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In Archieval vindt u historische kadastrale gegevens van de Gemeente Ede 
over de periode 1832 - 1967. Hieronder wordt aan de hand van voorbeelden 
uitgelegd op welke manier u door de kadastrale informatie kunt zoeken. 

U heeft een artikelnummer 
U vult de velden “Bron”, “Plaats” en “Artikelnummer” in. Informatie over het navigeren door de scans 
staat verderop. 

 

U heeft een perceelnummer 
Een beperkt aantal perceelnummers is nu al rechtstreeks op perceelnummer op te zoeken, dit betreft 
een deel (!) van de perceelnummers van Ede Dorp. Zie bijvoorbeeld artikelnummer 134 waar het 
gedeeltelijk (!) voor is ingevuld. 

U begint met zoeken via Register 71.  
U vult de velden “Bron”, “Plaats” en “Kadastrale Sectie” in. Informatie over het navigeren door de 
scans staat verderop. 
 

 

U heeft alleen een naam 
U vult (bijvoorbeeld) de velden “Voornaam” en “Achternaam in. Als u al een plaats weet, kunt u deze 
ook alvast invullen. 

 

Het zoekresultaat kunt u desgewenst sorteren op een ander veld. Klik daarna op de 2 pijltjes rechts 
om de sortering door te voeren. 
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Informatie over het navigeren door de scans staat verderop. 

Navigeren door de scans 
Een aantal registers en artikelen zijn niet alleen als losse scans te bekijken, maar ook als 1 pdf-
document. Dit bladert prettiger. Hiervoor klikt u op de blauwe link.  
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In de viewer voor de scans zijn een aantal dingen om in de gaten te houden: 
 

- De scan met een groen kader is de afbeelding die in de viewer getoond wordt 
 

- Onderaan staan paginanummers. Deze paginanummers komen niet overeen met het aantal 
pagina’s van het artikelnummer. Elke pagina bevat maximaal 3 scans. 
 

- Links van de viewer staat een aantal knoppen. De bovenste knop en/of de downloadknop zijn 
handig als u de gevonden pagina graag even apart wilt houden om nog eens na te kijken. 

 
 
Eerste en tweede serie leggers 
De scans van beide series zijn bij 1 artikelnummer opgeslagen. De scans van de eerste serie vindt u 
NA de scans van de tweede serie. Voorbeeld: artikel 2750 van Ede.  
Scan 1 = de eerste serie. 
Scan 2 en 3 = de tweede serie. 
 
De derde serie (de “reproducties”) niet gedigitaliseerd en op te vragen in de studiezaal. Heeft u hier 
een vraag over? Neem dan contact op via info@ede.nl 
 
Verwijzingen 
Staat er onderaan een pagina “zie voor vervolg onder artikel XXXX”?  
Deze vervolgpagina is dan te vinden door opnieuw te zoeken op artikelnummer XXXX. 
 
Staat er onderaan een pagina “vervolg op folio X”? 
Deze foliopagina is helaas niet altijd digitaal goed gekoppeld aan het juiste artikelnummer. Neemt u in 
die gevallen contact met ons op via info@ede.nl . 
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