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Gegevensbenodigdheden Warmte 

Koude Atlas (WKA) 
Instructies voor opdrachtgevers, versie 11.0, 17-06-2016 

Inleiding 
De Warmte Koude Atlas (WKA) is een verzameling kaarten en analyses die gezamenlijk inzicht bieden 

in kansen voor de verduurzaming van de warmte- en koudevoorziening. Om de WKA in te richten, zijn 

diverse gegevens nodig van gemeenten. Om deze gegevens op een efficiënte manier in te winnen, 

zijn in dit document instructies en richtlijnen opgenomen op het gebied van standaarden, 

bestandsformaten en uitwisselingsmanieren. Daarnaast wordt de werkwijze van Over Morgen met 

betrekking tot ArcGIS Online besproken. 

Werkwijze ArcGIS Online 
Het platform waarop wij de WKA visualiseren is ArcGIS Online van ESRI. Hierop visualiseren wij de 

gegevens van de WKA in verschillende applicaties. De gemeente krijgt toegang tot deze applicaties. 

Indien de gemeente zelf beschikt over een ArcGIS Online account delen wij de content van de WKA in 

een Groep zodat de gemeente eventueel zelf content kan toevoegen of wijzigen. 

Gegevensbenodigdheden 
Een aantal gegevens kunnen wij zelf bemachtigen omdat dit open data zijn of omdat wij die zelf reeds 

in bezit hebben. Sommige gegevens zullen echter door de gemeente moeten worden aangeleverd. 

Tabel 1 geeft een overzicht weer van de benodigde gegevens voor de WKA. Op basis van deze 

gegevens kunnen analyses uitgevoerd worden die inzicht geven in de kansen voor de verduurzaming 

van de warmte- en koudevoorziening in de gemeente.  

Tabel 1: Overzicht benodigde gegevens WKA 

Categorieën Data Toelichting 

Vastgoed Corporatiebezit Dit betreft het woningbezit van de woningcorporaties in de 

gemeente. Bij voorkeur ontvangen wij geografische gegevens van 

de panden die in corporatiebezit zijn, anders volstaat een adreslijst 

in Excel. Let op dat alle adreslijsten één adres per regel bevatten. 

Aansluitingen 

stadsverwarming 

Dit betreft een bestand van alle panden of adressen die zijn aan-

gesloten op de stadsverwarming, indien die in de gemeente 

aanwezig is. 

Aansluitingen 

blokverwarming 

Dit betreft een bestand van alle panden of adressen die zijn aan-

gesloten op een vorm van blokverwarming, zoals een gemeen-

schappelijke ketel. 

Gemeente-eigendom Dit betreft een bestand met panden of adressen die in gemeen-

telijk eigendom zijn, bijvoorbeeld met een indicatie van de functie 

erbij (gemeentehuis, zwembad, school, etc.). Een uittreksel uit het 
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Kadaster ontvangen wij bij voorkeur niet omdat de koppeling van 

percelen en BAG-panden vaak moeizaam is. 

Thermografische scan Sommige gemeenten hebben bij het maken van hun luchtfoto’s 

een thermografische scan laten maken. Indien aanwezig plaatsen 

wij deze in de Warmte-Koude Atlas. 

Kabels en 

leidingen 

Warmtenet (leidingen en 

bronlocaties) 

Dit betreft een lijnenbestand van de ligging van het warmtenet, 

alsook een puntenbestand met de locaties (adressen) van de 

bronnen van de stadswarmte. 

Riolering Dit betreft een bestand van het rioleringbeheerbestand van de 

gemeente en bevat in ieder geval informatie over: leidingdiameter 

en stelseltype (afvalwater/hemelwater/gemengd). 

Leidingen waterschap Dit betreft een lijnenbestand van de leidingen van het waterschap, 

indien die aanwezig zijn in de gemeente. Het gaat hier om 

leidingen die vuilwater afvoeren. Deze gegevens kunnen 

opgevraagd worden bij het waterschap. 

Milieu 

 

Vergistingsinstallaties en 

Warmtekrachtkoppelingen 

Van de Omgevingsdienst/Milieudienst ontvangen wij graag de 

locaties van vergistingsinstallaties en warmtekrachtkoppelingen 

(WKK’s). Eventueel leggen wij contact met de omgevingsdienst. 

Projecten Nieuwbouwlocaties Dit betreft een overzicht van geplande nieuwbouwlocaties. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een GIS-bestand of tekening. 

Geplande werkzaamheden Dit betreft een globaal overzicht (locatie en tijdspanne van de 

geplande onderhoudswerkzaamheden), zoals riolering en 

wegbeheer. 

Overig  Hebt u als gemeente zelf andere gegevens die u in de Warmte-

Koude Atlas wilt opnemen? Dat kan meestal, u kunt dan ook die 

gegevens aanleveren. 

Aanleverspecificaties 
De bestandsformaten die wij kunnen gebruiken zijn gebaseerd op ESRI-standaarden. Wij ontvangen 

dan ook graag de bestanden in een van de volgende bestandsformaten: 

 Shapefile (SHP); 

 File Geodatabase (GDB); 

 CSV/XLS. 

Andere bestandsformaten kunnen wij in principe niet mee werken. Mocht u toch alleen over andere 

bestanden beschikken, dan moeten we in overleg hoe we dit kunnen oplossen. 

U kunt de bestanden naar ons toesturen met behulp van www.wetransfer.com. Hiertoe dient u de 

gegevens in te zippen met een programma zoals WinZip. In WeTransfer geeft u het volgende 

e-mailadres op waarnaar de bestanden toegestuurd moeten worden: rob.geldhof@overmorgen.nl. De 

bestanden fysiek opsturen per gegevensdrager (zoals een USB-stick) is niet mogelijk. Als de bestan-

den klein genoeg zijn kunnen ze ook per e-mail gestuurd worden. 

http://www.wetransfer.com/
mailto:rob.geldhof@overmorgen.nl

