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Correctie voor de hoogte van het laagste punt van Nederland 
 
Op 29 juni 1995 stelde de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat vast dat het 
laagste punt van Nederland ligt in de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel op  
-6,74 N.A.P.  De peilgegevens voor heel Nederland worden weergegeven in een 
NAP-publicatie. Op 1 januari 2005 verscheen een nieuwe publicatie met de nieuwe 
hoogtegegevens ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Hierdoor is 
een correctie aangebracht in de bestaande gegevens, waardoor het laagste punt 
circa 2 centimeter lager is komen te liggen.  
Als nieuwe hoogte geldt nu -6,76 N.A.P. 
 
Rijkswaterstaat heeft op dit moment niet de intentie om eerder gedane 
uitspraken over het hoogste of laagste punt van Nederland te herzien. Het is 
ook niet te verwachten dat deze uitspraken gewijzigd moeten worden omdat hoogtes in 
het westelijk deel van Nederland ongeveer 2 cm naar beneden zijn bijgesteld en er 
geen gebieden zijn waar grotere correcties zijn aangebracht. Het laagste punt blijft dan 
ook het laagste punt. 
 
De officiële NAP Publicatie met de hoogtes van NAP peilmerken is vernieuwd, zodat 
gemeenten, waterschappen en andere gebruikers weer over voldoende uitgangspunten 
van voldoende kwaliteit voor de bepaling van hoogtes bij het waterbeheer en andere 
civieltechnische werken beschikken. 
 
Meer weten? 
Op de website van Rijkswaterstaat treft u meer informatie aan. U kunt de informatie 
vinden via: http://www.rdnap.nl/NWE_PUB/html/menu1/index.htm  
Tevens kunt u via de link http://www.rdnap.nl/NWE_PUB/html/menu1/BrochureNAP.pdf 
de informatieve brochure “Een nieuwe NAP-publicatie” downloaden, waarin veel 
informatie over de vaststelling van de nieuwe NAP-gegevens te vinden is. De brochure 
is uitgebracht door de Adviesdienst Geo-informatie en ICT. De adviesdienst van 
Rijkswaterstaat is het kennis- en dienstencentrum van het ministerie van Verkeer en 
waterstaat voor geo-informatievoorziening en informatie- en communicatietechnologie. 
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Link via gemeentelijke website 
Op www.nieuwerkerk-ijssel.nl treft u ook een link aan naar eerder genoemde website 
van Rijkswaterstaat. 
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