
INSPIRE Thema Werkgroep 
Groep kadastrale percelen

Na een aantal jaren van voorbereidin-
gen op het gebied van INSPIRE, zijn op 
14 en 15 februari 2008 de verschillende 
themawerkgroepen (TWGs) gestart met 
het maken van dataspecificaties voor de 
zogenaamde annex I-thema’s, waaronder 
ook de kadastrale percelen vallen. Het 
INSPIRE drafting team dataspecificatie 
heeft al de nodige basisdocumenten opge-
leverd, zoals: 
· de uitgebreidere tekstuele beschrijving 

van de verschillende thema’s en hun 
samenhang (D2.3), 

· een generiek conceptueel model met 
algemene zaken als unieke objectidenti-
ficaties, temporele objecten, etc. (D2.5), 

· een methodiek voor het maken van de 
dataproductspecificatie (D2.6), en: 

· de codering van de data bij uitwisseling 
op basis van XML schema (D2.7). 

Nog voor het einde van 
dit jaar moet de TWG 
kadastrale percelen, waar-
aan het GDMC een 
belangrijke bijdrage levert, 

een productbeschrijving maken uitgaande 
van de analyse van de gebruikersbehoeften 
en van de bestaande registraties van kadas-
trale percelen binnen de EU lidstaten. Op 
basis hiervan wordt getracht een geharmo-
niseerd model te maken. Dit model wordt 
ontwikkeld in Unified Modeling Language 
en zal bestaan uit een UML ‘class diagram’ 
met bijbehorende objecten- en attributen-
catalogus. Naast de eerder genoemde ana-
lyses wordt hierbij ook gebruik gemaakt 
van ingediend referentiemateriaal, zoals het 
Land Administration Domain Model (zie 
elders in deze nieuwsbrief ). Een bijzondere 
uitdaging is, naast de harmonisatie van de 
gegevens bij representatie van kadastrale 
percelen in 27 landen, ook de afstemming 

van de kadastrale percelen met andere 
thema’s binnen INSPIRE. Denk hierbij 
aan administratieve gebieden, geografische 
namen, adressen, transportnetwerken 
(wegen), gebouwen, grondgebruik, etc. 
Nadat de nodige instanties commentaar 
hebben geleverd, zal het geheel aan juristen 
van de Europese Unie worden overgedra-
gen. Deze zullen dan uiterlijk 15 mei 2009 
de regels voor de tenuitvoerlegging moeten 
produceren, die dan per 15 mei 2011 van 
kracht worden. Peter van Oosterom maakt 
in aanvulling op zijn lidmaatschap van het 
drafting team dataspecificatie nu ook deel 
uit van de TWG kadastrale percelen. Er 
zijn nog twee Nederlanders betrokken bij 
andere TWGs en wel Yvette Ellenkamp 
(ministerie van VROM bij het thema 
adressen) en Huibert-Jan Lekkerkerk 
(IDsW bij het thema hydrografie).

Gastpromovendi uit Turkije
Op dit 

moment 
zijn bij de 
TU Delft/
het GDMC 
twee pro-
movendi 

van de Karadeniz Technical University, 
Trabzon, Turkije te gast: Halil Ibrahim 
Inan en Fatih Doner. Beiden doen onder-
zoek op kadastergerelateerde thema’s. Halil 
Ibrahim Inan kijkt naar de (mogelijke) 
relatie tussen de landbouw en de kadastrale 
percelenregistraties. Fatih Doner onder-
zoekt de opzet van een 3D/4D Kadaster in 
de context van de Geo-Informatie Infra-
structuur (GII). In deze GII-gebaseerde 
aanpak wordt het temporele aspect belang-
rijk, omdat het ene systeem verwijst naar 
objecten in een ander systeem. Gedurende 
het onderzoek van Fatih zullen testen wor-
den gedaan met zowel de Turkse als Neder-
landse situatie. 

Landadministratie en 
conflictafhandeling

Deze zomer komt het boek ‘Regis-
tering the Human Terrain: A Valuation 
of Cadastre’ uit. Het is geschreven door 
Douglas E. Batson, van de US National 
Defense Intelligence College,Washington 
DC. Het is het resultaat van een onder-
zoek met een bijdrage vanuit het GDMC, 
het Kadaster en het ITC. Batson consta-
teert dat land enerzijds vaak een wezenlijke 
factor is bij het ontstaan van gewelddadige 
conflicten, maar anderzijds ook een kritiek 
onderdeel is bij vredesonderhandelingen 
en economische wederopbouw na een 
conflict. In het boek wordt onderzocht op 
welke wijze kadastrale informatie gebruikt 
kan worden bij voorspelling van conflic-
ten. Er wordt besproken op welke wijze 
gebruik van kadastrale data kan bijdragen 
bij herstel na oorlogen. 

Er wordt nagegaan op welke wijze de 
oorzaken van conflicten in de 21e eeuw 
en ook de grondgerelateerdheid daarvan 
een rol spelen, zoals snelle verstedelijking, 
gewelddadige verdrijvingen en een gebrek 
aan rechtszekerheid. Batson herkent 
dat er tot op heden geen internationaal 
erkende standaard voor landadministra-
tiesystemen bestaat. Maar volgens hem is 
het ‘Land Administratie Domain Model’ 
(LADM) flexibel genoeg om zowel de in 
de Westerse landen gebruikelijke land-
rechten als ook de gewoonterechten en 
informele rechten - zoals de traditionele 
rechten in minder ontwikkelde landen 
- te registreren. Volgens Batson verdient 
het model de aandacht van de NATO, het 
Amerikaanse Ministerie van Defensie en 
de Amerikaanse Ontwikkelingsautoriteit 
(USAID), omdat het één van de belang-
rijkste hulpmiddelen van landadministratie 
vertegenwoordigt, en wel in het bijzonder 
in landen waar deze administratie niet 
functioneert of afwezig is.

Wereldwijde belangstelling 
voor Kadasters
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In deze nieuwsbrief staat het thema Kadaster en Landadministratie centraal. 
Een aantal ontwikkelingen rondom modelering en systeemontwikkeling komt 

aan de orde. Landadministratie staat wereldwijd volop in de belangstelling, een 
goede landadministratie draagt bij aan goed bestuur. Geo-ICT draagt bij aan de 

oplossingen en daar ligt een belangrijke rol voor het GDMC. 

Samenwerking met UN Habitat
Standaardisatie van kadasters is zeer belangrijk voor ontwikkelingslanden. Onduidelijkheid over eigendom en grondgebruik betekent dat er onvoldoende 

basis is voor ruimtelijke planning en in de praktijk resulteert dit in ongecontroleerde verstedelijking. Er zijn vaak heel veel grondgerelateerde conflicten, wat 
de ontwikkeling niet ten goede komt. Sommigen zijn in deze omstandigheden in staat grondroof te plegen. En: bijna een miljard mensen wonen in sloppen-
wijken. De inrichting van kadasters draagt bij aan de rechtszekerheid en een betere basis voor planning. Voor verschillende gebieden kan zo’n kadaster ver-
schillend worden ingericht. In een sloppenwijk ziet het er anders uit dan in gebieden waar het gewoonterecht van toepassing is. En daar weer anders dan in 
gekoloniseerde gebieden. Al deze opties zijn mede uitgangspunt geweest bij het ontwerp van het zgn. Social Tenure Domain Model (STDM), een specialisatie 
van het LADM. Dit Social Tenure Domain Model wordt in samenwerking tussen het GDMC, het Kadaster en UN Habitat te Nairobi ontwikkeld. Vorig 
jaar is dit model tijdens verschillende sessies in Nairobi voorgesteld. Ook is het model pas geleden geïntroduceerd bij de Wereldbank in Washington. Testen 
van het model op het Afrikaanse continent zijn gepland. De behoefte aan goede software voor het opzetten van kadasters in ontwikkelingslanden is enorm. 
Daarnaast is er ook belangstelling van de UN-FAO ‘Food and Agriculture Organization’ met nadruk op het realiseren van open source oplossingen.

Bij de ontwikkeling van landadministraties heeft vrijwel ieder land een eigen benadering gekozen. Dit geldt 
zowel voor de procedures bij vastgoedtransacties als voor de gegevens die worden opgeslagen in het systeem –en 
de betekenis van die gegevens. Dit maakt gegevenswisseling tussen landen niet makkelijk. Verder is de ervaring in 
landen met een geautomatiseerd kadastraal systeem, dat de systeemontwikkeling een kostbare zaak is, elk systeem 
is immers uniek. Toch zijn er behalve verschillen tussen kadasters en kadastrale systemen vooral ook veel over-
eenkomsten: het gaat overal over de relaties tussen mensen en grond. Daarom is de Commissie Cadastre & Land 
Management van de Internationale Landmeters Federatie in 2002 begonnen met de ontwikkeling van een Land 
Administration Domain Model (LADM). Dit initiatief is genomen door Peter van Oosterom (TU Delft) en 
Chrit Lemmen (Kadaster/ITC). Dit model zou als standaard voor alle landen in de wereld  kunnen dienen. Dit is 
van belang bij gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld binnen Europa, denk aan INSPIRE. En ook voor de inrichting 
van kadasters in ontwikkelingslanden. 

Inmiddels heeft dit model redelijk vorm gekregen en daarom is het in januari 2008 bij de ISO Technische 
Commissie 211 (geo-informatie) ingediend in de vorm van een zogenaamd ‘New Work Item Proposal - NWIP’. 
De voorgestelde internationale standaard beschrijft zowel de ‘administratieve/juridische’ component als de ‘ruim-
telijke/landmeetkundige’ component van landadministratie.

Het model omvat de gemeenschappelijke aspecten van kadastrale registratie in de verschillende nationale en 
internationale systemen. Er is getracht het model zo eenvoudig mogelijk te houden om de praktische toepasbaar-
heid te stimuleren. Het LADM moet 
harmonisatie en daardoor ook zinnige 
cross-border gegevensuitwisseling moge-
lijk maken. Het LADM dient twee 
belangrijke doelen: het voorkomen van 
het steeds weer herontdekken en herhaal-
delijk implementeren van dezelfde func-
tionaliteit en het mogelijk maken van 
zinvolle communicatie voor de verschil-
lende partijen zowel binnen een land als 
tussen landen op basis van een gedeeld 
begrippenkader, dus een ontologie zoals 
door het model wordt geïmpliceerd.

Vóór 1 mei 2008 moeten de ISO 
TC211 leden met stemrecht aangeven 
of ze het NWIP LADM ondersteunen, 
d.w.z. er moeten meer voor- dan tegen-
stemmers zijn. Tevens zullen er mini-
maal uit 5 verschillende landen experts 
genomineerd moeten worden voor de 
uitwerking van het LADM. Een span-
nende periode.

Model Driven Architecture en 
constraints

João Paulo da Fonseca 
Hespanha de Oliveira (Uni-
versity of Aveiro, Portugal) 
is bij de TU Delft bezig met 
promotieonderzoek op het 
gebied van Geo-ICT/Kadas-

ter. Samen met Jaap Zevenbergen (TU 
Delft) en Jesper Paasch (Lantmateriet, 
Zweden) heeft hij het juridische gedeelte 
van het LADM verder uitgewerkt. Tevens 
heeft hij een specialisatie van het model 
gemaakt voor de situatie in Portugal: 
LADM-P. João is bezig met het semantisch 
verfijnen van het LADM via geldigheids-
regels die aan het model met objectklas-
sen, attributen, associaties en operaties in 
UML worden toegevoegd door middel 
van OCL, ‘Object Constraint Language’. 
Vervolgens wordt getracht om zo automa-
tisch mogelijk uit dit verfijnde LADM-P 
model een databaseschema af te leiden, 
volgens de principes van de ‘Model Driven 
Architecture’. Aandachtspunten zijn hier-
bij het vertalen van de geldigheidsregels 
en het ervoor te zorgen dat de ruimtelijke 
attributen ook goed in het databaseschema 
komen.

Gerelateerd onderzoek 
wordt verricht door Jan 
van Bennekom-Minnema, 
adviseur bij het Deense 
COWI A/S. Hij kijkt voor 
zijn afstuderen naar verdere 

uitwerking van het landmeetkundig deel 
van het LADM met als één van de doelen 
het kunnen uitvoeren van een analyse van 
gemeten punten en hun tegenhangers in 
de kadastrale kaart. Ook hij is bezig met 
de modelgedreven aanpak en kijkt hierbij 
specifiek naar het omgaan met geldigheids-
regels. 

Redactie
Elfriede M. Fendel, (projectmanager sectie GIS-technologie):  
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