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Basislaag: gebouwen en percelen
van het oudste Kadaster (1812-
1832)
De basisla:rg van HISGIS bestaat uit de

oudste cartografisch betrouwbare bezits-

registratie per perceel, namelijk die van

het kadaster. I)at is een instelling uit de tijd
r,'an Napoleon, opgezet om een eerlijke

erondslag te verkrijsen voor het heÍïèn van

grondbelasting. De eerste Nederlandse

kadasterkaarten dateren uit 1812 cn l813.

Omdat de oprneting voor het hele land
bijna nvintig jaar in beslag narn, kon het
kadaster pas in 1832 in terking treden.

Voor cle HlSGlS-basislaag zijn de kadaster-

kaarten digitaal nagetekend en in een

coördinatenstelsel geplaatst, waardoor ze

op alle topograÍische kaarten passen.

\renolgens zijn aan elk perceel de bijbeho-
rende gegevens over eieenaren, bodemge-

bruik en waarde anno 1832 gehangcn.

Voor Overijssel rverden op die manier 1517

kadzrsterkaarten venr,erkt met in t()taal

250.000 percelen.

Het beeld van 1832 als startpunt
voor heen- en terugreizen in de tijd
Het oudste kadaster is tot stand gekomen

in ecn tijd dat dc rrrimte nog rriet aart

voortclurende veranclering onderhevig u.as.

Vóór 1832 lagen de rneeste steden besloten

binnen hun grachten en beperkte het land

erbuiten zich tot wat in de rniddeleeurven

en de zeventiende eeul lvas ontgonnen.
De opname van 1832 geefl daarom een

goed beclcl r'an Neclerlancl r,óór de sroot-
schalige ingrepen in het lanclschap. Hij
vormt. met zijn registergegevens tevens een

geschikt vertrekpunt voor speurtochten
tenrg in cle trjd. Hoe rneer informatielagen
op rle Íirndering van 1832 aarrgesloten

lvorden, des te groter het aantal com-

binatien-roselijkheden. l)e aansh-ritbare

iníormatie relsclrilt pcr plorincie en pcr



plaats, afl-rankelijk van wat be\,\,aard geble-

ven is en hoe het met de bewerking staat.

Andere algemene kaart- en
informatielagen
De 1832-laag met zljn gebouwen en perce-
len is voor heel Nederland vrijrvel hetzelfde

van opzet. Deze bevat niet alleen informa-
tie over de ligging. omvang. eigenaars en

transparant onder de perceelslaag van

1832 worden geprojecteerd. Dat geldt op
termijn ook voor de gedetailleerde
hoogtekaart, gebaseerd op het Actueel
Hoogtebestand Nederland (AHN).

De presentatie op het scherm
Zodra men van de homepage wuu.his§s.nl

doorklikt naar een provincie, belandt men

de waarde van het onroerend goed, maar

geeft ook de dorps- en gemeentegrenzen
aan. De laag kan gecombineerd worden
met elke topografische opname (1:50.000

en 1: 25.000) die voor het hele land
bewaard gebleven is. Historisch interessant
zijn vooral de Topographisch-Militaire
Kaart (TMK) van 1850-1864 en de

Bonnebladen uit de periode 1900-1930.

Deze kunnen door rasteraÍbeeldingen

in de weergave van de hoofdkaart. Deze

heeft rechts een variabel gedeelte voor de

presentatie r,an zor,r,el de data-informatie

als de legenda. Aan de bovenkant is de

kaart voorzien van twee schui{es. De een is

om te kunnen in- en uitzoomen. De ander
is om de transparantie van de onder de

gegevenslaag te presenteren rasterkaart te

kunnen regelen.



Linksboven zijn zes cenrrale tabs aange_
bracht: Ga naar, Kaartlagen, Achtngrontl,
Oauzicht, Google Maps en Zoehen.

De eerste tab brengt de gebruiker per
provincie naar de (kadastrale) semeente
waan,an hlj de kaart wil bekljken en \{aarop
hij wil inzoomen.

Kaartlagen is de belangrijkste tab, ornclat
deze toegang biedt tot de databestanclen
en kaarten. Na het aanklikken verschijnen
de kaarten op een rijtje. Het is venolgens
een klvestie van aanvinken en de bestan_
den met de pijltyes in de gewenste volgorde
plaatsen. De gegevens van 1832 vindt men
daarbij in een aantal aparte lagen uitge-
splitst: gebouwen, eigenaren, percelen en
opbrengst per hectare. Diverse eenheclen
kunnen daarbij zowel in zrvarr/wit (open)
als in kler,rr worden weergegeven. Bovenin
treft men nog drie extra filters: één op
pror,,incie, één op eigenaar/leverancier van
de databestanden, en één op thema. De
inschakelins enan biedr de mogelljkheid
om naar data over rneer dan één provincie

te zoeken. Door bijvoorbeeld .kadaster,

aan te r,inken kunnen de kadastergegevens
voor Fnslàn en Overjjssel aan elkaar vast
gepresenteerd worden zodat een samen-
hangend beeld ontstaat. Wanneer na
keuze een kaartlaag is opeeroepen, kan
men via het klikken op een perceel of
icoon§e de bljbehorende gegevens rechrs
in de 'informatieruimre,in beeld krljgen.
Voor de verduidelljking wordt daarblj een
legenda geboden.
Oaenicht biedt een te verplaatsen uitklap_
scherm dat verraadt naar welke plek in
Nederland men is gereisd.
Met de tab Achtergronrt z11n d,e algemene
informatie en kaartlagen te activeren die
men onder de databestanden seproject_
eerd wil zien. Bijvoorbeeld de Topograph_
isch-Militaire kaart van 1864, de Bonne_
bladen van 1900-1g30 en - op termijn _ een
versie van de hoogtekaart (AHN).
Via de tab Googte Maps kan het huidige
luchtfoto- of stratenbeeld van de bekende
Google Maps-site ingeschakeld worclen.
Deze verschijnt in een uitklapscherm. Ais



men hierin door de ruimte beweegt, vemn-

dert ook het grote kaartbeeld op zoln
marrier dat in beide schermen steeds dezelË

de ruimte r''ord getoond, Meí deze functie
kan trouwens ook genavigeerd lvorden.

Percelen worden met de tab Zoehcn gese-

iecteerd op perceelnummer. achlernaam.

voorÍlaam, beroep, woonplaats, artikel-
nummer of soort eigendom efl op een

combinatie van deze. zoektermen. Zo

kunnen biivoorbeeld alle percelen in
eigendom van een bepaald persoon of
instelling in de gehele provincie worden
geselecteerd, De percelen ziln verschillend
van kleur, aÍhankelijk van het grond-
gebrulk. Klikt u öp,een perceel dan
verschijnen de bijbehorende gegevens

rechts in het scherm.

Perspectieven
HISGIS 'lvordt voortdurend met nieuwe
bestanden uitgebreid waardoor er steeds

meer verbalden te leggen zijn. Biivoorbeeld
met manuscriptkaarten en historische erË

goedinformade. Ook valt te denken aan

lokalisatie lan de oude Marke-grenzen en

de Overljsselse Havezaten. Voor de negen-
tiende eeuw kan gedacht worden aan

koppeling tussen kadasffale gegevens en

huisnummers; waarmee volkstellingen en
andere sociale gegevens ruimteliik te
presenteren ziin. Bovendien is het systeem

uit te breiden rnet luchtfnto's. bodemkaar-

ten, archeologische verwachdngskaaften,

Iokaliseertrare erfgoedinformatie betref-
fende monumenten e,d, Het basisbestand

'kadaster 1832' dient ais fundament voor
toekomstige aanwllingen.




