Wat is de Kadaster Archiefviewer?
Bij de regionale historische centra BHIC (Den Bosch), Groningen (Groninger
Archieven), Maastricht (RHCL) en Middelburg (Zeeuws Archief) is het programma “Kadaster
Archiefviewer” beschikbaar. Welke archieven worden er mee ontsloten en wat kun je er mee
doen?

Achtergrond.
Het zoeken in kadastrale archieven was niet eenvoudig. Wanneer het ging om de
eigendomsregistratie in de kadastrale leggers ging dat nog wel via bewaarde gemeentelijke
afschriften in het gemeente- archief of de originele exemplaren in de regionale archieven.
Deze laatstgenoemde waren daar ook gescand beschikbaar via het programma “Digilegger”.
Kadastraal kaartmateriaal is een ander verhaal. Bij gemeenten werden schaduwexemplaren
van de rijkskadasterkaarten voor allerlei doeleinden als werkexemplaren gebruikt. Die zijn
niet overal bewaard gebleven. In de gemeenten waar ik onderzoek deed, was slechts
fragmentarisch kadastraal kaartmateriaal bewaard. Waarom? Werden ze zo onoverzichtelijk
door allerlei aantekeningen? Waren ze lastig op te bergen of had de dienst gemeentewerken
een eigen werkarchief dat op zeker moment opgeschoond werd?
Bij het historische onderzoek voor mijn boek “Wonen in dammen en mijnen” was kadastrale
kaartinformatie op perceelniveau noodzakelijk. De enige plaats waar ik die toen kon vinden,
was de dienst van het Kadaster zelf. Na een verzoek bij de Raad van Bestuur kreeg ik
toestemming om in een van hun kantoren het gedigitaliseerde archief van hulpkaarten en
veldwerken te doorzoeken.
Inmiddels hoef je voor historisch kadastraal onderzoek geen toestemming meer te vragen.
Het kan snel en efficiënt via het programma Kadaster Archiefviewer, dat beschikbaar is bij de
eerdergenoemde regionale historische centra.

De kadastrale informatie uit de Kadaster Archiefviewer mag alléén voor historische
doeleinden worden gebruikt en gepubliceerd. Bij publicatie van persoonsgegevens dient
rekening te worden gehouden met geldende privacy wetgeving.
Voor doeleinden in het rechtsverkeer dien je het onderzoek te laten verrichten door dé
autoriteit op dit gebied: het Kadaster.
Wat is er in de Kadaster Archiefviewer te vinden?
Om te beginnen: wat niet? Je treft er geen kadastrale overzichtskaarten in aan van (delen
van) gemeenten. Deze vind je digitaal via internet of fysiek bij de RHC’s of gemeentelijke
archieven. Zo vind je de eerste kadastrale overzichtskaarten uit 1832 (ofwel minuutplannen)
via www. http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl . De minuutplannen uit Noord- Brabant zijn te
vinden op www.bhic.nl . Latere overzichtskaarten, zoals de schattingskaarten (voor de
grondbelasting) van circa 1885, vervallen bijbladen en vervolgminuutplans, zijn in fysieke
vorm bij de RHC’s te vinden. Ook vind je in de Kadaster Archiefviewer geen alfabetische
naamlijsten, oorspronkelijke en suppletoire aanwijzende tafels (OAT en SAT) van eigenaren.
Voor OAT’s zie ook www. http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl .
Wat is er dan wel te vinden? Sinds de instelling van het Kadaster, in de Franse tijd, is er veel
kadastraal materiaal gemaakt, gearchiveerd en ook weer verdwenen. De Kadaster
Archiefviewer ontsluit daar een deel van. Het programma geeft een zoekmogelijkheid in een
achttal onderdelen van de kadastrale archieven; zowel ruimtelijk als administratief van aard.
Voor veel onderzoek kun je daar prima mee vooruit. Het kaartmateriaal is per perceel of
groep percelen getekend.
De acht onderdelen zijn: hulpkaart, veldwerk, dienstjaarveldwerk, projectveldwerk, lijst 78a,
leggerartikel, register 71 en legger- rest. Ik zal daar hierna afzonderlijk op in gaan.
Naast het archiefmateriaal biedt de Kadaster Archiefviewer twee hulptools. Een om snel naar
de toekomst en het verleden van een perceel te reizen: de filiatie. De andere is een
zoekfunctie naar huidige kadastrale perceelsnummers via adresgegevens. Handig als je het
kadastrale perceelnummer van een huis niet kent.
Samenhang van de onderdelen uit de Kadaster Archiefviewer.
Drie van de onderdelen, namelijk het projectveldwerk, de lijst 78a en de legger- rest zijn
“extra’s”. Daar bedoel ik mee dat ze voor ruimtelijk- historisch onderzoek niet noodzakelijk
geraadpleegd hoeven worden. Verder is het register 71 een hulpregister voor wanneer je de
relatie tussen een perceel en de eigenaar niet kent. Je vind daar geen inhoudelijke informatie
over een perceel of eigenaar, alleen een verwijzing van perceel- naar artikelnummer (c.q.
soms volgend perceelnummer).
Het basisproces van het kadaster bestaat uit meten, tekenen en administreren.

De Kadaster Archiefviewer biedt administratieve (geschreven) en ruimtelijke (getekende)
informatie. De samenhang daarvan vind je na de bespreking van de onderdelen hierna.
De acht onderdelen van de Kadaster Archiefviewer.
Hierna niet de volgorde die de Kadaster Archiefviewer hanteert, maar een die het
“bedrijfsproces” van de onderdelen in de tijd volgt.
1. Dienstjaarveldwerk
Elke doorgegeven verandering op het minuutplan werd
opgemeten door de landmeter. Hij ging ter plaatse en tekende
zijn bevindingen op. Dat gebeurde op een vel papier, waarop hij
alle veranderingen in een (dienst)jaar en in een bepaalde
gemeente bijhield. Was het vel binnen een jaar vol, dan maakte
hij een volgende. Deze inmetingen zijn vanaf ongeveer 1844
voor een groot deel bewaard gebleven en in de Kadaster
Archiefviewer te zoeken op dienstjaar.

2. Veldwerk
Na 1878 voldeed het systeem van dienstjaarveldwerken per jaar
en gemeente niet meer. Overgegaan werd op het maken van
Veldwerken. Ook dit is een opmeting en registratie door de
landmeter in het veld, maar nu op perceelnummer doorzoekbaar.
Elke opmeting van een perceel, of van meerdere percelen bij een
bezoek door de landmeter, krijgt een eigen vel. Veldwerken en
dienstjaarveldwerken zijn erg interessant door de aantekeningen
die er op staan. Geen wonder dat ook de (rijdende) rechter ze
raadpleegt! Het is dus zeker de moeite waard om de veldwerken
te betrekken in je onderzoek.

3. Hulpkaart
Elke verandering op het oorspronkelijke minuutplan wordt op schaal op een hulpkaart
ingetekend. De gegevens daarvoor worden ontleend aan het door de landmeter gemaakte
veldwerk. De hulpkaarten hadden een officieel karakter en werden ondertekend door de
landmeter en geverifieerd door de ingenieur-verificateur. De hulpkaarten worden door het
Kadaster gebruikt om onder andere bijbladen, vervolgminuutplans en gemeenteplans
(kopieën daarvan) te maken. Op de hulpkaarten staan alleen de gemuteerde percelen
ingetekend en zijn diverse administratieve gegevens, zoals onder andere een
archiefnummer, bijgeschreven. Door de gebruikte kleuren (zie daarvoor de handleiding) kunt

u er op zien wat er veranderd is ten opzichte van de vroegere situatie. Door de zogenaamde
bijpijling ziet u ook welk gebouw tot welk perceel hoort.

4. Leggerartikel
In de praktijk “kadastrale legger” genoemd. De legger bevat de administratie van percelen
per eigenaar. Er werden veel gegevens in bijgehouden. Van gemeente, sectie en
perceelnummer, tot buurtschap, adres, gebruik, classificatie, reden van de mutatie alsmede
de vorige en volgende vindplaats van het perceel toe. Ook vind je er veelal een verwijzing
naar het aktenummer van de Hypotheekbewaarder. In Kadaster Archiefviewer kun je de
leggers van 1832-1988 raadplegen. Dit in tegenstelling tot de veldwerken en hulpkaarten
waarvan dat tot op heden mogelijk is.

5. Register 71
Is een verwijzingstabel van kadastraal perceelnummer naar de artikelnummers van de
opeenvolgende eigenaars. Het woord eigenaar komt in de kadasterregistratie overigens niet
voor; daar heeft (heet) elke eigenaar een artikelnummer. Register 71 is een hulpregister dat
u verder op weg kan helpen wanneer de eigenaar van een perceel niet bekend is. Als een
register vol was, werd een nieuw aangelegd. U moet daarom vaak in verschillende series
zoeken. Wanneer in het register het woord “later” is gebruikt wordt daarna geen
artikelnummer, maar een kadastraal perceelnummer bedoeld binnen dezelfde sectieletter.

6. Projectveldwerk
Voor sommige grote projecten, denk aan kanaal- of wegaanleg, ruilverkaveling of
grootschalige stadsinventarisatie, werden wel projectveldwerken gemaakt die de kadastrale
toestand in dat tracé of gebied weergaven. Van Noord- Brabant zijn betrekkelijk weinig
projectveldwerken in dit archief aanwezig. Ook andere instituten als Rijkswaterstaat en de
Cultuurtechnische dienst maakten projectveldwerken. Die zijn niet via de Kadaster
Archiefviewer te raadplegen.
7. Lijst 78a
Deze lijst bevat voor sommige minuutpercelen een verwijzing naar het archiefnummer van
het eerste veldwerk en/of hulpkaart waarop het perceel (met ongewijzigd nummer) gewijzigd
is.
8. Legger- rest
De legger-rest bevat diverse documenten zoals alfabetische naamlijsten (bladwijzers van de
eerste versie leggers en het begin van het alfabet van de tweede serie leggers), tarieflijsten
en aanwijzingslijsten. Voor de meeste onderzoeken niet noodzakelijk. Blader er bij
gelegenheid eens doorheen en trek uw eigen conclusie. Alfabetische naamlijsten zijn ook op
papier raadpleegbaar in rijks- en gemeentelijke kadasterbestanden. Soms zie je daar de
artikelnummers van eigenaren die wel eens in de OAT willen ontbreken.

Samenhang
Enkele onderdelen van de Kadaster Archiefviewer werden alleen in bepaalde tijden gebruikt.
De afbeelding geeft de samenhang er tussen weer.

Gebruik van de Kadaster Archiefviewer.
Dit artikel is geen handleiding. Die is beschikbaar bij de regionale historische centra. De
studiezaalmedewerkers daar kunnen je er met je vragen helpen.
Zoeken in de Kadaster Archiefviewer kan op basis van perceelgegevens (kadastrale
gemeente, sectie en perceelnummer), of via een actueel adres. Een ingang op naam van de
eigenaar (= artikelnummer) is niet in het programma begrepen. Naamlijsten zijn meestal wel
te vinden in regionale historische centra of gemeentelijke archieven. Zie daarvoor mijn artikel
over het zoeken van eigendommen op naam.
Voor het doen van onderzoek in de Kadaster Archiefviewer is een startpunt in de vorm van
een sectie- en perceelnummer, of een actueel adres nodig. Heb je die niet en je weet wel
waar het perceel gelegen heeft of ligt, zoek dan naar de perceelgegevens op minuutplan,
schattingskaart of ander relevant kaartmateriaal. Ook bouwvergunningen,
onbewoonbaarverklaringen, advertenties over huizenverkoop, brochures, notariële akten,
bestemmingsplannen en OZB- gegevens bevatten kadastrale informatie waarmee je op zoek
kunt gaan.
Heb je in de Kadaster Archiefviewer gevonden wat je zocht? Die gegevens kun je dan
opslaan of afdrukken. Voor kaartmateriaal heeft opslag de voorkeur, omdat een afdruk
meestal slecht leesbaar is. Het digitale plaatje laat zich met een beeldbewerkingsprogramma
goed hanteren.
De filiatie.
Filiatie kun je als de verwantschap tussen percelen in de tijd beschouwen.
Deze optie laat van een perceel de nummers zien, die het in het verleden had of in de
toekomst krijgt. Knap van het Kadaster die deze snelle en betrouwbare tool ontwikkelde.
De kadastrale archiefviewer geeft, bij raadpleging van hulpkaarten, veldwerken en register
71 (dus wanneer er een perceelnummer als zoekterm is gegeven), een automatische filiatie
naar toekomstige of oudere nummers van dat perceel. Vanaf de eerste mutatie op het
minuutplan tot nu. En omgekeerd.

Filiatie vanaf perceelnummers uit het minuutplan is niet mogelijk.
Voor de werkwijze: zie de handleiding op het archief of vraag de studiezaalmedewerker.
Makkelijk van de filiatie is:
•

De snelheid, handig voor een quick- scan, geen “overbodige” stappen als “vervallen
vrijdom”, “redres” etc. inzien,

•

Biedt zelfs resultaat bij een mankement in de legger! Én voor de periode ná 1988
(want dan bestaat de legger niet meer).

Minder van de filiatie is:
•

Gegevens beperkt tot perceelnummers, dus geen eigenaar, oppervlakte, gebruik,
adres, verwijzing naar hypotheekakte. Voor ruimtelijke en administratieve informatie
moeten alsnog de legger en de kaart geopend worden,

•

Filiatie vanaf of naar het minuutplan (om de situering in de omgeving te weten) is niet
mogelijk.

Lastig van de filiatie is:
•

Je raakt het spoor door de vele gegenereerde perceelnummers snel bijster.

Zoeken op adres.
Via het hoofdmenu van de Kadaster Archiefviewer is het mogelijk een zoekactie te beginnen
door het invoeren van adresgegevens. Deze optie vraagt een actueel adres of postcode met
huisnummer en plaatsnaam. Een in te voeren straatnaam moet volledig, zonder afkortingen,
worden ingevoerd en de plaatsnaam moet stroken met het postcodegebied.
Pas op!
Het kadaster is een lijdend systeem, dat wil zeggen het gaat niet zelf op zoek naar mutaties
in het veld. Dat betekent dat de jaartallen (vuistregel is dat de mutatie plaatsvond in het jaar

vóór het dienstjaar) niet hoeven te stroken met de feitelijke mutatiedatum, maar bij een latere
gelegenheid kunnen zijn geconstateerd.
Gebruik de Kadaster Archiefviewer ook niet als amateur- jurist. Bij geschillen zal een rechter
slechts door het kadaster zelf geproduceerde gegevens accepteren.

Enkele voorbeelden van onderzoek.
Kadastraal onderzoek gaat echt leven wanneer het “verhalend” wordt beschreven.
Interessant wordt het wanneer het in relatie wordt gebracht met diverse historische feiten.
Eigendom van een persoon die vroeger leefde.
Dit voorbeeld werkt wanneer die persoon in 1832 leefde en eigendommen had. Je moet de
gemeente weten en liefst ook de sectie waarin het eigendom zich bevond. Zoek op www.
http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl in de O.A.T. (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) van de
betreffende sectie naar de naam van die persoon. Gevonden? Dan heb je ook een
perceelnummer en zijn of haar artikelnummer. Op basis van het artikelnummer kun je in de
leggers verder zoeken naar latere eigenaren van het perceel.
In de regionale historische centra worden naamlijsten bewaard, Dan kan zo’n onderzoek ook
in latere jaren starten. Zie ook hiervoor mijn artikel over het zoeken naar eigendommen van
personen. Ook notariële akten of andere persoongerichte stukken met verwijzing naar een
perceelnummer kunnen bij dit onderzoek als startpunt dienen.

Waar was de brand?
We vinden in een oude krant (bijvoorbeeld via
www.delpher.nl) een artikel over een brand. Uit de
gegevens kan echter niet worden opgemaakt, wáár
die brand precies was. Omdat we wel weten,
wanneer, kunnen we in de veldwerken (in
dienstjaarveldwerk direct, in veldwerk naar jaar
zoeken) zien of daar een aantekening over is. Is er
die niet, dan vinden we meestal in de hulpkaarten in
dat jaar (= dienstjaar minus een of meer jaren) wel
een of een groepje van “lege” percelen die voorheen
bebouwd waren. Dat is een indicatie. Door
vervolgens de perceelgegevens in de legger te
bekijken zien we de naam van een eigenaar,
meestal ook in de krant vermeld, en soms ook de
aantekening “afgebrand”. Ook de term “herbouw”
wordt in dit
geval wel gebruikt.

Verandering van ruimte en gebruik.
Doordat het kadaster ook het gebruik
van percelen en gebouwen registreert, is
die informatie bruikbaar voor degenen
die, bijvoorbeeld in een stadskern of
buitengebied, de ontwikkeling van het
gebruik van panden en percelen door de
tijd willen bestuderen.
Omdat meestal ook het beroep van de
eigenaar is vermeld, kan er met enige
voorzichtigheid een link worden gelegd
tussen bijvoorbeeld de in de legger
beschreven functie “huis” en de
mogelijkheid dat daar een boerderij,
winkel of bakkerij was gevestigd.

Bijzondere situeringen.
Bij mijn onderzoek voor het boek “Wonen in dammen en
mijnen” heb ik me gericht op woningen met een bijzondere
situering, namelijk achter de bebouwing aan de straat en
langs dijken. Met behulp van kadastrale informatie en die
uit allerlei archivalia waaronder bouwvergunningen,
verslagen van raad en B&W, Gezondheidscommissie en
kranten kon ik een verhalend beeld schetsen van de
omvang, situering, ontwikkeling en stichters van die
woningen.

Wat gebeurde er na een ramp?
De ruimtelijke situatie van vóór
en na een ramp (bijvoorbeeld
een oorlogshandeling of
watersnood) kan via de Kadaster
Archiefviewer worden
gereconstrueerd en gebruikt als
illustratie en gegevensbron bij de
beschrijving van die gebeurtenis.
Over oorlog gesproken: in de
kadastrale leggers wordt ook de
naasting van Joodse
eigendommen door de bezetter
(via treuhändler) en van
eigendommen van bepaalde
verenigingen naar Duitse
instellingen (ook de terugkeer na
de oorlog) weergegeven.

Wijk- en huisnummering.
Een taai onderwerp, doordat de
huisnummering in het verleden
regelmatig (meestal rond een
volkstelling) wijzigde en er
nauwelijks kaartmateriaal over
bewaard is gebleven. Gelukkig
noteerden sommige landmeters
op hun veldwerken en in leggers
de wijk- en huisnummers die zij
aantroffen. Op die manier zijn in
een aantal gevallen
huisnummers, met hun mutaties
in de tijd, weer terug te vinden.
Die kun je bijvoorbeeld koppelen
aan adresgegevens in
bevolkingsregisters. Zo wordt
ook de huurder van een pand
bekend.

De historie van een (jouw?) huis of straat.
Het is natuurlijk leuk om de geschiedenis van een huis of een hele straat uit te zoeken. De
Kadaster Archiefviewer is daar een uitstekend hulpmiddel bij. Schrijf er een mooi verhaal
over met behulp van gegevens uit bijvoorbeeld kranten, notariële akten, familieverhalen,
boedelbeschrijvingen, huurovereenkomsten, gebeurtenissen, bouwtekeningen en over de
architect. Met de adreszoeker in de Kadaster Archiefviewer begin je in het heden en gaat
stapsgewijs naar het verleden.

Hoe zag een gebied er uit vóórdat er een grote verandering plaats vond?
Wanneer u wilt zien hoe een gebied er uit zag voordat er bijvoorbeeld een spoorlijn of weg
werd aangelegd, is onderzoek op topografische kaarten (niet in de Kadaster Archiefviewer,
wel in archieven of www,watwaswaar.nl) een prima uitgangspunt. De kadaster Archiefviewer
laat u vervolgens die veranderingen op perceelniveau zien. Zo kunt u bijvoorbeeld
achterhalen welke gevolgen de aanleg van een spoorlijn voor het eigendom van een
voorvader had. En ook de akten terugvinden waarbij de overgang naar de nieuwe eigenaar
beschreven is.
Het is verrassend hoeveel nu in het terrein nog herkenbare elementen ooit verbindingen
vormden, die door de aanleg van latere infrastructuur zijn onderbroken. Ook kunt u zo de
situatie van vóór een ruilverkaveling of kanalisatie van een beek tot op perceelniveau
bestuderen.

De ontwikkeling van een bedrijf.
Bedrijven vormen een geliefd onderwerp voor historisch onderzoek. Met de Kadaster
Archiefviewer kan nu ook de ruimtelijke en functionele ontwikkeling ervan bestudeerd
worden. Zo is bijvoorbeeld van diverse windmolens de ontwikkeling tot stoommaalderij en
complete meelfabriek te volgen. Van hoefsmederij tot constructiebedrijf is ook een
onderwerp, of van lampenfabriekje tot elektronicaconcern.

Literatuur
Er is in de loop van de tijd veel geschreven over het kadaster en het doen van
kadastraal onderzoek. Ik beperk me hier tot twee recente, lezenswaardige en betaalbare
boeken.
“Aan de slag in de kadastrale archieven”, uitgegeven door het Kadaster en te bestellen
via http://www.kadaster.nl/web/Particulier/boek/Aan-de-slag-in-dekadastralearchieven.htm
“Op zoek naar huis, straat of buurt”, door Kees van der Wiel, dat ook
onderzoeksmogelijkheden vóór 1832 beschrijft. Te bestellen via
http://www.verloren.nl/boeken/2086/268/993/handleidingen/op-zoek-naar-huis-straatof-buurt
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