
 
 

 

 

  

DISCLAIMER 
 

INFOGRAFIC EN KAARTVIEWER 

VERSTEENDE TUINEN 
 
Cadeau van Cobra Groeninzicht aan Stichting Steenbreek 
Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum geeft Cobra Groeninzicht aan Stichting 
Steenbreek, een cadeau in de vorm van infographics en een online kaartviewer. Stichting 
Steenbreek heeft vervolgens u als lid van Stichting Steenbreek, deze infographics en/of 
kaartviewer, met daarin een analyse van de versteende tuinen in uw gemeente, 
aangeleverd. In deze disclaimer geven wij ook een uitleg van definities die in de 
infographics en kaartviewer worden gebruikt.   
 
 

Definities 
Meest versteende buurt: Dit zijn de buurten, volgens de grenzen van het CBS,  waar de 
meeste vierkante meters versteende oppervlakte is. Om de resultaten af te stemmen op 
de focus van Steenbreek, namelijk de ontstening van particuliere tuinen, sluiten we een 
aantal tuinen en buurten in de analyses uit. Tuinen met een oppervlakte groter dan 
2000 m2 nemen we niet mee. En ook buurten met minder dan 50 tuinen of minder dan 
500 inwoners laten we ook buiten beschouwing. 
 
Buurtoppervlakte: De oppervlakte van de administratieve buurt uit CBS-data van maart 
2020. 
 
Oppervlakte percelen: De oppervlakte van bewoonde percelen uit de administratieve 
buurt uit CBS-data van maart 2020. 
 
Oppervlakte bebouwing: Het totaaloppervlakte aan bebouwing op de bewoonde percelen 
in de buurt.  
 
Oppervlakte groen: De oppervlakte van groen in de tuinen van de bewoonde percelen in 
de buurt.  
 
Oppervlakte water: De oppervlakte van water (uit de BGT) dat valt binnen de bewoonde 
percelen van de buurt.  
 
Oppervlakte verstening: De oppervlakte van steen in de tuinen van de bewoonde percelen 
in de buurt.  
 
Groenpercentage tuinen in de gemeente: Het percentage groen van de tuinen in de 
gemeente. Een groenpercentage van bijvoorbeeld 46% betekent dat bijna de helft van 
het totale tuinoppervlakte groen is.  
 

 



 
  

Disclaimer  
Intellectuele Eigendom 
De door ons verkregen data en analyseresultaten zijn en blijven de Intellectuele Eigendom 
van Cobra en mogen door Stichting Steenbreek en vervolgens door hun leden onbeperkt 
binnen de eigen organisatie, mits ten behoeve van Operatie Steenbreek, worden gebruikt. 
Wanneer deze data aan anderen dan leden van Stichting Steenbreek wordt doorgegeven 
voor analyse en/of gebruik voor de eigen organisatie gelden er geen beperkingen, wel is 
er dan een meldingsplicht aan Cobra.  
 
Wij houden de Intellectuele Eigendom van software, applicaties, online-viewers, 
dashboards, algoritmes en data uit databases van Cobra die wij verstrekken. De afname 
van onze data geeft geen recht tot overdracht, cessie of dergelijke, of tot het hebben 
van aanspraak of belang in de Intellectuele Eigendom van ons. De afnemer vrijwaart ons 
tegen aanspraken van derden, voor inbreuk op hun Intellectuele Eigendom of 
databankrechten. Dit geldt ook wanneer wij ontwerpen, goederen of programmatuur aan 
de afnemer ter beschikking stellen.  
 
Uitvoering  
Wij zijn vakspecialisten. Zo spannen wij ons is naar beste inzicht/vermogen en bekende 
stand van wetenschap onze werkzaamheden uit te voeren. Onze data gaat over de 
situatie tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden. We zijn echter niet aansprakelijk 
voor van de werkelijke situatie afwijkende resultaten. Besluiten die u of uw organisatie 
als afnemer van Stichting Steenbreek op basis hiervan neemt, zijn voor uw eigen risico.  
 
Aansprakelijkheid 
Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade of directe schade. Stichting Steenbreek 
én de ontvanger van onze data vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden en kosten 
van aansprakelijkheidsstelling die te maken hebben met de levering van de data. Wij zijn 
niet verplicht de juistheid van aangeleverde gegevens te verifiëren. 
 
Wij wensen u veel groen inzicht! 
 
 
 

 
 
 
Joost Verhagen 
Directeur   
 
 
 
 
 
 
Contactgegevens 
info@Cobra-groeninzicht.nl 
www.Cobra-groeninzicht.nl 
T. 088 – 262 72 00 

Adres 
Cobra Groeninzicht 
Franssenstraat 66 
5434 SJ Vianen (NB) 
 

Bedrijfsgegevens 
KvK Eindhoven 17232157 
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