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1 Inleiding 

Wat is Kernregistratie dierverblijven(KRD)? 

De KRD is een database en webapplicatie. Hierin worden gegevens uit de vergunningen en 

meldingen van veehouderijbedrijven geregistreerd. Let op het gaat hier dus om de vergunde 

en gemelde dieraantallen niet om de actuele aantallen. 

Welke informatie is in de KRD te vinden? 

De KRD bevat informatie uit Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Twente met daarin de 

omgevingsverunningen en meldingen van veehouderijbedrijven. Per bedrijfslocatie wordt o.a. 

de vergunningsdatum en de soort vergunning of melding geregistreerd. Op stalniveau 

worden de diersoorten, dieraantallen en stalsystemen ingevuld. Met behulp van deze 

gegevens berekent KRD de emissies van ammoniak, fijnstof en geur. De KRD noteert ook de 

(x,y)-coördinaten van de locaties. De bedrijven, inclusief de bijbehorende informatie, worden 

hierdoor zichtbaar in de kaart van de kaart-viewer. 

Waar kan informatie uit de KRD voor worden gebruikt? 

Informatie uit de KRD kan o.a. gebruikt worden voor: 

- Beleidsontwikkeling bij provincie, gemeenten en OD's. 

- Informatiebron voor landelijk beleid. 

- Monitoring emissies ammoniak, fijnstof en geur op basis van de nieuwste rav-tabel. 

- Handhavingsprojecten bij provincies, gemeenten en OD's. 

- Informatie voor geurkaarten bij gemeenten/ OD's. 

- Informatie voor burgers, adviseurs en andere geïnteresseerden. 

Contact 

Mochten er vragen wensen of onduidelijkheden zijn kan er contact worden opgenomen via 

het volgende emailadres: beheer@igoview.nl 

mailto:beheer@igoview.nl


2 Start scherm 
Start de applicatie door op deze link te klikken: https://krd.igoview.nl  
Bij het benaderen van de KRD kom je eerst op het startscherm. Het startscherm is hieronder 
weergegeven en wordt verder toegelicht. 
 

 

2.1 Handleiding 
Via deze knop is de meest actuele handleiding te lezen. 

2.2 Kaartlaag  
Via deze knop ga je naar de kaart viewer waarin de gegevens van alle deelnemenede provincies 
getoond worden. 

2.3 Raadplegen per Provincie1 
Via raadplegen is het mogelijk om de veehouderijgegevens in te zien en rapportages te maken. 
Een verdere toelichting op het raadplegen van veehouderijgegevens en het maken van 
rapportages is te vinden in hoofdstuk 3. 

2.4 Muteren per Provincie1, 2 
Via muteren krijgen de bronhouders de mogelijk om de veehouderijgegevens te bewerken en op te 
voeren. Om als bronhouder toegang te krijgen neemt u contact opnemen met beheer@igoview.nl 

 
1 In de huidige KRD versie zijn de databases van de verschillende provincies nog gescheiden, dit wordt later 
uiteindelijk één database. 
2 Wordt pas na media  september 2022 opgeleverd. 

https://krd.igoview.nl/


3 Raadplegen – Toelichting 

 

3.1 Zoek veehouderij(en) “A” 
Dit tabblad fungeert als basis van het raadpleeg gedeelte van de KRD.  Lees onder 3.2 en  3.4 t/m 
3.8 over de daarbij behorende functionaliteiten. 

3.2 Navigatiebalk “B” 
Klik op een tab om naar het betreffende overzicht te gaan. Voor de tabs stallen/ diergroepen, V-
stacks gebieden, V-stacks vergunningen en ISL3A is het noodzakelijk om één of meerdere 
veehouderijen te selecteren. Voor meer informatie over de tab Stallen/diergroepen zie paragraaf 0. 
Voor meer informatie over V-stacks gebieden, V-stacks vergunningen en ISL3A zie paragraven 6.1 
t/m 6.3 en hoofdstukken 3-5 van dit document. 

3.3 Totaaloverzichten “C” 
De KRD biedt de mogelijkheid voor het maken van drie verschillende totaaloverzichten. Elk 
totaaloverzicht bevat een zoekbalk waar de betreffende veehouderij, stal of diergroep te zoeken is. 
Totaalweergave veehouderijen 
De totaalweergave veehouderijen bevat per veehouderij de totale emissies. Daarnaast bevat het 
informatie over het aantal stallen wat bij de inrichting hoort. 
Totaalweergave stallen 
De totaalweergave stal bevat per stal de totale emissies. Daarnaast bevat het informatie over de 
zaak die bij de stal hoort. 
Totaalweergave Dieren 
De totaalweergave dieren bevat per stal de aanwezige dieren met de bijbehorende emissies. 

3.4 Zoekbalk “D” 
De zoekbalk kan gebruikt worden om te zoeken op één of meerdere van de volgende gegevens: 

- Adres, Postcode/huisnummer 
- VTH Object ID 
- Bronhouder 

- Omschrijving  
- Bedrijfstype 
- Gemeente 

 



3.5 Zoekcriteria toevoegen “E” 
Door op het plusje te klikken zijn één of meerdere specifieke zoekcriteria toe te voegen. 
Bijvoorbeeld het zoeken op een bepaalde bedrijfstype of het zoeken van veehouderijen binnen een 
bepaalde gemeente. Hieronder een voorbeeld van het zoeken op alle veehouderijen van het 
bedrijfstype “Paarden”.  
 

 
 
Indien je bijvoorbeeld wilt zoeken op een postcodegebied dan kan je PostcodeHnr selecteren en 
dan het CONTAINS en daarna de cijfers van de postcode in toetsen. 
 
Bij het toevoegen van meerdere specifieke zoekcriteria zal het resultaat altijd voldoen aan alle 
zoekcriteria. 
 

3.6 Kolomkoppen “F” 
Door het klikken op een kolomkop worden de gegeven alfabetisch gesorteerd op basis van die 
kolom. 

3.7 Veehouderij selecteren “G” 
Door te klikken op één of meerdere veehouderijen worden de veehouderijen geselecteerd. De stal 
en diergegevens en overzichten van de veehouderijen kunnen vervolgens bekeken worden. 

3.8 Exportknop “H” 
Door op de Exportknop te klikken kan een export gemaakt worden van alle zoekresultaten. In het 
volgende scherm is het mogelijk om de instellingen van de export te wijzigen. In hoofdstuk 0 
worden de belangrijkste instellingen van de export functie kort toegelicht. 

3.9 Alles selecteren knop “I” 
Door op de Alles selecteren knop te klikken worden alle zoekresultaten in een keer geselecteerd. 
Hierbij zit er nog wel een beperking op van maximaal 150 te selecteren resultaten. 

3.10 Leeg selectie knop “J” 
Door op de Leeg selectie knop te klikken worden alle gemaakte selecties in de zoekresultaten 
gewist. 

  



3.11 Aanpassen getoonde kolommen Veehouderijen 
Bij het overzicht van de Veehouderijen is het mogelijk om zelf in te stellen welke kolommen er 

getoond worden. Deze aanpassing kan worden gedaan door op het tandwieltje ( ) rechts 
bovenaan de kolomkoppenrij te klikken. 
 

 
 
In de dan getoonde selectielijst kan er worden aangegeven welke kolommen getoond worden door 
de betreffende kolom te selecteren. Geselecteerde kolommen zijn te herkennen door het vinkje 
voor de betreffende kolomnaam. 

 
Figuur 1: Beschikbare kolommen veehouderij gegevens 

  



4 Stallen/diergroepen 
Via het tabblad Stallen/diergroepen of de gelijknamige knop ga je naar het overzicht van de stallen 
en diergroepen van de selectie die gemaakt is van de veehouderijen. Het is dus van belang dat 
eerst één of meerdere veehouderijen zijn geselecteerd.  

 
 

A. Gegevens van de geselecteerde veehouderij, bij een meervoudige selectie wordt hier het 
aantal geselecteerde veehouderijen getoond; 

B. Stalgegevens van de geselecteerde veehouderij(en). Bij het selecteren van één stal 
worden getoonde diergroep gegevens aangepast op de gemaakte selectie; 

C. Diergroep gegevens behorende bij alle of één stal afhankelijk van de gemaakte selectie bij 
Stallen; 

D. Export stal maakt een export bestand van alle getoonde stalgegevens; 
E. Export diergroepen maakt een export bestand van alle getoonde diergroep gegevens; 
F. Wanneer je op berekening klikt krijg je onderstaande pop-up scherm te zien met de door 

KRD gemaakte berekening. 

 
 

In deze pop-up staan de oorspronkelijke en huidige RAV, PAS en BWL Codes met de daarbij 
behorende dieraantallen. Daaronder staan de diverse emissies met de daarbij behorende 
parameters en reducties. Hier is ook terug te vinden hoe de berekening tot stand is gekomen. 



4.1 Aanpassen getoonde kolommen Stallen/diergroepen 
Zowel bij het overzicht van de stallen als bij diergroepen is het mogelijk om zelf in te stellen welke 

kolommen er getoond worden. Deze aanpassing kan worden gedaan door op het tandwieltje ( ) 
rechts bovenaan de kolomkoppenrij te klikken. 
 

 
 
In de dan getoonde selectielijst kan er worden aangegeven welke kolommen getoond worden door 
de betreffende kolom te selecteren. Geselecteerde kolommen zijn te herkennen door het vinkje 
voor de betreffende kolomnaam. 
 

 
Figuur 2: Beschikbare kolommen diergroep gegevens

 

 

 

 
 

  

Figuur 3: Beschikbare kolommen stal gegevens 



5 Export – Basis werking 
In dit hoofdstuk wordt algemene werking van de export uitgelegd. De export functie vind je op 
diverse plekken in de applicatie, maar werkt overal via het zelfde principe.  
 

 
 

A. Vul hier de bestandsnaam zonder extensie in van de export 
B. Selecteer welke kolommen mee genomen moeten worden in de export 
C. Snel functie met betrekking tot het selecteren van de kolommen 
D. Selecteer het gewenste bestandtype van de export. 

• Xlsx: Excel bestand met opmaak; 

• Pdf: Pdf bestand met opmaak; 

• Csv: Een Tab gescheiden data bestand zonder opmaak; 

• Docx: Een MS word document met opmaak; 

• Xml: Xml databestand. 
E. Sla het export bestand op via Save of bekijk het bestand direct via Show.  

Note: (Bij ‘Show” komt het voorgaande scherm niet vanzelf terug, hiervoor moet de pagina ververst 
worden “F5”) 

5.1 Van CSV naar Excel 
Omzetten CSV bestand naar Excel bestand zonder opmaak: 
Open het CSV bestand in Excel en selecteer de eerste kolom. Ga naar tabblad “Gegevens” en klik 
op “Tekst naar kolommen”. Gebruik daarbij de opties “Gescheiden” met als scheidingsteken “Tab”. 
 

  



 

6 Overzichten 
Door het klikken op V-Stacks gebieden, V-Stacks vergunningen of ISL3a ga je naar het betreffende 
overzicht van de selectie die je hebt gemaakt. Vanuit daar kunnen exports gemaakt worden om in 
te lezen in de rekenprogramma’s. Zie voor een toelichting hiervoor hoofdstuk 3 tot 5. 

6.1 V-Stacks gebied 
In de volgende stappen wordt beschreven hoe een export voor V-stacksgebied gemaakt kan 
worden en kan worden ingelezen in V-stacks gebied. 

1. Selecteer onder ‘Veehouderijen’ de veehouderij(en) waarvoor gegevens naar V-Stacks 
gebied moeten worden geëxporteerd. 

2. Klik op de knop ‘V-Stacks Gebied’ (onderaan) of op het tabblad ‘V-Stacks Gebied’. De 

emissiepunten van de geselecteerde veehouderij(en) worden getoond met de bijbehorende 

uitstoot. 

 



3. Je krijgt een scherm te zien met de gemaakte selectie en de velden die in de export komen 

en klik op ‘export om de gegevens te kunnen exporteren.  

Kies voor ‘DAT’ als Format en klik op ‘Save’.  

Als er een popup window komt met de vraag wat er met de output moet gebeuren, kies dan voor 

‘Opslaan’ (niet voor ‘Openen met’)3. 

De output wordt naar de default opslaglocatie op het lokale systeem geschreven (meestal de map 

Downloads). Het document heeft de naam die bij ‘Report title’ wordt ingevuld (met een 

volgnummer als er al een bestand met die naam was). 

 
3 Hier is opslaan verplicht i.t.t. bij V-Stacks Vergunning. 



4. Klik op ‘Close’. 

5. Start V-Stacks Gebied op. Voor meer informatie over V-Stacks Gebied en het 

installatiebestand kijk op https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/geur/model-stacks/. 

6. Klik op ‘Gebieden’ - Bewerk de Gebieden 

7. Klik op ‘Toevoegen’ 

 

 

 

 

 

 

Vul bij ‘Naam’ een unieke referentie in voor dit gebied. 

Klik bij ‘Bron File Naam’ op de drie puntjes (helemaal rechts). Browse naar het zojuist opgeslagen 

rapport. Zorg ervoor dat het bestand hier blijft staan totdat de berekening voltooid is. 

Doe hetzelfde bij ‘Receptor File Naam’ voor een bestand met geurgevoelige locaties. 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/geur/model-stacks/


Kies bij ‘Uitvoer Directory’ voor de map waar de output moet komen. 

Verander eventueel de overige parameters. 

Klik op Bewaren en klik op ‘Afsluiten’ in het scherm ‘Overzicht van alle gebieden’. 

8. Klik op ‘Berekeningen’ - Kies en bereken een gebied. 

9. Klik op ‘Kies gebied’ en kies het gewenste gebied. De eerder opgegeven bestanden 

worden nu gebruikt (mits ze nog aanwezig zijn op de opgegeven locatie). 

10. Klik op ‘Start Berekening’. 

Nadat de berekening is voltooid kan de berekening worden opgeslagen.  

11. Klik op ‘Bewaar berekening’ 

In de submap Output van de map waarin V-Stacks Gebied is geïnstalleerd staan dan de leesbare 

DAT-bestanden. Dit overschrijft de daar aanwezige bestanden. In de map die bij Output Directory 

is opgegeven staan een aantal bestanden met de berekende waarden met het tijdstip in de 

bestandsnaam.  

De resultaten worden ook bewaard in de interne dataset die in de submap Bin staan (van de map 

waarin V-Stacks Gebied geïnstalleerd staat (Berekeningen.tps)). 

Controleer in de map Output het bestand Bronnennieuw.dat waarin de bronnen staan. De 

inputgegevens moeten hetzelfde zijn als in de KRD getoond is. 

  



6.2 V-Stacks vergunningen 
 
1. Selecteer onder ‘Veehouderijen’ de veehouderij waarvoor gegevens naar V-Stacks 

Vergunningen moeten worden geëxporteerd. 

 

2. Klik op de knop ‘V-Stacks Vergunningen’ (onderaan) of op het tabblad ‘V-Stacks 

Vergunningen’. 

De emissiepunten van de geselecteerde veehouderij worden getoond met de bijbehorende 

uitstoot. 

 

3. Klik op ‘Export’. 

De volgende pop-up wordt geopend. 



 

Kies voor ‘DAT’ als Format en klik op ‘Save’.  

Als er een popup window komt met de vraag wat er met de output moet gebeuren, kies dan voor 

‘Opslaan’ (niet voor ‘Openen met’)4. 

De output wordt naar de default opslaglocatie op het lokale systeem geschreven (meestal de map 

Downloads) en heeft de naam die bij ‘Report title’ wordt ingevuld (met een volgnummer als er al 

een bestand met die naam was). 

4. Klik op ‘Close’.  

5. Open het bestand Report.txt in Windows Kladblok5 

6. Start V-Stacks Vergunning op. Voor meer informatie over V-Stacks Vergunning en het 

installatiebestand kijk op https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/geur/model-stacks/. 

 
4 Hier is opslaan verplicht i.t.t. bij V-Stacks Vergunning. 
5 Voor het opslaan en openen van het rapport zijn andere werkwijzen mogelijk afhankelijk van de inrichting 
van het lokale systeem. De hier beschreven werkwijze zou overal moeten werken omdat die uitgaat van de 
standaardinrichting van Windows. 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw/geur/model-stacks/


7. Klik op ‘Definities’ 

 

Helaas beschikt V-Stacks Vergunning (i.t.t. V-Stacks Gebied) niet over een mogelijkheid het 

rapport te laten inlezen. Handmatig overnemen van de gegevens is noodzakelijk 6: 

8. Klik onder Bedrijven op Toevoegen en geef een naam op die als referentie wordt gebruikt. Kies 

voor het dichtstbijzijnde meteostation (Schiphol of Eindhoven). 

9. Klik onder Bijbehorende Bronnen op Toevoegen. 

Neem uit het geopende bestand Report.txt de gegevens over. Elke regel is een nieuwe Bron. 

V-Stacks Vergunning splitst de X-coördinaat en Y-coördinaat elk in 2 delen met een spatie 

ertussen. Invoeren mag zonder spatie. (Alleen gehele getallen zijn mogelijk). 

Bij E aanvraag worden de waarden van E-Vergund ingevuld. 

10. Voer de geurgevoelige locaties in. 

11. Klik op Afsluiten (van het scherm Definities) 

12. Klik op Berekenen en kies het ingevoerde bedrijf en klik op Start Berekenen. 

 
6 In de map waar V-Stacks Vergunning is geïnstalleerd is een map input aanwezig, maar daar schrijft V-
Stacks Vergunning tijdens de berekening de gebruikte input-waarden naar toe in leesbare vorm 
(Bronnen.dat, GGL.dat en Param.dat). 



  

  



6.3 ISL3A 
1. Selecteer in het tabblad ‘Veehouderij’ de veehouderijen waarvoor gegevens naar ISL3A 

moeten worden geëxporteerd. 
2. Klik op de knop ‘ISL3A’ (onderaan) of op het tabblad ‘ISL3A’. De emissiepunten van de 

geselecteerde veehouderij worden getoond met de bijbehorende uitstoot.  

 

Hierdoor wordt de tabel getoond  

 

3. Klik onderaan in het scherm op ‘Export’. 

De volgende pop-up wordt geopend. 



 

Kies voor ‘CSV’ als Format en klik op ‘Save’.  

Als er een popup window komt met de vraag wat er met de output moet gebeuren, kies dan voor 

Opslaan (niet voor Openen met). 

De output wordt naar de default opslaglocatie op het lokale systeem geschreven (meestal de map 

Downloads) en heeft de naam die bij Report title wordt ingevuld (met een volgnummer als er al een 

bestand met die naam was). 

4. Klik op ‘Close’. 

5. Open het bestand Report.csv in Windows Kladblok7 

6. Start ISL3A op. Voor meer informatie over ISL3A en het installatiebestand kijk op 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/slag/isl3a/. 

  

 
7 Voor het opslaan en openen van het rapport zijn andere werkwijzen mogelijk afhankelijk van de inrichting 
van het lokale systeem. De hier beschreven werkwijze zou overal moeten werken omdat die uitgaat van de 
standaardinrichting van Windows. 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/slag/isl3a/


7. Klik op ‘Definities’ 

 
 

Helaas beschikt ISL3A niet over een mogelijkheid het rapport te laten inlezen. Handmatig 

overnemen van de gegevens is noodzakelijk: neem de gegevens over. Volg verder de handleiding 

van ISL3A (https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/slag/isl3a/handleiding). 

  

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/slag/isl3a/handleiding


7 Quick Reference Card  - Raadplegen 

 
A. Selectiescherm veehouderijen; 
B. Navigatiebalk: selecteer tab voor 

betreffende overzicht op basis van 
gemaakte selectie; 

C. Navigatiebalk: selecteer tab voor 
betreffende totaaloverzicht, niet op basis 
van selectie; 

D. Zoekbalk: zoek veehouderij(en) op basis 
van één of meerdere zoekcriteria; 

E. Toevoegen specifieke zoekcriteria 
F. Klik op kolomkop om te sorteren op de 

betreffende kolom; 
G. Klik op één of meerdere veehouderijen om 

ze te selecteren; 

H. Exporteer huidige zoekresultaten; 
I. Selecteer alle zoekresultaten (max. 150); 
J. Wis huidige selectie. 

 

A 
B C 

D E 

F 

G 

H I J 


