
Presentatie:  Aan de slag in de Kadastrale Archieven.     09-03-2019 
 

Begrippenlijst: 

 

Hulpkaart: Van elke wijziging in de perceelgrenzen maakt het Kadaster een hulpkaart op 

schaal. Die geeft de relatie weer tussen de vervallen en ontstane percelen. De 

gebruikte kleuren geven informatie over de hoedanigheid van de grenzen en 

gebouwen. Nieuwe lijnen zijn rood, vervallen lijnen zijn blauw en lijnen die 

onveranderd blijven zijn zwart. Nieuwe perceelnummers zijn zwart, 

ongewijzigde perceelnummers zijn rood en vervallen perceelnummers zijn 

blauw. 

 

Veldwerk: Een veldwerk is een schets van een of meerdere nieuwe kadastrale grenzen. 

Een veldwerk is meestal niet op schaal maar de opgemeten maten staan er op 

de centimeter nauwkeurig vermeld. 

 

Metingstaat  st. 75: Voor de verwerking van de nieuwe perceelgegevens in de kadastrale  

  legger en andere registers werd een staat 75 opgemaakt. 

 

register 71: Het register Kadaster 71 is een percelenregister dat verwijst naar de kadastrale  

legger. Het register is per kadastrale gemeente ingericht en daarbinnen per 

sectie. Binnen een sectie werden de perceelnummers numeriek ingeschreven. 

 

Kad. Legger: De kadastrale legger ( register kad. 84) is ingericht per kadastrale gemeente. 

Het is het belangrijkste register om toegang tot de openbare register te krijgen. 

 

Hyp. 4: Register van Overschrijving. In dit register worden alle akten opgenomen die 

betrekking hebben op de overdracht van onroerend goed of de vestiging van 

zakelijke rechten.  Bv:  erfpacht, opstal, verklaring van erfrecht. 

 

Hyp. 3: Register van inschrijving. In dit register worden alle zekerheidsrechten 

ingeschreven. Dat zijn de hypotheken en beslagen. 

 

Interessante websites:  
 

Het boek: Aan de slag in de kadastrale archieven kan besteld worden met onderstaan link:  

https://www.kadaster.nl/producten/akte-en-onderzoek/boek-aan-de-slag-in-de-kadastrale-

archieven 

 

 

http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl 

De collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832 

Met het eindigen van de website WatWasWaar.nl is de gehele collectie scans van Kadastrale 

Kaarten 1811-1832 vanuit WatWasWaar overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed. Deze digitale collectie omvat ruim 17.000 scans van het losbladig kaartsysteem van 

getekende kadastrale overzichtskaarten en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans) en 

ruim 143.000 scans van de pagina's van de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafels 

(OAT-bladen). De collectie is vanaf nu beschikbaar via onze beeldbank. Instructie bij het 

zoeken door deze collectie staat onder de 'FAQ' tab. 

https://www.kadaster.nl/producten/akte-en-onderzoek/boek-aan-de-slag-in-de-kadastrale-archieven
https://www.kadaster.nl/producten/akte-en-onderzoek/boek-aan-de-slag-in-de-kadastrale-archieven
http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/
http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/faq


http://pdokviewer.pdok.nl/  

Toont het huidige perceel en je kunt dit perceel door middel van de x en y coördinaat bepalen. 

 

http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/overijssel/overrijsel 

Toont de percelen die op de minuutkaarten van 1832 staan. Ook hier is door middel van de x 

en y coördinaat te bepalen waar het perceel ligt. 

 

http://pdokviewer.pdok.nl/
http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/overijssel/overrijsel


De dvd:  KADASTRALE   ATLAS  OVERIJSSEL 1832  

 

http://www.topotijdreis.nl/ 

 

 



https://perceelloep.nl/ 

Toont van alle percelen de kadastrale informatie en de adresgegevens. 

 

 

https://bagviewer.kadaster.nl 

Geeft antwoord op de vraag: wanneer is het huis gebouwd. 

 

 

 

https://perceelloep.nl/
https://bagviewer.kadaster.nl/

