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Plaatsbepaling is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Behoort U ook 

tot de half miljoen landgenoten die beschikt over een navigatiesysteem in de 
auto? In het verleden was dat heel wat anders. De bevindingen van Claudius 

Ptolemaeus (ca 150 n. Chr.) zouden tot en met de Middeleeuwen als 

uitgangspunt dienen voor veel cartografen en ontdekkingsreizigers. Columbus, 

die via een westelijke route “de Oost” wilde bereiken, voer weg met een 

Ptolemaeus wereldbeeld. Hij dacht in 1492 de oostkust van Indië te bereiken, 

terwijl hij in werkelijkheid een nieuw continent ontdekte. De ontdekking van de 

planeet Aarde was begonnen. Plaatsbepaling, navigatie, ruimtelijke ordening en 

ruimtelijk beheer hebben een gemeenschappelijk kenmerk: de aarde.  

 
Het instrumentarium van de landmeter. 

Een plaats op de aarde wordt in het algemeen vastgelegd in x, y en z-coördinaten. Zeker 
in het geval van het dichtbevolkte, laag gelegen Nederland is de verticale component “z” 
van essentieel belang.  
Voor het uitvoeren van landmeetkundige werkzaamheden heeft men goede betrouwbare 
instrumenten nodig. Veel meetinstrumenten stammen uit de scheepvaart. Ėén van de 
oudste navigatie-instrumenten op zee uit de 17e eeuw is de Jacobsstaf (afb. 1), een 
winkelhaak met ongelijke benen. Om zijn positie te bepalen gebruikte de zeeman vroeger 
een jacobsstaf om de hoogte (hoek boven de horizon in graden) van de zon of de 
poolster te meten. Op het land kon men er hoeken mee meten en de hoogte van een 
bouwwerk bepalen. Jan Pietersz Dou (1573-1635) ontwikkelde een veelzijdig toepasbaar 
hoekmeetinstrument, genaamd de “Hollandse Cirkel”. Het instrument werd op een statief 
geplaatst. Vervolgens kon aan de hand van een vaste buitenrand met een 
schaalverdeling in graden, en een draaibare binnenwijzer, de hoek tussen twee zijden 
van een driehoek gemeten worden. Tot tegen 1800 was de octant (1/8 van een cirkel = 
45°, afb. 2) in gebruik en werd daardoor snel vervangen door de sextant (1/6 deel van 
een cirkel = 60°, afb. 3), waarvan de nauwkeurigheid veel groter was dan de Jacobsstaf. 
Omstreeks 1800 kennen we ook de Cirkel van Borda (afb. 4). 

    
            afb. 1                             afb. 2                         afb. 3                           afb. 4 
Later kwam modern instrumentarium, zoals nieuwe typen theodoliet (afb. 5) en werden 
nieuwe meetmethoden toegepast, zoals de tachymetrie (de combinatie van een 
theodoliet en een afstandsmeter)  

  
afb. 5 



 
Inmiddels had ook de fotogrammetrie (afb. 6) met behulp van luchtfoto’s zijn intrede 
gedaan, en dat was zelfs dé reden voor de oprichting van de Meetkundige Dienst van 
Rijkswaterstaat. Een bedrijf welke onder meer in de dertiger jaren van de vorige eeuw 
goede apparaten leverde (b.v. stereoplanigraaf) was het Duitse bedrijf Zeiss-Jena (afb. 
7).  

 
                 
                

afb. 6   
   
                                                                     afb. 7 
 
De landmeter gebruikt tegenwoordig meestal een totaalstation of tachymeter, een 
combinatie van theodoliet, afstandsmeter en digitale registratie (afb. 8). In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw kon men al digitaal karteren (afb. 9). De automatisering 
gaat steeds verder en het gebruik van satellietinformatie, bijvoorbeeld. GPS deed zijn 
intrede voor plaatsbepaling (afb. 10). Laser-altimetrie maakte eind jaren negentig de 
productie mogelijk van het eerste digitale hoogtebestand. De personal computer (PC) 
speelt inmiddels, ook in het dagelijkse leven, een belangrijke rol.  
 

 
          

                                                                                          
      



Normaal Amsterdams Peil (NAP). 

Op 24 mei 1798 werd als nieuwe nationale waterstaatsorganisatie het Bureau van de 
Waterstaat, het latere Rijkswaterstaat, opgericht met de doelstelling “eenheid en 
eenvoudigheid” te brengen in de civieltechnische infrastructuur van de Bataafse 
Republiek. Deze dienst had in de eerste helft van de 19e eeuw veel energie gestoken in 
het in kaart brengen van de kust en de rivieren en het doen van uiteenlopende metingen 
met betrekking tot de staat van land en water. In 1998 werd het 200-jarig bestaan van 
de Rijkswaterstaat gevierd (afb. 11). Een van de gevolgen van die doelstelling was het 
streven en uiteindelijk de invoering van een landelijk referentiepeil voor hoogtes. In 1818 
werd het Amsterdams Peil bij Koninklijk Besluit voorgeschreven, als algemeen 
vergelijkingsvlak, nadat militaire- en waterstaatsingenieur C.R.T. Krayenhoff zij 
hydrografische en topografische waarnemingen die hij begin 19e eeuw had gedaan tot 
het AP herleid. 
 

 
afb. 11 

 
Een terugblik op de geschiedenis van het NAP is in dit verband zeker op zijn plaats. 
Een zeer hoge vloed ( “nog hoger dan de Allerheiligenvloed van 1570”), die Amsterdam 
in 1675 teisterde, is de indirecte aanleiding geweest van het invoeren van een landelijk 
waterpeil. De ramp noodzaakte het stadsbestuur de waterkeringen te verbeteren. Er 
werden bovendien op acht plaatsen peilstenen ingemetseld met de tekst “Zeedykshoogte 
zynde negen voet vyf dyum boven Stadts Peyl”. De enige steen die nu nog over is, was 
aangebracht in de Eenhoornsluis (Korte Prinsengracht ter hoogte van de 
Haarlemmerdijk). De steen en sluis zijn in 2005 tot monument verklaard. Dit 
Amsterdams Peil was afgeleid aan het gemiddelde zomervloedniveau van het IJ en dus 
het hoogwaterniveau en in 1682 ingevoerd (afb. 12). De precieze hoogte werd 
vastgesteld door middel van ijswaterpassing. Dit is een redelijk nauwkeurige methode, 
waarbij de hoogte van het water in bevroren toestand wordt gemeten. Het voordeel is 
dat er geen stroming is. 
 
 

 
afb. 12 

 
Van lieverlee verspreide het AP zich om Amsterdam. Er werd niet overal nauwkeurig 
gemeten. Men kwam tot het inzicht dat één peil voor het hele land noodzakelijk was, ook 
al omdat het water als wapen tegen de Spanjaarden en Fransen werd gebruikt. In de 
jaren 1885 tot 1894 werden de peilen gecorrigeerd (genormaliseerd). Ter vergelijking 
werd het verbeterde peil NAP genoemd.  



 
Afb. 13: dienstbriefkaart Rijkscommissie voor Graadmeting van Rotterdam 22-9-1906 (vlagstempel 
Nederland) naar Delft 22-9-1906 (portvrijdom) 

 
 
In 1879 was de Rijkscommissie voor Graadmeting en Waterpassing (afb. 13) ingesteld 
ter uitvoering van de landelijke Rijksdriehoekmeting en de Rijks-hoogtemeting, de 
(eerste) Nauwkeurigheidswaterpassing. De Rijksdriehoeks-meting werd ingegeven door 
de wens Nederland op te nemen in de Midden-Europese graadmeting die op Pruisisch 
initiatief werd ondernomen en door de bevinding dat uit de Franse tijd daterende 
Nederlandse Driehoeksnet niet aan de nauwkeurigheidseisen daarvoor voldeed. De 
Nauwkeurigheidswaterpassing, voortgekomen uit een Pruisisch verzoek om het Duitse 
hoogtenet aan te sluiten aan het Amsterdamse peil, leidde in 1885 tot de invoering van 
het Normaal Amsterdams Peil, het NAP, dat dadelijk in onderhoud werd genomen door de 
Algemene Dienst van Rijkswaterstaat. Op 16 oktober 1931 werden personeel en 
inventaris overgeheveld naar de nieuwe Meetkundige Dienst (MD) van Rijkswaterstaat als 
aparte dienst binnen de Algemene Dienst. In 1959 werd de MD een zelfstandige 
Rijkswaterstaatdienst (afb. 14).  
 

 
 

Bij de privatisering in 1990 van de uit 1971 daterende specialistische Dienst 
Informatieverwerking (DIV) van Rijkswaterstaat kreeg de MD de zorg voor de technische 
infrastructuur van de informatievoorziening. Vanaf oktober 2003 werd de Adviesdienst 



Geo-informatie en ITC (AGI) gevormd, die in 2008 opging in de nieuwe Data-ICT-Dienst 
(DID), die thans verantwoordelijk is voor het NAP. 
 

 

 
 

 
 
 

Pas in 1986 bracht de PTT een postzegel uit naar aanleiding van 300 jaar Amsterdams 
Peil (1982) (afb.15). 
 

 
Instandhouding NAP. 



De bescherming van de mens en zijn bezit tegen de gevaren van overstromingen is een 
taak van de Rijkswaterstaat die juist in ons land erg aanspreekt. Een groot deel van 
Nederland zou onder water staan als niet gezorgd zou zijn voor waterkeringen van 
voldoende hoogte. Om te weten of de duinen en de dijken nog wel hoog genoeg zijn, 
moeten zowel de waterhoogte als de hoogte van het land regelmatig worden gemeten. 
Alle hoogten worden gemeten ten opzichte van hetzelfde niveau, het Normaal 
Amsterdams Peil (NAP). Overal werden waterstanden opgenomen, zoals in IJmuiden bij 
de sluizen van het Noordzeekanaal. 
Onderstaande afbeeldingen laten een gedeeltelijk bedrukte briefkaart zien, voorzien van 
een takje treinstempel HAARL: - HELDER (Den Helder) 26-4-1876, verstuurd van 
IJmuiden (hulpkantoor langstempel) naar Amsterdam en vervoerd en gestempeld in 
trein. 
 

 
 



Behalve voor bescherming tegen overstromingen, wordt het NAP ook gebruikt voor 
waterbeheer in algemene zin, bij civieltechnische werken, en bij de bestudering van 
bodembeweging. 
Een tweede landelijke controle van de Nap-hoogten volgde in de jaren twintig tot en met 
veertig van de vorige eeuw. De heipaal op de Dam werd in 1953 in de grond geboord, 
maar voor het publiek is daarvan dus alleen een deksel te zien. Daarom is later in de 
Stopera een model gebouwd waar bezoekers NAP 0 "recht in de ogen" kunnen kijken. De 
heipaal onder de Dam is niet de enige die het NAP aangeeft. In Nederland zitten 
ongeveer 250 van deze heipalen in de grond. Die zijn niet toegankelijk. Wel te zien zijn 
‘de peilmetingen’: bronzen bouten die in stabiele plekken als bruggen en gebouwen zijn 
geboord. Van deze peilmetingen zijn er rond de 35.000 in Nederland. Dit wordt het 
secundaire net genoemd; de ondergrondse heipalen vormen het primaire net. De 
bovengrondse peil- metingen worden elke tien jaar opnieuw bepaald, omdat de grond 
beweegt. Zo leiden inklinking van kleigrond en gaswinning in de loop der jaren tot 
hoogteverschillen. De ondergrondse heipalen rusten op of steken in de stugge 
Pleistocene zandlaag. Van de Pleistocene zandlaag dacht men lang dat die niet bewoog, 
maar dat blijkt wel zo te zijn. De hiervoor genoemde bodembeweging heeft ertoe geleid, 
dat een correctie nodig is geworden op de hoogteligging van de ondergrondse peilmerken 
van het NAP. De nieuwe lijst met de hoogten van de peilmerken van het NAP t.o.v. het 
nulniveau van het NAP is van kracht geworden per 13 december 2004. De correctie 
varieert tussen ca. –25 mm in het Westen van Nederland tot ca. +20 mm in Twente. Het 
bekende referentiepunt van het NAP op de Dam in Amsterdam heeft een 2 cm lagere 
hoogte gekregen dan de oude hoogte. 
Het laagste punt van Nederland is een hectare grasland in de Zuidplaspolder te 
Nieuwerkerk aan den IJssel en kreeg op 29 juni 1995 een hoogte van 6,74 m onder NAP, 
in 2005 na de correctie van de 5e Nauwkeurigheidswaterpassing veranderd in 6,76 m 
onder NAP.  
 

 
Het hoogste punt van Nederland bevindt zich in de gemeente Vaals, te weten het 
drielandenpunt (afb.17). De hoogte t.o.v. NAP is 322,20 m boven NAP. Het bord dat 
geplaatst is op de Vaalserberg (afb.18) vermeldt dus niet meer de juiste getallen.  
 

 
 
De geoïde en zwaartekracht.  

Een punt van aandacht bij het waterpassen met een waterpasinstrument (een kijker) is, 
dat een zgn. niveauvlak zoals het NAP-vlak geen horizontaal vlak is maar een gebogen 
vlak dat de kromming van het aardoppervlak volgt. Immers, het gaat bij landmeten en 
waterpassen om het bepalen van hoogteverschillen tussen punten op het oppervlak van 
een bol (de aardbol). De zeespiegel volgt ook de kromming van het aardoppervlak. De 



zwaartekracht is hiervoor verantwoordelijk. De kijklijn of zichtlijn van een 
waterpasinstrument ligt echter wél in een horizontaal vlak. De exacte vorm van het NAP-
vlak, oftewel de geoïde, wordt bepaald door het zwaartekrachtveld. Tot voor enkele jaren 
was de geoïde-vorm niet zo belangrijk, omdat het bepalen van hoogten vrijwel altijd 
gedaan werd door middel van waterpassen. Daarbij maakt het niet uit welke vorm de 
geoïde heeft, omdat de vizierlijn van een goed geregeld en opgesteld waterpasinstrument 
altijd loodrecht op de richting van de zwaartekracht staat. 
Tegenwoordig wordt steeds meer de GPS-methode ("Global Positioning System") 
gebruikt voor hoogtemetingen. Bij de GPS-methode wordt de terreinhoogte bepaald ten 
opzichte van een zgn. referentie-ellipsoïde. Dit is een denkbeeldig, regelmatig gevormd, 
driedimensionaal lichaam rondom de aarde. De referentie-ellipsoïde valt niet samen met 
het NAP-vlak. Het NAP-vlak is een deel van de zgn. geoïde. Ten opzichte van de GRS80-
ellipsoïde bedragen de verschillen in Nederland meer dan 40 meter. Daarom voelt de 
Data-ICT-Dienst van Rijkswaterstaat zich verantwoordelijk om voor Nederland een goed 
geoïde-model beschikbaar te stellen, zodat NAP-hoogten uit GPS-metingen kunnen 
worden berekend. Als u een indicatie wilt weten, hoe hoog (of laag) u woont, klik dan op 
de site www.ahn.nl/hoogtetool/postcodehoogte.php en vul uw postcode in. 
 
De internationale betekenis van het NAP  
In 1879 heeft men in Duitsland besloten om het Nederlandse peil te gebruiken als 
uitgangspunt voor hoogtebepalingen. Het Duitse 'Normal Null' (NN) is dus (in principe) 
gelijk aan het NAP. Andere Europese landen hebben hun eigen nationale 
hoogtereferentie. Hoewel gekoppeld aan zeeniveau, bestaan er toch verschillen tussen de 
verschillende nationale vergelijkingsvlakken. Terreinhoogten in verschillende landen 
kunnen dus niet rechtstreeks met elkaar worden vergeleken. Daarvoor moeten de 
verschillen tussen de nationale peilen bekend zijn.  
Verder speelt in Europa het probleem van de zgn. vereffening van meetfouten bij de 
bepaling van de hoogten van knooppunten in een (Europees) meetnet. Daarom is in 
1955 het REUN (Réseau Européen Unifié de Nivellement) opgericht, en in 1973 het 
REUN-1973, met als taak de gemeenschappelijke vereffening van de Europese 
waterpasnetten ter hand te nemen. Zowel in 1955 als in 1973 is het NAP als 
referentievlak gekozen voor deze gemeenschappelijke vereffening. Na vereffening wordt, 
ongeacht de gevolgde route door het meetnet, steeds dezelfde hoogte voor een 

willekeurig knooppunt gevonden 
Daarbij is uitgegaan van hetzelfde nulpunt (ondergronds 
merk onder de Dam in Amsterdam), maar door andere 
verschillen in de definitie van het hoogtesysteem ontstaat 
een gemiddeld verschil van NAP met het Europese stelsel 
van -1 cm. NAP hoogtes zijn (gemiddeld) 1 cm lager dan in 
het Europese stelsel. Zo kwam er een kaart van Europa met 
de verschillen tussen de nationale hoogtesystemen in cm 
t.o.v. UELN-hoogte (Amsterdam is 0). Oostenrijkse hoogtes 
zijn dan 28 cm lager dan Europese hoogtes, voor Duitsland 

(+1 cm), België (–231 cm), Frankrijk (-49 cm), Zwitserland en Italië (– 35 cm), Polen 
(+16 cm) (afb. 19) en Hongarije (+14 cm) (afb. 20). Dit jaar is een nieuwe definitie van 
het Europese hoogtestelsel in gebruik genomen. Hierbij wordt het nulpunt gedefinieerd 
door meerdere (ca. 20) vaste punten door heel Europa. Hiermee is de definitie van het 
Europese stelsel betrouwbaarder geworden. 
 
Tegenwoordig moet de hoogte-referentie aangeduid worden met EVRS, die staan voor 
Europees Verticaal Referentie Systeem. Overigens heeft dit systeem op zijn beurt het 
NAP als referentie, maar niet de inhoudelijke waarden zijn veranderd. Voor het hoogste 
punt van Nederland (de Vaalserberg) is dit dus 322,20 boven EVRS.  
 



 
 
Bronnen: 

Rijkswaterstaat: Drie eeuwen Normaal Amsterdams Peil. 

Eric Berkers e.a.: De aarde verdeeld en verbeeld, berekend en getekend. 

Diverse websites op het Internet. 
 
 
Dit is een enigszins aangepast artikel van mij, dat eerder verscheen in THEMA van 

september 2009, het tijdschrift voor Thematische Filatelie.  


