


De Basisregistratie
Groot schalige To -
po grafie (BGT)

registreert de ligging van
alle fysieke objecten in
de openbare ruimte. De
wettelijke verantwoorde-
lijkheid voor het inwinnen
en bijhouden van de
benodigde topografische
gegevens ligt bij de bron-
houders. Dat betekent dat
partijen zoals gemeenten
en waterschappen hun informatievoor-
ziening goed op orde moeten hebben
om straks data te kunnen aanleveren
volgens de vastgestelde richtlijnen.
Deze verplichting lijkt een extra taak,
maar biedt ook mogelijkheden.
Bronhouders hebben immers de infor-
matie uit de BGT vaak nodig bij hun
dagelijkse werk, zoals het aanbeste-
den en inplannen van groenbeheer,
het verwerken van meldingen over de
openbare ruimte of het maken van
bestemmings- of veiligheidsplannen. 

Nieuwe mogelijkheden
Uit de afzonderlijke kaarten en gege-
vensbestanden van alle bronhouders
moet straks één sluitend bestand wor-
den gecreëerd. Dit ingewikkelde pro-
ces vraagt om nauwe samenwerking
en de juiste ondersteuning. “Fugro
heeft veel ervaring met het vertalen
van de databehoefte van een bron-
houder naar een oplossing voor effi-
ciënte inwinning, opbouw en bijhou-
den van grootschalige topografische
databestanden”, aldus Pim Voogd,
productmanager BGT bij Fugro. “In
samenwerking met Geodan heeft dat
geleid tot VISOR: een modulaire oplos-
sing voor het efficiënt inwinnen,
opbouwen, bijhouden, monitoren en
sturen van geo-informatie.”

VISOR: modulaire
en bewezen open
software
Victor van Katwijk, busi-
ness line manager Over -
heid bij Geodan: “Met
VISOR haal je de basis en
voorzieningen binnen om
topografische gegevens te
beheren en in te zetten
voor de eigen organisatie.
Het heeft een open infra
structuur en open inter-

faces, en sluit dus ook aan op bestaan-
de open systemen, zowel intern als
extern, zoals PDOK. Door de modulaire
opzet kunnen betrouwbare oplossingen
op maat worden ge creëerd. Dat is
belangrijk omdat de behoeften per bron-
houder verschillen: de ene bronhouder
wil vooral een systeem dat efficiënte
inwinning in het veld mogelijk maakt, de
andere wil vooral een stevige informa-
tievoorziening om probleemloos te kun-
nen communiceren tussen de verschillen-
de afdelingen en ketenpartners. Daarbij
betaalt een gebruiker alleen voor de
modules die hij afneemt.”

Voogd vult aan: “Zo bezien biedt de
BGT bronhouders de mogelijkheid om
de BGT- of IMGeo-data goed te benut-
ten én tegelijkertijd hun eigen geo-infor-
matievoorziening te verbeteren. Als je je
data op orde hebt, kun je bijvoorbeeld
beter begroten en je buitenwerkzaamhe-
den efficiënter uitvoeren. Dat leidt tot een
hoger kwaliteitsniveau van de buiten-
ruimte: een belangrijk argument richting
burgers en bestuurders. VISOR vormt als
het ware de verbinding tussen verschil-
lende disciplines binnen een organisa-
tie: ruimtelijke ordening, ontwerp,
beheer openbare ruimte, economische
ontwikkeling, recreatie, landbouw en
natuur.”

BGT-dienstverlening Fugro en Geodan

Meerdere vliegen in één klap
Fugro en Geodan werken samen op het gebied van dienstverlening rondom de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (IMGeo/BGT). Het primaire doel: bronhouders ondersteunen en ontzorgen. Maar
het houdt niet op bij het invoeren en bijhouden van gegevens. Juist als de data op orde zijn, ontstaan voor
de gebruiker nieuwe en interessante mogelijkheden. Het modulaire platform VISOR kan daarbij helpen.
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VISOR Platform.

VISOR Web based GIS Viewer.

VISOR Module – Mobiel werken.
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