vastgesteld. Het enige dat wijzigt is de hoogte ten
opzichte van het NAP van peilmerken in de NAPpublicatie. Zodra meer gedetailleerde informatie over
de verschillen met de huidige gepubliceerde hoogtes
beschikbaar is, zullen wij deze ter beschikking stellen.
Uiteraard staat het water ook na de invoering van de
nieuwe publicatie nog even hoog in de sloot. Alleen
kennen we hier vanaf januari 2005 een andere NAPhoogte aan toe. Wat dat voor het gebruik van het NAP
betekent kan iedere gebruiker het best zelf inschatten.
Wel willen wij gebruikers graag van dienst zijn met het
beschikbaar stellen van noodzakelijke informatie,
beantwoorden van vragen en met hen meedenken over
hoe zij met de nieuwe NAP-publicatie om kunnen gaan.

Op de hoogte blijven

Wij zullen voor de verdere communicatie over de
nieuwe NAP-publicatie veel gebruik maken van onze
Internetsite: www.rdnap.nl. Via deze website willen wij
gebruikers tot de invoering van de nieuwe publicatie en
ook daarna op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen. Op de site is bijvoorbeeld informatie
over de voortgang en de planning van de invoering van
de NAP-publicatie te verwachten en andere informatie,
zoals verschillen met de huidige NAP-publicatie,
kwaliteitsinformatie over de nieuwe hoogtes, etc. Tevens
willen wij langs deze weg de mening van gebruikers
peilen over allerlei onderwerpen en hun vragen
beantwoorden. Op deze wijze hopen wij iedereen zo
goed en zo gericht mogelijk te informeren over de
invoering van de nieuwe NAP-publicatie.
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gegevens over zgn. peilmerken. Dit zijn punten,
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waterstanden en hoogtes van objecten te bepalen.
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De huidige NAP-publicatie

Het Normaal Amsterdams Peil (NAP)

is het referentievlak voor hoogtemetingen in Nederland.
De geschiedenis van het NAP gaat terug tot in de 17e
eeuw. Het NAP is van belang voor het waterbeheer.
Water stroomt naar het punt met de laagste NAPhoogte. Zonder NAP-gegevens zou een doelmatig
waterbeheer in Nederland onmogelijk zijn. Daarnaast is
het NAP van belang bij de aanleg en het beheer van
infrastructuur, zoals bruggen, wegen, rioleringen, etc.

gaat terug naar de metingen van de 2e
Nauwkeurigheidswaterpassing (2e NWP), die plaats
had tussen 1926 en 1940. In deze periode zijn van 47
ondergrondse merken hoogtes vastgesteld ten opzichte
van het nulpunt in Amsterdam. Later zijn andere
ondergrondse merken hieraan toegevoegd. Sindsdien
worden deze hoogtes van ondergrondse merken als een
vaststaand gegeven aangenomen en zijn zij slechts bij
hoge uitzondering aangepast. Hoogtes van peilmerken
worden bepaald ten opzichte van de hoogtes van
ondergrondse merken. Het secundaire net wordt sinds
1976 onderhouden door de 10 jaren cyclus van
Planperiodes. Gemiddeld iedere 10 jaar worden de
hoogtes van peilmerken opnieuw gemeten en
vastgesteld. Indien het bouwwerk waarin het peilmerk
zich bevindt tussentijds is verzakt, krijgt dit peilmerk
een aangepaste hoogte in de NAP-publicatie.

De basis van het NAP

wordt gevormd door het primaire net van
ondergrondse merken. Een ondergronds merk is een
meetmerk op een in de Pleistocene zandlaag
gefundeerde ondergrondse paal. Bij de aanleg van een
ondergronds merk is er uiterste zorg aan besteed om
een goede stabiliteit van het meetmerk te garanderen.
Deze ondergrondse merken zijn niet toegankelijk voor
het publiek en worden alleen als uitgangspunt gebruikt
voor het secundaire net.
Dit secundaire net bestaat uit ca. 35.000 peilmerken, die
over het hele land zijn verspreid. Peilmerken zijn
publiekelijk toegankelijke meetmerken in de vorm van
bronzen bouten, die zich in de open lucht aan stabiele
objecten bevinden, zoals gebouwen, bruggen,
viaducten, etc. Peilmerken worden gebruikt bij
werkzaamheden in het kader van het waterbeheer of bij
de aanleg en beheer van infrastructuur. Actuele hoogtes
van peilmerken worden beschikbaar gesteld aan het
publiek door de NAP-publicatie.
Hoewel bij het plaatsen van een peilmerk zoveel
mogelijk wordt gezocht naar goed gefundeerde
gebouwen en bouwwerken is de stabiliteit van
peilmerken in het algemeen minder goed te garanderen
dan die van ondergrondse merken.

Peilmerk van het NAP

Deksel boven ondergronds merk op de Dam; hier bevindt zich het
nulpunt van het NAP.

wetenschappelijke invalshoek deze problematiek en
onze werkwijze bij de berekeningen heeft getoetst.

60 tot 80 jaar dus toch duidelijk meetbaar. Verder is niet
uit te sluiten dat meet-onnauwkeurigheden uit het
verleden nog een rol spelen.

Wat gebeurt er als we niets doen?

Uiteraard hebben we dit ons afgevraagd. Maar spoedig
kwamen we tot de conclusie, dat in dat geval het NAP
als referentie voor hoogtemetingen in Nederland, en
daarmee als basis voor het waterbeheer en voor aanleg
en beheer van infrastructuur, haar betekenis zou
verliezen.

Gedeelte van een peilmerkkaart
Waterpassing bij reconstructie van een weg

Hoe merken we dit?

De meeste gebruikers van de NAP-publicatie hebben
eigenlijk niet zoveel hinder van deze kleine bewegingen
van ondergrondse merken. Zij werken in een beperkt
gebied (gemeente, waterschap) en meten relatief ten
opzichte van peilmerken, waarvan de hoogtes ten
opzichte van hetzelfde ondergrondse merk worden
bepaald. Een verandering van de hoogte van dat
ondergrondse merk blijft dan onopgemerkt.
In andere situaties zijn de gevolgen wel merkbaar.
Zo merken wij dat bij de bijhouding van het secundaire
net de metingen steeds slechter zijn in te passen in het
primaire net. Te vaak blijken de hoogte-verschillen
tussen de ondergrondse merken significant af te wijken
van onze metingen. Dit maakt het voor ons dan ook
steeds moeilijker een kwalitatief voldoende NAPpublicatie te maken.

Een nieuwe publicatie

Na de constatering dat de huidige hoogtes van het
primaire net van ondergrondse merken niet meer
voldeden, vroegen wij ons af hoe wij hier mee om
moesten gaan. Daarop hebben we gesproken met
(vertegenwoordigers van) gebruikers van de NAPpublicatie. Hieruit bleek dat een wijziging van de
hoogtes van peilmerken zeker gevolgen heeft voor deze
gebruikers en in een aantal gevallen hen noodzaakt tot
het uitvoeren van extra werk.

Wat is er aan de hand?

Tot op heden hebben we aangenomen dat de
ondergrondse merken van het NAP
stabiel zijn. Dit wil zeggen, dat ze niet
verzakken en dat de hoogte ervan niet
beïnvloed wordt door grootschalige
geologische processen. Echter, gebleken
is dat deze aanname niet altijd juist is
geweest. In de periode van 1996 tot en
met 1999 heeft een nieuwe hermeting
van het primaire net van het NAP
plaatsgevonden, de 5e Nauwkeurigheidswaterpassing (5e NWP).
Na analyse van de resultaten van dit
grote project is vast komen te staan dat er aantoonbare
verschillen zijn tussen de bestaande hoogtes van
ondergrondse merken en de werkelijke hoogtes hiervan
uit recente metingen. Hoewel de bewegingen van
ondergrondse merken klein zijn (minder dan een
millimeter per jaar), blijken deze over een periode van

Voorbeeld van een peilmerklijst

GPS-metingen bij het peilmeetstation in Hoek van Holland

Een nieuwe ontwikkeling is de opkomst van het gebruik
van satellietplaatsbepaling, zoals GPS, voor
hoogtemetingen. Hiermee kan snel en relatief goedkoop
het hoogte-verschil tussen 2 punten over grote
afstanden worden bepaald. Door de veranderingen in
de hoogtes van de onder-grondse merken zijn GPS
metingen slecht in te passen in de huidige NAPpublicatie. Hierdoor wordt het meten van hoogtes met
GPS onnodig duurder.

verandering in onze NAP-publicatie invloed kan
hebben op de werkzaamheden van de gebruikers van
het NAP. Wij willen hen voldoende tijd geven om met
hun planning hierop in te spelen.
Bovendien hebben ook wij tijd nodig om de
noodzakelijke informatie in de gewenste vorm
beschikbaar te maken. Op de eerste plaats moeten
definitieve ‘nieuwe’ hoogtes van ondergrondse merken
en peilmerken worden berekend en onze database
aangepast. Verder is het ons streven om de NAPpublicatie vanaf maart 2004 alleen nog maar via
Internet beschikbaar te stellen; de publicatie middels
analoge peilmerkkaarten en –lijsten wordt beëindigd.
Dit vraagt de nodige tijd voor het verder ontwikkelen
van onze webapplicatie NAPINFO.

Reden genoeg om niet lichtvaardig tot een nieuwe
NAP-publicatie te besluiten. Tijdens deze gesprekken is
ons echter ook gebleken dat uiteindelijk iedereen meer
baat heeft bij een NAP-publicatie die de werkelijke
hoogte-verschillen in Nederland correct weergeeft.
In aanmerking genomen dat iedere vastlegging van een
hoogte uiteindelijk niet stabiel is, onderschrijven de
meeste gebruikers de noodzaak tot het aanpassen van
een hoogte, als de feiten dit aangeven.
Een NAP-publicatie die niet wordt bijgehouden is voor
iedereen onbruikbaar.
De noodzaak tot aanpassen van de publicatie wordt
ook onderschreven door de Nederlandse Commissie
voor Geodesie (NCG), die vanuit een inhoudelijke en

Ten eerste zou het NAP dan niet meer de werkelijke
hoogteverschillen binnen Nederland weergeven.
Dit zou er toe kunnen leiden dat het water niet meer
stroomt naar het punt met de laagste NAP-hoogte,
simpelweg omdat die NAP-hoogte van dat punt niet
meer correct is. Hiermee zou het vertrouwen in het
NAP worden onder-mijnd. Bovendien zou een
succesvol gebruik van satellietplaatsbepaling, zoals GPS,
voor hoogtemetingen bemoeilijkt worden en daarmee
het bepalen van hoogtes in NAP met GPS onnodig
duurder. Dit vertaalt zich uiteindelijk weer door naar de
kosten voor de uitvoering van projecten. Verwacht
wordt, dat het gebruik van GPS voor hoogte-bepaling in
de toekomst alleen maar zal toenemen. Verder worden
op dit moment nieuwe systemen voor
satellietplaatsbepaling ontwikkeld, zoals Galileo.
Deze nieuwe meettechnieken vinden toepassing in
allerlei innovatieve ontwikke-lingen op het gebied van
waterbeheer en aanleg en beheer van infrastructuur.
Het belang van deze nieuwe meettechnieken is dus
alleen maar groeiende. Wij willen dan ook een NAPpublicatie kunnen bieden, die ook in de toekomst
voldoet aan de behoefte.
Wat gaan we doen?

Dit is de eerste aankondiging van de invoering van de
nieuwe NAP-publicatie. Volgens de huidige planning zal
de nieuwe NAP-publicatie een feit zijn in januari 2005.
Waarom deze lange tussenperiode? Omdat een

Tot slot moet een nieuwe geoïde voor Nederland
worden berekend, die door leveranciers van software en
hardwareproducten moet worden geïmplementeerd en
gedistribueerd. Deze geoïde maakt het mede mogelijk
met GPS hoogtes in NAP te bepalen. Wij hopen deze
nieuwe geoïde in mei 2004 gereed te hebben en te
kunnen verspreiden.
In januari 2005 worden dan de oude NAP-hoogtes van
peilmerken in onze database vervangen door de nieuwe
hoogtes. Gebruikers kunnen dan via NAPINFO
gegevens over peilmerken, inclusief de nieuwe hoogtes,
opvragen.
Wat gebeurt er met de hoogtes van peilmerken?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Uit
voorlopige berekeningen is gebleken dat de nieuwe
hoogte van een NAP-peilmerk in het westen van
Nederland tot ca 3 cm kan afwijken (omlaag) van de
oude hoogte. In het oosten van het land is dit
aanmerkelijk minder en zijn ook kleine veranderingen
naar boven te verwachten. De berekening van de nieuwe
hoogtes vindt zodanig plaats, dat het nulniveau van het
NAP zo goed mogelijk ongewijzigd blijft ten opzichte
van het niveau zoals dat rond 1926 bij de 2e NWP is
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Water stroomt naar het punt met de laagste NAPhoogte. Zonder NAP-gegevens zou een doelmatig
waterbeheer in Nederland onmogelijk zijn. Daarnaast is
het NAP van belang bij de aanleg en het beheer van
infrastructuur, zoals bruggen, wegen, rioleringen, etc.
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gefundeerde ondergrondse paal. Bij de aanleg van een
ondergronds merk is er uiterste zorg aan besteed om
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Deze ondergrondse merken zijn niet toegankelijk voor
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Dit secundaire net bestaat uit ca. 35.000 peilmerken, die
over het hele land zijn verspreid. Peilmerken zijn
publiekelijk toegankelijke meetmerken in de vorm van
bronzen bouten, die zich in de open lucht aan stabiele
objecten bevinden, zoals gebouwen, bruggen,
viaducten, etc. Peilmerken worden gebruikt bij
werkzaamheden in het kader van het waterbeheer of bij
de aanleg en beheer van infrastructuur. Actuele hoogtes
van peilmerken worden beschikbaar gesteld aan het
publiek door de NAP-publicatie.
Hoewel bij het plaatsen van een peilmerk zoveel
mogelijk wordt gezocht naar goed gefundeerde
gebouwen en bouwwerken is de stabiliteit van
peilmerken in het algemeen minder goed te garanderen
dan die van ondergrondse merken.
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Hoe merken we dit?

De meeste gebruikers van de NAP-publicatie hebben
eigenlijk niet zoveel hinder van deze kleine bewegingen
van ondergrondse merken. Zij werken in een beperkt
gebied (gemeente, waterschap) en meten relatief ten
opzichte van peilmerken, waarvan de hoogtes ten
opzichte van hetzelfde ondergrondse merk worden
bepaald. Een verandering van de hoogte van dat
ondergrondse merk blijft dan onopgemerkt.
In andere situaties zijn de gevolgen wel merkbaar.
Zo merken wij dat bij de bijhouding van het secundaire
net de metingen steeds slechter zijn in te passen in het
primaire net. Te vaak blijken de hoogte-verschillen
tussen de ondergrondse merken significant af te wijken
van onze metingen. Dit maakt het voor ons dan ook
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hoogtes van peilmerken zeker gevolgen heeft voor deze
gebruikers en in een aantal gevallen hen noodzaakt tot
het uitvoeren van extra werk.
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Tot op heden hebben we aangenomen dat de
ondergrondse merken van het NAP
stabiel zijn. Dit wil zeggen, dat ze niet
verzakken en dat de hoogte ervan niet
beïnvloed wordt door grootschalige
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is dat deze aanname niet altijd juist is
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hoogtes vindt zodanig plaats, dat het nulniveau van het
NAP zo goed mogelijk ongewijzigd blijft ten opzichte
van het niveau zoals dat rond 1926 bij de 2e NWP is

De huidige NAP-publicatie

Het Normaal Amsterdams Peil (NAP)

is het referentievlak voor hoogtemetingen in Nederland.
De geschiedenis van het NAP gaat terug tot in de 17e
eeuw. Het NAP is van belang voor het waterbeheer.
Water stroomt naar het punt met de laagste NAPhoogte. Zonder NAP-gegevens zou een doelmatig
waterbeheer in Nederland onmogelijk zijn. Daarnaast is
het NAP van belang bij de aanleg en het beheer van
infrastructuur, zoals bruggen, wegen, rioleringen, etc.

gaat terug naar de metingen van de 2e
Nauwkeurigheidswaterpassing (2e NWP), die plaats
had tussen 1926 en 1940. In deze periode zijn van 47
ondergrondse merken hoogtes vastgesteld ten opzichte
van het nulpunt in Amsterdam. Later zijn andere
ondergrondse merken hieraan toegevoegd. Sindsdien
worden deze hoogtes van ondergrondse merken als een
vaststaand gegeven aangenomen en zijn zij slechts bij
hoge uitzondering aangepast. Hoogtes van peilmerken
worden bepaald ten opzichte van de hoogtes van
ondergrondse merken. Het secundaire net wordt sinds
1976 onderhouden door de 10 jaren cyclus van
Planperiodes. Gemiddeld iedere 10 jaar worden de
hoogtes van peilmerken opnieuw gemeten en
vastgesteld. Indien het bouwwerk waarin het peilmerk
zich bevindt tussentijds is verzakt, krijgt dit peilmerk
een aangepaste hoogte in de NAP-publicatie.

De basis van het NAP

wordt gevormd door het primaire net van
ondergrondse merken. Een ondergronds merk is een
meetmerk op een in de Pleistocene zandlaag
gefundeerde ondergrondse paal. Bij de aanleg van een
ondergronds merk is er uiterste zorg aan besteed om
een goede stabiliteit van het meetmerk te garanderen.
Deze ondergrondse merken zijn niet toegankelijk voor
het publiek en worden alleen als uitgangspunt gebruikt
voor het secundaire net.
Dit secundaire net bestaat uit ca. 35.000 peilmerken, die
over het hele land zijn verspreid. Peilmerken zijn
publiekelijk toegankelijke meetmerken in de vorm van
bronzen bouten, die zich in de open lucht aan stabiele
objecten bevinden, zoals gebouwen, bruggen,
viaducten, etc. Peilmerken worden gebruikt bij
werkzaamheden in het kader van het waterbeheer of bij
de aanleg en beheer van infrastructuur. Actuele hoogtes
van peilmerken worden beschikbaar gesteld aan het
publiek door de NAP-publicatie.
Hoewel bij het plaatsen van een peilmerk zoveel
mogelijk wordt gezocht naar goed gefundeerde
gebouwen en bouwwerken is de stabiliteit van
peilmerken in het algemeen minder goed te garanderen
dan die van ondergrondse merken.

Peilmerk van het NAP

Deksel boven ondergronds merk op de Dam; hier bevindt zich het
nulpunt van het NAP.

wetenschappelijke invalshoek deze problematiek en
onze werkwijze bij de berekeningen heeft getoetst.

60 tot 80 jaar dus toch duidelijk meetbaar. Verder is niet
uit te sluiten dat meet-onnauwkeurigheden uit het
verleden nog een rol spelen.

Wat gebeurt er als we niets doen?

Uiteraard hebben we dit ons afgevraagd. Maar spoedig
kwamen we tot de conclusie, dat in dat geval het NAP
als referentie voor hoogtemetingen in Nederland, en
daarmee als basis voor het waterbeheer en voor aanleg
en beheer van infrastructuur, haar betekenis zou
verliezen.

Gedeelte van een peilmerkkaart
Waterpassing bij reconstructie van een weg

Hoe merken we dit?

De meeste gebruikers van de NAP-publicatie hebben
eigenlijk niet zoveel hinder van deze kleine bewegingen
van ondergrondse merken. Zij werken in een beperkt
gebied (gemeente, waterschap) en meten relatief ten
opzichte van peilmerken, waarvan de hoogtes ten
opzichte van hetzelfde ondergrondse merk worden
bepaald. Een verandering van de hoogte van dat
ondergrondse merk blijft dan onopgemerkt.
In andere situaties zijn de gevolgen wel merkbaar.
Zo merken wij dat bij de bijhouding van het secundaire
net de metingen steeds slechter zijn in te passen in het
primaire net. Te vaak blijken de hoogte-verschillen
tussen de ondergrondse merken significant af te wijken
van onze metingen. Dit maakt het voor ons dan ook
steeds moeilijker een kwalitatief voldoende NAPpublicatie te maken.

Een nieuwe publicatie

Na de constatering dat de huidige hoogtes van het
primaire net van ondergrondse merken niet meer
voldeden, vroegen wij ons af hoe wij hier mee om
moesten gaan. Daarop hebben we gesproken met
(vertegenwoordigers van) gebruikers van de NAPpublicatie. Hieruit bleek dat een wijziging van de
hoogtes van peilmerken zeker gevolgen heeft voor deze
gebruikers en in een aantal gevallen hen noodzaakt tot
het uitvoeren van extra werk.

Wat is er aan de hand?

Tot op heden hebben we aangenomen dat de
ondergrondse merken van het NAP
stabiel zijn. Dit wil zeggen, dat ze niet
verzakken en dat de hoogte ervan niet
beïnvloed wordt door grootschalige
geologische processen. Echter, gebleken
is dat deze aanname niet altijd juist is
geweest. In de periode van 1996 tot en
met 1999 heeft een nieuwe hermeting
van het primaire net van het NAP
plaatsgevonden, de 5e Nauwkeurigheidswaterpassing (5e NWP).
Na analyse van de resultaten van dit
grote project is vast komen te staan dat er aantoonbare
verschillen zijn tussen de bestaande hoogtes van
ondergrondse merken en de werkelijke hoogtes hiervan
uit recente metingen. Hoewel de bewegingen van
ondergrondse merken klein zijn (minder dan een
millimeter per jaar), blijken deze over een periode van

Voorbeeld van een peilmerklijst

GPS-metingen bij het peilmeetstation in Hoek van Holland

Een nieuwe ontwikkeling is de opkomst van het gebruik
van satellietplaatsbepaling, zoals GPS, voor
hoogtemetingen. Hiermee kan snel en relatief goedkoop
het hoogte-verschil tussen 2 punten over grote
afstanden worden bepaald. Door de veranderingen in
de hoogtes van de onder-grondse merken zijn GPS
metingen slecht in te passen in de huidige NAPpublicatie. Hierdoor wordt het meten van hoogtes met
GPS onnodig duurder.

verandering in onze NAP-publicatie invloed kan
hebben op de werkzaamheden van de gebruikers van
het NAP. Wij willen hen voldoende tijd geven om met
hun planning hierop in te spelen.
Bovendien hebben ook wij tijd nodig om de
noodzakelijke informatie in de gewenste vorm
beschikbaar te maken. Op de eerste plaats moeten
definitieve ‘nieuwe’ hoogtes van ondergrondse merken
en peilmerken worden berekend en onze database
aangepast. Verder is het ons streven om de NAPpublicatie vanaf maart 2004 alleen nog maar via
Internet beschikbaar te stellen; de publicatie middels
analoge peilmerkkaarten en –lijsten wordt beëindigd.
Dit vraagt de nodige tijd voor het verder ontwikkelen
van onze webapplicatie NAPINFO.

Reden genoeg om niet lichtvaardig tot een nieuwe
NAP-publicatie te besluiten. Tijdens deze gesprekken is
ons echter ook gebleken dat uiteindelijk iedereen meer
baat heeft bij een NAP-publicatie die de werkelijke
hoogte-verschillen in Nederland correct weergeeft.
In aanmerking genomen dat iedere vastlegging van een
hoogte uiteindelijk niet stabiel is, onderschrijven de
meeste gebruikers de noodzaak tot het aanpassen van
een hoogte, als de feiten dit aangeven.
Een NAP-publicatie die niet wordt bijgehouden is voor
iedereen onbruikbaar.
De noodzaak tot aanpassen van de publicatie wordt
ook onderschreven door de Nederlandse Commissie
voor Geodesie (NCG), die vanuit een inhoudelijke en

Ten eerste zou het NAP dan niet meer de werkelijke
hoogteverschillen binnen Nederland weergeven.
Dit zou er toe kunnen leiden dat het water niet meer
stroomt naar het punt met de laagste NAP-hoogte,
simpelweg omdat die NAP-hoogte van dat punt niet
meer correct is. Hiermee zou het vertrouwen in het
NAP worden onder-mijnd. Bovendien zou een
succesvol gebruik van satellietplaatsbepaling, zoals GPS,
voor hoogtemetingen bemoeilijkt worden en daarmee
het bepalen van hoogtes in NAP met GPS onnodig
duurder. Dit vertaalt zich uiteindelijk weer door naar de
kosten voor de uitvoering van projecten. Verwacht
wordt, dat het gebruik van GPS voor hoogte-bepaling in
de toekomst alleen maar zal toenemen. Verder worden
op dit moment nieuwe systemen voor
satellietplaatsbepaling ontwikkeld, zoals Galileo.
Deze nieuwe meettechnieken vinden toepassing in
allerlei innovatieve ontwikke-lingen op het gebied van
waterbeheer en aanleg en beheer van infrastructuur.
Het belang van deze nieuwe meettechnieken is dus
alleen maar groeiende. Wij willen dan ook een NAPpublicatie kunnen bieden, die ook in de toekomst
voldoet aan de behoefte.
Wat gaan we doen?

Dit is de eerste aankondiging van de invoering van de
nieuwe NAP-publicatie. Volgens de huidige planning zal
de nieuwe NAP-publicatie een feit zijn in januari 2005.
Waarom deze lange tussenperiode? Omdat een

Tot slot moet een nieuwe geoïde voor Nederland
worden berekend, die door leveranciers van software en
hardwareproducten moet worden geïmplementeerd en
gedistribueerd. Deze geoïde maakt het mede mogelijk
met GPS hoogtes in NAP te bepalen. Wij hopen deze
nieuwe geoïde in mei 2004 gereed te hebben en te
kunnen verspreiden.
In januari 2005 worden dan de oude NAP-hoogtes van
peilmerken in onze database vervangen door de nieuwe
hoogtes. Gebruikers kunnen dan via NAPINFO
gegevens over peilmerken, inclusief de nieuwe hoogtes,
opvragen.
Wat gebeurt er met de hoogtes van peilmerken?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Uit
voorlopige berekeningen is gebleken dat de nieuwe
hoogte van een NAP-peilmerk in het westen van
Nederland tot ca 3 cm kan afwijken (omlaag) van de
oude hoogte. In het oosten van het land is dit
aanmerkelijk minder en zijn ook kleine veranderingen
naar boven te verwachten. De berekening van de nieuwe
hoogtes vindt zodanig plaats, dat het nulniveau van het
NAP zo goed mogelijk ongewijzigd blijft ten opzichte
van het niveau zoals dat rond 1926 bij de 2e NWP is

vastgesteld. Het enige dat wijzigt is de hoogte ten
opzichte van het NAP van peilmerken in de NAPpublicatie. Zodra meer gedetailleerde informatie over
de verschillen met de huidige gepubliceerde hoogtes
beschikbaar is, zullen wij deze ter beschikking stellen.
Uiteraard staat het water ook na de invoering van de
nieuwe publicatie nog even hoog in de sloot. Alleen
kennen we hier vanaf januari 2005 een andere NAPhoogte aan toe. Wat dat voor het gebruik van het NAP
betekent kan iedere gebruiker het best zelf inschatten.
Wel willen wij gebruikers graag van dienst zijn met het
beschikbaar stellen van noodzakelijke informatie,
beantwoorden van vragen en met hen meedenken over
hoe zij met de nieuwe NAP-publicatie om kunnen gaan.

Op de hoogte blijven

Wij zullen voor de verdere communicatie over de
nieuwe NAP-publicatie veel gebruik maken van onze
Internetsite: www.rdnap.nl. Via deze website willen wij
gebruikers tot de invoering van de nieuwe publicatie en
ook daarna op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen. Op de site is bijvoorbeeld informatie
over de voortgang en de planning van de invoering van
de NAP-publicatie te verwachten en andere informatie,
zoals verschillen met de huidige NAP-publicatie,
kwaliteitsinformatie over de nieuwe hoogtes, etc. Tevens
willen wij langs deze weg de mening van gebruikers
peilen over allerlei onderwerpen en hun vragen
beantwoorden. Op deze wijze hopen wij iedereen zo
goed en zo gericht mogelijk te informeren over de
invoering van de nieuwe NAP-publicatie.
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Global Positioning System
webapplicatie via Internet waarmee
hoogtegegevens kunnen worden
opgevraagd

NAP-monument in de Stopera te Amsterdam

Een nieuwe NAP-publicatie
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Voor informatie kunt u terecht bij:
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De AGI van Rijkswaterstaat is hét kennis- en dienstencentrum

den IJssel

Adviesdienst Geo-informatie en ICT

van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor
geo-informatievoorziening en informatie- en
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Hoogtegegevens worden in Nederland weergegeven
ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil
(NAP). Hiervoor publiceert de Adviesdienst voor
Geo-Informatie en ICT (AGI) van de Rijkswaterstaat
gegevens over zgn. peilmerken. Dit zijn punten,
waarvan de hoogte bekend is ten opzichte van het
NAP en die worden gebruikt als uitgangspunt om
waterstanden en hoogtes van objecten te bepalen.
Hoogtes van peilmerken worden bepaald ten
opzichte van stabiel veronderstelde ondergrondse
merken. Uit recente metingen is gebleken dat de
hoogtes van deze ondergrondse merken, zoals deze
tot op heden zijn aangenomen, belangrijk kunnen
afwijken van de werkelijke hoogtes. Om ook in de

toekomst een bruikbare NAP-publicatie te kunnen
blijven uitgeven is het daarom noodzakelijk
correcties aan te brengen aan de hoogtes van
ondergrondse merken. Deze correcties zijn
aanvullend aan de normale bijhouding van de NAPpublicatie.
Dit heeft tot gevolg dat de AGI vanaf januari 2005
een nieuwe NAP-publicatie zal uitbrengen, waarin
hoogtes van peilmerken meer dan bij normale
bijhouding zullen wijzigen. In deze brochure
worden de achtergronden en de gevolgen van de
nieuwe NAP-publicatie toegelicht.
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