
De voortgaande digitalisering en globalisering hebben ertoe geleid dat
steeds vaker hardop de vraag wordt gesteld of Nederland voor de
opslag en uitwisseling van gegevens zou moeten overstappen van het
nationale RD-stelsel naar het meer internationaal georiënteerde
ETRS89.
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Overstap van RD naar ETRS89

H
et door het Kadaster onderhouden RD-stelsel (de wel-
bekende Rijksdriehoeksmeting) wordt in Nederland
gebruikt voor de opslag, uitwisseling en analyse van
geo-informatie. Toch is het European Terrestrial
Reference System 1989 (ETRS89) sinds 1 oktober 2000

het officiële coördinatenstelsel van Nederland. Ook wordt ETRS89
gebruikt als het stelsel waarin differentiële GNSS-posities worden
uitgevoerd, net als de locatie van het referentiestation. 

ETRS89 of RD?
Een transformatie tussen ETRS89 en
RD is beschikbaar, en daarmee lijkt
het probleem van twee naast elkaar
gebruikte referentiestelsels te zijn
opgelost. Maar in de praktijk blijkt
dat conversies niet eenduidig zijn
en de gebruiker dus niet kan ver-
trouwen op de resultaten van huidi-
ge software. Bovendien zijn er
naast deze beheerrisico’s en kwali-
teitsverlies bij heen- en terug-trans-
formaties andere redenen om de
overstap van RD naar ETRS89 bij
de opslag en uitwisseling van geo-
informatie te overwegen: INSPIRE
legt ontsluiting in ETRS89 op; inwin-
ning gebeurt steeds vaker in
ETRS89; het RD-stelsel is alleen
gedefinieerd voor land, terwijl
ETRS89 één enkel stelsel voor land
en zee biedt; grensoverschrijdende
projecten worden mogelijk met
ETRS89; en ook de steeds populair-
der wordende Google Earth-achti-
ge applicaties zijn meer gebaat bij
ETRS89.
Aan de andere kant heeft het RD-
stelsel meer dan honderd jaar uit-
stekend gefunctioneerd en zijn veel
databases, met name bij decentra-
le overheden, gebaseerd op het RD. 

Bedreiging of kans?
De discussie over het voortbestaan van de twee stelsels die we in
Nederland naast elkaar hanteren is niet nieuw. En niet voor niets
heeft dat nog niet geleid tot een duidelijke beleidsrichting. De over-
stap is een proces waarbij alle betrokken partijen inspraak moeten
krijgen: basisregistraties zoals BGT, BRT, BRK en BAG kunnen niet
worden omgezet zonder alle gebruikers hiervan op de hoogte te
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stellen; veel organisaties beheren hun geo-
informatie in RD; er zijn kopieën van bestan-
den in gebruik voor allerlei toepassingen en
services. Ook zullen veel afgeleide gegevens
aangepast moeten worden, vanwege de klei-
ne deformaties die de RD-projectie kenmer-
ken: oppervlaktes, richtingen en afstanden –
wanneer zouden die wel moeten verande-
ren, wanneer niet? Een andere consequentie
van de omzetting is dat er nog veel kaartma-
teriaal voorhanden is in RD. Bovendien kun-
nen met RD-kaartcoördinaten eenvoudig
afstanden, richtingen en oppervlaktes wor-
den berekend, waar vrijwel alle software in
voorziet. Met een ongeprojecteerd ETRS89
is meer geavanceerde software nodig. 
Belangrijk bij de hele discussie is ook de
onduidelijkheid over wat ‘overgaan’ precies
inhoudt: Beperken we ons tot opslag en uit-
wisseling van basisregistraties in geografi-
sche breedte en lengte, en laten we de keuze
voor een projectie, waar nodig, aan gebrui-
kers en toepassingen over? Of kiezen we
ook een nieuwe INSPIRE-conforme projectie
voor Nederland? INSPIRE geeft richtlijnen
voor verschillende projecties die wel uniform in software geïmple-
menteerd zijn. 

Verkenning met het werkveld
Rond 2000 is de discussie over een mogelijke overstap ook uitge-
breid gevoerd en heeft dat destijds geleid tot een negatief advies
voor de overstap. Echter nu, ruim tien jaar later, vraagt het werk-
veld opnieuw om een beleidsbeslissing voor het officiële coördina-
tenstelsel van Nederland. Nu verschillende basisregistraties in de
beginfase zijn, INSPIRE langzamerhand wordt geïmplementeerd en
de Omgevingswet op het punt staat om vorm te krijgen, heeft deze
vraag ook urgentie gekregen. Want hoe langer we wachten met de
beslissing voor een overstap, hoe meer deze nu nog relatief nieuwe
ontwikkelingen zijn verankerd in de praktijk. Op korte termijn beslis-
sen betekent dus de consequenties tot een minimum beperken.
Daarom leiden de voor de Nederlandse geodetische infrastructuur
op land en zee verantwoordelijke overheidspartijen (het Kadaster,
Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie) en Geonovum (als
procesbegeleider) een verkenning rond een mogelijke overstap: Wat
willen we? Wat moeten we? (bijvoorbeeld: in welke wetten wordt
het RD voorgeschreven?) Wat kunnen we? Deze verkenning moet
ook inzicht bieden in de consequenties van de overstap. Het resul-
taat zal zijn dat de vraag of de overstap van RD naar ETRS89
gewenst is gezamenlijk beantwoord wordt. En zo ja, dat duidelijk
is hoe het implementatietraject eruitziet en wat de impact hiervan
is. 

Openbare sessies
Er worden twee à drie openbare sessies gepland. De eerste sessie
zal plaatsvinden op woensdag 18 september 2013, 9:30-13:00
uur, in het Coda zalencentrum te Apeldoorn. Tijdens deze sessie
wordt een gedetailleerde uitleg gegeven over de stand van zaken,
en krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn of haar standpunt toe te

lichten en illustreren. De focus zal hier liggen
op de gebruikers van geo-informatie. Uit deze
discussies worden de belangrijkste bevindin-
gen gebundeld tot een eerste advies die in
een volgende plenaire sessie verder wordt uit-
gekristalliseerd. Mocht het nodig zijn, dan
wordt er nog een derde sessie georganiseerd.
Het uiteindelijke advies zal via een stuurgroep
van de initiatiefnemers worden aangeboden
aan het GI-beraad.

Lennard Huisman is Adviseur Geometrische Referentiesystemen bij het
Kadaster, Rogier Broekman is Coördinator geodetische infrastructuur bij

Rijkswaterstaat, Leendert Dorst is Hoofd Geodesie & Getijden bij de
Dienst der Hydrografie en Jantien Stoter is Adviseur en 

onderzoeker Geo-ICT bij Geonovum, TU Delft en het Kadaster.

www.geonovum.nl/dossiers/RDETRS89/aanmelden
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advertentie

In de praktijk blijkt dat conversies van ETRS89 naar het RD-stelsel niet
eenduidig zijn.


