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De tabellen NL_Spoorwegen2015 en NL_Stations2015 
 
 
De bestanden NL_Spoorwegen2015.TAB en NL_Stations2015.TAB worden beschikbaar gesteld 
door TWIAV – Onderzoek & Advies (www.twiav.nl). 
 
Deze bestand worden gebruikt in oefeningen ter kennismaking met geografische informatie-
technologie, zoals die door TWIAV worden aangeboden. 
 
De tabellen hebben betrekking op het reizigersvervoer per spoor in Nederland in het jaar 2015. 
 
 
 
Figuur 1: de tabellen NL_Spoorwegen2015 en NL_Stati ons2015 in MapInfo Pro 
 

 
 
 

Disclaimer 
 
De inhoud van de bestanden is met de uiterste zorg samengesteld op basis van openbaar 
beschikbare gegevens (o.a. afkomstig van de Nederlandse Spoorwegen). 
Dit bestand is uitsluitend bedoeld als oefenmateriaal voor gebruikers, die hun kennis van 
geografische informatietechnologie willen verdiepen en verbreden. 
De samensteller staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens in het 
bestand. De samensteller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van het 
bestand. 
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De tabel NL_Spoorwegen2015 

Technische gegevens 
 
Het bestand NL_Spoorwegen2015.TAB bestaat uit de volgende deelbestanden: 
 
17-10-2014  21:57            17.463 NL_Spoorwegen2015.DAT 
17-10-2014  21:57               460 NL_Spoorwegen2015.ID 
17-10-2014  21:57            27.648 NL_Spoorwegen2015.IND 
17-10-2014  21:57            87.552 NL_Spoorwegen2015.MAP 
17-10-2014  21:57               702 NL_Spoorwegen2015.TAB 
 
Coördinaatsysteem: 
het stelsel van Rijksdriehoeksmeting / Netherlands National System [EPSG: 28992] 
 

Attribuutgegevens 

 
Traject  De namen van het begin- en eindstation van het spoorwegtraject, voor 

reizigersvervoer (al dan niet in combinatie met goederenvervoer). 
Spoorweginfrastructuur exclusief voor goederenvervoer (bijvoorbeeld de 
Betuweroute) is niet opgenomen in de tabel. 
 Let op: de in dit bestand gehanteerde afbakening in trajecten is geen 
officiële indeling 

Treindienst  Naam van de vervoersmaatschappij die het traject exploiteert 

De tabel NL_ Stations2015 

Technische gegevens 
 
Het bestand NL_Stations2015.TAB bestaat uit de volgende deelbestanden: 
 
17-10-2014  21:58            49.450 NL_Stations2015.DAT 
17-10-2014  21:58             1.592 NL_Stations2015.ID 
17-10-2014  21:58            27.648 NL_Stations2015.IND 
17-10-2014  21:58            20.992 NL_Stations2015.MAP 
17-10-2014  21:58               548 NL_Stations2015.TAB 
 
Coördinaatsysteem: 
het stelsel van Rijksdriehoeksmeting / Netherlands National System [EPSG: 28992] 
 

Attribuutgegevens 

 
Station  De officiële naam van het station 

Wikipedia  De URL / hyperlink naar de Wikipediapagina over het station  
 


