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De postcodekaarten en data 2017. 

De bijgaande bestanden bevatten een update van de postcode en afgeleide kaarten voor 2017 en 
van de gemeentelijke- en 4-cijferige postcoderelatietabel; tevens is een bevolkingsbestand per 4-
cijferige postcodegebieden toegevoegd.  
 
Al in het begin van de negentiger jaren is Iris International met postcodekaarten voor desktop 
mapping bezig geweest. Dat heeft ertoe geleid dat Iris International in 97/98 een nieuwe post-
codekaart heeft gedigitaliseerd in opdracht van DMData, dochter van de toenmalige PTT, het 
huidige Cendris. 
 
De 4-cijferige postcodekaart is door Iris International in 1999/2000 volledig opnieuw gedigitali-
seerd en gematcht met het wegennet en gemeentegrenzen van Rijkswaterstaat en het CBS, 
waardoor een zeer nauwkeurige kaart met schaal variërend van 1:10.000 tot 1:1.000 is verkregen. 
De kaarten zijn in 2000 en de daaropvolgende jaren telkens aangepast aan de nieuwe situatie van 
1 januari van dat jaar. De huidige peildatum is 1 januari 2017.  
 
In 2012 was onze aandacht vooral gericht op de matching met de oevergrenzenkaart, die ons door 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar is gesteld. Het was een zeer omvangrijk 
karwei deze oevergrenzen in de postcodekaart in te brengen.  

De afgelopen jaren heeft vooral in het teken gestaan van de controle van de postcodegrenzen. 
Deze grenzen lagen veelal op of langs de wegen. Die grenzen zijn in het verleden dan ook als 
zodanig aangebracht door middel van een matching met het wegennet. Dit was een goede oplos-
sing voor het koppelen van adressen aan de postcodegebieden. Inmiddels zijn er ook woonplaats-
grenzenkaarten beschikbaar. Weliswaar behoeven deze kaarten nog verbeteringen, maar ze 
kunnen worden gebruikt bij de postcodekaart. Het afgelopen jaar zijn vele postcodegrenzen ge-
controleerd, vaak op individueel adresniveau, en waar nodig vervangen door woonplaatsgrenzen. 
Er zijn ook afwijkingen tussen deze gebieden en de postcodegebieden, soms een enkel adres, 
maar ook veelvouden daarvan. Cendris heeft een lijst met structurele afwijkingen, niet alleen van 
woonplaatsgebieden en postcodegebieden, maar zelfs van gemeenten met postcodegebieden (13 
stuks). Bekende voorbeelden zijn postcodegebied 7348 dat zowel in Apeldoorn als daarbuiten; een 
ander voorbeeld betreft postcodegebied 9423, dat zowel in de gemeente Midden-Drenthe als de 
gemeente Westerveld ligt. De gemeentegrens blijft echter leidend. In de huidige postcodekaart 
zijn alle woonplaatsgrenzen verwerkt. 

De coördinaten van de zwaartepunten van de gebieden worden digitaal doorgegeven aan de 
gebieden op andere schaalniveaus. 
 
Het aantal postcodegebieden is toegenomen tot 4066 gebieden. Nieuwe postcodegebieden zijn: 
1262 Blaricum, 9614 Harkstede GN en 9622 Lageland GN. 
 
Het aantal gemeenten is teruggebracht tot 388 gemeenten. Dit is veroorzaakt door de samen-
voeging van Veghel, Schijndel en St Oedenrode tot de nieuwe gemeente Meierijstad.  
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De gemeentelijke relatietabel bevat alle Nederlandse gemeenten met naam en nummer met alle 
afgeleide standaard gebiedsindelingen van het CBS en Iris International. Daarnaast is de Amster-
damse Code met toestemming van Dans (Data Archiving and Networked Services) toegevoegd. 
 
Vroeger hield het CBS alle standaard gebiedsindelingen bij. Het is echter gebleken dat het CBS een 
aantal van die standaardgebieden niet meer bijhoudt. Dit heeft onder meer betrekking op de Ce-
buco-gebieden, de verschillende gezondheids  de twee woning-
marktgebieden woon31 en woon46. Ook de EGG s en Kantongerechtsgebieden worden niet meer 
door het CBS bijgehouden. Wij hebben getracht deze informatie zoveel mogelijk toch te achter-
halen en op te nemen in onze gemeentelijke- en postcoderelatietabel.  
 
Op verzoek hebben wij nog een gebiedsindeling extra opgenomen. Naast de Gezondheidsregio-
indeling WZV (Wet Ziekenhuis Voorzieningen), bij ons bekend als de GZ2-indeling), is de Deelregio-
kaart met 78 gebieden ook opgenomen; nu bekend onder de naam GZ3-indeling. Ondanks het feit 
dat de wet niet meer van toepassing is sinds 2006 wordt deze beide indelingen graag gebruikt 
voor (epidemiologisch) onderzoek. 
 
De laatste jaren zijn er wel nieuwe kaarten bijgekomen: de regio-indeling van de Kamers van 
Koophandel en van de veiligheidsgebieden. Deze zijn er dit jaar ook weer bij. Een veiligheidsregio 
is een gebied waarin de Brandweer, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en rampen 
(GHOR), de politie en gemeenten samenwerken voor een effectieve voorbereiding op en be-
strijding van crises en rampen. De indeling v

Er is inmiddels ook een nieuwe arbeidsmarktregiokaart met 35 gebieden 
waarin gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven.
 
Eerder is er ook een nieuwe kaartindeling bijgekomen, namelijk de Zorgkantorenkaart. Deze 
indeling in Zorgkantoren berust op de uitvoering van de Algemene wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ). Vanaf 2013 telt Nederland 32 Zorgkantoren. Elk Zorgkantoor voert de AWBZ uit in een 
aantal gemeenten of een bepaalde regio. Al deze kaarten zijn in de lijst opgenomen. 
 
 
De volledige lijst van standaardgebiedsindelingen zijn, waarbij die gebieden die wel door het CBS 
worden bijgehoud : 
Label file_id omschrijving 
Gemcode* : gem de gemeenten  
ABMR* : abm de  
Arron* : arr de arrondissementsrechtbanken  
Brandw  : brw de brandweergebieden (heet nu Veiligheidsgebieden) 
Cebuco  : ceb de Cebuco-gebieden  
cbt  : cbt de uitgebreide cebuco-subgebieden  
corop*  : cor  de Corop-gebieden  
coropp*  :  de Corop-subgebieden  
EGG  : egg de EGG kaart  
Ggd*  : ggd de GGD Nederland regio kaart 
gezreg1  : gz1 de gezondheidsregio's 1981 
gezreg2  : gz2 de gezondheidsregio's 1987 
gezreg3  : gz3 de ge  
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KamervK* : kvk de gebieden van de Kamer van Koophandel
Kanton : kan de kantongerechtgebieden 
kieskring  : kkr de kieskringen voor de (parlementaire) verkiezingen 
landbgb*  : lb1 de landbouwgebieden 
landbgr*  : lb2 de groepen van landbouwgebieden  
landd*  : lbd de landsdelen 
nodaal  : nod  
nuts1*  : de nuts1 gebieden  
nuts2* :  de nuts2 gebieden 
nuts3*  :  de nuts3 gebieden 
polreg*  : pol de politieregio   
provc*  : pro de provincies  
ressort*  : res de ressorten (rechtsgebieden) 
rpa*  : rpa de werkgebieden regionale besturen arbeidsvoorziening 
toer  : toe de toeristische gebieden 
veiligh* : vhd de veiligheidsgebieden 
verkeersg  : vkg de verkeersgebieden 
woon31  : w31 de woningmarktgebieden (31) 
woon46  : w46 de woningmarktgebieden (46) 
wgr*  : wgr de samenwerkingsgebieden 
wpl*  : wpl de woonplaatsgebieden 

 : de Amsterdamse Code 
Zorgkant* : zkt de zorgkantorenkaart 
 
 
De gebieden aangemaakt op basis van de regionale tabellen van het CBS. De 
overige kaarten, gebaseerd op de gemeentelijke indeling, worden samengesteld op basis van 
informatie van betrokkenen/derden. De gegevens zijn gebaseerd op de uitgifte van Januari 2014
en voor de postcodegebieden aangepast aan de situatie van de postcodegebieden van 1 januari 
2017. 
 
Van de relaties zijn kaarten gemaakt. Zij zijn allemaal gebaseerd op de 4-cijferige postcodekaart 
van Iris International en de door het Ministerie verstrekte gemeentekaart.  
 
Er is een PC4 basiskaart van ruim 800k segmenten, een gegeneraliseerde postcodekaart van ruim 
180k en een gegeneraliseerde kaart van 70k segmenten, met name voor ons programma 
IrisVision. Op verzoek hebben wij de 70k kaarten ook in TAB en Shape formaat beschikbaar 
gesteld. De generalisaties zijn uitgevoerd op een bandbreedte van respectievelijk 5 en 40 meter. 
De kaart met 180k segmenten is toegevoegd omdat het verschil in aantallen segmenten met de 
basiskaart anders te groot werd. 
 
Voor alle kaarten versies zijn alle afgeleide kaarten aangemaakt, in totaal 36 kaarten voor alle drie
coördinatenstelsels, te weten de Rijksdriehoekmeting, het Nederlands Nationale Systeem en de 
LatLon kaarten in het WGS84 formaat. Alle projecties zijn op verzoek opgenomen. Dat is gebeurd 
voor ArcView (Shape), MapInfo (TAB) en het Mif formaat. Het ArcInfo (E00) is deze keer niet 
meegenomen; op verzoek kunnen we dit altijd toevoegen. 
 



4 

De bevolkingsgegevens voor de postcodegebieden per 1 januari van dit jaar zijn door het CBS ver-
strekt met als peildatum 1 januari 2016. Wij hebben ook de mogelijkheid te baat genomen om en-
kele gegevens van de CBS website te halen en die in een direct toepasbare vorm mee te leveren.
 
 
De postcodekaarten voor 2017 en de bijbehorende data kunt u direct kopiëren naar uw harde 
schijf. Vanwege de wens om centraal bij de gebruiker de data te kunnen installeren, hebben wij 
gemeend het installatieprogramma niet meer te gebruiken en alle data per We Transfer te 
versturen. 
 
De kaartenset kan de volgende bestanden bevatten: 
2017#pc4 :   de 4-cijferige postcodekaart  
2017#pc3 :   de 3-cijferige postcodekaart  
2017#pc2 :   de 2-cijferige postcodekaart  
2017#pc1 :   de 1-cijferige postcodekaart  
2017#abm :     de  
2017#arr :     de arrondissementsrechtbankenkaart  
2017#brw :    de brandweergebiedenkaart (hetzelfde als de Veiligheidskaart) 
2017#ceb :  de Cebucokaart  
2017#cbt :   de uitgebreide Cebucokaart  
2017#cor :   de Coropkaart  
2017#egg :   de EGG kaart  
2017#gem :   de gemeentekaart  
2017#ggd :   de GGD Nederland regio kaart  
2017#gz1 :   de gezondheidsregio's 1981 
2017#gz2 :   de gezondheidsregio's 1987 
2017#gz3 :   de gezondheidsregio's  
2017#kan :   de kantongerechtgebieden 
2017#kkr :   de kieskringen voor de (parlementaire) verkiezingen 
2017#kvk :   de Kamer van Koophandelgebieden 
2017#lb1 :   de landbouwgebiedenkaart 
2017#lb2 :   de groepen van landbouwgebieden kaart 
2017#lbd :   de landbouwgebieden kaart 
2017#nod :   de nodale regiokaart  
2017#pro :   de provinciekaart  
2017#res :   de ressortenkaart  
2017#rpa :   de werkgebieden regionale besturen arbeidsvoorziening  
2017#toe :   de toeristische gebiedenkaart 
2017#tgr :   de toeristgroepen gebiedenkaart 
2017#vhd :   de veiligheidsgebiedenkaart 
2017#vkg :   de verkeersgebiedenkaart 
2017#w31 :   de woningmarktgebiedenkaart (31) 
2017#w46 :   de woningmarktgebiedenkaart (46)  
2017#wgr :   de woningmarktgebiedenkaart  
2017#wpl :   de woonplaatsenkaart 
2017#zktl :   de zorgkantorenkaart 
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Het # symbool verwijst naar het type kaart en bestand: 
:   de kaart met RDM coördinaten; 

g:    de kaart volgend het Nederlands Nationaal Systeem; 
w:   de kaart met LatLon coördinaten volgens het WGS 84 formaat; 
l:     de bestanden met labels van de gebieden; 
1:    kaart op basis van de pc4 kaart met 180k segmenten 
7:    kaart op basis van de pc4 kaart met 70k segmenten 
b:    kaart op basis van de pc4 kaart met 800k segmenten; 
 
Data_Alg_2017 :   de bevolking, aantal mannen en vrouwen per postcodegebied, het aantal
 huishoudens, verdeeld over enkele groepen , en het aantal westerse en 
 niet-westerse allochtonen. Peildatum 1 januari 2016. Tevens is de opper- 
 vlakte per postcodegebied en de bevolkingsdichtheid vermeld. 
Data_bev_2017: de bevolking in leeftijdsgroepen van 5 jaar; peildatum 1 januari 2016 . 
 het aantal mannen in leeftijdsgroepen van 5 jaar; peildatum 1 januari 2016. 
 het aantal vrouwen in leeftijdsgroepen van 5 jaar, peildatum 1 januari 2016.
 
De databestanden met bevolkingsgegevens zijn afkomstig van de StatLine gegevens van het CBS. 
De data zijn aselect op 5-tallen afgerond. De oppervlakten- en dichtheid gegevens zijn afkomstig 
van de kaarten van Iris International. 
 
Met het samenstellen en updaten van de kaarten en data zijn wij zeer zorgvuldig te werk gegaan. 
Alle veranderingen in de basiskaart hebben wij (bij gemeenten) nagecheckt. Ondanks onze zorg-
vuldige wijze van werken, kan het altijd gebeuren dat er onderweg iets fout is gelopen. Heeft u 
vragen of opmerkingen over de verschillende producten, neem dan contact met ons op.  
 
Met het gebruik van een of meerdere kaarten van de kaarten set verklaart u akkoord te gaan met 
de meegeleverde licentie- en handelsvoorwaarden. 
 
Veel succes met de kaarten, 
 
Iris International 
Jan P. Van Est  
 
Voorburg, februari 2017 
                                 
Iris International Tel:       070-3863891 
Groen v. Prinstererlaan 20 Email:   vanest@iris-int.nl 
2271 EN  Voorburg 


