
 

Geografische Informatie 
 

Uw objectonderzoek sneller en beter 
 
o   De belangrijkste databronnen in één systeem. 
o   Direct inzoomen naar het gewenste adres. 
o   Locatie informatie opvragen over kadastrale percelen, ruimtelijke plannen en BAG-adressen. 
o   Meten en schetsen in de kaart. 
o   Alle informatie printen op in één kaart. 
o   Kadastrale producten aanvragen. 
 
Via het “Ik wil …” menu komt u stapsgewijs tot het gewenste resultaat: 
 

Stap 1 – Een adres zoeken 
 

Type een gedeelte van een adres of een postcode in en klik 
daarna op OK. 
 
De applicatie zoomt automatisch in naar het betreffende 
adres op de kaart. Dit wordt gemarkeerd met een blauwe 
punt. 
 
Wanneer er meerdere adressen worden gevonden 
(bijvoorbeeld bij gebruik van huisletters), dan dient u eerst het 
gewenste adres uit de lijst te selecteren. 

 

 
 

Stap 2 – Kaartlagen aan- of uitzetten 
 

U kunt zelf de gewenste kaartlagen aan- en uitzetten via de 
Kaartlagenlijst. 
 

• Openklappen van een kaartgroep door op de + te 
klikken. 

• Dichtklappen van een kaartgroep door op de – te 
klikken. 

• Kaartlagen aanzetten door op de V te klikken. 

• Kaartlagen uitzetten door op de V voor de kaart te 
klikken.  

 
Let OP: Bepaalde kaartlagen (bijvoorbeeld pand, ligplaats, 
perceel) gaan pas aan wanneer u verder inzoomt. De namen 
van deze kaartlagen worden lichtgrijs weergegeven wanneer 
ze nog niet getoond kunnen worden. 
 
Ook kunt u de weergave van kaartlagen meer of minder 
transparant maken door gebruik van de schuif achter de 
betreffende kaartlaag of kaartgroep. 

• Schuif verder naar links: kaart wordt transparanter. 

• Schuif verder naar rechts: kaart wordt minder 
transparant. 

 

 
 
 

 

 



 

 
 
Stap 3 – Locatie informatie opvragen 

 
Klik met de muis of teken een klein vierkant op een object. 
Er wordt als het ware met een breinaald door alle kaartlagen 
heen geprikt. 
 
Aan de linkerkant van het scherm ziet u alle informatie van 
de betreffende locatie. Door op één van deze regels te 
klikken krijgt u meer detailinformatie over dat object te zien. 
 
Bij de informatie over de ruimtelijke plannen kunt u bij 
verschillende onderdelen ook direct de planregels opvragen 
via de hyperlink “Klik hier voor de planregels”. 
 
Het is ook mogelijk om informatie van een object op te 
vragen door in de functiebalk te kiezen voor de functie 
“Bevragen”. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Stap 4 – Meten afstand en oppervlakte 

 
Voor het meten van de afstand klikt u met de muis op het 
startpunt voor uw meting. Daarna klikt u verder naar een 
volgend meetpunt. In de kaart wordt de afstand direct 
getoond. 
 
Om het meten te beëindigen klikt u op het laatste meetpunt 
twee keer kort achter elkaar op de linker muisknop. 
 
De gemeten afstand en oppervlakte worden als tekst in de 
kaart getoond. Om deze weergave te verwijderen klikt u in 
de functiebalk op “Verwijder…”: 
 

 
 
Voor het meten van de oppervlakte klikt u met de muis op 
het startpunt voor uw meting. Daarna klikt u verder naar een 
volgend meetpunt. Na het derde meetpunt wordt de 
oppervlakte direct in de kaart getoond. 
 
Om het meten te beëindigen klikt u op het laatste meetpunt 
twee keer kort achter elkaar op de linker muisknop. Het 
gemeten oppervlakte en de omtrek worden in een apart 
tekstblok getoond. 
 

 
 
 
 

 
 
  



 

Stap 5 – Schetsen in de kaart 
 
Schetsen biedt u de mogelijkheid om lijnen, figuren of teksten  
in de kaart te tekenen. De geschetste objecten kunnen ook in 
de print worden opgenomen. 
Geef als eerste aan wat voor soort object u wilt schetsen. 
 
Voordat u gaat tekenen kunt u de stijl van het object bepalen. 
 
Daarna kunt u in de kaart starten met tekenen: 

• Punt: Klik op de kaart om een punt te plaatsen.  

• Lijn of Veelhoek: Klik op de kaart om de punten te plaatsen. 
Sluit af met een dubbele muisklik bij het laatste punt. 

• Ellips, Driehoek, Vrije lijn, Cirkel, Rechthoek of Pijl: Klik op 
de kaart en houdt de muisknop ingedrukt. Sleep met de 
muis om de vorm te bepalen en laat dan de muisknop los. 

• Tekst: Klik op de kaart om het startpunt van de tekst te 
bepalen. Type daarna uw tekst. 

 
U kunt een geschetst object ook wijzigen of verwijderen: 

• Selecteer de actie die u wilt uitvoeren en selecteer daarna 
het object dat u wilt wijzigen of verwijderen. 

• Wanneer u kiest voor “Wijzigen” kunt u de stijl of de 
punten van het object aanpassen. Om de wijziging vast te 
leggen klikt u daarna nogmaals op het geschetste object. 

• U kunt één object verwijderen met “Verwijderen”. 

• U kunt alle geschetste objecten in één keer verwijderen 
met “Verwijder...”. 

 
 
 
Stap 6 – Een kaart printen 

 
Voor het printen van de kaart kunt u kiezen uit verschillende 
sjablonen: 

• A4 of A3 formaat 

• Met of zonder legenda 
 
Daarnaast kunt u formaat, resolutie en kaartschaal instellen en 
de volgende eigen gegevens toevoegen aan de print: 

• Auteur 

• Titel 
 
Nadat u alle instellingen heeft geselecteerd of ingevuld klikt u 
op “Afdrukken”. 
 
Een voortgangsvenster wordt getoond en het Pdf-bestand 
wordt aangemaakt. Wanneer het Pdf-bestand is gegenereerd 
klikt u op “Open bestand” om de print te bekijken. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Stap 7 – Kadastrale producten aanvragen 
 

Via deze functie kunt u direct bij “Mijn Kadaster” de meest 
actuele kadastrale informatie en de eigendomsgegevens 
opvragen. 
 
Na het starten van de functie klikt u op “OK”. 
Vervolgens klikt u in de kaart op het gewenste perceel. 
 
Aan de linkerkant van het scherm verschijnt een venster met 
een link naar Mijn Kadaster. Klik op “Mijn Kadaster”. 
 
Een nieuwe inlogpagina van Mijn Kadaster verschijnt. Log 
hier in met uw eigen inlogcode om de kadastrale informatie 
te bestellen. Er kan één inzage per aanvraag worden gedaan: 
 

 
 

 
 

 

 

Er is nog veel meer functionaliteit 
 
De applicatie NVM Geografische Informatie biedt u nog meer functionaliteit: 
 

• Legenda openen.  

• Eenvoudig navigeren in de kaart.  

• Openen Google Street View vanuit de kaart. 

• Metadata over kaartlagen bekijken. 

• Perceel inkleuren. 

• Energielabels opvragen. 

• Stamkaart opvragen. 

• Aanbod en transacties opvragen 
 
Wilt u meer informatie over het gebruik van deze functies in NVM Geografische Informatie, bekijk dan 
de volgende functiebeschrijvingen: 
 
Legenda openen 

https://geoweb-
nvm.geowebonline.nl/ExterneDocumenten/NVM/NVM_ALG_Legenda_HTML5.pdf   

 
Navigeren in de kaart 

https://geoweb-
nvm.geowebonline.nl/ExterneDocumenten/NVM/NVM_ALG_Navigeren_HTML5.pdf  

 

Openen Google Street View 
https://geoweb-
nvm.geowebonline.nl/ExterneDocumenten/NVM/NVM_ALG_Streetview_HTML5.pdf  
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Opvragen van metadata 
https://geoweb-nvm.geowebonline.nl/ExterneDocumenten/NVM/NVM_ALG004_HTML5.pdf   
 

Perceel inkleuren 
https://geoweb-nvm.geowebonline.nl/ExterneDocumenten/NVM/NVM_ALG009_HTML5.pdf  

 
Energielabel opvragen 

https://geoweb-
nvm.geowebonline.nl/ExterneDocumenten/NVM/NVM_ALG_Energielabel_HTML5.pdf  
 

Stamkaart opvragen 
https://geoweb-
nvm.geowebonline.nl/ExterneDocumenten/NVM/NVM_ALG_Stamkaart_HTML5.pdf  

 
Aanbod en transacties opvragen 

https://geoweb-
nvm.geowebonline.nl/ExterneDocumenten/NVM/NVM_ALG_AanbodTransacties_HTML5.pdf  

 
Google Maps zoeken 

https://geoweb-
nvm.geowebonline.nl/ExterneDocumenten/NVM/NVM_ALG_GoogleMapsZoeken_HTML5.pdf  

 
 
  
 
Voor vragen over NVM Geografische Informatie kunt u bij voorkeur via de mail contact opnemen met 
de Functioneel Beheerder van NVM: support@brainbay.nl  
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