
BIJLAGE 8: Inventarisatie relevante databestanden als inspiratiebron

De uitdaging

In de regio Utrecht is een aantal chronische verkeersknelpunten op de hoofdwegen die vertragingen in de doorstroming 

veroorzaken. Met het project Anders op Weg daagt de Provincie Utrecht de markt uit te komen met innovatieve 

oplossingen en economisch vatbare business cases om (verkeers)gedrag te beïnvloeden zodat het reistijdverlies 

(zogenaamde VVU, Voertuig Verlies Uren) vermindert. 

Open Data als hulpmiddel en ter inspiratie

Ter ondersteuning en inspiratie van in te dienen voorstellen, bevat deze bijlage relevante soorten data en bronhouders 

die bij de oplossing van het vraagstuk een rol kunnen spelen. Daarbij valt te denken aan actuele data over 

verkeersstromen, infrastructuur, kenmerken van de weggebruiker, en meer. De data kan afkomstig zijn van 

overheidsinstanties, maar ook communities of commerciële dienstverleners. Niet alle beschreven data is al beschikbaar 

voor derden, en veelal is een bewerkingsslag nodig om de data bruikbaar te maken, alsmede overleg met de datahouder 

over de mogelijkheden. De lijst is bedoeld ter inspiratie, en beoogt geen volledige of limitatieve opsomming te zijn.  

De lijst bevat data van overheden en marktpartijen. Aan hergebruik van data van marktpartijen zijn meestal kosten 

verbonden en is een overeenkomst met de datahouder nodig. Bij overheden is een beroep op openbaarheid veelal 

voldoende, als de gegevens niet al online beschikbaar zijn. 

Niet alle beschreven data in de lijst is al beschikbaar voor derden en is in veel gevallen slechts als (incidentele) 

momentopname beschikbaar of kent een relatief lage bijwerkfrequentie (bijv. jaarlijks). Houd er bovendien rekening mee 

dat vrijwel altijd een bewerkingsslag nodig is om de data werkelijk bruikbaar te maken. De ervaring leert dat juist het 

bestaan van een concreet idee of plan de beste gelegenheid is om met een datahouder in overleg te gaan over 

eventuele (beter bruikbare) beschikbaar stelling van data.

Leeswijzer

De in deze bijlage gegeven inventarisatie van mogelijk bruikbare en inspirerende typen data is ingedeeld in enkele 

subthema's. Elk thema bevat een illustratie om een beeld te geven van waaraan zoal valt te denken, en een overzicht 

van datasets met nadere informatie over beschikbaarheid, inhoud en actualiteit. De lijst is bedoeld als impuls om nieuwe 

invalshoeken te kunnen kiezen, en zo Anders op Weg te gaan.

Hulp nodig?

Kun je in het kader van Anders op Weg bepaalde overheidsdata niet vinden en/of zoek je een ingang bij, contact met een 

overheidsorganisatie, datahouder? Dan kun je gedurende de looptijd van Anders op Weg gebruik maken van de kennis 

en het netwerk van The Green Land. Neem hiervoor contact op met Frank Verschoor. Bij voorkeur per mail via 

Frank@TheGreenLand.eu.

Utrecht, juni 2013,

Frank Verschoor en Ton Zijlstra (The Green Land) 

in opdracht van Provincie Utrecht en Taskforce Innovatie Regio Utrecht
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INFRASTRUCTUUR

(Op en aan de weg en spoor)



Infrastructuur en kaartmateriaalInfrastructuur en kaartmateriaalInfrastructuur en kaartmateriaalInfrastructuur en kaartmateriaal
Dataset Datahouder

Technische 
beschikbaarh
eid

Beschikbaarh
eid voor 
derden

Naam Naam

Type 
(overheid, 
privaat, 
burger, 
community) Korte omschrijving URL openbaar?

al openbaar 
gemaakt/
gepubliceerd? niet datadump

actualiteit ( bijv 
real time) frequentie api open data?

tegen 
betaling?

GBKN GBKN.nl overheid Grootschalige basiskaart van Nederland http://www.gbkn.nl/ ✓ ✓

✓, op 
bestelling en 
tegen betaling actueel onbekend ✗ ✗ ✓

TOP10NL Kadaster overheid Topografische kaart van Nederland

http://nationaalgeoregister.nl/
geonetwork/srv/dut/search#|
29d5310f-dd0d-45ba-abad-
b4ffc6b8785f en http://
www.kadaster.nl/web/Themas/
Registraties/BRT.htm ✓ ✓

✓, en 
webservice

maandelijks op 
1e maand maandelijks ✗ ✓ ✗

Wandelroutes - basis 
provinciaal 
wandelroutenetwerk

Provincie 
Utrecht overheid Wandelroutes - basis provinciaal wandelroutenetwerk

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓

shape, gms, 
wfs, wms actueel onbekend ✓

invalideparkeerplekken
Gemeente 
Utrecht overheid

Lijst van algmene gehandicaptenparkeerplaatsen in de gemeente 
Utrecht

https://pki.utrecht.nl/Loket/
prodcat/products/
getProductDetailsAction.do?
id=1890&extSystem=SDU ✓ ✓ pdf onbekend onbekend ✗ ✓ ✗

provinciaal wegenbestand
Provincie 
Utrecht overheid Alle N-wegen in Provincie Utrecht 

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓

shape, gms, 
wfs, wms actueel onbekend ✓

nationaal wegenbestand RWS overheid
Alle wegen in Nederland (rijkswegen, provinciale wegen, 
gemeentelijke wegen) mist voorzien van naam of nummer

https://data.overheid.nl/data/
dataset/nationaal-wegen-
bestand-wegen-hectopunten ✓ ✓ wms 2013 jaarlijks ✗ ✓ ✗

parkeervoorzieningen en 
parkeerrayons

Gemeente 
Utrecht overheid Bestaande parkeervoorzieningen en parkeerrayons in Utrecht

http://www.gemgids.nl/nieuws/
ambtenaar-19-helpt-utrecht-
opent-data/ ✓ ✓ xml (geo rss) actueel onbekend ✗ ✓ ✗

parkeervoorzieningen Zeist
Gemeente 
Zeist overheid

Parkeergarage/terreinen en vergunningsgebieden in de gemeente 
Zeist

http://www.gemgids.nl/nieuws/
ambtenaar-19-helpt-utrecht-
opent-data/ ✓ ✓ xml (geo rss) actueel onbekend ✗ ✓ ✗

DRIP's

RWS, 
Provincie 
Utrecht, 
Gemeenten, 
Marktpartijen

overheid, 
privaat

Dynamische route informatiesystemen langs de weg, locatie en 
boodschap onbekend onbekend

niet 
beschikbaar ✗ misschien

stedelijk fietsnetwerk 
gemeente Utrecht

Gemeente 
Utrecht overheid Stedelijk fietsnetwerk en voorgenomen werkzaamheden

http://www.gemgids.nl/nieuws/
ambtenaar-19-helpt-utrecht-
opent-data/ ✓ ✓ xml (geo rss) actueel onbekend ✗ ✓ ✗

strooikaart Gemeente 
Utrecht

Gemeente 
Utrecht overheid

Strooiroutes autowegen, en strooiroutes fietspaden in de 
gemeente Utrecht

http://www.gemgids.nl/nieuws/
ambtenaar-19-helpt-utrecht-
opent-data/ ✓ ✓ xml (geo rss) actueel onbekend ✗ ✓ ✗

elektronische 
verkeersaanduidingen 
boven de rijksweg RWS overheid

Dynamische informatie op matrixborden boven rijkswegen, locaties 
en actuele waarde geen ✓ ✗

niet 
beschikbaar ✗ ✗

Orthofoto's Kadaster overheid Orthofoto's van Nederland

http://nationaalgeoregister.nl/
geonetwork/srv/dut/search?#|
1352f532-0c1c-4549-8102-
eae309628c20 ✓ ✓ wms 1996-2006 onbekend ✗ ✓ ✗

Satelliet en luchtfoto's NLR overheid
Satellietbeelden (2012) en luchtfoto's (2005-2006) van heel 
Nederland http://gdsc.nlr.nl/gdsc/ ✓ ✓ wfs, wms 2012 onbekend

straatverlichting locatie 
Utrecht

Gemeente 
Utrecht overheid Lantaarnpalen in Utrecht

https://www.jijmaaktutrecht.nl/
opendata/straatmeubilair.zip ✓ ✓ .xls .csv mei 2013 onbekend ✗ ✓ ✗

straatmeubilair Utrecht
Gemeente 
Utrecht overheid Banken, prullenbakken, lantaarnpalen, etc.

https://www.jijmaaktutrecht.nl/
opendata/straatmeubilair.zip ✓ ✓ .xls .csv mei 2013 onbekend ✗ ✓ ✗

Kaarten en geodata via 
PDOK PDOK overheid

Snel geodata benutten en embedbare kaarten maken met open 
geodata. Omvat nationaalgeoregister, BRT / TOP10NL/ BAG en 
andere datasets https://www.pdok.nl/ ✓ ✓

gml. geo-tiff, 
feeds, wms, 
wfs ✓ ✗

Landelijk meetnet water RWS overheid Waterpeil, verwachtingen, stroomsnelheid, rivieren in Nederland www.actuelewaterdata.nl ✓ ✓ .pdf of scrapen dagdeel
meerdere 
malen per dag ✗ ✗ ✗

Hoogtelijnen

RWS en 
waterschappe
n overheid Hoogtelijnen voor heel Nederland. http://www.ahn.nl/ ✓ ✗ op bestelling onbekend onbekend ✗ ✗ ✓

kanoroutes
Provincie 
Utrecht overheid beheerde kanoroutes in Utrecht

https://data.overheid.nl/data/
dataset/kanoroutes ✓ ✓ ✓ april 2013 onbekend ✗ ✓ ✗

Nokia map API NOKIA privaat
API om kaartmateriaal te combineren met POIs, route planning, 
polygonen en andere overlays

http://developer.here.com/web-
apis ✓ ✓ api onbekend onbekend api ✓ ✗

Fietsenstallingen gemeente 
Utrecht

Gemeente 
Utrecht overheid

locatie (xy) van bewaakte en onbewaakte fietsenstallingen in 
Utrecht, inclusief tarief en openingstijden onbekend ✓ onbekend onbekend onbekend ✗ ✗

OV-fiets
Gemeente 
Utrecht overheid locatie , openingstijden en tarief OV fietsen onbekend ✓ onbekend onbekend onbekend ✗ ✗

Autodelen
Gemeente 
Utrecht overheid locatie en aanbieder autodeel-programma's (zoals Greenwheels) onbekend ✓ onbekend onbekend onbekend ✗ ✗

P+R terreinen Utrecht
Gemeente 
Utrecht overheid locaties van P+R terreinen onbekend ✓ onbekend onbekend onbekend ✗ ✗

Touringcarinfo
Gemeente 
Utrecht overheid

Parkeerplaatsen, in- en uitstaphaltes en verplichte touringcarroutes 
in Utrecht onbekend ✓ onbekend onbekend onbekend ✗ ✗



Transportbeperkingen 
Utrecht

Gemeente 
Utrecht overheid

Hoogtebeperkingen, aslast, breedte, lengte, mileuzones: beperking 
voor vrachtverkeer onbekend ✓ onbekend .doc actueel kwartaal ✗ ✗

Goederenvervoer 
knelpunten

Provincie 
Utrecht overheid

Knelpunten (maximale) hoogte, gelijkvloerse 
spoorwegovergangen, rotondes

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf onbekend jaarlijks

Knelpunten 
verkeersveiligheid

Provincie 
Utrecht overheid

Knelpunten als onvoldoende verlichting, moeilijk oversteekbare 
weg onbekend ✓ ✗

niet 
beschikbaar onbekend jaarlijks

Transitgegevens / wonen 
en werken

Deltametropoo
l privaat

Informatietool voor gebiedsontwikkeling rekening houdend met 
woon-werkverkeer en transitgegevens

http://inode.bedrijvenserver.nl/
inode ✓ ✓

bevragen bij 
houder onbekend onbekend ✗ ✗ misschien

Kwaliteitsnet 
goederenvervoer

Provincie 
Utrecht overheid

Alle aspecten die goederenvervoer kunnen beinvloeden (ligging 
bedrijven, centrumlocaties, fietsers op rijbaan, beperkingen, 
versmallingen, EHS naast wegen etc.)

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf

2010-2011 
varierend per 
aspect

update niet 
voorzien ✗ ✓ ✗

Wegmarkeringen
Provincie 
Utrecht overheid Lijn- en vlaktopografie van wegmarkeringen N-wegen

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf

max half jaar 
oud halfjaarlijks ✗ ✓ ✗

Lichtmasten N-wegen
Provincie 
Utrecht overheid Lokaties en nummers lichtmasten N-wegen

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf

max half jaar 
oud halfjaarlijks ✗ ✓ ✗

Wegkenmerken
Provincie 
Utrecht overheid

Voorrangswegen, kruispunten, wegverhardingstypen, breedte/
aantal rijstroken, rijrichtingen, kunstwerken, fietsvoorzieningen, 
ligging parallelweg, aantal uitritten, regimsnelheden

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf max 2 jaar oud 2-jaarlijks ✗ ✓ ✗

Locaties 
verkeersregelinstallaties N-
wegen

Provincie 
Utrecht overheid

Locaties en beschrijvingen Verkeersregelinstallaties 
(verkeerslichten)

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf max 1 jaar oud jaarlijks ✗ ✓ ✗

Detectielussen (meshtrack)
Provincie 
Utrecht overheid Locaties van detectielussen in het wegdek

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf max 1 jaar oud jaarlijks ✗ ✓ ✗

Ecoducten, 
Faunapassages

Provincie 
Utrecht overheid Locaties van ecoducten en faunapassages

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf

max half jaar 
oud halfjaarlijks ✗ ✓ ✗

mobiliteitsknelpunten
Provincie 
Utrecht overheid

Mobiliteitsknelpunten voor bus, fiets, en snelheid avondspits en 
ochtendspits: dit zijn de plekken waar vertraging optreedt

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf

max half jaar 
oud halfjaarlijks ✗ ✓ ✗

gevaarlijk transport
Provincie 
Utrecht overheid

Gevoelige bestemmingen, belaste woningen mbt gevaarlijk 
transport over weg, spoor en water

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf 2012 2-jaarlijks ✗ ✓ ✗

BAG Kadaster overheid Basisregister adressen en gebouwen

http://
geodata.nationaalgeoregister.nl
/inspireadressen/atom/
inspireadressen.xml ✓ ✓ xml 1 maand maandelijks ✗ ✓ ✓

demografische gegevens CBS overheid
Bevolkingsgegevens (inwoners per postcode, aantallen 
huishoudens, ontwikkeling per maand, prognoses tot 2060)

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/
themas/bevolking/cijfers/
default.htm ✓ ✓ .xls, .csv maand of jaar

maandelijks of 
jaarlijks ✗ ✓ ✗

Vigerende 
bestemmingsplannen

Ruimtelijkepla
nnen.nl overheid nu geldende bestemmingsplannen in de provincie Utrecht

http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/ ✓ ✓ wms, wfs actueel continue ✓ ✗
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VERKEER en STATUSGEGEVENS

(Wat op de weg gebeurt)



Verkeers- en statusgegevens wegenVerkeers- en statusgegevens wegenVerkeers- en statusgegevens wegenVerkeers- en statusgegevens wegen
Dataset Datahouder

Technische 
beschikbaarh
eid

Beschikbaarh
eid voor 
derden

Naam Naam

Type 
(overheid, 
privaat, 
burger, 
community) Korte omschrijving URL openbaar?

al openbaar 
gemaakt/
gepubliceerd? niet datadump

actualiteit ( bijv 
real time) frequentie api open data

tegen 
betaling?

Wegwerkzaamheden 
gemeente Utrecht Gemeente Utrecht overheid

Alle in uitvoering zijnde en geplande 
wegwerkzaamheden in de gemeente Utrecht 
(locatie, wegsegment, omschrijving, mate van 
hinder, datum, snelheidsreducties en 
capaciteitsreducties) onbekend ✓ onbekend .xml, .xls gisteren dagelijks ✗ ✗

bezettingsgraad 
carpoolplaatsen 2011 Provincie Utrecht overheid

Bezettingsgraad en voorzieningen per 
carpoolplaats in provincie Utrecht, 2011 http://www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf 2011 2-jaarlijks ✗ ✓ ✗

Verkeersbeleving 
Gemeente Utrecht Gemeente Utrecht overheid

Tevredenheid over bereikbaarheid, OV, 
parkeren, stank- en geluidoverlast, veiligheid, 
op buurtniveau onbekend ✓ ✗ .xls begin 2013 jaarlijks ✗ ✗ ✗

Mobiliteit in Nederland, 
vervoerswijze CBS overheid

Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en 
reisduur per persoon per dag naar 
vervoerwijzen, geslacht, persoonskenmerken 
en regio

http://statline.cbs.nl/StatWeb/search/
default.aspx?Q=autobezit&LA=NL ✓ ✓ 2010-2011 jaarlijks

Mobiliteit in Nederland, 
motieven CBS overheid

Aantal verplaatsingen, afgelegde afstand en 
reisduur per persoon per dag naar motieven, 
geslacht, persoonskenmerken en regio

http://statline.cbs.nl/StatWeb/search/
default.aspx?Q=autobezit&LA=NL ✓ ✓ 2010-2011 jaarlijks

Autobezit per postcode CBS overheid

Motorvoertuigen op 1 ✓nuari, uitgesplitst naar 
voertuigtype en naar regionale indelingen 
(postcode, gemeente en provincie)

http://statline.cbs.nl/StatWeb/search/
default.aspx?Q=autobezit&LA=NL ✓ ✓ 2000-2013 jaarlijks

actuele 
beschikbaarheid 
parkeerplaatsen overheid, privaat

overheid, 
privaat

gegevens over beschikbaarheid, locatie, 
tarieven en openingstijden

http://www.beterbenutten.nl/nieuws/
231/wethouder-baljeu-samen-met-
minister-aan-de-lat-voor-
parkeerdata/ ✓ ✗ ✗

gemeentelijke 
wegwerkzaamheden Provincie Utrecht overheid wegwerkzaamheden in de Provincie Utrecht http://www.utrechtbereikbaar.nl/ ✓ ✓ website per dag dagelijks ✗ ✓ ✗

provinciale 
wegwerkzaamheden Provincie Utrecht overheid wegwerkzaamheden in de Provincie Utrecht http://www.utrechtbereikbaar.nl/ ✓ ✓ website per dag dagelijks ✗ ✓ ✗

rijkswegwerkzaamhed
en RWS overheid werkzaamheden aan de snelwegen http://www.vananaarbeter.nl/ ✓ ✓ website per dag dagelijks ✗ ✓ ✗

GSM verkeer (FCD, 
Floating Car Data 
systemen)

FCD leveranciers 
en 
telecomprovicers privaat

Via signalen van een GSM toestel kan 
voortdurend de locatie van het betreffende 
worden bepaald. Door een GSM over de weg 
te volgen, kunnen trajectsnelheid en reistijd 
worden bepaald en kunnen herkomst-
bestemmingspatronen worden opgebouwd. 

http://verkeer.wikia.com/wiki/
Verkeersmonitoring_met_Floating_C
ar_Data_via_GSM ✗ ✗ real time ✗ ✓

verkeer intensiteit NDW overheid

Het aantal voertuigen dat gedurende een 
bepaalde periode een bepaald punt passeert, 
gerekend in één rijrichting.

http://www.ndw.nu/pagina/nl/4/
databank/ ✓ ✓ .xls, .csv near real time 5 minuten ✗ ✓

Actuele 
verkeersinformatie

VID 
Verkeersinformatie
dienst, ANWB, 
TomTom, Inrix privaat

Actuele informatie over files, werkzaamheden 
en andere statusgegevens via diverse 
kanalen (online, radio, televsie) en via TMC 
(Traffic Message Channel) voor autoradio's 
en navigatiesystemen.

✗ ✗ near real time ✗ ✓

verkeer snelheid Overheid NDW

Reistijdcamera's meten de snelheid van het 
verkeer over een traject op basis van 
kentekenherkenning. Meetlussen in de weg 
meten puntsnelheden.

http://www.ndw.nu/pagina/nl/4/
databank/ ✓ ✗ ✗

verkeer snelheid

Navigatie service 
providers als 
TomTom privaat

Realtime en historische data van snelheden 
via navigatiediensten als TomTom (GPS/
GSM).

http://www.tomtom.com/en_gb/
licensing/products/traffic/real-time-
traffic/hd-flow/ ✗ ✗ real time real time ✗ ✗ ✓

verkeer reistijd
NDW, Provincie, 
RWS overheid

Actuele reistijden op basis van automatische 
kentekenplaatherkenning, gemeten door 
reistijdcamera's.

http://www.ndw.nu/pagina/nl/4/
databank/ ✓ ✗ ✗ ✓

verkeer reistijd

Navigatie service 
providers als 
TomTom privaat

Actuele reistijden via navigatiediensten als 
TomTom (GPS/GSM).

http://www.tomtom.com/en_gb/
licensing/products/traffic/real-time-
traffic/hd-flow/ ✗ ✗ real time real time ✗ ✗ ✓

Voertuiglengtes
NDW, Provincie, 
RWS overheid

Meetlussen in de weg meten voertuiglengtes 
(afstand tussen de assen). Daarmee kan 
onder meer de grootte van het voertuig 
geschat worden en dus ook vrachtwagens 
van personenauto's gescheiden worden.

http://www.ndw.nu/pagina/nl/4/
databank/ ✓ ✗ ✓

verkeer snelheid KLPD overheid

De politie meet op vaste en variabele punten 
en op trajecten de snelheid van 
motorvoertuigen ✗ ✗ niet ✗ realtime ✗ ✗ ✗



Vragen, opmerkingen 
en antwoorden RWS 
informatielijn 
0800-8002 RWS overheid

Vragen, opmerkingen en antwoorden over de 
situatie op de Nederlandse snelwegen of 
vaarwegen via de informatielijn 0800-8002 
van Rijkswaterstaat. misschien ✗ ✗ ✗ ✗

Meldingen politie en 
hulpdiensten

Meldkamers van 
politie en 
hulpdiensten

overheid, 
privaat

Actuele meldingen bij de politie en andere 
hulpdiensten (brandweer, ambulance, 
'bergingsbedrijven')

Voorbeeld brandweer Amsterdam 
http://data.brandweeraa.nl/ 

P2000 berichten

Meldkamer 
Diensten Centrum 
Driebergen

overheid, 
privaat

Oproepen van perso✗l van de hulpdiensten, 
uitrukkingen (o.a. soort incident, locatie, 
prioriteit). P2000 berichten kunnen door 
iedereen gelezen worden via frequentie 
169,650 MHz. P2000 oproepen zijn in 2014 
waarschijnlijk niet meer openbaar. 

http://www.p2000-online.net/
utrechtf.html ✓ ✓ real time ✗ ✗

Taxibewegingen Taxibedrijven privaat Realtime posities en bewegingen van taxi's
Voorbeeld TCA Taxi App http://
www.tca-app.nl/ ✗ ✗ real time ✗ misschien

Bedieningstijden 
bruggen en sluizen RWS overheid

Bedieningstijden bruggen en sluizen op 
Rijkswegen.

http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/
main/infra/downloads ✓ ✓ .pdf ✓ ✗

Bruggenstatus (open 
of dicht)

Gemeente 
Rotterdam overheid

Actuele status van bruggen in de regio 
Rotterdam (open of dicht). 'Live' verbinding 
met bruggen in de regio Rotterdam. Als de 
brugwachter op de knop drukt wordt de status 
doorgegeven.

http://www.rotterdamopendata.nl/
datastore?dataset=bruggendata 
Voorbeeld van hergebruik via http://
www.brugalarm.nl/  ✓ ✓ ✓ ✗

Het Nationaal Parkeer 
Register

Nederlandse 
Gemeenten overheid

Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is een 
landelijke database waarin alle actuele 
parkeerrechten op kenteken geregistreerd 
staan. 

http://
www.nationaalparkeerregister.nl/ ✗ ✗ ✗ ✗

Verkeersindex CBS overheid
relatieve verkeersindex (2000=100) voor rijks- 
en provinciale wegen obv alle vaste telpunten

http://statline.cbs.nl/StatWeb/
publication/?
DM=SLNL&PA=81435ned&D1=a&D
2=a&D3=a&D4=a&VW=T ✓ ✓ ✓

2012 in ✓nuari 
2013 
beschikbaar jaarlijks ✗ ✓ ✗

Verkeersintensiteit 
Amersfoort

Gemeente 
Amersfoort overheid

verkeersintensiteit op gemeentelijke 
wegvakken in Amersfoort, doordeweekse 
dag, 2011

https://data.overheid.nl/data/dataset/
verkeersintensiteit-gemeente-
amersfoort ✓ ✓ ✓ 2011 onbekend ✗ ✓ ✗

wegbeperkingen RDW overheid
Wegbeperkingen die voor bepaalde 
voertuigen of transportsoorten gelden geen ✓ ✗ op aanvraag actueel onbekend ✗ ✗ ✓

Gevoelige 
bestemmingen als 
gevolg van gevaarlijk 
transport via 
spoorwegen Provincie Utrecht overheid

Gevoelige bestemmingen als gevolg van 
gevaarlijk transport via spoorwegen http://www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓

gml,shape, 
wms, wfs ✓

Clusters externe 
veiligheid als gevolg 
van gevaarlijk 
transport via 
spoorwegen Provincie Utrecht overheid

Clusters externe veiligheid als gevolg van 
gevaarlijk transport via spoorwegen http://www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓

gml,shape, 
wms, wfs ✓

Belaste woningen als 
gevolg van gevaarlijk 
transport via 
spoorwegen Provincie Utrecht overheid

Belaste woningen als gevolg van gevaarlijk 
transport via spoorwegen http://www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓

gml,shape, 
wms, wfs ✓

GES-contouren 
externe veiligheid als 
gevolg van gevaarlijk 
transport via 
spoorwegen Provincie Utrecht overheid

GES-contouren externe veiligheid als gevolg 
van gevaarlijk transport via spoorwegen http://www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓

gml,shape, 
wms, wfs ✓

forensen naar 
Gemeente CBS overheid

Banen werknemers en afstand woon-werk, 
woon en werkregio's

http://statline.cbs.nl/StatWeb/
search/?Q=afstand+woon
+werk&LA=NL ✓ ✓

.xls, .csv, 

.spss

2011 in maart 
2013 
beschikbaar 
gekomen jaarlijks ✗ ✓ ✗

vervoerd gewicht CBS overheid Kwartaalreeksen goederenvervoer op de weg

http://statline.cbs.nl/StatWeb/
publication/?
DM=SLNL&PA=37234&D1=7,17,27,
37,47,57,67&D2=a&D3=45,50,55,60
-70&VW=T ✓ ✓

.xls, .csv, 

.spss

in december 
over het 
voorgaande 
jaar jaarlijks ✗ ✓ ✗

goederenvervoer 
binnenvaart CBS overheid Tonnage vervoerd binnenvaart

http://statline.cbs.nl/StatWeb/
publication/?
DM=SLNL&PA=80758ned&D1=3-13
&D2=0&D3=0&D4=3-16&VW=T en 
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/
methoden/dataverzameling/
statistiek-binnenvaart.htm ✓ ✓

.xls, .csv, 

.spss

jaarlijks in april 
over afgelopen 
jaar jaarlijks ✗ ✓ ✗

scheepvaart Marine Traffic
community 
sourced

Real time locatie, snelheid, type, bestemming 
van (binnen)schepen http://www.marinetraffic.com/ais/nl/ ✓ ✓ op aanvraag realtime per minute

✓, op 
aanvraag

autodichtheid per prov CBS overheid Aantal voertuigen, en dichtheid per provincie

http://statline.cbs.nl/StatWeb/
publication/?
DM=SLNL&PA=7374hvv&D1=0&D2
=a&D3=l&VW=T ✓ ✓

.xls, .csv, 

.spss

2012 
beschikbaar 
per mei 2013 jaarlijks ✓ ✗

aantal bromfietsen CBS overheid Aantal bromfietsen per regio en leeftijdsgroep

http://statline.cbs.nl/StatWeb/
publication/?
VW=T&DM=SLNL&PA=80211NED&
LA=NL ✓ ✓

.xls, .csv, 

.spss

2012 
beschikbaar 
per juni 2013 jaarlijks ✗ ✓ ✗



vliegbewegingen Flightradar24 marktpartij Locatie, naam en bestemming vliegtuigen http://www.flightradar24.com/ ✓ ✓ via web ✗, scrapen
actueel per 
minuut real time ✗ ✓ ✗

passagiers NL 
vliegvelden CBS overheid aantallen vliegtuigpassagiers

http://statline.cbs.nl/StatWeb/
publication/?
DM=SLNL&PA=37478HVV&D1=0-2,
11,42,73&D2=0&D3=0-4,6-8,10-12,1
4-16,18-21,23-25,27-29,31-33,35-38
,40-42,44-46,48-50,52-55,57-59,61-
63,65-67,69-72,74-76,78-80,82-84,8
6-89,91-93,95-97,99-101,103-106,10
8-110,112-114,116-118,120-123,125
-127,129-131,133-135,137-140,142-
144,146-148,150-152,154-157,159-1
61,163-165,167-169,171-174,176-17
8,180-182,184-186,188-191,193-195
,197-199,201-203,205-225,227-229,
231-233,235-237,239-241&HDR=T&
STB=G1,G2&VW=T ✓ ✓

.xls, .csv, 

.spss
4 maanden 
geleden maandelijks ✗ ✓ ✗

Actuele intensiteiten 
per 5 minuten, bij 500 
stoplichten (VRI’s) Provincie Utrecht overheid

Actuele intensiteiten per 5 minuten, bij 500 
stoplichten (VRI’s) geen ✓ ✗ niet ✗

actueel per 5 
minuten near real time ✗ ✗ ✗

Actuele wachtrijlengten 
bij 500 VRI’s per 5 
minuten. Provincie Utrecht overheid

Actuele intensiteiten per 5 minuten, bij 500 
stoplichten (VRI’s) geen ✓ ✗ niet ✗

actueel per 5 
minuten near real time ✗ ✗ ✗

Woonwerkverkeer 
gemeente naar 
gemeente 2010 Provincie Utrecht overheid

Een overzicht met per Utrechtse gemeente 
het aantal werkende personen in die 
gemeente en de herkomst van deze personen 
in aantallen per woongemeente. geen ✓ ✗ niet .xls 2010 Iedere 5 jaar ✗ ✗ ✗

Verkeersongevallen Provincie Utrecht overheid

Locaties van ongevallen, aantal slachtoffers 
met vrachtauto's/locatie, aantal slachtoffers 
per weg, aantal slachtoffers als percentage 
bevolking onbekend ✓ ✗

niet 
beschikbaar onbekend incidenteel

verkeer intensiteit 
2012 gemiddeld Provincie Utrecht overheid

Verkeersintensiteiten gemiddelde werkdag in 
2012 per wegvak http://www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf 2012 onbekend ✗ ✓ ✗

bezettingsgraad 
carpoolplaatsen 2011 Provincie Utrecht overheid

Bezettingsgraad en voorzieningen per 
carpoolplaats in provincie Utrecht, 2011 http://www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf 2011 2-jaarlijks ✗ ✓ ✗

Regimesnelheden op 
de provinciale wegen Provincie Utrecht overheid

Regimesnelheden op de provinciale wegen 
(toegestane snelheid per wegvak)

http://www.provinciaalgeoregister.nl/
georegister/pgr.do?uuids=876aeecd-
a86d-4165-8ba9-09f4b2a118db&tab
blad=3&selectie=Download
%20Utrecht ✓ ✓ .gml, shape 2012 jaarlijks ✗ ✓ ✗

Bruggenstatus (open 
of dicht) Provincie Utrecht overheid

Actuele status van bruggen in de provincie 
Utrecht (open of dicht) geen ✓ ✗ ✗ ✗ ✗



Provincie Utrecht / Task Force Innovatie, Frank Verschoor, Ton Zijlstra, juni 2013

POINTS of INTEREST

(Waar verkeer heen gaat of langs komt)



Points of interestPoints of interestPoints of interest
Dataset Datahouder

Technische 
beschikbaarh
eid

Beschikbaarh
eid voor 
derden

Naam Naam

Type 
(overheid, 
privaat, 
burger, 
community) Korte omschrijving URL openbaar?

al openbaar 
gemaakt/
gepubliceerd? niet datadump

actualiteit ( bijv 
real time) frequentie api open data te koop

brandstofprijzen 
per dag CBS overheid

Dagelijks en historisch overzicht van de 
brandstofprijzen aan de pomp

http://statline.cbs.nl/StatWeb/
publication/?
VW=T&DM=SLNL&PA=80416NED&
LA=NL ✓ ✓

.xls, .csv, 

.spss
actueel per 
dag dagelijks ✗ ✓ ✗

Parkeerterreinen

Top10NL, 
OpenStreetMap, 
TomTom divers Locaties van parkeerterreinen ✓ ✓ ✓ ✓

P+R locaties

ANWB, 
Top10NL, 
OpenStreetMap, 
TomTom divers P+R Locaties ✓ ✓ ✓ ✓

Locatie 
oplaadpalen e-
auto

Gemeente 
Utrecht via 
GemGids overheid oplaadpalen elektrische auto's

https://data.overheid.nl/data/dataset/
oplaadpunten-elektrische-autos-in-
utrecht ✓ ✓ xml

stand 
november 
2012 onbekend ✗ ✓ ✗

Bedrijventerreinen 
locatie

Provincie 
Utrecht overheid Alle bedrijventerreinen in de provincie Utrecht

https://data.overheid.nl/data/dataset/
bedrijventerreinen-2011 ✓ ✓ wfs, wms 2011 onbekend ✗ ✓ ✗

Kantoorlocaties Kadaster overheid

In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
zijn alle gebouwen in Nederland geregistreerd 
met onder andere locatie en gebruiksdoel.

http://www.kadaster.nl/web/Themas/
Registraties/BAG-1/BAG-
producten.htm ✓ ✓ ✗ ✓

voor private 
partijen 
worden 
verstrekkingsk
osten in 
rekening 
gebracht

Werklocaties - 
bedrijven 2012

Provincie 
Utrecht overheid

Locaties van alle bedrijven en instellingen waar 
een of meerdere mensen werkzaam zijn.

http://www.provinciaalgeoregister.nl/
georegister/ ✓ ✓ .gml shape 2012 jaarlijks ✗ ✓ ✗

Alle vestigingen in 
Nederland waar 
betaald werk wordt 
verricht Stichting LISA Semi overheid

Het LISA bestand bevat gegevens van ruim 
1.258.100 vestigingen (bestand 2012). Per 
vestiging zijn voor heel Nederland de volgende 
gegevens beschikbaar: naam vestiging, 
vestigingsadres, correspondentieadres, 
activiteitencode (SBI 2008), aantal mannen 
fulltime, vrouwen fulltime, mannen parttime, 
vrouwen parttime (incl. uitzendkrachten), 
telefoonnummer, gemeentecode en BAG-
gegevens.

http://www.lisa.nl/data/welke-
gegevens ✓ deels .csv, .xls, .txt 2012 jaarlijks ✗ deels

voo 
detailinformati
e worden 
kosten in 
rekening 
gebracht http://
www.lisa.nl/
data/tarieven

Bedrijfsgegevens OPen KvK

Informatie waaronder bedrijfsnaam en adres 
van alle bedrijven en andere rechtspersonen 
die in het Handelsregister zijn opgenomen. http://www.openkvk.nl/api.html ✓ ✓ api

dagelijks 
onderhoudsqu
eries, en per 
kwartaal 
complete 
verversing 
bronnen. ✓ ✓ ✗

Evenementenkale
nder gemeente 
Utrecht VVV Utrecht privaat evenementenkalender gemeente Utrecht http://www.utrechtsuitburo.nl/ ✓ ✓ scrapen onbekend onbekend ✗ ✗ ✗

Wijk en 
buurtgrenzen 
Utrecht

Gemeente 
Utrecht overheid

De officiele grenzen van de Gemeente Utrecht, 
10 wijken en 11 buurten

https://www.jijmaaktutrecht.nl/
opendata/grenzen.zip ✓ ✓

arcgis 
shapefiles mei 2013 onbekend ✗ ✓ ✗

Straatnamen 
Utrecht

Gemeente 
Utrecht overheid

Alle straatnamen in Utrecht in officiele spelling 
(BAG)

https://www.jijmaaktutrecht.nl/
opendata/straatnamen.zip ✓ ✓ .csv mei 2013 onbekend ✗ ✓ ✗

Hotels

o.a. 
OpenStreetMap, 
Top10NL, 
TomTom

overheid, 
privaat, 
community Hotels

OSM http://
www.openstreetmap.org ,Top10NL 
http://goo.gl/qCuYy, TomTom http://
goo.gl/GWPAC

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Wegrestaurants

o.a. 
OpenStreetMap, 
Top10NL, 
TomTom

overheid, 
privaat, 
community Wegrestaurants

OSM http://
www.openstreetmap.org ,Top10NL 
http://goo.gl/qCuYy, TomTom http://
goo.gl/GWPAC

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Tankstations

o.a. 
OpenStreetMap, 
Top10NL, 
TomTom

overheid, 
privaat, 
community Tankstations

OSM http://
www.openstreetmap.org ,Top10NL 
http://goo.gl/qCuYy, TomTom http://
goo.gl/GWPAC

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Afhankelijk 
provider

Actuele 
brandstofprijzen

Diverse 
commerciele 
aanbieders (obv 
Google search) privaat Actuele brandstofprijzen per tankstation ✓ ✓ onbekend onbekend onbekend



Verzorgingsplaats
en Rijkswaterstaat overheid Verzorgingsplaatsen langs A en N wegen 

http://www.rijkswaterstaat.nl/images/
Overzicht
%20Verzorgingsplaatsen_tcm174-33
1301.pdf ✓ ✓ .pdf 2011 onbekend ✗ ✓ ✗

Free wifi zones, 
hotspots

Diverse 
commerciele 
aanbieders (obv 
Google search) privaat FREE Wifi zones, hotspots onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend

OV opstapplaatsen

zie sheet 
Openbaar 
Vervoer privaat

DIchtstbijzijnde OV verbindingen (trein, bus, 
tram, metro) zie sheet Openbaar Vervoer ✓ ✓

zie sheet 
Openbaar 
Vervoer

zie sheet 
Openbaar 
Vervoer

zie sheet 
Openbaar 
Vervoer

zie sheet 
Openbaar 
Vervoer ✓ ✗

Carpoolplaatsen
Provincie 
Utrecht overheid

Bezettingsgraad en voorzieningen per 
carpoolplaats in provincie Utrecht, 2011 http://www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf 2011 2-jaarlijks ✗ ✓ ✗
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OPENBAAR VERVOER

(Wat in en om het openbaar vervoer gebeurt)



Openbaar vervoerOpenbaar vervoerOpenbaar vervoer
Dataset Datahouder

Technische 
beschikbaarh
eid

Beschikbaarh
eid voor 
derden

Naam Naam

Type 
(overheid, 
privaat, 
burger, 
community) Korte omschrijving URL openbaar?

al openbaar 
gemaakt/
gepubliceerd? niet datadump

actualiteit ( bijv 
real time) frequentie api open data

tegen 
betaling?

twitterberichten over 
verkeer Twitter privaat

Twitterberichten kunnen worden gebruikt 
om vertragingsmeldingen van gebruikers 
te volgen (zoals op Rodalia.info gebeurt 
voor actuele vertragingen in de metro van 
Barcelona)

http://
www.programmableweb.c
om/api/twitter ✓ ✓ realtime realtime REST api

Prorail 
werkzaamheden Prorail semi-privaat alle spoorprojecten in Nederland

http://www.prorail.nl/
publiek/infraprojecten/
Pages/default.aspx ✓ ✓ scrapen actueel onbekend ✗ ✓ ✗

drukte in trein (NS 
voorspelling) NS private partij

drukte-indicatie voor specifieke trein op 
een traject geen ✗

gebruikt in NS 
app

niet 
beschikbaar

voorspelling 
obv ervaring in 
verleden actueel ✗ ✗ ✗

busdienstregelingen GOVI overheid
dienstregelingen alle buslijnen in 
Nederland

http://www.openov.nl/ en 
http://govi.nu ✓ ✓ api actueel actueel ✓ ✓ ✗

real time positie 
bussen GOVI overheid actuele locatie alle bussen in Nederland

http://www.openov.nl/ en 
http://govi.nu ✓ ✓ api actueel actueel ✓ ✓ ✗

aantallen 
buspassagiers (obv 
checkins)

Trans Link 
Systems private partij

aantallen passagiers ob aantal checkins 
op buslijnen / locaties met OV chipkaarten ✗ ✗

niet 
beschikbaar, 
behoudens 
voor de eigen 
OV chipkaart near real time near real time ✗ ✗ ✗

real time locatie 
treinen Prorail semi-privaat gps positie van treinen in Nederland

voorbeeld: http://
www.treinviewer.nl/ en 
http://kubus.mailspool.nl/
spoorkaart/ ✗

als experiment 
wordt deel 
GPS info 
gepubliceerd. 
Er is ook een 
kaart met 
berekende 
posities 
(dienstregeling 
plus eventuele 
vertraging)

beschikbaar 
Prorail intern ✗ realtime realtime ✗ ✗ ✗

NS alerts (push 
berichten uit app) NS privaat

De NS app geeft push berichten als er 
uitzonderlijke omstandigheden aan te 
kondigen zijn (zoals aankondiging 
s✗uwdienstregeling volgende dag) ✗

gebruikt in NS 
app

niet 
beschikbaar

ov chipkaart 
inchecks/uitchecks 
trein

Trans Link 
Systems private partij

aantallen passagiers ob aantal checkins 
op treinstations met OV chipkaarten ✗ ✗

niet 
beschikbaar, 
behoudens 
voor de eigen 
OV chipkaart near real time near real time ✗ ✗ ✗

reistijden per modus OpenOV private partij
Multimodale reisplanner (Open 
Tripplanner) http://opentripplanner.nl/ ✓ ✓

webinterface 
(demo?) ✓ ✗

Actuele vertrektijden 
treinen NS privaat

Per station de actuele vertrektijden van 
treinen http://www.ns.nl/api/api ✓ ✓ real time real time ✓ ✓

Dienstregeling 
treinen NS privaat

Geplande vertrek en aankomsttijden van 
treinen http://www.ns.nl/api/api ✓ ✓ actueel jaarlijks ✓ ✓

Storingen en 
werkzaamheden 
spoor NS privaat

Actuele storingen en geplande 
werkzaamheden aan het spoor http://www.ns.nl/api/api ✓ ✓ actueel

werkzaamhed
en dagelijks, 
storingen real 
time ✓ ✓
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IDENTIFICATIE

(Over de individuele mobilist en het voertuig)



Identificatie van de mobilist en het voertuigIdentificatie van de mobilist en het voertuigIdentificatie van de mobilist en het voertuigIdentificatie van de mobilist en het voertuigIdentificatie van de mobilist en het voertuig
Dataset Datahouder

Technische 
beschikbaarh
eid

Beschikbaarh
eid voor 
derden

Naam Naam

Type 
(overheid, 
privaat, 
burger, 
community) Korte omschrijving URL openbaar?

al openbaar 
gemaakt/
gepubliceerd? niet datadump

actualiteit ( bijv 
real time) frequentie api open data

tegen 
betaling?

verkochte voertuigtypen CBS overheid Verkopen naar voertuigtype per maand

http://statline.cbs.nl/StatWeb/
publication/?
DM=SLNL&PA=37803hvv&D1=0,46-
51,53-63&D2=(l-20)-l&VW=T ✓ ✓

.xls, .csv, 

.spss
twee weken na 
einde maand maandelijks ✗ ✓ ✗

Foursquare Foursquare privaat

Geolocatie service met plaatsen, 
bezoekers per plaats, gebruikersprofielen, 
tips per plaats, en aanbiedingen uitbaters 
plaatsen. The foursquare APIs grants 
access to the company's database of 
locations as well as information on venue 
check in's. The APIs are: The Core API, 
Real-time API, Merchant Platform, Venues 
Platform. The APIs are RESTful and 
support XML, JSON, JSONP. https://developer.foursquare.com/ ✓ ✓ json xml api real time real time restful ✗ ✗

Waze Waze privaat
Mobiele internationale navigatie met API, 
inclusief actuele verkeersintensiteit

http://www.programmableweb.com/
api/waze ✓ ✓ map objects real time real time restful ✗ ✗

Google Latitude Google privaat

Locaties van gebruikers, en locatiehistorie 
van gebruikers, en locatie/nabijheid van 
bekenden van gebruikers

http://www.programmableweb.com/
api/google-latitude

✓, indien 
toestemming 
gebruiker ✓

xml, atom, 
json real time real time restful ✗ ✗

Facebook Facebook privaat

Facebook is een bron van data over 
activiteiten, gebruikers, evenementen, en 
bedrijven. Tevens is het mogelijk 
toepassingen in facebook te integreren.

http://www.programmableweb.com/
apis/directory/1?company=Facebook ✓ ✓ xml real time real time restful ✗ ✗

Twitter Twitter privaat

Twitterberichten van gebruikers rond een 
locatie, of thema (zoals vertraging), 
regelmatige reizigers

http://www.programmableweb.com/
api/twitter ✓ ✓ json xml api real time real time restful ✗ ✗

Basisregister voertuigen RDW overheid

Als 1 ✓rige pilot beschikbaar gestelde 
technische voertuiggegevens van de 
RDW. Op basis van kenteken is type 
voertuig, historie, kenmerken, APK etc. te 
achterhalen (en vice versa)

https://data.overheid.nl/data/dataset/
voertuig-open-data---rdw ✓ ✓ api 1 week wekelijks ✓ ✓ ✓

Centraal Register 
Rijbewijzen (CRB) RDW overheid

Register met alle houders van rijbewijzen, 
in te zien door geautoriseerde gebruikers ✗ ✗

niet 
beschikbaar
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EXTERNE FACTOREN

(Wat ons gedrag en onze keuzes beïnvloedt)



Externe gedragsbeïnvloedende factorenExterne gedragsbeïnvloedende factorenExterne gedragsbeïnvloedende factorenExterne gedragsbeïnvloedende factoren
Dataset Datahouder

Technische 
beschikbaarh
eid

Beschikbaarh
eid voor 
derden

Naam Naam

Type 
(overheid, 
privaat, 
burger, 
community) Korte omschrijving URL openbaar?

al openbaar 
gemaakt/
gepubliceerd? niet datadump

actualiteit ( bijv 
real time) frequentie api open data?

tegen 
betaling?

geluidscontour
en

Provincie 
Utrecht overheid Geluidscontouren provinciale wegen

https://data.overheid.nl/data/
dataset/geluidscontouren-lnig-
provinciaal-verkeers-milieu-
model ✓ ✓ ✓ 2009

onbekend 
(vermoedelijk 
elke 3 ✓ren)\ ✗ ✓ ✗

Co2 uitstoot CBS overheid Luchtverontreiniging, feitelijke emissies door wegverkeer

http://statline.cbs.nl/StatWeb/
selection/?
DM=SLNL&PA=7063&VW=T ✓ ✓

.xls, .csv, 

.spss
jaarlijkse 
vaststelling ✗ ✓ ✗

geluidsmeting
en Sensornet marktpartij Geluidsmetingen wegverkeer Nederland

http://www.sensornet.nl/
oplossingen/wegverkeer ✗ ✗ ✓, dashboards realtime realtime ✗ ✗ ✓

Luchtkwaliteit RIVM overheid

Landelijk meetnet luchtkwaliteit, metingen en prognoses 
(ook op postcode). Meetnet meet onder andere fijnstof, 
koolmonoxide,  ozon en stikstofoxiden. http://www.lml.rivm.nl/ ✓ ✓ ✓ uur ieder uur ✗ ✓ ✗

groenbeheer 
N-wegen

Provincie 
Utrecht overheid

Locaties, codes, uitzicht van groenbeheer/bermonderhoud 
N-wegen in provincie Utrecht

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/
georegister/pgr.do ✓ ✓ wfs, wms ✓nuari 2013 halfjaarlijks ✗ ✓ ✗

actuele 
weersomstand
igheden en 
verwachtingen KNMI overheid

O.a. wind, ✗rslag(intensiteit), temperatuur, luchtdruk, mist, 
luchtvochtigheid 

http://www.knmi.nl/datacentrum/
catalogus/catalogus/catalogus-
gegevens-overzicht.html ✓ ✗

afhankelijk per 
meetinstrumen
t

afhankelijk per 
meetinstrumen
t ✓ ✓

tegen 
verstrekkingsk
osten

Belaste 
woningen 
geluid (Lden) - 
railverkeer

Provincie 
Utrecht overheid Belaste woningen geluid (Lden) - railverkeer

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓

gml,shape, 
wms, wfs ✓

Gevoelige 
bestemmingen 
geluid (Lden) - 
railverkeer

Provincie 
Utrecht overheid Gevoelige bestemmingen geluid (Lden) - railverkeer

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓

gml,shape, 
wms, wfs ✓

Clusters geluid 
- railverkeer

Provincie 
Utrecht overheid Clusters geluid - railverkeer

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓

gml,shape, 
wms, wfs ✓

PM10 en NO2 
belasting

Provincie 
Utrecht overheid

Clusters, gevoelige bestemmingen en belaste woningen, 
contouren van PM10 (fijnstof) en NO2 belasting

http://
www.provinciaalgeoregister.nl/ ✓ ✓ wms, wsf '2012 2-jaarlijks ✗ ✓ ✗

Polleninformati
e (i.v.m. 
hooikoorts) AllergieRadar

overheid, 
privaat

Actueel landelijk overzicht van hooikoortsklachten. 
Dagelijkse verwachting van start en duur pollenseizoen. http://www.allergieradar.nl/Home ✓ ✓ onbekend


