
 
 

 

Geo4OOV, de oplossing voor landelijke
en regionale geo-informatie

De landelijke basisvoorziening Geo4OOV van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ontzorgt veiligheidsre-
gio’s en partners bij het op orde krijgen van betrouwbare en actuele geo-informatie. Op de website www.
geo4oov.nl is de uitgebreide Geo4OOV catalogus te bekijken. Het aanbod in de catalogus wordt door 
het OOV-veld zélf bepaald. De catalogus biedt landsdekkende en regionale geo-informatie die continu 
wordt uitgebreid en aangepast om aan te (blijven) sluiten bij de informatiebehoefte van veiligheidsregio’s 
en partners.De Geo4OOV catalogus biedt een grote verzameling aan basiskaarten en themakaarten. 
In dit informatieblad zijn slechts enkele voorbeelden te zien. Ontdek het zelf op www.geo4oov.nl en kies 
“Geocatalogus”.

Open Basis Kaart, op basis van de Open Street Map. 
Als onderligger voor thematische kaarten te gebruiken. 
Wordt wekelijks bijgewerkt. 

BAG pandcontouren, gebruiksfuncties en adressen. 
Bronhouder: Gemeenten. Beheerder: Kadaster. 
Wordt maandelijks bijgewerkt.

Karperstraat 210  
Rotterdam Hoogvliet
Bouwjaar: 1991
Woonfunctie 
VOB: 0599010000168177



Luchtfoto’s, 10x10 cm. 
Uit de overheidsbrede aanbesteding. 

Provinciale Risicokaart, met risicogevende en risico-ont-
vangende objecten. 
Beheerder: IPO/Bij12/GBO.Provincies. 

De Witte Kaart, locaties van zorginstellingen gematcht 
op het Handelsregister. Beheerder: GGD/GHOR NL. 
Wordt maandelijks bijgewerkt.

Kadastrale kaart met eigendomsgrenzen van percelen. 
Beheerder: Kadaster. Wordt maandelijks bijgewerkt.

Nufarm Chemicals
Welplaatweg 20 
Rotterdam
BRZO (Opslag)

Huisarts H. Arts
Huispostlaan 80
Rotterdam Hoogvliet
06-12345678



De CBS indeling van wijken en buurten, tegenwoordig 
met exacte grenzen. Bronhouder: CBS. 
Wordt jaarlijks bijgewerkt.

Antenneregister (telecommasten excl. C2000). 
Bronhouder: Dienst Antenneregister, Groningen. 
Wordt 2x per jaar bijgewerkt.

CBS Wijk 1062
Krispijn
Inwoners: 6725 Mast met GSM-1800 en 

UMTS 22 meter

Brandkranen, eerste proef in samenwerking met Brand-
weer Nederland en de Vewin.

BRT/Top10NL achtergrondkaart, het digitale topografi-
sche bestand van het Kadaster. © CC-BY Kadaster.

Eigenaar: BrabantWater 
volgnummer: 1098
Status: In bedrijf
Ligging: Ondergronds
Diameter: 101,6
Materiaal: PVC



Locaties van OOV locaties: brandweerkazernes, am-
bulanceposten, politiebureaus, C2000 masten, enz. 
Bronhouder: Imergis. Wordt 2x per jaar bijgewerkt.

ProRail spoorlijngegevens. Naast de spoorlijnen omvat 
dit allerlei gegevens op en rondom het spoor zoals hec-
tometering. Wordt jaarlijks bijgewerkt.

Dijkringen en maximale overstromingsscenario’s, uit de 
Provinciale Risicokaart. 
Bronhouder: IPO/Bij12/GBO.Provincies.

Dieptelijnen (zoetwater). Bronhouder: Ministerie van 
Defensie, Hydrografische Dienst. 
Wordt jaarlijks bijgewerkt.

Kazerne Hoogvliet Langs 
de Baan 110, Hoogvliet
010-4468900

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.geo4oov.nl. Heeft u interesse in een proefaccount of een demo, of wilt u meer 
weten over aansluitmogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar: geo4oov@ifv.nl.


