Door de vervlechting van video, actuele en historische

de boodschap dat zijn moeder in Nijmegen op sterven ligt. Hoe reist hij

kaarten, foto’s en animaties creëren we een visuele tijdreis. Bij de

en zal hij nog op tijd komen?

kijkers zal dit een gevoel oproepen van ‘Jeetje, ging dat vroeger zo?’.
En meteen daar achteraan zullen zij zich realiseren dat wat zij nu

Partners

gewoon vinden, er straks weer helemaal anders uitziet.”

De VPRO werkt voor deze serie samen met een aantal partners, naast
het Kadaster onder andere de waterschappen, het Interprovinciaal

Echte feiten

Overleg en Alliander. De VPRO creëert op basis van hun data en kennis

De VPRO heeft een beroep gedaan op het Kadaster, omdat zij de

onafhankelijk het verhaal.

Onzichtbaar Nederland. Vanaf 17 november elke donderdag om 22.15 uur op NPO 1. Vooral in de afleveringen
‘Contact’, ‘Water’ en ‘Voedsel’ is informatie van het Kadaster gebruikt. www.vpro.nl/onzichtbaarnederland
terzake #4 | 2016
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VELDWERK

Ben Bruns (Kadaster), Jantien Stoter (TU Delft), Hedi van Dijk (Tygron), Rik Olde Loohuis (ROM3D),
Martin te Dorsthorst (CycloMedia). Niels van der Vaart (Esri) niet op de foto.

Nu: 3D-weergave van uw omgeving
Of het nou gaat om ruimtelijke planvorming, gebiedsontwikkeling of eigendomsregistratie: onze
omgeving laat zich niet meer gemakkelijk weergeven in platte 2D-kaarten. Daarom slaan overheid,
wetenschap en bedrijfsleven de handen ineen. CycloMedia, Esri, 3D Geoinformation-TU Delft en
Kadaster presenteren: het prototype voor een 3D-weergave van Nederland. Adviesbureaus ROM3D
en Tygron analyseren er al ruimtelijke vraagstukken mee.
Hoe de samenwerking begon

3D - Omgevingswet

Het Kadaster en CycloMedia zijn al jaren goede bekenden. In 2015

De Omgevingswet was vanaf het begin een belangrijke drijfveer. Deze

ontstonden de eerste ideeën om samen te werken voor 3D. Het

wet maakt het mogelijk om integrale omgevingsplannen te maken en

Kadaster werkte ook al jaren samen met de 3D Geoinformation

gecombineerde vergunningen te verlenen. Een 3D-omgevingsmodel

onderzoeksgroep van TU Delft. Hierbij ging het om 3D-proefprojecten

kan de Omgevingswet ondersteunen. Martin te Dorsthorst

om de fysieke leefomgeving weer te geven in 3D. Tot slot sloot GIS-

(CycloMedia): “De Omgevingswet moet voor iedereen begrijpelijk en

technologie-specialist Esri aan voor de ontsluiting van 3D-data.

herkenbaar zijn, omdat iedereen er gebruik van moet kunnen maken.

Hiermee was de gouden driehoek van overheid, onderzoek en het

Een realistisch 3D-model van de werkelijkheid is dan onmisbaar. Denk

bedrijfsleven geboren.

bijvoorbeeld aan vergunningverlening voor een uitbouw of de impact
van het plaatsen van zonnepanelen. En dus luidt de ambitie: ‘Een
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Uit de 3D-weergave. Thorbeckegracht, Zwolle

herkenbare realistische, virtuele omgeving die betrouwbaar en goed

gegevens, waardoor er sneller gewerkt kan worden.” Volgens Hedi

genoeg is om toe te passen bij de Omgevingswet’.”

van Dijk (Tygron) krijg je nu sneller een beeld van de impact van
bijvoorbeeld het bouwen van huizen of het aanleggen van groen op

Samenwerking met uiteenlopende belangen

zaken als geluid, luchtkwaliteit en leefbaarheid: “We kunnen met

Ben Bruns (Kadaster) spreekt over een ‘coalition of the daring’:

3D verschillende scenario’s inzichtelijk maken en inzicht geven in de

“We hebben allemaal hetzelfde einddoel voor ogen wat bereikt

kosten en baten.”

kan worden met opportunisme, lef en gewoon dóen.” Onder regie
van het Kadaster behartigt iedere partij zijn eigen doelen; deze
vullen elkaar aan. CycloMedia heeft een methode ontwikkeld die
de gebouwen in 3D-beeldmateriaal van een herkenbare textuur
voorziet. 3D Geoinformation-TU Delft ontwikkelt relevante
software die bijvoorbeeld de 3D-versie van de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) automatisch opbouwt vanuit de
2D-versie. Esri werkt aan verschillende manieren om deze data op
maat te ontsluiten. Het Kadaster bouwt het proces om zogenoemde
puntenwolken af te leiden uit stereo-luchtfoto’s.

Eerste gebruikers aan het woord

“Een herkenbare realistische,
virtuele omgeving die
betrouwbaar en goed genoeg
is om toe te passen bij de
Omgevingswet”
Stip op de horizon

Een 3D-weergave van de omgeving leent

Wens voor de toekomst? Dagelijks beschikking over actuele 3D-data

zich goed voor gebiedsontwikkeling en

van de leefomgeving. Jantien Stoter (TU Delft): “Technisch is er

planvorming. Adviesbureaus ROM3D en

al veel mogelijk. Hoe kunnen we deze 3D-technieken inzetten als

Tygron zijn de eerste gebruikers. Rik Olde

ondersteuningsinstrument voor de Omgevingswet? Dat wordt de

Loohuis (ROM3D) “We hebben met 3D

komende jaren de uitdaging!“ Niels van der Vaart (Esri): “Ik vergelijk

een interactief instrumentarium in handen

de ontwikkeling van het werken met geo-informatie in 3D vaak met

om ruimtelijke vraagstukken in beeld te

een kleurentelevisie: vroeger was het exclusief als iemand er een had,

brengen.” De 3D-weergave is volgens hem betrouwbaar voor klanten,

tegenwoordig weten we niet anders.”

omdat deze gebaseerd is op data van het Kadaster. Overheden,
provincies en gemeentes hebben volgens hem allemaal hetzelfde

www.kadaster.nl/omgevingswet

voor ogen: “3D-beelden worden gekoppeld aan eigen administratieve
terzake #4 | 2016
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UITGELICHT

De nieuwe Woningwet verplicht gemeenten,
huurdersorganisaties en woningcorporaties samen
afspraken te maken. Bijvoorbeeld: hoeveel sociale
huurwoningen zijn nodig? Zo ook in Haarlem.
Woningcorporatie Elan Wonen vroeg zich af:
hoeveel andere verhuurders dan corporaties zijn
er eigenlijk?

Woningcorporatie krijgt
zicht op huursector Haarlem
“Als je weet wat je voorheen niet wist, kunnen

beschikbaarheid voorop, verdeeld over een

en particulieren die woningen verhuren met

er betere afspraken gemaakt worden.” Was

gedifferentieerd woningbezit. Daarnaast moeten

een huurprijs tot 710 euro. Schaapman: “Het

getekend: Chris Schaapman, directeur-bestuurder

de woningen betaalbaar en duurzaam zijn. Over

is vreemd dat er met de gemeente afspraken

bij Elan Wonen in Haarlem. De gemeente maakt

deze drie elementen gaan de afspraken.”

worden gemaakt over beschikbaarheid van

het woonbeleid, de corporaties doen een voorstel
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woningen, terwijl de gemeente geen beeld heeft

voor hun bijdrage en de huurdersorganisaties

Wat wilde Elan Wonen weten?

van de beschikbaarheid van de particuliere

praten mee. Zo maakt Haarlem een gezamenlijke

Om goede afspraken te maken is informatie

sector.”

woonvisie.

nodig over de lokale woningmarkt. Wat wilde
de woningcorporatie weten? “Hoeveel sociale

Wat leverde het Kadaster?

De Haarlemse woningmarktambitie

huurwoningen zijn er op dit moment? Hoe groot

Het Kadaster onderzocht de verhuurmarkt en

“Een ongesegregeerde stad met gemengde

is de vraag en hoe ontwikkelt die zich? Is er een

leverde een overzicht van woningen naar type

wijken. Daarover is men het eens in het college”,

urgente behoefte? Hoeveel scheefwoners zijn er,

eigenaar. Eerst werden uit de Basisregistraties

aldus Schaapman. Welke keuze maak je dan

mensen die eigenlijk te goedkoop huren?” Het is

Adressen en Gebouwen alle woningen in

als corporatie om aan deze ambitie invulling

bekend wat de corporaties in Haarlem bezitten.

Haarlem gefilterd. Door de adressen te koppelen

te geven? “In de Elan Wonen-visie staat

Onbekend is het bezit van andere organisaties

aan de Basisregistratie Kadaster werden

Spelen met ruimtelijke
vraagstukken?
In Nederland doen we veel met weinig ruimte. Hoe? Door het land
slim in te richten. Het Kadaster gaat deze uitdaging dagelijks aan.
U ook? Speel de game Move a Lot en test uw kennis van ruimtelijke
vraagstukken.

www.kadaster.nl/movealot

“Als je weet wat je voorheen
niet wist, kunnen er betere
afspraken gemaakt worden”
de woningeigenaren zichtbaar, particulieren en
instanties. Wanneer deze meer dan 3 woningen
op naam hadden, gold de aanname dat zij de
woningen verhuren. Dit geeft een indicatie van de
grote en kleine particuliere verhuurders in Haarlem.
Schaapman: “Dit onderzoek is een eerste aanzet. Het
heeft geholpen om een beeld te krijgen van de totale
verhuursector. Wellicht geeft een vervolgopdracht nog
meer duidelijkheid welke spelers wat precies bezitten,
zodat we ook met hen in gesprek kunnen gaan.”
terzake #4 | 2016
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RAAKVLAK

Met provincies webportaal bouwen
voor agrarische grondmarkt
Onder meer de provincies Overijssel en Noord-Brabant werkten samen met het Kadaster aan AGRIS:
het Agrarische Grondmarkt Informatie Systeem. Het online portaal sluit dan ook naadloos aan bij de
wensen van de gebruikers: gemakkelijke toegang tot actuele en flexibele informatie.
Houvast voor markt- en prijsontwikkelingen

Nauwe betrokkenheid afnemers

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Sjaan Ippel (provincie Overijssel, links op de

“Bijzonder was dat we tijdens de ontwikkeling

(RVO) hebben een abonnement en kunnen

foto) en Ralph Akkermans (provincie Noord-

een week samen met het technische team

daarmee zelf selecties maken op de agrarische

Brabant) hebben allebei bij DLG (Dienst

van het Kadaster optrokken”, aldus Ippel.

transactiegegevens. Ippel: “De insteek was om

Landelijk Gebied) gewerkt. Ze maakten

“Voordeel was dat we door de nauwe

zo snel mogelijk een eerste versie van AGRIS

daar intensief gebruik van een grondprijs-

samenwerking direct mee konden kijken,

op te leveren om te kunnen gebruiken voor ons

informatiesysteem bij de aan- en verkoop

keuzes konden maken en aanpassingen

werk. Het Kadaster gaat nu verbeterpunten

van gronden en het volgen van markt- en

konden doorvoeren.”

doorvoeren.” Akkermans: “Het is fijn dat we

prijsontwikkelingen. Toen DLG opgeheven

dankzij AGRIS, naast selecties op de data, ook

werd, betekende dat ook het einde van het

Webportaal AGRIS

selecties via een kaart kunnen maken. Dat kon

systeem. Akkermans: “Dat is echt een gemis in

AGRIS is te vinden onder het portaal Mijn

voorheen bij DLG niet.”

ons huidige werk...”

Kadaster. Een aantal provincies en de
Kruisbestuiving

Dataset over de agrarische grondmarkt

Akkermans: “De samenwerking is een

Ippel: “Na DLG kwam ik in dienst bij

kruisbestuiving geweest. Iedereen heeft zijn

de provincie Overijssel. We voerden

eigen specialisme. Ik weet zeker dat als we

gesprekken met het Kadaster over agrarische

niet zo nauw betrokken waren geweest, de

transactiegegevens en zo is het balletje gaan

ontwikkeling veel langer zou hebben geduurd.

rollen.” Het Kadaster werkte toen al samen

Samen optrekken is echt onze kracht geweest.”

met het Landbouw Economisch Instituut
(nu: Wageningen Economic Research) aan
een dataset over de agrarische grondmarkt.
Eind 2015 waren er voldoende afnemers om
een speciaal webportaal in te richten voor
de ontsluiting van de data. De afnemers,
waaronder verschillende provincies, waren hier
zeer nauw bij betrokken.

“Samen optrekken is echt
onze kracht geweest”
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DE GRENZEN OVER

Ambassade, bedrijfsleven
en Kadaster versterken
elkaar in Suriname
Wat gebeurt er als je elkaar gebruik laat maken van elkaars netwerk en relaties?
In Suriname lieten de Nederlandse ambassade, de Nederlandse geo-sector en het
Kadaster zien welke kansen dat oplevert. Hoe hulp en handel hand in hand gaan.
Ambassades
Nederlandse ambassades en missieposten zijn
netwerkorganisaties die diverse partijen met elkaar
verbinden. Ze hebben veel kennis van de lokale situatie
in het buitenland en leggen precies de goede contacten.
Ook geven ze invulling aan een duidelijk Nederlands
internationaal beleid om handel en hulp in samenhang te
ontwikkelen.

Kadaster wereldwijd
Het Kadaster is al meer dan 20 jaar actief buiten Nederland.
We hebben zo niet alleen veel kennis opgebouwd over
landadministratie in andere landen. Ook is er een stevig
netwerk ontstaan met lokale partnerorganisaties en
experts. Wereldwijd.

Samenwerken
Door samen te werken met ambassades bereiken we
veel betere resultaten dan wanneer ieder voor zich
werkt. Zo trekken we bijvoorbeeld in Colombia samen
op om landregistratie te bevorderen als onderdeel van
het vredesproces. In Mozambique brengen we lokale en
nationale registratiesystemen met elkaar in verband. En in
Bangladesh pakken we gezamenlijk goede landregistratie

en Royal HasKoningDHV. We hebben verkend welke
samenwerkingen toegevoegde waarde kunnen hebben. Niet
alleen op het gebied van diensten en producten; maar ook
wat betreft opleiding, kennis, capaciteit en het overbruggen
van cultuurverschillen. Zowel deelnemers als Surinaamse
gastpartijen waren zeer tevreden over de zakelijke kansen
die de missie heeft opgeleverd. Als afsluiting ondertekenden
GeoBusiness Nederland en de ICT associatie van Suriname
een samenwerkingsovereenkomst onder toeziend oog van
de Nederlandse ambassadeur (zie foto).

op als basisvoorwaarde voor conflictoplossing en gelijkheid
tussen vrouwen en mannen.

“Wij zijn trots dat we met hulp van Kadaster

Kansen voor het bedrijfsleven

en GeoBusiness Nederland, Surinaamse en

In Suriname gebruiken we deze samenwerking om ook

Nederlandse ondernemers in de geo-sector bij

het geobedrijfsleven - in Nederland en in Suriname - hier
in mee te nemen. Samen met de branchevereniging
GeoBusiness Nederland, de Nederlandse ambassade en
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland hebben we

elkaar hebben kunnen brengen”
Ernst Noorman | Nederlandse Ambassadeur in Suriname

een geo-handelsmissie en studietour georganiseerd naar
Suriname. Vijf Nederlandse bedrijven namen deel aan de
missie: Nazca IT, VGI Support, Geospotter, Geometius
terzake #4 | 2016
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KWARTAAL IN CIJFERS

2016, kwartaal 3
Aantal akten

Kwartaalcijfers Terzake nader verklaard
Terzake toont kwartaalcijfers over de woningmarkt. Onder akten
vallen onder meer de levering van onroerend goed, ruiling of een

Aantal hypotheekstukken

verklaring van erfrecht. Onder hypotheekstukken vallen bijvoorbeeld

kwartaal 3, 2016

103.269 (+15,3%)

kwartaal 3, 2016

91.604 (+10,2%)

kwartaal 3, 2015

89.561

kwartaal 3, 2015

83.142

hypotheekinschrijvingen en beslagen. Onder executieveilingen vallen
de akten waarbij onroerend goed in opdracht van een hypothecaire
schuldeiser is geveild.

Actuele marktgegevens via Vastgoed Dashboard
Actuele en uitgebreide vastgoedcijfers vindt u in ons Vastgoed Dashboard.
Ga hiervoor naar de homepage van www.kadaster.nl.
Elke maand actualiseren wij de cijfers. U kunt de informatie opzoeken,
vergelijken en downloaden.

Prijsindex Bestaande Koopwoningen (pBK)
Het Prijsindexcijfer van Bestaande Koopwoningen geeft per kwartaal
het prijsverloop weer van bestaande woningen die door particulieren
zijn gekocht. Nieuwbouwwoningen maken geen deel uit van de index.

particuliere woningen 77%
agrarisch 4%
bedrijfsmatig 4%
overig 15%

particuliere woningen 83%
agrarisch 1%
bedrijfsmatig 4%
overig 12%

Het cijfer is een gezamenlijke statistiek van het Kadaster en het
CBS. Door rekening te houden met de WOZ-waarde, corrigeert het
CBS de index voor prijsveranderingen die alleen het gevolg zijn van
kwaliteitsverschillen tussen de verkochte woningen. Deze correctie
vindt niet plaats bij het bepalen van de Gemiddelde Koopsom.

Aantal nieuw ingeschreven schepen en luchtvaartuigen
2015
140

2016

159

Gemiddelde koopsom woningen

4

3

totaal
2/1 kap woningen
appartementen
hoekwoningen
tussenwoningen
vrijstaand
onbekend

€ 0-100

€ 100-200

€ 200-300
€ 300-400
€ x 1000

3.429

2.251

3.083

€ 400-500

> € 500

Gem. prijs

grasland /ha

akkerbouwland /ha

€ 42.397
7.338

7.696

€ 438

€ 437

2016

€ 44.170

Gem. prijs

bouwkavels

€ 41.552

Aantal

bouwkavels /m2

€ 43.713

Gem. prijs
2015

14

2.076

7.548

5.406

19.462

2.765

2.884

2016

15.651

22.341

2015

24.420

Aantal geregistreerde verkochte woningen per prijssegment

Aantal geregistreerde verkochte woningen
totaal
2/1 kap woningen
appartementen
hoekwoningen
tussenwoningen
vrijstaand
onbekend

Gemiddelde hypotheeksom woningen
totaal
2/1 kap woningen
appartementen
hoekwoningen
tussenwoningen
vrijstaand
onbekend

2015

2016

233.301
261.387
191.946
229.148
219.187
350.647
226.588

249.593
278.890
202.686
245.752
233.887
373.447
250.717

2015

2016

50.609
5.321
13.655
6.748
16.853
5.925
2.107

60.707
6.149
17.106
7.867
19.933
7.779
1.873

2015

2016

257.516
282.557
213.146
251.896
240.788
353.053
284.663

273.243
303.220
216.727
265.284
254.946
378.481
305.212

KADASTERGEZICHTEN

2015

105

2016

prijsindex bestaande koopwoningen (pbk)
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3e kwartaal

Eengezins-hoekwoning

Eengezins-vrijstaand

4e kwartaal
4e kwartaal

Eengezins-tussenwoning

3e kwartaal
3e kwartaal

85
20.000
80
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2016

90 Appartementen
25.000
85
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100
95
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100
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september
september

20.000
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25.000
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Aantal geregistreerde verkochte woningen
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15.000
10.000
10.000
5.000
5.000

Ryna Reijngoud
Projectleider Gebiedsinrichting |
docent interne vakopleidingen

“De kracht van de interne
opleiding zit ‘m in het feit dat je
vanuit je eigen vakgebied iets
leert aan anderen”
“Al jaren werk ik als projectleider Gebiedsinrichting. Maar sinds eind vorig
jaar ben ik ook docent interne vakopleidingen. In mijn geval vooral om
nieuwe landmeters op te leiden. Omdat de interne vakopleidingen verder
worden geprofessionaliseerd, werd er gezocht naar docenten. Daar ben
ik er één van. Naast docenten zijn er onder meer kwaliteitscoördinatoren

september

augustus

juli

mei

juni

april

maart

februai

januari
2016
2016

december

oktober

november

augustus

september

Aantal executieveilingen en beslagen woningmarkt

bij betrokken.
Vanuit mijn functie en vakgebied mag ik nieuwe landmeters
leren waar bijvoorbeeld de afdeling Ruimte & Advies staat in de
organisatie. Daarnaast krijgen ze inzicht in het werk dat wij doen in
verkavelingsprocessen. Met een rollenspel spelen we na hoe het gaat in
de praktijk. Ook leren ze vanuit de Kadastersystemen te herkennen waar

Aantal veilingen woningmarkt

september
september

augustus
augustus

juli juli

mei mei

juni juni

april april

maart
maart

februai
februai

januari
januari

december
december

oktober
oktober

november
november

augustus
augustus

september
september

herverkavelingen in Nederland gaande zijn en hoe ze werken.
Iedere docent heeft z’n eigen expertise. Zo doet iedereen wat hij of zij
goed kan. Dat kun je dan optimaal overbrengen op anderen. De kracht
van de interne opleiding zit ‘m in het feit dat je vanuit je eigen vakgebied
iets leert aan anderen. Een echte win-win situatie!”

Aantal beslagen woningmarkt

terzake #4 | 2016
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PRODUCT & PRAKTIJK

Open geodata. Open decoratie.
Product open geodata uit Basisregistratie Topografie, Actueel Hoogtebestand Nederland 2 en Basisregistraties Adressen en Gebouwen | Gebruikt door
architect Rob de Vries in Alkmaar | Doel een kaart als decoratieve blikvanger gebruiken in het kantoor MOOI Noord-Holland | Hoe door open geodata te
combineren tot een printbare wandkaart

Architect Rob de Vries in Alkmaar wilde eens wat anders dan elke
vijf jaar een ander kleurtje in het kantoor van zijn opdrachtgever
MOOI Noord-Holland. Het kantoor is weliswaar een
rijksmonument, maar vanwege het feit dat er aan de binnenzijde
weinig historisch materiaal aanwezig is, heeft hij daar de vrije
hand. “Kaarten hebben mij altijd gefascineerd. En in de huidige tijd
is het steeds makkelijker om grote prints te laten vervaardigen. Zo
kwam ik op het idee om prints van de kaart van Noord-Holland te

gebruiken.” In zijn kaart zitten open geodata vanuit verschillende
bronnen, waaronder het Kadaster. “Kaarten zijn vanwege de
figuratie behoorlijk druk. Daarom heb ik gekozen om ze in een
terughoudende rustige grijsgroene tint te laten drukken, anders
wordt het al snel een spektakel. Het ziet er uit als een reliëf, maar
is dat niet. Omdat het door het hele gebouw heenloopt, lijkt het
alsof je door een landschap loopt.”

www.kadaster.nl

