
Risicokaart 
Welke risico´s kunnen zich voordoen in uw leef- en werkomgeving?
Er is een digitale risicokaart ontwikkeld waarop u eenvoudig kunt nakijken welke 
risico’s u mogelijk in uw leef- en werkomgeving loopt. 
Deze kaart vindt u op de website: www.risicokaart.nl.
Wat is de risicokaart? 
De overheid is verplicht om u te informeren over mogelijke risico´s. Op de risico-
kaart zijn risicobronnen weergegeven zodat u een beeld heeft van wat er in uw 
omgeving kan gebeuren. Er wordt beschreven wat deze risico´s precies zijn, welke 
gevaren u kunt lopen en welke bescherming mogelijk is bij een calamiteit. U vindt tevens informatie over 
handelingsperspectieven, zodat u weet hoe u zich kunt voorbereiden en hoe moet handelen mocht zich in 
uw omgeving een calamiteit voordoen. 
Hoe werkt de risicokaart?
U gaat naar de website www.risicokaart.nl. Vervolgens selecteert u een gebied door uw postcode of uw 
plaats in te voeren waar u woont of werkt en drukt op enter. Daarna klikt u op de gele balk “TOON DE 
RISICO´s” om de risico´s te bekijken in het door u gekozen postcodegebied. In de legenda aan de rechter-
kant ziet u de uitleg bij de iconen in de kaart. 

Wilt u meer details over de risico’s en waardoor deze worden veroorzaakt, klik dan op de knop “GA NAAR 
DE RISICOKAART” rechtsbovenin om de interactieve risicokaart te laden. Interactief betekend dat u zelf 
bepaalt welk gedeelte van de kaart u bekijkt en ook of dat een groot of juist klein gebied is. Indien u bij-
voorbeeld meer informatie wilt over een specifiek risico-object (weergegeven in rood) of kwetsbaar ob-
ject (weergegeven in groen) dan drukt u eerst op de informatiebutton        en gaat dan op het object staan 
(       ). Ook hier vindt u aan de rechterkant bij de legenda meer informatie over de iconen. 
Meer weten over de risicokaart? 
Ga naar www.risicokaart.nl. Staat het antwoord op uw vraag niet op deze website? 
Neem dan contact op met uw provincie via risicokaart@noord-holland.nl 
of met uw eigen gemeente via  telefoonnummer: 0299-398398. 


