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Toelichting Zonegrenzen
De zonering voor het ov in Nederland zijn ontstaan ten tijde van de nationale vervoerbewijzen
(1980-2011). Deze is deels voortgezet door regionale overheden. De zonering wordt dan nog
gebruikt voor abonnementen voor bus, tram metro en regionale trein en soms ook voor regio
taxi’s. Formeel vormen ze dus onderdeel van de regionale tarieven.
De zonekaarten worden centraal - waar nodig - aangepast en via de website van DOVA
beschikbaar gesteld.
Er zijn in Nederland een kleine 2.300 zones met elk een eigen unieke nummer. In enkele gevallen
(17 situaties) is er sprake van een overlappende zones. Daar zijn (beide) aangrenzende zones
dus geldig. Tot nu toe is dat op de kaart aangegeven zonder nummer. Nu wordt dit echter
geduid met het cijfer 0 (nul).
Versie
De meest recente versie van de shapefile kunt u downloaden via http://www.dova.nu/
zonekaarten via Documenten.
Formaat
De digitale geometrie wordt geleverd in ESRI™ Shape-formaat. De coördinaten worden
weergegeven in meters volgens het stelsel van Rijksdriehoeksmeting. Projectie: Amersfoort
/ RD new, EPSG: 28992.
Beschrijving van de 7 attribuutwaarden
ZONE_ID: unieke code
Unieke waarde van de zones waarbij het zone_id gelijk is aan het zonenummer. Het
zone_id van de nulzones begint bij 9000.
9000 en hoger: ‘overlap’-zones
9200 en hoger: ‘land’-zones
9400 en hoger: ‘grens’-zones
9600 en hoger: ‘water’-zones
ZONENR: zonenummer
Uniek nummer van de zone. Dat nummer heeft zijn herkomst uit de zonenummers die het
ministerie vaststelde (ten tijde van de nationale vervoerbewijzen, t/m 2011).
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ZONENAAM: naam van de zone
De zonenaam die wordt gebruikt wordt bepaald door enkele richtlijnen:
a. De zonenaam moet uniek zijn (niet meerdere zones met dezelfde naam)
b. De zonenaam wordt afgeleid van de belangrijkste plaats in die zone (bijv. 5472 “Alphen
aan den Rijn”).
c. De spelling van de naam is gelijk aan die volgens de postcode systematiek (NB: die
namen worden geleverd door de gemeenten zelf ), te verifiëren op postcode.nl.
d. Indien een plaats in meerdere zones is verdeeld, dan wordt er achter de plaatsnaam
een ‘/’ toegevoegd, met daarachter een duiding van de wijk (bijv. 5373 “Dordrecht /
Merwelanden”) zodat de naam uniek wordt.
e. Als er meerdere ongeveer gelijkwaardige plaatsen in de zone zitten, worden die
gescheiden door een ‘,’ bijv. “5453 Leiderdorp, Hoogmade, Oude Ade”.
NULZONES: type zone zonder nummer
Nulzones zijn zones zonder zonenummer. Het zijn gebieden waar geen OV rijdt of
gebieden waar meerdere zones overlappen, de zogenaamde overlapzones. De zones
kunnen de volgende waarde hebben:
•
•
•
•

grens
land
overlap
water

Zones die geen nulzone zijn, hebben geen waarde.
AREA: oppervlak
Oppervlakte van de zone in m2.
HECTARES: aantal hectare
Oppervlakte van de zone in ha.
PERIMETERS: omtrek
Omtrek van de zonegrens.
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