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Managementsamenvatting 
 
 

 

BGT 1.0 is bijna vastgesteld. Hiermee wordt het mogelijk om te kijken naar het (automatisch) afleiden van 

kleinschalige topografie uit BGT en meer in het algemeen naar eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik 

van informatie over topografie. 

Een eerste stap hierin is het afstemmen van de informatiemodellen BRT en BGT. Tijdens het vaststellen 

van BGT 1.0 hebben BRT en BGT betrokkenen gedurende een aantal bijeenkomsten gewerkt aan deze 

afstemming, met als doel om BGT 1.0 voor te bereiden op een mogelijke BRTafleiding in de toekomst. 

Als input voor de afstemming heeft Geonovum deze studie uitgevoerd naar de verschillen tussen de 

informatiemodellen TOP10NL en IMGeo 1.0, het uitgangspunt voor BGT (hoofdstuk 1 tot en met 3 van dit 

rapport). De geobserveerde verschillen zijn niet allemaal verdwenen in BGT 1.0. De reden hiervan is dat 

BGT 1.0 alleen gewijzigd is ten behoeve van BRT voor zover dit past binnen de belangen van BGT. De 

verschillen die nog bestaan tussen de BGT 1.0 (welke ook wijzigingen bevat ten opzicht van IMGeo 1.0) en 

TOP10NL informatiemodellen zijn om deze reden ook in dit rapport bestudeerd (hoofdstuk 4).  

Uit deze verschillenanalyse kunnen we concluderen dat er nog steeds aanzienlijke verschillen bestaan. Als 

de BGT daarom als enige bron gaat dienen voor de BRT heeft dit grote gevolgen voor de inhoud van BRT 

omdat ten eerste de BRT met de huidige inhoud niet meer kan worden geproduceerd. Bovendien sluiten de 

BGT en BRT qua objectdefinities niet op elkaar aan. 

Een vervolgstudie zal inzicht moeten geven in hoe basistopografie eenmalig ingewonnen kan worden en 

meervoudig kan worden gebruikt, uitgaande van BGT, BRT en algemene behoeften aan een mulit-schaal 

basisregistratie topografie. Verschillende scenario’s hiervoor zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5. In deze studie 

moet niet alleen worden gekeken naar de informatiemodellen, maar nog belangrijker is om daadwerkelijke 

tests uit te voeren met BGT- en BRT- datasets. Dit zal nieuwe inzichten opleveren in de mogelijkheden en 

consequenties van afleiding wat nodig is om toekomstige beslissingen te kunnen nemen over 

geïntegreerde inwinning, bijhouding en gebruik van BGT en BRT 

 

Een vervolgstudie naar betere afstemming en de optimale implementatie van een basisregistratie 

basistopografie zal de volgende vragen moeten adresseren: 

- Wat is de rol van BRT en BGT als beide van kracht zijn? Waar vullen ze elkaar aan? Waar zit de 

overlap? Kunnen de GIS gebruikers van BRT ook overstappen naar BGT, zodat BRT zich meer kan 

richten op visualisatie van topografie? 

- Hoe automatisch moet het afleiden kunnen plaats vinden, wil het eenvoudig inwinnen, meervoudig 

gebruik rendabel zijn? Het eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik van geo-informatie wordt (o.a.) 

gemotiveerd doordat kosten (aanzienlijk) gereduceerd zouden worden, terwijl tegelijkertijd 

gesuggereerd wordt dat de afleiding van BGT naar BRT niet perse automatisch hoeft te zijn. De 

consequenties hiervan zijn echter niet duidelijk. Daarom moet gekeken worden naar wat de grootste 

kostenpost is voor het bijhouden van TOP10NL: de naverkenning in het veld of de interpretatie van 

topograaf van andere bronnen (luchtfoto’s, panorama foto’s) en/of beheer? Als de meeste kosten in 

interpretatie en beheer zitten, is automatische afleiding een vereiste indien men kostenreductie voor 

ogen heeft. Met andere woorden: waar zit de winst indien eenmalig word tingewonnen? NB: 

automatische afleiding is ook van belang voor consistentie van verschillende topografische bestanden. 

- Mag/moet de geometrie in BRT na overname uit de BGT worden vereenvoudigd (gegeneraliseerd)? Zo 

ja, kan dat automatisch? 

- Kan bovenaanzicht van topografie (zoals in BRT) worden gegenereerd uit de maaiveldbenadering van 

BGT? 

- Wat zijn de verschillen in objectdefinities in BGT en BRT? 

- Moet de BRT zijn objectdefinities aanpassen aan die van de BGT? 

- Mogen de ontbrekende objecten en attributen in de BGT aangevuld worden in de BRT? Of moet/kan 

de gebruiker tevreden zijn met een uitgeklede BRT? 

- Wat te doen in de situatie dat de actualiteit van de BGT achter loopt bij de cyclus van de BRT? 
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- Bij een aangepaste BRT 2.0, kunnen de aanpassingen niet alleen voor updates gelden. Daarom zal 

voor heel NL een nieuw landsdekkende, versoberde BRT 2.0 moeten worden geproduceerd. Wat zijn 

hiervan de consequenties? 

 

 

Graag wil ik Dick Krijtenburg (Gemeente Amsterdam), Hans van Eekelen (LSV GBKN), Peter Lentjes 

(Kadaster), Bart Maessen (Kadaster), Gerard Vrijkotte (Kadaster) en Marcel Reuvers (Geonovum) 

bedanken voor hun input aan de discussies die geleid hebben tot dit document. Daarnaast ben ik blij dat 

Gemeenten Rotterdam en Almere hun IMGeo data beschikbaar hebben gesteld voor deze studie. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Een belangrijke motivatie voor Spatial Data Infrastructures (SDI’s) is het eenmalig inwinnen en 

meervoudig gebruik van geografische informatie. Om dit mogelijk te maken, moet op machineniveau de 

precieze inhoud en betekenis van een dataset duidelijk zijn. De inhoud en betekenis van data wordt 

doorgaans gedefinieerd in informatiemodellen, uitgedrukt in UML klasse diagrammen. Voor eenmalig 

inwinnen, meervoudig gebruik is het belangrijk om informatiemodellen die dezelfde concepten definiëren 

op elkaar af te stemmen, zodat duidelijk is dat bijvoorbeeld een wegobject in de ene dataset verwijst naar 

dezelfde weg als een wegobject in een andere dataset. Door een expliciete link te leggen tussen beide 

wegobjecten kan consistentie tussen de beide datasets gewaarborgd worden. 

 

Dit rapport analyseert de verschillen tussen de informatiemodellen TOP10NL (versie 2.3) en IMGeo (versie 

1.0) ten einde een betere afstemming tussen beide informatiemodellen mogelijk te maken. De afstemming 

is nodig als eerst stap om in de toekomst TOP10NL data uit IMGeo data te kunnen afleiden. 

De beide informatiemodellen die in dit rapport bestudeerd worden zijn onafhankelijk van elkaar tot stand 

gekomen. TOP10NL versie 2.3 is vastgesteld in 2005; IMGeo 1.0 in 2007 waarbij TOP10NL niet als 

uitgangspunt heeft gediend. Dit heeft er toe geleid dat er veel (meestal minieme) verschillen bestaan 

tussen hoe beide informatiemodellen (en bijbehorende objectdefinities en inwinningsregels) bepaalde 

concepten definiëren. Alhoewel deze verschillen in beperkte mate van belang zijn als beide datasets 

onafhankelijk van elkaar worden ingewonnen en bijgehouden (zoals nu het geval is), is betere afstemming 

nodig om in de toekomst TOP10NL data van IMGeo data af te kunnen leiden.  

Verschillen tussen beide modellen zullen in dit rapport beschreven worden, met integratie (d.w.z. één 

informatiemodel dat concepten uit beide modellen integreert) als ultiem einddoel. Hoe een geïntegreerde 

multi-schaal topografische informatievoorziening eruit zou kunnen zien zal specifieke aandacht krijgen in 

dit rapport.  

 

In dit inleidende hoofdstuk zal eerst de achtergronden van beide informatiemodellen worden beschreven, 

omdat dit van belang is om de verschillen tussen de modellen te kunnen begrijpen en ook om te bezien 

waar meer synergie te behalen valt.  

 

1.1 Achtergronden IMGeo en TOP10NL 

1.1.1 IMGeo, GBKN en BGT 

 

UML model: Het UML klasse diagram van IMGeo 1.0 (vastgesteld in 2007) wordt getoond in Figuur 1 

(IMGeo, 2007).  Omdat in dit document ook de wijzigingen van BGT 0.9 ten opzichte van IMGeo 1.0 staan 

beschreven, is in Bijlage 1 het UML model zoals voorgesteld in BGT 0.9 opgenomen. 

Bron: GBKN data is de belangrijkste bron voor IMGeo data. De meest recente specificaties voor GBKN 

hebben al rekening gehouden met deze nieuwe rol van GBKN data door GBKN lijnen (welke veelal terrein 

grenzen weergeven en geen lijnobjecten) te converteren naar vlakobjecten (LSV GBKN, 2007). 

Bronhouder: Bronhouders voor GBKN en IMGeo-data zijn: gemeenten, waterschappen, provincies, 

Prorail, Rijkswaterstaat, en Kadaster. Alhoewel enkele bronhouders IMGeo test data hebben gegenereerd, 

is er nog geen real world dataset beschikbaar. 

Doel: Het toepassingsdomein van GBKN (en daarmee IMGeo) is het beheer van openbare en bebouwde 

ruimte. De schaal is ongeveer 1:1k in stedelijk gebied en 1:2k in landelijk gebied.  
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Inwinning: GBKN wordt voornamelijk terrestrisch ingewonnen. 

Basisregistratie: Een subset van de IMGeo dataset (welke de conversie zal zijn van GBKN), zal binnen 

enkele jaren worden vastgesteld als Basis Registratie Grootschalige Topografie (BGT). Momenteel is de 

Actielijn Informatiemodel en Specificaties de inhoud voor deze basisregistratie aan het vaststellen in een 

informatiemodel BGT waarbij zij IMGeo 1.0 als uitgangspunt neemt. De wijzigingen die deze actielijn 

voorstelt in BGT 1.0 zal leiden tot een nieuwe versie van IMGeo (versie 2.0) in najaar 2010. 

1.1.2 TOP10NL, IMTOP, BRT 

 

UML model: Het UML klasse diagram van TOP10NL versie 2.3, vastgesteld in 2005, is weergegeven in 

Figuur 2. Opmerkelijk is dat dit UML diagram alleen intern en informeel beschikbaar is. Een formeel UML 

diagram van TOP10NL is dus niet publiekelijk beschikbaar. Een multi-schaal Informatie Model TOPografie 

(IMTOP) wordt momenteel gedefinieerd (Stoter en van Oosterom, 2008). 

 

Bron: De bron voor TOP10NL data zijn de ‘oude’ TOP10vector datasets, welke zijn geconverteerd naar een 

objectgerichte database. 

 

Bronhouder: Bronhouder van TOP10NL is het Kadaster. 

 

Doel: Het doel van TOP10NL is “een objectgerichte semantische terreinbeschrijving voor de TOP10vector 

in overeenstemming met interne en externe gebruikers van het TOP10vector bestand”. Doordat TOP10NL 

bouwt op TOP10vector data, is TOP10NL nauw gerelateerd met het visualiseren van topografie op een 

schaal 1:10k. Tegenwoordig wordt TOP10NL ook veel gebruikt in GIS analyses. 

 

Inwinning: TOP10NL wordt door middel van luchtfoto’s ingewonnen aangevuld met terrestrische 

opnames. Er worden momenteel proeven gedaan om deze naverkenning aan de hand van panorama foto’s 

te doen. 

 

Basisregistratie: Sinds januari 2008 is een landsdekkend TOP10NL bestand vastgesteld als basis 

registratie topografie. De kleinere schalen (1:50k tot 1:1000k) zijn aan deze basis registratie toegevoegd 

per 1 januari 2010. Deze basisregistraties op kleine schalen zijn objectgerichte vector-representaties van 

de oorspronkelijke kaarten.  

 

1.2 Leeswijzer 

In dit document worden de verschillen tussen TOP10NL 2.3 en IMGeo 1.0 nader geanalyseerd met het oog 

op het beter op elkaar kunnen afstemmen van toekomstige versies. Hoofdstuk 2 vergelijkt beide 

informatiemodellen op hoofdlijnen. Hoofdstuk 3 vergelijkt de informatiemodellen in detail.  

Omdat de BGT momenteel IMGeo 1.0 verder ontwikkelt, wordt in deze hoofdstukken ook steeds 

aangegeven hoe het betreffende concept in BGT (versie 0.9, beschikbaar juli 2010) wordt gemodelleerd. 

Hoofdstuk 4 gaat in meer detail in op verschillen tsussen BGT 0.9 en TOP10NL. Aanbevelingen voor 

afstemming, alsmede toekomstscenario’s voor een multi-schaal topografische informatievoorziening 

worden beschreven in hoofdstuk 5. En hoofdstuk 6 sluit af met conclusies. 
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Figuur 1: UML klasse diagram IMGeo, versie 1.0 (IMGeo, 2007) 
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Figuur 2: UML Klasse diagram TOP10NL, versie 2.3 
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Hoofdstuk 2 

Generieke verschillen tussen IMGeo en TOP10NL 

Alhoewel IMGeo en TOP10NL de topografie van dezelfde geografische ruimte beschrijven, is het belangrijk 

om te realiseren dat de modellen verschillen met betrekking tot de bron, de bronhouder, doel en 

inwinningsmethoden zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Hierdoor verschillende de twee datasets en 

de bijbehorende informatiemodellen. Dit hoofdstuk analyseert de generieke verschillen. Achtereenvolgens 

zullen verschillen in hoofdklassen, verschillen in topologie en overige generieke verschillen worden 

behandeld. Voor ieder verschil wordt ook ingegaan op verschillen tussen BGT 0.9 en IMGeo. 

 

2.1 Verschillen in hoofdklassen 

Tabel 1 laat de verschillen zien tussen de niet-abstracte klassen in beide modellen. Ook zijn de 

overeenkomstige NEN3610:2005 klassen getoond omdat beide modellen van dit generieke model afgeleid 

zijn (NEN3610:2005 bevat meer klassen dan de afgebeelde klassen). De precieze klassendefinities 

(attributen, attribuut-namen en –typen) zijn in deze vergelijking buiten beschouwing gelaten, maar 

worden in hoofdstuk 3 behandeld. NB: NEN3610 ondergaat inmiddels een fundamentele revisie, waardoor 

de hiergenoemde relaties met NEN3610 in sommige gevallen minder relevant zullen zijn. 

 

Tabel 1: Hoofdklassen in NEN3610, IMGeo en TOP10NL 

NEN3610 IMGeo TOP10NL 

Wegdeel Wegdeel Wegdeel 

Terrein Terreindeel Terrein 

Waterdeel Waterdeel Waterdeel 

Spoorbaandeel Spoorbaandeel Spoorbaandeel 

Inrichtingselement Inrichtingselement Inrichtingselement 

Registratief gebied Registratief gebied Registratief gebied 

Geografisch gebied Xxxxxxxxx Geografisch gebied 

Functioneel gebied Xxxxxxxxx Functioneel gebied 

Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Reliëf 

Kunstwerk Kunstwerkdeel xxxxxxxxxxx 

Gebouw Verblijfsobject, Pand Gebouw 

 

Tabel 1 geeft de identieke klassen in groen weer: Wegdeel, Waterdeel, Spoorbaandeel, Inrichtingselement 

en Registratief Gebied. Daarnaast observeren we een aantal verschillen: 

• TOP10NL kent Terrein; IMGeo kent Terreindeel. 

• Een aantal klassen komt alleen voor in TOP10NL:  

o Geografisch gebied (gebruikt om toponiemen te koppelen aan een geografisch object) 

o Functioneel gebied (om verschillende soorten objecten te kunnen groeperen in één 

object zoals wegdelen, gebouw en terrein in sportterrein) 

o Reliëf 

• De klasse Kunstwerkdeel (lijn- of vlakgeometrie; ligt altijd op Weg-, Water- of Spoorbaandeel) 

komt alleen voor in IMGeo en wordt gebruikt voor infrastructurele kunstwerken als bruggen, 

viaducten, sluizen en waterkeringen. In TOP10NL zijn deze objecten opgenomen in de 

infrastructuurklassen zelf (Waterdeel, Spoorbaandeel, Wegdeel) of in de klasse 

Inrichtingselement, zie voor meer detail paragraaf 3.7. 
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• Voor wat betreft gebouwen modelleert NEN3610 Gebouw en Pand. IMGeo kent alleen Pand en 

Verblijfsobject (in overeenstemming met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)) en 

TOP10NL kent alleen Gebouw. 

 

BGT 0.9 kent niet de hoofdklassen Spoorbaandeel, Registratief Gebied en Verblijfsobject. Maar wel de 

extra hoofdklasse Openbare Ruimte (was subklasse van Registratief Gebied). 

Voor Spoorbaandeel is het object -Terreindeel, FunctieTerrein-Spoorbaan- gekomen. 

 

In IMGeo 1.0 erven alle ‘deel’-klassen (Wegdeel, Terreindeel, Waterdeel, Spoorbaandeel, Kunstwerkdeel) 

van het geheel (Weg, Terrein, Water, Spoorbaan respectievelijk Kunstwerk). In BGT 0.9 zijn deze 

hoofdklassen niet aanwezig en zijn de ‘deel’klassen de hoofdklassen. 

2.2 Verschillen in topologie 

Topologie is in geen van beide modellen expliciet gemodelleerd bijvoorbeeld door middel van topologische 

primitieven of constraints. Wel staat in de beschrijving van beide modellen hoe moet worden omgegaan 

met topologie.  

In TOP10NL vormen de klassen Waterdeel, Wegdeel en Terrein een volledig landsdekkende vlakken-

partitie, zoals beschreven in (TOP10NL, 2005). Gebouw, maar ook Geografisch gebied en Functioneel 

gebied liggen dus boven op andere objecten.  In TOP10NL kunnen infrastructurele objecten elkaar 

overlappen ten behoeve van bruggen en viaducten (de zogenaamde kruising). Dit is gemodelleerd door 

middel van het attribuut typeInfrastructuur (zie Figuur 5). Het attribuut hoogteNiveau geeft vervolgens de 

volgorde van objecten weer. Het object met de waarde ‘0’ ligt daarbij altijd op het hoogste niveau en 

maakt deel uit van de vlakkenpartitie. 

In IMGeo zijn alle objecten met een vlakkengeometrie en een relatieveHoogteligging ‘0’ (=maaiveld) 

opdelende elementen van het terrein. Hierbij zijn geen nadere klassen gespecificeerd. Een IMGeo pand 

veroorzaakt wel een ‘gat’ in het onderliggende terrein. 

De attributen relatieveHoogteligging (IMGeo) en hoogteNiveau (TOP10NL) modelleren dus hetzelfde 

concept, maar net even iets anders. IMGeo kent voor dit attribuut de waarden ..,-2, -1, 0, 1, 2, …. 

Objecten met een hogere waarden bevinden zich boven het terrein en objecten met een lagere waarden 

bevinden zich onder het terrein. TOP10NL kent alleen waarden ‘0’ (bovenop) en kleiner. De vlakken-

partitie in TOP10NL wordt dus gedefinieerd vanaf bovenaanzicht en in IMGeo op maaiveld. 

 

In IMGeo 1.0 is gebiedsdekkendheid geen eis, maar een advies aan de dataproducenten. Het moet 

namelijk mogelijk zijn een enkel thema uit te wisselen (bijvoorbeeld panden voor de BAG).  

 

BGT 0.9 

BGT 0.9 stelt de volgende topologieregels voor: 

“ 

Topologie 

Op maaiveldniveau (= niveau 0) is het grondgebied van Nederland voor 100% gebiedsdekkend. Deze 

waarde geldt wanneer de BGT volledig is gevuld. 

Dit betekent dat de oppervlakte van alle opdelende objecten op niveau 0, gelijk is aan de totale 

oppervlakte van het gebied. Er mag op dat niveau dan immers geen overlap of hiaat voorkomen. 

 
Topologieregels 

• Alle objecttypen met een vlakgeometrie van het type wegdeel, waterdeel en terreindeel op niveau 

0 vormen een opdelend, landsdekkend bestand, dat houdt in dat deze objecten elkaar niet 

overlappen of hiaten er tussen voorkomen; 
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• Object op een niveau ≠ 0 zijn inrichtend, dat houdt in dat wanneer men dit objectdeel verwijderd 

er mimimaal één ander objectdeel op niveau 0 overblijft; 

• Elk objecttype bevat één geometrie op één niveau, dat betekent bijv. dat objecten ‘weg’ van 

(ogenschijnlijk) hetzelfde toegankelijk gebied elk hun eigen ID bezitten; 

• Panden zijn inrichtend; 

• Kunstwerkdelen zijn inrichtend; 

• Overige inrichtingselementen zijn inrichtend. 

• Objecten met de status ‘plan’ zijn altijd inrichtend 

 
Business rules 

Met toepassing van business rules voorkomt men dat er ongeoorloofde situaties in een dataset 

voorkomen: 

• Een pand kan bestaan uit meer dan één geometrie op hetzelfde niveau; 

• Panden kunnen op hetzelfde niveau niet op een wegdeel voorkomen; 

• Kademuur vormt altijd één van de grenzen van een waterdeel; 

• Spoor komt nooit voor op hetzelfde niveau op een waterdeel; 

• Terrein met functie ‘wegberm’ grenst altijd aan een wegdeel; 

• Terrein met functie ‘spoorbaan’ bevat vrijwel altijd ‘spoor’; 

• Bij mogelijke toekomstige topografie zijn alle objecten en inrichtingselementen inrichtend; 

• De coördinaten van het Meetkundig punt worden opgenomen in millimeters“ 

 

NB 1 :. Door deze businessrules maken kademuren ook deel uit van de topologie (wordt niet afgedwongen 

door UML data model) 

 

NB 2: In paragraaf 3.5.2 van de gegevenscatalogus BGT 0.9 staat nog:  ̀

Waterdelen, met uitzondering van de typen zee en waterloop met een variabele grens, worden begrensd 

door de lijnobjecten kademuur of walbescherming. Wanneer dit object niet voorkomt betekent het 

impliciet dat de begrenzing bestaat uit kant insteek of kant water wanneer de afstand tussen kant insteek 

en waterkant meer dan een meter bedraagt.” 

Dit betekent een inconsistentie met de business rule: walbescherming, kant insteek of kant water kunnen 

immers ook grenzen zijn van waterdeel. 

 

NB 3: Panden waren opdelend in IMGeo 1.0 en zijn inrichtend in BGT 0.9.  

 

Nog meer topologieregels in BGT 0.9 

De volgende opdelende objecttypen bedekken op maaiveldniveau (niveau 0) het grondgebied van 

Nederland voor 100%: 

• Terreindeel; 

• Waterdeel; 

• Wegdeel. 

 

BGT 0.9 benoemt dus wel specifieke klassen als opdelend of inrichtend, in tegenstelling tot IMGeo. 
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2.2.1 Panden: opdelend of inrichtend, gevolgen voor 3D 

Dat de panden op het terrein staan en niet meer opdelend zijn, zoals IMGeo is geen goed uitgangspunt 

voor een 3D bestand in de toekomst.  

Indien in een 3D-BGT het maaiveld als plat vlak wordt gemodelleerd en de panden als "blokken" hierop 

staan, zal dat geen probleem zijn. Maar indien voor het maaiveld ook hoogteverschillen worden 

aangegeven, zoals bij een talud, is het lastig om 3D panden te genereren als de panden geen gat maken 

in het terrein, zoals een pand op een dijk/talud.  

Bovendien wordt niet noodzakelijk een topologisch model afgedwongen waardoor gevels net over andere 

vlakken kunnen vallen en er een slechte onderlinge inpassing kan zijn met alle bijbehorende problemen als 

je naar 3D gaat. 

Ander probleem voor 3D is de maaiveld insteek van BGT. Wat heeft dit gevolg voor 3D: is altijd duidelijk 

wat maaiveld is? Veel hoogtegegevens die ingewonnen worden bevatten juist hoogte informatie van 

bovenaf. 

 

2.3  Andere generieke verschillen 

Overige generieke verschillen tussen IMGeo en TOP10NL worden beschreven in deze paragraaf. 

2.3.1 Relatie met NEN3610 

IMGeo heeft de definitie van het GeoObject overgenomen van NEN3610, maar erft niet expliciet van 

NEN3610. TOP10NL laat alle klassen wel expliciet erven van NEN3610 GeoObject en heeft ten opzichte van 

NEN3610 een aantal extra attributen gedefinieerd die in alle TOP10NL klassen terugkomen: dimensie, 

bronnauwkeurigheid, brontype, bronbeschrijving en bronactualiteit. 

In geen van beide modellen zijn klassen gedefinieerd als een compositie van objectklassen, zoals 

voorgesteld in NEN3610:2005 (is niet overgenomen in ontwikkelversie NEN3610, 2010). 

2.3.2 Ondergrondse topografie 

In TOP10NL wordt op dit moment alleen bovengrondse topografie opgenomen. IMGeo modelleert ook 

ondergrondse bouwwerken, ondergrondse metro, ondergrondse opslagplaatsen enz. Voor sommige 

klassen modelleert IMGeo de omtrek op maaiveld als ook de objectomtrek (geometrieBovenaanzicht) 

welke de buitenste omtrek van het gehele object is, inclusief overbouw en ondergrondse bouwwerken. 

Voor afstemming is het nodig expliciet onderscheid te maken tussen bovengrondse en ondergrondse 

topografie en deze ook als zodanig te benoemen.  

 

BGT 0.9 modelleert ook ondergronds bouwwerken, maar van panden alleen de maaiveldgeometrie. 

2.3.3 Hoeveelheid attributen 

Tenslotte kent IMGeo veel minder attributen dan TOP10NL. Dit komt omdat de onderliggende data sets 

(GBKN en BAG) een beperkte set attributen hebben ten opzichte van TOP10NL. 
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Hoofdstuk 3 

Vergelijking per klasse 

In dit hoofdstuk worden de informatiemodellen TOP10NL en IMGeo in detail met elkaar vergeleken. 

Paragraaf 3.1 tot en met 3.11 zullen verschillen per klasse beschrijven; paragraaf 3.12 sluit af met een 

verschilanalyse van de inwinningsregels. 

3.1 Wegdeel 

3.1.1 Geometrie 

IMGeo kent alleen vlakgeometrie voor Wegdeel. TOP10NL kent  zowel vlak- als (hart)lijngeometrie, tenzij 

een weg smaller dan twee meter is. Voor dergelijke smalle wegen wordt alleen lijngeometrie opgeslagen.  

BGT 0.9: Het voorstel vanuit de BGT is om geen hartlijnen voor wegen in te winnen, conform IMGeo. 

3.1.2 Afbakening in breedterichting 

In TOP10NL omvat Wegdeel de hoofdrijbaan. Een berm smaller dan 6 meter wordt in veel gevallen bij de 

rijbaan getrokken, zoals vastgesteld in de inwinningsregels: 

“Een berm smaller dan 6 meter zonder talud en zonder brede houtrand wordt bij het Wegdeel getrokken 

als de berm begrensd wordt door een waterloop, bebouwing, bebouwd oppervlak, ander terrein, of een 

andere weg.”  

Smalle, parallelle voet- en fietspaden worden in TOP10NL veelal bij het naastliggende terrein getrokken, 

ook vastgesteld in inwinningsregels. Vrijliggende voetpaden en fietspaden evenals parallelwegen worden 

wel als aparte Wegdelen opgenomen. Parkeervakken worden alleen als aparte Wegdelen ingewonnen 

indien ze aan een vastgesteld minimum oppervlakte voldoen. 

In IMGeo worden alle verschillende onderdelen van een weg als afzonderlijke wegdelen aangemerkt, ook 

als het smalle of geen vrijliggende objecten zijn.  

Deze verschillen hebben ten eerste tot gevolg dat IMGeo veel meer wegdeel objecten onderscheidt voor 

een bepaalde weg, zoals voetpad, fietspad, rijbaan, parkeervlakken en wegberm, zie Figuur 3.  

Een ander gevolg is dat wegen in TOP10NL smaller zijn dan in IMGeo, omdat smalle, parallelle voet- en 

fietspaden bij het naastliggende terrein worden getrokken. Dit is duidelijk te zien in Figuur 4 waar de GBK 

van Rotterdam links staat afgebeeld (bron voor IMGeo) en rechts de TOP10NL zoals vervaardigd door 

Kadaster en zoals vervaardigd door Rotterdam op basis van hun GBK.  

 
Figuur 3: IMGeo en TOP10NL wegen; gegevens afkomstig van gemeente Almere 

 

  

a: Wegdelen in IMGEO b: Wegdelen in TOP10NL, transparant 

geprojecteerd op IMGeo 
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Figuur 4: IMGeo Wegdelen (a) en TOP10NL Wegdelen afkomstig van Kadaster (b) en van 

Gemeente Rotterdam (c) 
 

 
a: Object gericchte GBKN (brondata voor IMGeo) 

  
b: Kadaster TOP10NL Wegdelen c: Gemeente TOP10NL Wegdelen 

 
 

3.1.3 Afbakening in lengterichting 

De afbakening van Wegdelen in de lengte is in TOP10NL goed gedefinieerd o.a. door de in paragraaf 2.2 

genoemde kruising, attribuutwaarde van het attribuut typeInfrastructuur welke bestaat naast de 

attribuutwaarde verbinding (zie Figuur 5). IMGeo kent deze attribuutwaarden ook zoals blijkt uit Figuur 5, 

maar in de praktijk moet nog blijken hoe het opdelen daadwerkelijk zal gebeuren.  

In TOP10NL hebben kunnen kruisingen meerdere attribuutwaarden hebben voor eenzelfde wegdeel (voor 

kruisingen). In IMGeo is deze mogelijkheid niet expliciet opgenomen.  

De IMGeo wegen in Figuur 3 zijn in ieder geval anders opgedeeld in de lengte dan de TOP10NL wegen. In 

dit geval zal het koppelen van Wegdelen uit beide bestanden niet eenvoudig zijn. 

Ook al is de invulling van het attribuut typeInfrastructuur niet hetzelfde in NEN3610, IMGeo en TOP10NL, 

ze lijken makkelijk te harmoniseren. IMGeo kent nog de waarde ‘vlakte’ en TOP10NL de waarde ‘overig 

verkeersgebied’ (zie Figuur 5). 

BGT 0.9 heeft de waarde ‘vlakte’ vervangen door `overig verkeersgebied`, waardoor de harmonisatie 

gerealiseerd wordt. 
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Figuur 5: Attribuutwaarden voor type infrastructuur, klasse Weg(deel) in NEN3610, IMGeo en 

TOP10NL 

 
 

Het advies vanuit BGT-BRT afstemming luidt: 

“Het overleg adviseert om bij de BGT dezelfde aanpak als bij de BRT te hanteren voor wat betreft de 

kruisingen van wegen. (Iedere kruising tussen wegen wordt zo vastgelegd dat er géén onderscheid wordt  

gemaakt tussen kruisende hoofd- en nevenwegen. Op het kruisingsobject worden de kenmerken van beide 

kruisende wegen vastgelegd voor zover van toepassing, bijvoorbeeld ‘type weg’).” 

BGT 0.9 zegt ook  niets over multipliciteit van attribuutwaarden. BGT 0.9 zegt over de afbakening in 

lengterichting: 

1. De beoordeling van de afbakening van een kruising wordt overgelaten aan de bronhouder.  

De reden hiervoor is dat naast bovengenoemde regel voor kruisingen er verder geen compacte wetmatige 

afbakeningsregels te benoemen zijn die altijd en overal toepasbaar zijn. Er zijn altijd wel uitzonderingen 

op de regel te bedenken.  

2. Bij wegdelen komen virtuele begrenzingen voor omdat “de BGT een maximaal gewenste grootte 

hanteert van ongeveer 300 stekkende meter en/of een maximaal gewenste oppervlakte van ongeveer één 

vierkante kilometer.” 

Ad 1: Deze regel kan niet-uniformiteit tot gevolg hebben (rotonden kunnen bijvoorbeeld op 8 verschillende 

manieren worden afgebakend), wat nadelig is voor automatische afleiding van TOP10NL in de toekomst. 

Ad 2: Nader onderzoek is nodig hoe meerdere van deze virtuele BGT/IMGeo Wegdelen kunnen worden 

geaggregeerd tot de Wegdelen zoals bedoeld in TOP10NL. 

 

3.1.4 Rotonde 

Indien een weg een verkeersplein bevat, dan worden in IMGeo alle afzonderlijke delen ingewonnen, 

waarmee een natuurgetrouw beeld ontstaat. In TOP10NL wordt dit veelal vereenvoudigd, omdat het 

een gewone kruising betreft en de weg daarvoor normaliter niet verbreed wordt. Figuur 6 laat een 

voorbeeld zien van de vereenvoudiging van een verkeersplein in TOP10NL in vergelijking met een 

verkeersplein in IMGeo. 

 

Figuur 6: Visualisatie van wegen (grijs) in IMGeo (links) en Top10NL (rechts) (Met dank aan 

gemeente Almere) 

  

«enumeration»

top10::

TypeInfrastructuurWegdeel

 kruising

 overig verkeersgebied

 verbinding

«enumeratio...

IMGEO::

TypeInfrastructuur

 kruising

 verbinding

 vlakte

«enumeration»

NEN3610::

TypeInfrastructuur

 verbinding

 kruising

 kruising;gel ijkvloers

 kruising;ongeli jkvloers

 vlakte



 

17 Rapport Afstemming IMGeo-TOP10NL 

 

 

3.1.5 Type weg en hoofdVerkeersgebruik 

Beide modellen kennen het attribuut typeWeg. Echter met ieder hun eigen invulling (zie Figuur 7). IMGeo 

gebruikt het attribuut typeWeg om afzonderlijke Wegdelen voor alle typen weggebruikers te definiëren, 

bijvoorbeeld rijwielpad, parkeervlak (met minder detail dan in TOP10NL welke twee soorten parkeren 

onderscheidt, nl carpoolplaats en P+R parkeerplaats), OV-baan, woonerf, voetpad, rijbaan, vluchtheuvel, 

wegberm. De attribuutwaarde rijbaan representeert alle wegen voor automobilisten. Dit is voldoende voor 

beheersdoeleinden. TOP10NL daarentegen heeft onder de attribuutwaarden voor typeWeg een hiërarchie 

aangebracht van autosnelweg, via hoofdweg, regionale weg en lokale weg, naar wegen die enkel een 

plaatselijk belang dienen. Deze hiërarchie is functioneel voor de visualisatie. Vervolgens is onder 

hoofdVerkeersgebruik het type gebruiker, zoals fietser, voetganger of snelverkeer ondergebracht, ook 

weergegeven in Figuur 7. TOP10NL kent dus geen equivalent voor voetpad, rijwielpad of woonerf. Deze 

kunnen bij benadering worden weergevonden via het attribuut hoofdVerkeersgebruik. Dit attribuut kent 

IMGeo niet. NEN3610 kent nog weer andere waarden voor TypeWeg zo blijkt uit Figuur 7. 

 

Figuur 7: Attribuutwaarden voor TypeWeg (Nen3610, IMGeo en TOP10NL) en 

Hoofdverkeersgebruik (TOP10NL) 

 

 

 

BGT 0.9 kent FunctieWeg met domeinwaarden:  

OV-baan 

overweg 

parkeervlak 

rijbaan 

rijwielpad 

vluchtheuvel 

voetgangersgebied 

voetpad 

woonerf 

ruiterpad 

 

En typeweg met waarden: 

autosnelweg 

hoofdweg 

regionale weg 

lokale weg 

straat 

pad 

baan voor vliegverkeer 

«enumeration»

top10::TypeWeg

 autosnelweg

 hoofdweg

 lokale weg

 onbekend

 overig

 regionale weg

 rolbaan, platform

 startbaan, landingsbaan

 straat

«enumeration»

top10::Hoofdv erkeersgebruik

 busverkeer

 fietsers, bromfietsers

 onbekend

 overig

 parkeren

 parkeren: carpoolplaats

 parkeren: P+R parkeerplaats

 ruiters

 snelverkeer

 vl iegverkeer

 voetgangers

 gemengd verkeer

«enumeration»

NEN3610::TypeWeg

 stroomweg

 gebiedsontsluitingsweg

 erf toegangsweg

 overige wegen

 voorzieningen

«enumeration»

IMGEO::TypeWeg

 OV-baan

 overweg

 pad

 parkeervlak

 perron (voor tramverkeer)

 ri jbaan

 ri jwielpad

 vluchtheuvel

 voetgangersgebied

 voetpad

 wegberm

 woonerf

 nader te bepalen
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De verschillen met IMGeo zijn als volgt te verklaren: 

• De wegberm is verplaatst in BGT 0.9 naar Terreindeel zoals ook in TOP10NL is gemodelleerd, zie 

ook paragraaf 3.1.7. NB: Maar: bekend onder FunctieTerrein (niet bekend in TOP10NL). 

• Perron is een Kunstwerkdeel geworden. 

 

3.1.6 Verhardingstype 

Interessant is ook het verschil tussen de attributen verhardingstype (TOP10NL Wegdeel), verharding 

(IMGeo Terreindeel en Wegdeel; en NEN3610 Terrein), met ieder eigen datatype en attribuutwaarden 

zoals weergegeven in Figuur 8. Ondanks de (minieme) verschillen in attribuutnamen en mogelijke 

attribuutwaarden, zal hier waarschijnlijk hetzelfde worden bedoeld. Alhoewel de mogelijke 

overeenkomsten door menselijke interpretatie is vast te stellen, is het voor het gebruik van de modellen in 

computers (zoals automatische afleiding) nodig om de verschillen te harmoniseren. Een eerste stap is 

daarom vast te stellen of de verschillen toevallig zijn (d.w.z. makkelijk te harmoniseren) of dat er een 

belangrijke motivatie voor is. Dit soort verschillen komen veelvuldig voor, ook bij andere attributen en 

klassen en vragen voor de afstemming speciale aandacht. 

 

Figuur 8: Attribuutwaarden voor Verharding (Terrein, NEN3610), Verharding (Wegdeel en 

Terreindeel, IMGeo), en Verhardingstype (Wegdeel, TOP10NL) 

 

 
 

BGT 0.9 kent voor Terreindeel FysiekVoorkomenTerrein, met daarbij ook waarden die de verhardingsgraad 

van het terrein aangeven:  

 

gesloten verharding 

open verharding 

onverhard 

 

en voor Wegdeel, het attribuut Verharding, met waarden: 

 

gesloten verharding 

open verharding 

onverhard 

 

NB 1: Dus al wel verder geharmoniseerd 

NB 2: Het attribuut TypeVerharding komt niet meer voor in BGT en halfverhard is ook niet aanwezig in 

BGT 0.9. 

3.1.7 Berm 

Berm is een Wegdeel in IMGeo (typeWeg=”wegberm”), maar in TOP10NL wordt berm ingewonnen als 

Terrein, landgebruik “gras”. Het zou in principe mogelijk zijn dit vast te leggen in een afleidingsregel. Maar 

dit heeft als nadeel dat informatie bij de afleiding verloren gaat die later weer nodig kan zijn wanneer 

«enumeration»

top10::VerhardingsType

 half verhard

 onbekend

 onverhard

 verhard

«enumeration»

IMGEO::TypeVerharding

 gesloten verharding

 onverhard

 open verharding

«enumeration»
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 open
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 onverhard

 ongebonden verharding

 verhard
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TOP10NL Wegdelen moeten worden verbreed om ze op kleinere schalen zichtbaar te houden. In die 

gevallen zou het relevant zijn om te weten dat een bepaald stuk gras onderdeel uitmaakt van de weg. 

Zoals eerder opgemerkt is de wegberm in BGT 0.9 niet langer een Wegdeel-typeWeg, maar Terreindeel-

FunctieTerrein. 

3.1.8 Meer attributen in TOP10NL 

Tenslotte kent TOP10NL-Wegdeel meer attributen dan IMGeo-Wegdeel, namelijk: 

het fysieke voorkomen, de verhardingsbreedteklasse, de verhardingsbreedte, of het al dan niet gescheiden 

rijbanen betreft, het aantal rijbanen, de straatnamen (hoewel niet overal ingewonnen) en de benamingen 

van wegen vanuit Rijkswaterstaat (A-, E-, N- en S-wegen), afritten, knooppunten, bruggen en tunnels. 

Veel van deze gegevens zijn ook nodig voor en worden uitgewisseld met het Nationaal Wegenbestand 

(NWB). 

BGT 0.9 kent nog het extra attribuut Openbaar. 

 

3.2 Waterdeel 

3.2.1 Geometrie 

IMGeo kent alleen vlakgeometrie voor Waterdeel. In TOP10NL is het ook mogelijk om de infrastructuur 

weer te geven als lijnen en punten. 

BGT 0.9 kent ook lijngeometrie voor Waterdeel: “Bij waterdelen geldt dat bij een afstand tussen de 

begrenzing van < 1 m alleen het midden wordt opgenomen in de BGT.” 

3.2.2 Droge sloten en greppels 

Opmerkelijk is de inwinningsregel die IMGeo heeft met betrekking tot deze objectklasse: de watergrens 

moet worden ingemeten, terwijl in deze klasse ook objecten als greppels en droge sloten worden 

gemodelleerd. In TOP10NL wordt overigens aangegeven dat er geen prioriteit is gegeven aan het absoluut 

volledig inwinnen van objecten met als kenmerk ‘droge sloot’ of ‘greppel’.  

BGT 0.9 heeft droge sloot, greppel verplaatst naar Terreindeel, FysiekVoorkomen met als toelichting: Een 

terreindeel dat soms met water bedekt is, krijgt een attribuut waterbergend en is dus geen waterdeel. Een 

droge sloot of greppel wordt daarom ook gezien als een terreindeel. 

3.2.3 Meer attributen in TOP10NL 

De attributen voor Waterdeel die niet in IMGeo voorkomen en wel in TOP10NL zijn breedteklasse, breedte, 

hoofdafwatering, fysiek voorkomen, functie, voorkomen (met of zonder riet), stroomrichting, 

scheepslaadvermogen, naam van het water, sluisnaam en brugnaam. 

BGT 0.9 kent nog het extra attribuut Openbaar. 

 

3.3 Spoorbaandeel 

3.3.1 Geometrie 

In IMGeo is net als bij de klasse Wegdeel en Waterdeel ook voor Spoorbaandeel enkel vlakgeometrie 

toegestaan. Deze vlakken geven de baanvakken weer. Het midden van de afzonderlijke spoorstaven wordt 

gemodelleerd met lijngeometrie voor de klasse Spoorrail, een subklasse van Inrichtingselement.  

TOP10NL modelleert sporen met lijngeometrie en kruisingen als punt, beide Spoorbaandeel. De lijn 

representeert de hartlijn van het spoor en verschilt daarmee van IMGeo-Spoorrail. De geometrieën van 

baanvakken kunnen in TOP10NL ook worden weergegeven met vlakgeometrie, maar dan onder Terrein-

typeLandgebruik-spoorbaanlichaam. Deze bevatten nu nog de waarde type overig, maar kunnen wellicht 

in de toekomst wel de juiste waarde krijgen. De BGT stelt een fundamentele wijziging voor met betrekking 

tot IMGeo Spoorbaandeel, zie paragraaf 3.3.4. 
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BGT 0.9 heeft een andere benadering voor spoor dan IMGeo 1.0. Het kent de klasse Spoor, subklasse van 

Inrichtingselement met geometrie GM_Curve, welke aangeeft: “Het midden van twee stalen staven , 

d.w.z. as spoor, op een onderling vaste afstand waarover trein, tram of metro rijden.” Zoals eerder 

opgemerkt kent BGT 0.9 niet langer de klasse Spoorbaandeel met vlakgeometrie. Voor Spoorbaandeel is 

het object -Terreindeel, FunctieTerrein-Spoorbaan- gekomen, ook met vlakgeometrie. 

 

3.3.2 Type spoor 

Het type spoor wordt opgeslagen onder typeSpoorrail van de klasse Spoorrail en ook onder typeSpoorbaan 

van de klasse Spoorbaandeel. Deze IMGeo waarden komen grotendeels overeen, maar niet helemaal (zie 

Figuur 9a). 

TOP10NL slaat binnen de klasse Spoorbaandeel alle gegevens over de spoorbaan in de lijn op door middel 

van het attribuut typeSpoorbaan (zie Figuur 9b). 

Ook dit is weer een goed voorbeeld van ongeveer dezelfde attribuutwaarden in alle modellen (en binnen 

IMGeo zelf), maar toch net even iets anders. 

 

 

Figuur 9: Attribuutwaarden gerelateerd aan typeSpoor in NEN3610, IMGeo en TOP10NL 

 

 

a:Attribuutwaarden voor typeSpoorrail, klasse 
Spoorrail en typeSpoorbaan, klasse 
Spoorbaandeel; beide IMGeo 

b: Attribuutwaarden voor typeSpoorbaan, 
Spoorbaan(deel) in NEN3610 en TOP10NL 

 

TypeSpoor, klasse Spoor (subklasse van Inrichtingselement) in BGT 0.9 kent de volgende waarden: 

 

metro 

tram 

trein 

sneltram, lightrail 

 

en dus niet langer havenkraan en spoorbaanberm. 

3.3.3 Meer attributen in TOP10NL 

Ook hier geldt weer dat TOP10NL meer gegevens heeft opgenomen dan IMGeo. IMGeo onderscheidt het 

net als TOP10NL, typeSpoorbaan en het typeInfrastructuur. Daarnaast onderscheidt TOP10NL nog het 

fysiek voorkomen, de spoorbreedte, het aantal sporen, de vervoerfunctie, de elektrificatie en de namen 

van bruggen, tunnels en baanvakken. 

BGT 0.9 onderscheidt alleen TypeSpoor en Geometrie voor Spoor; dus geen typeInfrastructuur. 
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3.4 Gebouwen en panden 

3.4.1 Definitie van gebouwen en panden in IMGeo en TOP10NL 

Gebouwen en panden zijn belangrijke objecten omdat de BAG de bron is van informatie met betrekking tot 

gebouwen. IMGeo zal de geometrie voor de BAG-objecten leveren (zie ook Huijbers, 2009). Interessant is 

dat de BAG geen klasse Gebouw kent en wel om de volgende reden: 

“Het definiëren van een dergelijk object (gebouw) bleek in de praktijk te leiden tot een onvoldoende 

aansluiting op de gewenste toepassing van een gebouwenregistratie.” (Catalogus Basis Gebouwen 

Registratie, 2006). NEN3610:2005 onderscheidt zowel Gebouw, Pand als Verblijfsobject zoals te zien in 

Figuur 10. 

 

Figuur 10: Gebouw gerelateerde klassen in NEN3610:2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: De nieuwe versie van NEN3610 (momenteel in ontwikkeling) kent alleen Pand en Gebouw, die geen 

specialisatie/generalisatie relatie met elkaar hebben. 

 

IMGeo volgt de BAG en kent dus geen klasse Gebouw, maar wel de BAG-klassen  Pand en Verblijfsobject 

gemodelleerd als separate klassen en Ligplaats, Standplaats en Openbare ruimte gemodelleerd als 

subklassen van Registratief gebied.  

BGT 0.9 heeft ook hier een net iets andere benadering dan IMGeo. Het kent Pand, maar geen 

Verblijfsobject. Wel huisnummerreeksen van Verblijfsobjecten: “nummeraanduidingen van 

verblijfsobjecten in een pand”, met puntgeometrie. Ligplaats en Standplaats komen niet voor in BGT 0.9.  

Openbare Ruimte is (zoals opgemerkt in paragraaf 2.1) niet langer een subklasse van Registratief Gebied. 

Ook kent BGT 0.9 nog Overig Bouwwerk, een subklasse van Inrichtingselement, met als mogelijke typen:  

• Bassin (typeKunstwerk in IMGeo) 

• Bezinkbak (niet in IMGeo) 

• LageTrafo (trafo is typeKast in IMGeo: lage trago is niet bekend) 

• OpenLoods (niet in IMGeo) 

• Silo (niet in IMGeo) 

• Steiger (wel Overig Bouwwerk in IMGeo) 

Al deze typen zijn niet aanwezig in TOP10NL.  
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NB: Overig Bouwwerk is ook een subklasse van Inrichtingselement in IMGeo 1.0, maar kent daarbij (naast 

Steiger) hele andere waarden: bordes, luifel, overigBouwwerk. 

 

3.4.2 Objectafbakening van gebouwen in IMGeo en TOP10NL 

IMGeo modelleert alle panden, zowel de adresseerbare als de niet adresseerbare. Denk bij de laatste 

groep aan schuren en andere bijgebouwen. In TOP10NL worden op basis van geometrische criteria een 

selectie van gebouwen gemodelleerd (minimumgrootte is 3x3 meter). Ook worden in TOP10NL veel 

panden samengevoegd tot een gebouwblok, bijvoorbeeld indien de onderlinge afstand minder dan 2 meter 

bedraagt. Een belangrijke conclusie is dat gebouwen in beide modellen een verschillende betekenis 

hebben. Dit komt niet zo zeer naar voren in de modellen, maar blijkt uit de objectdefinities: 

• Definitie TO10NL-Gebouw: Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten 

toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. 

• Definitie BAG/IMGeo-Pand: Kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig 

constructief zelfstandige eenheid, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden 

3.4.3 Geometrie 

IMGeo kent niet alleen het bovenaanzicht van de panden, zoals de BAG voorschrijft, maar ook de omtrek 

van het pand op het maaiveld. Dit is zoals het in de GBKN (die wel gebouwen kent) momenteel wordt 

ingewonnen. Voor veel afnemers van de GBKN is de omtrek op het maaiveld van meer belang dan het 

bovenaanzicht. In TOP10NL wordt de geometrie van gebouwen gedefinieerd door de volgende 

inwinningsregels: De orthogonale projectie van de uiterste buitenrand inclusief carports en passages 

(overbouwing van een weg reikend van gebouw tot gebouw, enkel bestaand uit een al dan niet licht 

doorlatend dak), exclusief luifels, op onderliggend terrein, wegen of water wordt opgenomen. 

De voorbeelden in figuren 3, 4 en 6 laten zien hoezeer de geometrie van de in TOP10NL vereenvoudigde 

gebouwen verschilt van de BAG-geometrie.  

• BGT 0.9 kent alleen maaiveldgeometrie voor pand. 

• De geometrie van een pand kan een multisurface zijn in BGT 0.9 (niet in IMGeo 1.0). 

3.4.4 Meer attributen in TOP10NL 

Omdat IMGeo de definities van de BAG volgt, worden er niet meer attributen ingewonnen dan de BAG 

aangeeft. Het type gebouw wordt daarom niet ingewonnen in IMGeo, en ook niet de naam, hoogte en de 

hoogteklasse van het gebouw. Deze attributen zijn wel terug te vinden in TOP10NL. 

TOP10NL is gedefinieerd voordat van BAG sprake was en heeft daarom geen BAG- klassen. TOP10NL kent 

alleen de klasse Gebouw, waarvan de orthogonale projectie wordt vastgelegd.  

 

3.5 Terrein(deel) 

3.5.1 Verschillende attributen om type aan te geven 

Binnen de klasse Terrein (IMGeo onderscheidt ook nog Terreindeel) representeren de attributen 

typeTerreindeel (IMGeo) en typeLandgebruik (TOP10NL) hetzelfde.  

BGT 0.9 onderscheidt FunctieTerrein en FysiekVoorkomenTerrein, geen TypeTerreindeel. 

 

3.5.2 Geen enkel terrein type is hetzelfde 

In Tabel 2 staan de terreintypen in de beide modellen opgesomd. 
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Tabel 2: Terrein typen en Landgebruik typen in IMGeo respectievelijk TOP10NL 

IMGeo: typeTerrein TOP10NL: typeLandgebruik 

bos bos: gemengd bos 

bos:griend 

bos:loofbos 

bos: naaldbos 

gras Grasland 

natuur en landschap Heide 

cultuurgrond Akkerland 

overig groenobject Boomgaard 

Boomkwekerij 

Populieren 

dodenakker met bos 

bedrijfsterrein  

braakliggend terrein  

erf  

plantvak  

recreatieterrein  

sportterrein  

talud  

 Aanlegsteiger 

 basaltblokken, steenglooiing 

 bebouwd gebied 

 Dodenakker 

 Fruitkwekerij 

 Laadperron 

 Spoorbaanlichaam 

 Zand 

 Overig 

 Onbekend 

  

Opvallend is dat er geen enkel terrein type dezelfde naam heeft. Een aantal terreintypen zijn vermoedelijk 

hetzelfde (gras en grasland; cultuurgrond en akkerland; ‘natuur en landschap’ en heide). De 

attribuutwaarden van IMGeo en TOP10NL vullen elkaar soms aan. Zo lijkt IMGeo meer te focussen op 

stedelijke terreininvulling en TOP10NL op terreininvulling in het landelijk gebied. 

 

BGT 0.9 onderscheidt functieTerrein, met waarden: 

bebouwd terrein (geen gebied) 

recreatie 

spoorbaan 

wegberm 

stedelijk groen 

akkerbouw 

tuinbouw 

veeteelt 

dodenakker 

 

en fysiekVoorkomenTerrein, met waarden: 
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gesloten verharding 

open verharding 

onverhard 

gras 

greppel, droge sloot 

onbepaald 

loofbos 

naaldbos 

gemengd bos 

heide 

duinen 

moeras 

struiken 

 

Verder is talud een attribuut geworden. Verharding is niet langer een attribuut voor Terreindeel, maar 

typen verharding zijn attribuutwaarden van FysiekVoorkomenTerrein. 

 

NB 1: Cultuurgrond, Overig Groenobject, Plantvak, Sportterrein, Bedrijfsterrein, Braakliggend terrein, Erf 

lijken te zijn verdwenen in BGT 0.9 (Terreindeel is immers opdelend).  

Woonerf is nog wel steeds TypeWeg. 

Cultuurgrond is wellicht drie waarden geworden, nl: akkerbouw, tuinbouw of veeteeltNB 2: Dodenakker is 

toegevoegd in BGT t.o.v. IMGeo.  

3.5.3 Meer detail in TOP10NL 

Er zijn twee voorbeelden van meer detail in TOP10NL dan in IMGeo: IMGeo onderscheidt bos, terwijl 

TOP10NL vier soorten bos kent. Ook voor overig groenobject (IMGeo) zien we vier mogelijke waarden in 

TOP10NL. 

BGT 0.9 kent meer typen bos.  

3.5.4 Niet opdelend in TOP10NL, wel in IMGeo 

Bedrijfsterrein (bedrijventerrein in TOP10NL), recreatieterrein (recreatiegebied in TOP10NL) en 

sportterrein van IMGeo zijn in TOP10NL terug te vinden als Functioneel gebied. In TOP10NL worden deze 

dus niet beschouwd als terreinopdelende elementen. Het gaat hier in TOP10NL om gebieden waaraan een 

bepaalde functie is toegekend. Deze gebieden bestaan in TOP10NL uit een verzameling van verschillende 

objecten, zoals terrein, wegdelen, waterdelen, gebouwen enz (zie ook paragraaf 2.2).  

BGT 0.9 kent recreatie als attribuutwaarde van FunctieTerrein. Bedrijfsterrein en Sportterrein zijn niet 

aanwezig in BGT 0.9. 

3.5.5 Verschillende attributen 

In tegenstelling tot IMGeo modelleert TOP10NL nog e extra attributen fysiek voorkomen, voorkomen en 

naam van het object. En omgekeerd modelleert IMGeo het type verharding van het terrein, waar TOP10NL 

dat niet doet. 

BGT 0.9 kent nog de extra attributen Openbaar, Waterkerend en Waterbergend. 

 

3.6 Inrichtingselement 

3.6.1 Geometrie 

De nrichtingselementen in IMGeo hebben vaak een vlakgeometrie, tenzij het element dermate klein is 

dat ervoor wordt gekozen om er een punt- of lijnelement van te maken (zie IMGeo, 2007). De 

inwinningsregels van TOP10NL (TOP10NL, 2007) geven per inrichtingselement aan of het 

wordt ingewonnen als punt-, lijn-, of vlakobject. 
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BGT 0.9 kent 4 inrichtingselementen: Spoor (nieuw), Scheiding, Overig Bouwwerk en Mast, met geometrie 

type GM_Curve (lijn) voor Spoor, lijnofvlak voor Scheiding, en GM_Surface voor Overig Bouwwerk en 

Mast. 

3.6.2 Attribuut versus klasse 

IMGeo heeft structuur aangebracht in de lange lijst met inrichtingselementen door ze op te delen in elf 

subklassen, namelijk: Bak, Straatmeubilair, Spoorrail, Scheiding, Bord, Paal, Put, Mast, Kast, 

OverigBouwwerk en Installatie. Deze subklassen hebben ieder hun eigen typen gemodelleerd, zo’n 80 

typen in totaal. TOP10NL onderscheidt alleen Inrichtingselement met als attribuut typeInrichtingselement 

welke het soort Inrichtingselement aangeeft en onderscheidt hierbij meer typen dan IMGeo. 

Zoals in de vorige paragraaf is genoemd, onderscheidt BGT 0.9 nog maar 4 subklasssen, met in ieder 

geval voor Overig Bouwwerk andere typen dan in IMGeo 1.0 (zie paragraaf 3.4.1). 

3.6.3 Verschillen in typen 

Van de ongeveer 80 onderscheiden typen in beide modellen, zijn er 9 met exact dezelfde naam. Deze zijn 

boom, heg, hoogspanningsmast, kraan, muur, paal, wegwijzer, windturbine en zendmast. Daarnaast zijn 

er nog 10 typen die vermoedelijk hetzelfde zijn (zie Tabel 3). De overige 60 typen zijn verschillend. 

De onderscheiden inrichtingselementen in IMGeo zijn voornamelijk elementen uit de wereld van de 

nutsbedrijven en de inrichting van de (stedelijke) openbare ruimte. IMGeo is dan ook meer een registratie 

van de openbare ruimte. De inrichtingselementen van TOP10NL zijn meer gericht op wat er in het terrein 

voorkomt en wat nodig is voor oriëntatie. Tevens bevat TOP10NL enkele specifieke elementen die van 

belang zijn voor het leger. 

 

Tabel 3: Typen inrichtingselementen die vermoedelijk hetzelfde zijn in IMGeo en TOP10NL 

Selectie van typen inrichtingselementen in 

IMGeo 

Selectie van typen inrichtingselementen in 

TOP10NL 

boorgat  boorput  

kunstobject  gedenkteken, monument 

peilbuis  peilmeetstation  

seinpaal seinmast 

meerpaal en remmingswerk dukdalf  

geluidscherm  geluidswering 

hectometerpaal  kilometerpaal 

slagboom wegafsluiting 

hek  hekwerk 

steiger  aanlegsteiger 

  
BT 0.9 kent 19 typen, door het onderkennen van slechts vier in plaats van elf subklassen. 

 

 

3.7 Kunstwerk(deel) 

3.7.1 Verschillende klassen voor hetzelfde concept 

De klasse Kunstwerk is onderdeel van IMGeo (lijn of vlakgeometrie) en niet van TOP10NL (zoals al was 

geconstateerd in paragraaf 2.1). De klasse bevat infrastructurele werken: bassin, brug, damwand, duiker, 

fly-over, loopbrug, perron (voor treinverkeer), sluis, strekdam, tunnel, viaduct en waterkering. Deze 

kunstwerken komen uiteraard ook voor in TOP10NL maar dan in de klasse die de infrastructuur modelleert 

(Wegen, Water, Spoorbaan, attribuutnaam: fysiek voorkomen) of in de klasse Inrichtingselement.  

 

BGT 0.9 kent de volgeden typen Kunstwerk:  
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brug 

duiker 

gemaal 

perron 

sluis 

strekdam 

tunnel 

windturbine 

stuw 

trap 

sluis 

 

De verschillen met IMGeo kunnen als volgt verklaard worden: 

Typen die verdwenen zijn: 

• Bassin is een type Overig Bouwwerk geworden (Inrichtingselement). 

• Damwand is een type Scheiding geworden (Inrichtingselement). 

• Fly-over is onderdeel van de definitie van een brug, typeKunsetwerkdeel geworden. 

• Loopbrug is niet als zodanig terug te vinden. 

• Viaduct is onderdeel van de definitie van een brug, tyoeKunstwerkdeel geworden. 

• Kunstmatige, beweegbare waterkering is onderdeel van de definitie van sluis. 

Typen die toegevoegd zijn: 

• Gemaal 

• Windturbine, was type Installatie, Inrichtingselement 

• Stuw 

• Trap, was type Straatmeubilair, Inrichtingselement 

 

3.7.2 Opdelend versus inrichtend 

In IMGeo ligt het Kunstwerkdeel onder de infrastructuur en is daarmee niet opdelend, maar inrichtend: 

“Een kunstwerkdeel heeft een eigen niveau en ligt zodoende nooit op hetzelfde niveau als het vlak dat 

‘op’ het kunstwerkdeel ligt. Voorbeeld: een weg ligt op een brug over het water. Het water heeft niveau 

0, de brug ligt op niveau 1 en de weg ligt op niveau 2.” 

Omdat in TOP10NL het kunstwerk wordt toegevoegd als attribuut van infrastructuur is het, indien niet 

gemodelleerd als Inrichtingselement, wel opdelend. 

In BGT 0.9 staat niets over de verticale volgorde met niveauaanduiding, maar wel dat een Kunstwerkdeel 

inrichtend is en niet opdelend. 

3.7.3 Type Kunstwerken in TOP10NL en in IMGeo 

Tabel 4 somt de typen kunstwerken op die TOP10NL benoemt als onderdeel van Weg-, Water- en 

Spoorbaandeel. Als we naar deze tabel kijken zien we weer ongeveer dezelfde waarden; maar geen enkele 

waarde is precies hetzelfde. Nog afgezien van de verschillende manieren waarop deze attribuutwaarden te 

vinden zijn in beide modellen. Daarnaast moet het duidelijk zijn dat IMGeo (net als BGT 0.9) 

Kunstwerkdelen bevat, zonder aan te geven wat het gehele Kunstwerk is. Nader onderzoek is nodig of het 

gehele Kunstwerk afgeleid kan worden van afzonderlijke delen. 
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Tabel 4: Typen Kunstwerk in TOP10NL (fysiek voorkomen van infrastructuur) en in IMGeo 
TOP10NL-fysiek voorkomen IMGeo 

Type Kunstwerk Wegdeel Waterdeel Spoorbaandeel 

op vast deel van brug in sluis op vast deel van brug bassin  

op beweegbaar deel van 
brug 

op brug op beweegbaar deel van 
brug 

brug  

overkluisd in duiker overkluisd damwand  

in tunnel in afsluitbare duiker in tunnel duiker  

als veer/pont in grondduiker  fly-over  

op vast deel van brug in afsluitbare 
grondduiker 

 loopbrug  

 overkluisd  perron (voor 
treinverkeer) 

   sluis  

   strekdam  

   tunnel  

   viaduct 

   waterkering  

 

3.7.4 Inrichtingselement in TOP10NL; Kunstwerk in IMGeo 

In de klasse TOP10NL-Inrichtingselement is daarnaast nog de attribuutwaarde dam (vergelijkbaar met 

IMGeo-Kunstwerk-typen: strekdam, waterkering en/of damwand) opgenomen. 

BT 0.9 heeft ook van damwand een Inrichtingselement gemaakt (Scheiding) (en ook van bassin, zoals al 

aangegeven in paragraaf 3.7.1). 

3.8 Reliëf 

De TOP10NL klasse reliëf komt niet voor in IMGeo (zoals al was geconstateerd in paragraaf 2.1). Voor een 

topografische kaart zijn reliëflijnen en hoogte en dieptepunten wellicht meer van belang dan voor een 

gemeentelijke registratie van beheersobjecten. 

3.8.1 TOP10NL-Reliëf als Terrein in IMGeo 

Het talud (in TOP10NL met lijngeometrie) is in IMGeo een vlakobject in de klasse Terrein als 

attribuutwaarde voor typeTerrein, zie Tabel 2. 

In BGT 0.9 is talud een attribuut geworden van Terreindeel en kan dus ieder type Terreindeel worden 

aangegeven als talud (of niet). Maar de richting van het talud kan hieruit niet afgeleid worden. 

 

3.9 Registratief gebied 

3.9.1 Lokaal versus nationaal niveau 

Bij de objectklasse Registratief gebied valt op dat IMGeo is ingestoken op lokaal niveau en dat TOP10NL 

landsdekkend is: TOP10NL kent alleen de attribuutwaarde land en enkele Duitse attribuutwaarden (zie 

Tabel 5). De attribuutwaarden Buurt, Waterschap, Wijk, Gemeente  en Provincie worden in beide modellen 

onderscheiden.  
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Tabel 5: Typen Registratief Gebied in IMGeo (links) en TOP10NL (rechts) 

IMGeo TOP10NL 

Standplaats Land 

Ligplaats Nationaal park 

Openbare ruimte Bundesland 

 Regierungsbezirk 

Woonplaats Kreis 

 Stadsdeel 

Buurt Buurt 

Waterschap Waterschap 

Wijk Wijk 

Gemeente  Gemeente 

Provincie Provincie 

 

BGT 0.9 kent niet langer een Registratief Gebied. Standplaats, Ligplaats, Woonplaats, Buurt, Waterschap, 

Wijk, Gemeente, Provincie zijn net aanwezig (zoals eerder geconstateerd). Openbare Ruimte is een 

hoofdklasse geworden, zonder geometrie (was punt-, lijn- of vlakgeometrie in IMGeo 1.0).  

Daarnaast hebben Waterdeel, Wegdeel en Terreindeel het Boolean attribuut openbaar gekregen. 

 

3.9.2 Woonplaats in TOP10NL Geografisch Gebied 

TOP10NL kent de attribuutwaarde woonplaats niet voor Registratief Gebied. Dit attribuut (naam) komt 

echter weer terug (maar niet met exact dezelfde naam) in de klasse Geografisch Gebied (plaats, bewoond 

oord).  

3.9.3 Stadsdeel niet in IMGeo 

IMGeo kent op haar beurt de waarde stadsdeel niet. 

3.9.4 BAG Registratief Gebied-objecten alleen in IMGeo 

In IMGeo is in deze klasse een aantal BAG-typen gemodelleerd zoals Standplaats, Ligplaats en Openbare 

Ruimte, welke niet voorkomen in TOP10NL. Deze objecten moeten door gemeenten worden ingewonnen 

voor de BAG.  

 

3.10 Geografisch gebied 

De klasse Geografisch Gebied wordt wel in TOP10NL onderscheiden en niet in IMGeo (zoals al aangegeven 

in paragraaf 2.1). De geometrie van deze TOP10NL gebieden is soms puntgeometrie en soms 

vlakgeometrie. In het eerste geval is de inwinning van de objecten bedoeld voor het plaatsen van labels op 

de kaart, in het tweede geval voor thematische topografie. Alleen de attributen die gaan over bebouwde 

gebieden zijn volledig in TOP10NL. Van de overige geografische gebieden is de volledigheid beperkt omdat 

ze momenteel niet volledig worden ingewonnen in TOP10NL. 

3.11 Functioneel Gebied 

Ook de klasse Functioneel Gebied wordt alleen onderscheiden in TOP10NL. Opvallend is dat in deze klasse 

de attribuutwaarden bedrijventerrein, sportterrein en recreatieterrein voorkomen. Deze zijn in IMGeo 

gemodelleerd onder ‘type terrein’ in de objectklasse Terrein.  Een belangrijk verschil is hiermee of de 

objecten opdelend zijn (IMGeo) of niet (TOP10NL).  Zo is een voetbalveld IMGeo Terreindeel 

(sportterrein), dus opdelend, maar ook TOP10NL Terrein met als attribuutwaarde ‘grasland’ en functie 
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‘sportterrein’ toegekend aan Functioneel Gebied. De mapping tussen deze identieke objecttypen in beide 

modellen is niet voor de hand liggend. 

BGT 0.9 heeft een attribuut functieTerrein toegevoegd aan Terreindeel. Dit attribuut maakt het mogelijk 

om 1 afgesloten terreindeel een functie toe te kennen, maar niet om objecten van verschillende klassen te 

groeperen zoals in TOP10NL. 

 

3.12 Verschillen in inwinningsregels en objectdefentities 

Alhoewel veel van de bovengenoemde verschillen blijken uit een vergelijk van de informatiemodellen, is 

voor de afstemming ook nodig dat gekeken wordt naar verschillen in inwinningsregels welke kunnen leiden 

tot verschillen in data-inhoud. 

Zo wordt een (open) bezink tank in IMGeo ingewonnen als Pand (in BGT 0.9 een type Overig Bouwwerk), 

in TOP10NL als Waterdeel. Een ander verschil is te zien in Figuur 11 welke verschillen aangeven tussen 

hoe in beide modellen een gebied als ‘bos’ wordt getypeerd. 

In TOP10NL wordt ‘bos’ gebruikt om landgebruik aan te duiden. In IMGeo data kan hetzelfde gebied op 

een andere manier worden opgesplitst afhankelijk of het wordt onderhouden (park) of niet (bos). In figuur 

11 is bos met grasland te zien voor TOP10NL, terwijl IMGeo in hetzelfde gebied geen bos laat zien. Deze 

verschillen komen alleen naar voren als de inwinningsregels of datasets zelf worden bestudeerd. 

BGT 0.9 kent aanvullend nog stedelijk groen (was niet aanwezig in IMGeo) als functie van Terreindeel. Het 

is niet bekend hoe onderstaande situatie met deze nieuwe kenmerken geclassificeerd zou worden. Dit 

vraagt om nadere studie naar verschillen in objectdefinities.  

  
Figuur 11: Verschillen in objectafbakening voor Terrein in IMGeo en TOP10NL 

 
 

Terrein-gras in IMGeo data Terrein-bos en Terrein-gras in 
TOP10NL data 
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Hoofdstuk 4 

Verschillen BGT 0.9 en TOP10NL 

In het vorige hoofdstuk zijn de verschillen tussen de informatiemodellen van TOP10NL en IMGeo (en BGT) 

besproken.  

Omdat BGT 1.0 op korte termijn zal worden vastgesteld, gaat dit hoofdstuk (kort) in op de consequenties 

wanneer voor een toekomstige versie van BRT als a) de inhoud van de BGT wordt vastgesteld zoals 

weergegeven in versie 0.9, en de b) de BRT (versie 2.0) dient te worden afgeleid uit de BGT. De analyse is 

uitgevoerd in overleg met Peter Lentjes, Kadaster.  

 

Voor deze analyse hebben we BGT 0.9 (zie Bijlage 1) en TOP10NL datamodellen naast elkaar gelegd en 

voor elke combinatie klasse-attribuut-attribuutwaarde die nu in TOP10NL aanwezig drie gradaties 

aangegeven: 

1. De informatie is 1 op 1 automatisch af te leiden. 

2. De informatie is wellicht automatisch af te leiden van een of meerdere andere BGT klasse. Hier 

zijn in ieder geval bewerkingen voor nodig. Nader onderzoek is nodig op basis van data in 

hoeverre afleiding daadwerkelijk mogelijk is. Deze gradatie bevat geen verdere verfijning: het 

gaat zowel om informatie die bijna hetzelfde zal zijn, als om informatie die heel anders of veel 

minder rijk zal zijn. 

3. De informatie is niet automatisch af te leiden. Ook hier is geen analyse gemaakt voor de gevolgen 

voor gebruik (grote of geringe impact voor de gebruikers bij het vervallen van het betreffende 

attribuut c.q. object). 

 

Het resultaat van deze analyse staat in de Excel spreadsheet, Bijlage 2. 

 

De analyse is gebaseerd op: 

- BRT 0.9 

- gevolgen voor TOP10NL (geen kleinere schalen) 

- uitsluitend een semantische vergelijking en niet naar geometrische afbakening, bijvoorbeeld in 

hoeverre TOP10NL Wegdelen uit BGT Wegdelen zijn af te leiden. Dit zal ook wijzigingen met zich 

meebrengen omdat bijvoorbeeld bermen smaller dan 2 meter al gegeneraliseerd zijn in TOP10NL 

en het aan bronhouders wordt overgelaten op welke wijze Wegdelen worden afgebakend. Een 

gevolg is dat bijvoorbeeld rotondes op verschillende wijzen worden gerepresenteerd in BGT en 

TOP10NL data. 

- afleiding BRT 2.0 vanuit de BGT (er worden geen aanvullende bronnen gebruikt) 

- (zo) automatische (mogelijk) afleiding 

 

De volgende observaties vatten de resultaten uit Bijlage 2 samen: 

- Als BGT de enige bron wordt voor BRT, dan zal BRT 2.0 aanzienlijk versoberd zijn ten opzichte 

van BRT 1.0.  

- Met name de informatie die nodig is om classificaties aan te brengen ten behoeve van de kaart 

zal ontbreken (bijvoorbeeld ontbreken van functie gebouw, geen vervoerfunctie voor spoor, 

functionele gebieden als sportterrein, recreatiegebied en dergelijke ontbreken; beperkte waarden 

voor typeWater en functieTerrein). 

- Omdat namen alleen als tekstlabels aanwezig zijn in BGT (conform BAG), hebben objecten als 

Weg- en Waterdelen geen namen meer. 

- BRT 2.0 zal een beschrijving geven op maaiveldniveau en niet van bovenaf zoals in BRT 1.0. Dat 

betekent dat overkluizingen niet afgebeeld worden op de kaart. Overkluizingsinformatie is ook 
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niet af te leiden uit andere BGT data. Wat de precieze consequenties zijn voor modellering op 

maaiveldniveau i.p.v. bovenaf, moet nog nader onderzocht worden (is bijvoorbeeld altijd duidelijk 

wat maaiveldniveau  is?).  

- Vanwege de grote verschillen tussen BRT 1.0 en BRT 2.0 (welke alleen maar groter worden als 

ook naar de geometrische verschillen en verschillen in objectdefinities zal worden gekeken) zal 

het niet mogelijk zijn om het nieuwe afleidingsprincipe te beperken tot de updates. Dat betekent 

dat een landsdekkend BRT 2.0 de huidige BRT zal moeten vervangen. Daarna zou eventueel naar 

updates gekeken kunnen worden.  

- BRT 2.0 zal het principe voor relatieve hoogteligging (hoogteniveau) van overlappende objecten 

van de BGT over moeten nemen. Voor BRT 2.0 zal het object op maaiveld hoogteniveau de 

waarde 0 krijgen, terwijl in BRT 1.0 het bovenste object hoogteniveau de waarde 0 heeft. De 

gevolgen voor de kaart zijn nog onduidelijk. Ook is nader onderzoek nodig om te kijken of het 

mogelijk zal zijn het bovenste object te selecteren (welke nodig is voor een kaart), omdat deze 

waarde 1 of 2 of 3 etc kan hebben 

- De meeste inrichtingselementen zullen ontbreken in BRT 2.0. 

- Alhoewel de combinatie functieTerrein met fyieskVoorkomen mogelijkheden biedt om Terrein te 

klassificeren,  is het voor BRT wellicht niet onderscheidend genoegd.  

- Verhardingstype “half verhard” is niet meer bekend. 
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Hoofdstuk 5 

Aanbevelingen voor een betere afstemming 

Integratie van de informatiemodellen IMGeo en TOP10NL is wenselijk wanneer we praten over 

‘eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken’, wat het basisprincipe is van de basisregistraties. Deze 

integratie kan verschillende vormen aannemen. In het meest ideale geval betekent het één 

sectormodel Topografie onder NEN3610 dat de objectklassen op de grootste schaal (IMGeo) beschrijft 

en andere producten en/of schalen (TOP10NL, TOP50NL enz) als afgeleide hiervan. Zie hiervoor ook het 

IMTOP model beschreven in Stoter en van Oosterom (2008).  

Na de verschillen tussen de informatiemodellen in detail bekeken te hebben, is het duidelijk dat de relatie 

tussen IMGeo 1.0 en TOP10NL 2.3 complexer is dan alleen een schaalverschil. De verschillen zijn namelijk 

vooral een gevolg van verschillen in applicatiedomein. Op dit moment is het daarom onmogelijk om het 

huidige TOP10NL als een afgeleide te modelleren van het huidige IMGeo: het zijn andere visies op dezelfde 

werkelijkheid. Voorbeelden hiervan zijn verschillende definities en verschillen in opdeling van Wegdelen; 

ontbrekende objectklassen en attributen; en concepten die onder verschillende klassen of attributen zijn 

ondergebracht. 

 

Om het toch mogelijk te maken dat (sommige) informatie in TOP10NL in de toekomst van IMGeo data kan 

worden afgeleid, is een betere afstemming nodig. In dit hoofdstuk zullen er enkele aanbevelingen worden 

gedaan voor deze afstemming (paragraaf 4.1). 

Daarna zal paragraaf 4.2 enkele scenario’s schetsen voor een landelijke multi-schaal topografische 

informatievoorziening en bijbehorende modellering uitgaande van de huidige situatie. 

 

5.1 Aanbevelingen voor een betere afstemming 

In deze paragraaf worden een aantal aanbevelingen gedaan om betere afstemming te krijgen tussen 

IMGeo en TOP10NL. 

 

5.1.1 Bottom up benadering voor afstemming 

Veel verschillen zijn veroorzaakt doordat de informatiemodellen TOP10NL en IMGeo afzonderlijk van elkaar 

zijn ontwikkeld. Het is daarom zinvol om eerst nader te bekijken of de verschillen toevallig zijn of dat de 

verschillen naast elkaar moeten blijven bestaan omdat de achterliggende reden belangrijk is.  

De toevallige verschillen kunnen worden geharmoniseerd door een van beide modellen aan te passen 

zonder dat dit verstrekkende gevolgen heeft. Dit vergt een bottom up benadering (in detail vergelijken van 

klassen, attributen en attribuutwaarden) zoals gedaan is in dit rapport om te bezien of identieke concepten 

uit de werkelijkheid met verschillende klassen, attributen en attribuutwaarden gemodelleerd worden en 

andersom of klassen, attributen en attribuutwaarden met dezelfde naam naar andere concepten uit de 

werkelijkheid verwijzen. 

Een voorbeeld is de vraag of de attribuutwaarde ‘OV-baan’ voor typeWeg in IMGeo hetzelfde is als 

‘busverkeer’ voor het attribuut hoofdverkeersgebruik in TOP10NL. En zijn de attribuutwaarden voor het 

type verharding in beide modellen eigenlijk hetzelfde of is er een bewuste keuze gemaakt voor de 

verschillende waarden? 

Een andere voorbeeld van een klasse waar op het oog meer afstemming bereikt kan worden is 

Inrichtingselement. De categorisering van inrichtingselementen zoals IMGeo die kent, kan goed worden 

uitgebreid met de Inrichtingselementen uit TOP10NL. Hiervoor zal een aantal nieuwe groepen 

inrichtingselementen aangemaakt kunnen worden in IMGeo. Ook een aantal inrichtingselementen lijkt 

zodanig op elkaar dat de namen ervan wellicht geharmoniseerd kunnen 
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worden (zie paragraaf 3.6.3). 

5.1.2 Land use and Land cover 

In beide modellen wordt de functie of gebruik van terrein (land use) enerzijds en terreintype (land cover)  

anderzijds door elkaar heen gebruikt, zie bijvoorbeeld Figuur 11 en Tabel 2. Daarnaast kent Top10NL nog  

Functioneel Gebied waar voor sommige terreintypen een functie kan worden vastgelegd. Het expliciet 

vastleggen van beide karakteriseringen (dus wat is de functie van een terrein en wat is de bedekking?) 

maken betere afstemming mogelijk en ook betere afleiding, bijvoorbeeld terreintype ‘gras’ met als functie 

‘berm’ of ‘park’ geven veel meer informatie over een bepaald object, dan in de huidige modellen mogelijk 

is. 

BGT 0.9 maakt voor Terreindeel een expliciet onderscheid in de bedekking (FysiekVoorkomenn) en de 

functie (functieTerrein). Deze concepten zijn niet afgestemd met TOP10NL. 

5.1.3 Data modellen voor datastructuur versus data modellen voor dataproducten 

Beide modellen integreren objectdefinities ten behoeve van dataproducten (zoals BRT en BGT) met 

objectdefinities ten behoeve van de onderliggende datastructuur. Dit is voor zowel de dataproducten als 

de database representaties niet optimaal. 

Een voorbeeld is hoe wegen worden gedefinieerd. In de werkelijke wereld bestaan er wegen met 

verschillende eigenschappen die je vast zou willen leggen in bijvoorbeeld de BGT. Anderzijds is het voor de 

datastructuur belangrijk dat geometriëen van wegen onderdeel uitmaken van een vlakkenpartitie. Ten 

behoeve van de datastructuur zijn er kruisingen bedacht die gedefinieerd zijn in de modellen die meer met 

de onderliggende datastructuur te maken hebben dan met de kruisingen die zich in de werkelijkheid 

bevinden. 

Ditzelfde geldt voor topologie die soms im- en soms expliciet in beide modellen gedefinieerd is (ook in BGT 

0.9). Topologie zou idealiter ook op data niveau moeten worden afgedwongen. 

Om objectdefinities ten behoeve van dataproducten en ten behoeve van de datastructuur uit elkaar te 

halen (dit zal afstemming aanzienlijk eenvoudiger maken) wordt hier de aanbeveling gedaan om een 

onderscheid te maken in data modellering van een verzameling topografische objecten die in de 

werkelijkheid voorkomen ten behoeve van data producten (deze informatie is nodig om verschillende 

toepassingsdomeinen te bedienen) en datamodellering ten behoeve van database representaties van deze 

werkelijke objecten. Ook voor de database presentaties zou dit een verbetering betekenen omdat alle 

principes, constraints, business rules etc kunnen worden afgedwongen in het model.  

Dit zal automatische afleiding ook makkelijker maken omdat de afleiding kan worden opgelost op 

datastructuur niveau. Nu de constraints voor de datastructuur (bijvoorbeeld topologie) verweven zijn met 

de datamodellen voor toepassingen, zijn de modellen inflexibel met betrekking tot implementatie ervan en 

eventuele afleidingen. 

Kortom de aanbeveling is om duidelijker onderscheid te maken in de topografische objectenregistratie en 

database-representatie. 

 

Ook BGT 0.9 gebruikt beide concepten door elkaar. Enerzijds is het een dataset bestaande uit: “abstracties 

van fenomenen in de werkelijkheid, gelimiteerd tot de beschreven, uitsluitend fysieke, op enig moment in 

de werkelijkheid voorkomende, zichtbare fenomenen, samengevat onder de term: topografie.” 

Anderzijds bevat BGT 0.9: “virtuele begrenzingen omdat water- en wegdelen ca. 300 m meter lang mogen 

zijn, en maximaal een oppervlakte hebben van 1 km2 .” 

 

5.1.4 Alle relevante informatie over objecten in informatiemodellen 

Uit deze vergelijkingstudie blijkt dat veel verschillen niet naar voren komen als alleen naar de formele 

definities in de informatiemodellen wordt gekeken. Veel informatie is namelijk alleen weergegeven in de 

objectcatalogi, objectenhandboek en/of inwinningsregels. Voor eenmalig inwinning, meervoudig gebruik is 

het echter belangrijk dat klasse- en objectdefinities eenduidig en formeel worden gedefinieerd i.p.v. dat de 

informatie over de inhoud van data over verschillende (verbale) bronnen is verspreid.  
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Hier wordt dan ook de aanbeveling gedaan om alle informatie die een klasse- en of object definieert in het 

informatiemodel (in UML) op te nemen, eventueel uitgebreid met constraints. Een extra reden om dit te 

doen is dat informatiemodellen in de (nabije) toekomst automatisch moeten kunnen worden 

geïnterpreteerd (bijvoorbeeld voor Model Driven Architectures). Deze aanbeveling geldt zowel voor de 

informatiemodellen voor datarepresentaties als voor de informatiemodellen voor dataproducten (zie 

4.1.3). 

Een voorbeeld van informatie over objecten welke niet voldoende formeel is vastgelegd is topologie. Dit 

wordt in TOP10NL noch in IMGeo door de modellen zelf afgedwongen. De gebruiker die de (minieme en 

gefragmenteerde) tekst hierover mist (bijvoorbeeld dat IMGeo Kunstwerk inrichtend is en niet opdelend en 

dat het daarmee altijd onder een infrastructuurobject ligt), loopt de kans wel conform de 

informatiemodellen, maar niet conform de ideeën van de informatiemodel-beheerders te implementeren. 

Laat staan wanneer de interpretatie van de informatiemodellen in de toekomst wordt overgelaten aan 

computers (dat wil zeggen: hoe kan op computerniveau deze informatie over topologie worden 

gevonden?). Het formeel vastleggen van topologie kan volgens OGC/ISO standaarden (via topologische 

primitieven). 

Ook het formeler maken van de informatiemodellen kan geholpen worden wanneer er onderscheid wordt 

gemaakt tussen de database representatie waar de topologie wordt geregeld enerzijds en informatie ten 

behoeve van dataproducten welke gedefinieerd zijn bovenop de database structuur anderzijds.  

Ook in BGT 0.9 zijn business rules en topologieregels niet in het UML model zelf vastgelegd en vereisen 

deze nauwkeurig onderzoek in de BGT documenten en tevens een juiste interpretatie van de gebruiker. 

Voorbeelden van situaties die niet duidelijk zijn: Moet een altijd op bebouwd terrein liggen? Wat is de 

relatie tussen Kademuur, Walbescherming enerzijds en Waterdeel anderzijds (de tekst is hierover niet 

consistent zoals opgemerkt in paragraaf 2.2). 

5.1.5 Afstemming geometrie 

Een ander aspect waar afstemming verkregen kan worden is de huidige verschillen in objectgeometrie 

welke een gevolg zijn van de manier waarop de geometrie wordt ingewonnen en ingemeten. 

Zo worden smalle vlakken (bijvoorbeeld wegen < 2 meter en bermen < 6 meter) in TOP10NL 

gegeneraliseerd naar lijnen waardoor het onderliggende terrein wordt ingedeeld bij naastgelegen objecten. 

Als door deze regel een vlakobject uit IMGeo moet worden gegeneraliseerd naar een lijobject in TOP10NL, 

dan moet uit de informatiemodellen blijken welke aangrenzende objecten deze ruimte moet opvullen om 

te zorgen dat de volledige vlakopdeling in stand wordt gehouden. 

5.1.6 Meer attributen in TOP10NL dan in IMGeo 

Zoals blijkt uit de verschillenanalyse bevat TOP10NL meer attributen dat IMGeo. Omdat bij toekomstige 

eenmalige inwinning IMGeo het basismodel zal zijn, moet worden gekeken met welke attributen IMGeo 

uitgebreid moet worden of met welke attributen TOP10NL verarmd kan worden om eenmalige inwinning 

op IMGeo niveau mogelijk temaken.  

 

5.1.7 Testen met objecten uit beide datasets 

 

Dit rapport is vooral gericht op de semantiek die in beide modellen is vastgelegd. Omdat het onmogelijk is 

om alle informatie van de datasets in modellen vast te leggen en omdat de modellen nog onvoldoende 

formeel zijn, zijn testen met de datasets nodig om meer inzicht te krijgen in objectdefinities, object 

afbakening, (automatische) afleidingsmogelijkheden en consequenties wanneer een volgende versie van 

de BRT (TOP10NL) uit BGT/IMGeo zal moeten worden afgeleid. En ook wat dit betekent voor de 

gestructureerde lansdekkende bestanden die we inmiddels op meerdere schalen beschikbaar hebben 

(TOP10NL, TOP50NL, TOP100NL etc.) en welke onafhankelijk van elkaar bestaan.  
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Een basisregistratie basistopografie dat het principe eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik (zo goed 

mogelijk) implementeert kan - startend vanuit de huidige multi-schaal situatie - via verschillende 

scenario’s worden geïmplementeerd. Dit zal in de volgende paragraaf nader worden toegelicht. 

 

 

 

 

5.2 Scenario’s voor aan landelijke multi-schaal topografische 
informatievoorziening 

 

Zowel IMGeo als TOP10NL bevatten een objectgerichte database representatie van topografische 

objecten schaal 1:10K. Daarnaast beheert het Kadaster objectgerichte kartografische representaties 

van topografische objecten op kleinere schalen (ook onderdeel van BRT).  

Deze kartografische datasets op de kleine schalen zijn niet geschikt om als multi-schaal database te 

worden gebruikt, ook al zijn het object gerichte bedstanden. Dit heeft verschillende redenen. 

Ten eerste bevatten de kartografische datasets vertekeningen ten behoeve van symbolisatie waardoor de 

data niet voor GIS analyses kan worden gebruikt. Bijvoorbeeld objecten kunnen zijn verplaatst en 

vergroot, waardoor berekeningen met de geometrie van de objecten zoals ruimtelijke overlays of 

beddekkingsgraad niet tot nauwkeurige resultaten leiden. Een andere reden waarom de huidige 

kleinschalige kartografische datasets niet geschikt zijn als multi-schaal database, is dat de objecten niet 

kunnen worden gevolgd door de verschillende schalen heen, in ieder geval niet op een automatische wijze: 

er bestaan geen expliciete relaties en die zijn door de vertekeningen ook niet te leggen. Tenslotte is 

momenteel voor topografische data gebruikers de TOP10NL en IMGeo interessanter voor analyses 

vanwege de hogere actualiteit.  

 

De BGT en BRT maken geen expliciet onderscheid tussen beide presentaties (database of kartografie). Het 

effect hiervan op een toekomstige informatievoorziening topografie wordt in deze sectie besproken aan de 

hand van drie scenario’s (paragraaf 5.2.1). Omdat afgestemde informatiemodellen een eerste stap is om 

het principe eenmalige inwinning, meervoudig gebruik te realiseren met behulp van automatische 

generalisatie, wordt in paragraaf 5.2.2 ingegaan op de uitdagingen van automatische generalisatie.  

 

5.2.1 Drie scenario’s 

Uitgaande van de huidige situatie (database presentaties voor grootschalige topografie (IMGeo en 

TOP10NL) en kartografische representaties op kleinere schalen), zijn er drie scenario’s voor toekomstige 

topografische informatievoorziening te onderscheiden. Deze scenario’s met hun voor- en nadelen zijn 

samengevat in de volgende tabel en worden hieronder globaal toegelicht. Nader onderzoek is nodig om de 

scenario’s verder te detailleren. 
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1.  

IMGeo als database; 

TOP10NL en kleine 

schalen alleen voor 

visualisatie  

2.  

Handhaven huidige 

kartografische 

representaties; 

Genereren multi-schaal 

database  

3. 

Integreren multi-schaal 

kartografie en database  

V
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Handhaven van huidige 

situatie 

 

Geen objecten database 

nodig op kleinere schalen  

Beschikbaarheid multi-

schaal database  

Ideale uitgangspunt voor 

automatische generalisatie 

 

Volledige integratie topo 

producten 

 

Flexibele datastructuur 

N
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Niet optimaal voor 

automatische 

generalisatie 

 

Geen links 

 

Geen multi-schaal data  

Geen links tussen 

kartografie en database  

Weggooien van inspanningen in 

het verleden 

 

Gebruikersacceptatie  

 

 

1. Alleen kartografische representaties op kleine schalen 

Topografische informatievoorziening beperken tot huidige situatie, d.w.z. op kleine schaal alleen voorzien 

in kartografische representatie van topografie. Uit een eerste navraag blijkt dat topografische data op 

kleine schalen momenteel vooral voor visuele weergave wordt gebruikt. Een gebruikersonderzoek zou 

deze aanname verder moeten onderzoeken. Mochten er gebruikers zijn die de kleine schalen wel voor GIS 

bewerkingen (dus als database representatie) willen gebruiken, dan kan gekeken worden in hoeverre 

TOP10NL (of misschien zelfs IMGeo) hiervoor geschikt is.  

Voordelen van deze benadering zijn dat er geen ingrijpende maatregelen nodig zijn ten opzichte van de 

huidige situatie en dat het minder complex is voor de BRT omdat er geen object registratie nodig is op 

kleine schalen.  

Nadelen zijn dat de uitgangssituatie niet ideaal is voor invoering van automatische generalisatie, dat de 

datasets op de verschillende schalen apart van elkaar worden beheerd en dat er geen multi-schaal 

informatie voorziening is (alleen multi-schaal kartografische representaties). 

Mocht er voor deze lijn gekozen worden, dan moet het feit dat de kleinschalige datasets alleen 

kartografische representaties zijn expliciet gemaakt worden in zowel het beheer als naar gebruikers toe. 

Voor het beheer betekent dit dat het definiëren en afbakenen  van objecten, en het vastleggen van relaties 

uitsluitend het doel dient van consistente kaartbeelden op verschillende schalen. Daarmee kan wellicht 

bezuinigd worden op de huidige inspanning die zich richt op objectgerichte bestanden op de kleine 

schalen. Dit scenario betekent ook dat het gebruik van topografie als data wordt gerealiseerd door IMGeo 

en TOP10NL (idealiter alleen door IMGeo), terwijl de representaties op kleinere schalen alleen uniforme 

visualisaties waarborgen voor kleinschalige topografie. 
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2. Huidige kartografische representaties behouden; daarnaast database representaties op 

kleine schalen genereren  

Huidige situatie in stand houden (als onder 1); maar daarnaast een voorziening opzetten voor multi-schaal 

topografische informatie, welke is verkregen met automatische generalisatie van IMGeo om te kunnen 

voldoen aan (toekomstige) multi-schaal informatie behoeften.  

Voordeel van deze benadering is de beschikbaarheid van multi-schaal informatie waarvan de 

schaalstappen (levels of detail) niet per se hoeven samen te vallen met de schaalstappen van de 

traditionele kaarten (die in dit scenario ook nog apart worden bijgehouden). Als er een nieuw BRT (BRT-2) 

gegenereerd wordt door deze af te leiden van BGT naast de bestaande TOP10NL, TOP50NL etc, dan is er in 

feite gekozen voor dit scenario. 

Belangrijkste nadeel van deze benadering is dat er geen link bestaat tussen huidige kartografische 

representaties en de multi-schaal topografische database, wat een gevaar is voor het consistent houden 

van de verschillende producten. 

 

3. Geïntegreerd scenario van  (nieuwe) kartografische EN database representaties op alle  

schalen  

De huidige geconverteerde kleinschalige data negeren (=weggooien; niet meer bijhouden); 

IMGeo/TOP10NL automatische generaliseren naar een multi-schaal dataset (ook voor kleinere schalen) en 

met behulp van generalisatie  kartografische representaties op kleinere schalen produceren. In het meest 

ingrijpende geval, ook TOP10NL data negeren en eventueel opnieuw genereren door middel van 

automatische afleiding van BGT/IMGeo. Alleen door opnieuw de data op (TOP10NL en) kleinere schalen af 

te leiden is volledige integratie mogelijk. Het produceren van kartografische representaties zou in dit geval 

aan de markt overgelaten kunnen worden.  

Belangrijkste voordelen hiervan zijn de informatiebenadering van BGT/BRT i.p.v. de gemixte 

kartografische/informatie benadering van de huidige BRT (TOP10NL en kleiner), waardoor alle 

kleinschalige topografische producten (kaart en data) geïntegreerd tot stand kunnen komen en kunnen 

worden bijgehouden. De informatiebenadering sluit ook beter aan bij de verdergaande digitalisering van 

de informatiesamenleving (waarbij digitale kaarten inclusief interactie en inzoom mogelijkheden  

belangrijker worden dan de traditionele papieren kaarten). Bovendien is deze geïntegreerde benadering 

het optimale uitgangspunt voor automatische update propagatie, voor consistentie en voor realiseren van 

flexibele data structuur voor een multi-schaal informatievoorziening. 

Belangrijkste nadeel hiervan is het weggooien van inspanningen in het verleden (huidige topografische 

bestanden van Kadaster) en het risico dat gebruikers de nieuwe producten niet accepteren.  

5.2.2 Onderzoeksvragen voor automatische afleiding  

Automatische generalisatie zal de efficiëntie en kwaliteit voor topografische data productie  verbeteren en 

is nodig om het principe eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik van basisregistraties te realiseren. Omdat 

automatische generalisatie andere uitdagingen met zich meebrengt voor generalisatie ten behoeve van 

kartografische representaties dan ten behoeve van multi-schaal informatie, zullen hier de belangrijkste 

onderzoeksvragen voor beide processen worden beschreven. 

 

Onderzoeksvragen  voor de automatische generalisatie van kartografische representaties 

- Er zijn technieken beschikbaar om een deel van het kartografische generalisatie proces ten 

behoeve van een kaart automatisch uit te voeren. Hoe groot deel van het proces is dit? Welke 

objectklassen kunnen automatisch gegeneraliseerd worden? Hoeveel postprocessing (d.w.z. 

interactie) is er nodig na het automatische proces? Welke objectklassen of situaties geven welke 

problemen? Hoe kunnen huidige TOPxxNL specificaties worden beschreven in specificaties voor 

automatische generalisatie? Hoe kunnen de specificaties worden geprioriteerd? 

- Een bekend generalisatieprobleem voor TOP10NL naar kleinere schalen is het uitdunnen van het 

wegen en waternetwerk. De huidige data bevat onvoldoende informatie voor het `met beleid  ̀

uitdunnen. Hoe kan dit proces worden geautomatiseerd? Kan gebruik gemaakt worden van 

andere bronnen om de attributen van wegen en water te verrijken? Hoe kan kennis van 

kartografen helpen bij de automatisering van dit proces? 
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- Een ander heikel probleem voor TOP10NL naar TOP50NL generalisatie is het ‘collapsen’ van 

wegpolygonen. Omdat topografische kaarten in landen om ons heen, wegen op 1:10k modelleren 

met lijngeometrie is dit een specifiek Nederlands probleem waar een specifieke oplossing voor 

gezocht moet worden (het gebruik van TOP10NL hartlijnen is hiervoor geen oplossing). De 

onderliggend vraag hier is: hoe moeten wegobjecten op verschillende schalen gemodelleerd 

worden zodat generalisatie zo automatisch mogelijk kan worden uitgevoerd en zodat links kunnen 

worden gelegd? 

- Hoe kunnen updates in TOP10NL (idealiter in IMGeo) zo efficiënt mogelijk worden gepropageerd 

naar kleinere schalen, uitgaande van de bestaande representaties op de verschillende schalen? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is meer inzicht nodig in de updates: Om hoe veel 

updates gaat het? Gaat het om updates per gebied of ook om updates van veel geïsoleerde 

objecten? Is het vooral invoegen van nieuwe topografie en verwijderen van oude of is het ook 

veel wijzigingen van bestaande topografische objecten? Hoe frequent komen welk type updates 

voor? 

- Kunnen relaties gelegd worden tussen objecten in TOP10NL en objecten in de kartografische 

representaties in de kleinere schalen en tussen IMGeo objecten en TOP10NL objecten? 

- Hoe kan IMGeo automatische gegeneraliseerd worden naar een compleet nieuw (kartografisch) 

TOP10NL, TOP50NL etc? En hoe kunnen hierbij expliciete links worden gerealiseerd? 

 

Onderzoeksvragen voor de automatische generalisatie ten behoeve van multi-schaal informatie 

Gebruik: 
- Op welke wijze verschilt het (toekomstige) gebruik van multi -schaal (of ‘level of detail’) 

informatie van traditioneel kaart gebruik? Welke andere eisen worden er gesteld aan visualisatie? 

Is er behoefte aan dezelfde detailniveaus als de traditionele schaalstappen? 

Multi-schaal informatiemodellering en data integratie 
- Wat zijn basistopografie objecten? Hoe kunnen deze worden gemodelleerd in een multi-schaal 

topografische informatiemodel waarbij ook IMGeo wordt geïntegreerd (zie ook resultaten van 

IMTOP)? 

- Hoe kan multi-schaal informatie worden geïntegreerd met data van derden? 

- Hoe kunnen de verschillende detailniveaus van de informatie consistent gehouden worden en hoe 

kunnen topografische objecten door verschillende detailniveaus  heen worden gevolgd? 

Generaliseren van multi-schaal informatie 
- Omdat het multi-schaal informatie gebruik zeer waarschijnlijk dynamischer is dan traditioneel 

kaart-gebruik en minder  veeleisend voor de visualisatie (de gebruiker kan inzoomen) is het 

interessant te bestuderen in hoeverre deze  m.b.v. dynamische generalisatie kan worden beheerd 

en aangeboden. Hoe kan multi-schaal data worden opgeslagen in een datastructuur waaruit 

informatie op verschillende detailniveaus kan worden gegenereerd? 

- Meer geavanceerde onderzoeksvragen zijn: Hoe kunnen deze data structuren efficiënt worden 

aangeboden in  een server/client web omgeving (progressive transfer)? Hoe kan symbolisatie een 

rol krijgen in vario-schaal data structuren? Hoe kan multi-schaal en multi-temporal data in deze 

data structuren worden ondersteund om de database state voor een specifiek tijdstip op een 

specifieke schaal van een object op te vragen?  
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Hoofdstuk 6 

Tot slot 

In dit rapport zijn de informatiemodellen IMGeo 1.0 (en BGT 0.9) en TOP10NL 2.3 met elkaar vergeleken  

met als doel betere afstemming te verkrijgen. Door afstemming wordt het mogelijk om data eenmalig in te 

winnen en meermalen te gebruiken. Beide modellen zijn ontstaan door de inhoud van bestaande datasets 

vast te leggen en zijn daarmee een mix geworden tussen product- en databasemodellen waarbij de 

bestaande situatie is geconsolideerd welke niet perse hoeft samen te vallen met de ideale situatie.  

Een lange termijn visie op de inhoud van een basisregistratie topografie zou dit in ogenschouw moeten 

nemen en tevens worden gebaseerd op het wenselijke gebruik van (digitale) multi-schaal topografische 

informatie. Hierbij is onderscheid nodig tussen productmodellen (hoe ziet de informatie eruit die een 

eindgebruiker krijgt gepresenteerd en welke informatie is nodig om specifieke toepassingsdomeinen te 

bedienen) en een database model, welke de inhoud van de onderliggende database formeel beschrijft en 

daarmee afdwingt dat de data volgens een bepaalde manier gestructureerd is, zodat veel verschillende 

dataproducten hieruit kunnen worden afgeleid. 
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Bijlage 1 Informatiemodel BGT 0.9 
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Bijlage 2 Verschillen BGT 0.9 en TOP10NL 

 

  
(min of meer) 1 op 1 af te leiden 

  Af te leiden; maar met bewerkingen en misschien beperkingen (nader onderzoek nodig op 
basis van instanties); Informatie in BRT 2.0 kan heel anders zijn dan in BRT 1.0 

  Niet automatisch af te leiden; Informatie verdwijnt uit BRT 2.0 
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Objectklasse Attribuut Attribuutwaarde IMGEO TOP10NL BGT 0,9   Consequenties 

Geo object               

geo-object identificatie < identificerende waarde > ja ja ja   Af te leiden 

geo-object objectBeginTijd < systeemtijd > ja ja ja   Af te leiden 

geo-object objectEindTijd < systeemtijd > ja ja ja   Af te leiden 

geo-object versieBeginTijd < systeemtijd > ja ja ja   Af te leiden 

geo-object versieEindTijd < systeemtijd > ja ja ja   Af te leiden 

geo-object Brontype luchtfoto nee ja nee   BGT, indien afkomstig uit 
BGT 

geo-object Brontype kaart nee ja nee   BGT, indien afkomstig uit 
BGT 

geo-object Brontype RD nee ja nee   BGT, indien afkomstig uit 
BGT 

geo-object Brontype GBKN nee ja nee   BGT, indien afkomstig uit 
BGT 

geo-object Brontype top10vector nee ja nee   BGT, indien afkomstig uit 
BGT 

geo-object Brontype overig nee ja nee   BGT, indien afkomstig uit 
BGT 

geo-object bronbeschrijving < tekst > nee ja nee   BGT, indien afkomstig uit 
BGT 

geo-object bronactualiteit < datum > nee ja nee   Niet af te leiden 

geo-object bronnauwkeurigheid < getal > nee ja nee   Af te leiden uit 
meetkundige punt 

geo-object Dimensie 2D nee ja nee   altijd 2D 

geo-object Dimensie 3D nee ja nee   Niet relevant 

                

Wegdeel               

wegdeel type infrastructuur verbinding ja ja ja   Af te leiden 

wegdeel type infrastructuur kruising ja ja ja   Deels af te leiden. 1:n 
relatie niet in BGT 

wegdeel type infrastructuur vlakte ja nee nee     

wegdeel type infrastructuur overig verkeersgebied nee ja ja   Af te leiden 

wegdeel type weg OV-baan ja nee ja   Eenvoudig toe te voegen 
aan BRT 2.0 

wegdeel type weg overweg ja nee ja     

wegdeel type weg pad ja nee ja   toevoegen aan BRT2.0 

wegdeel type weg parkeervlak ja nee ja     
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Objectklasse Attribuut Attribuutwaarde IMGEO TOP10NL BGT 0,9   Consequenties 

wegdeel type weg perron (voor tramverkeer) ja nee ja; kunstwerkdeel     

wegdeel type weg rijbaan ja nee ja     

wegdeel type weg rijwielpad ja nee ja     

wegdeel type weg vluchtheuvel ja nee ja     

wegdeel type weg voetgangersgebied ja nee ja     

wegdeel type weg voetpad ja nee ja     

wegdeel type weg wegberm ja nee ja; terreindeel   Berm is terreindeel in 
BGT en soms onderdeel 
van Weg in BRT 1.0 

wegdeel type weg woonerf ja nee ja   wat is equivalent in BRT 
1.0? Opnemen in BRT 
2.0? Samenvoegen met 
straat? 

wegdeel type weg autosnelweg nee ja nee   voorstel afstemming: 
toevoegen BGT 1.0 

wegdeel type weg hoofdweg nee ja nee   voorstel afstemming: 
toevoegen BGT 1.0 

wegdeel type weg regionale weg nee ja nee   voorstel afstemming: 
toevoegen BGT 1.0 

wegdeel type weg lokale weg nee ja nee   voorstel afstemming: 
toevoegen BGT 1.0 

wegdeel type weg straat nee ja nee   voorstel afstemming: 
toevoegen BGT 1.0 

wegdeel type weg startbaan, landingsbaan nee ja nee   voorstel afstemming: 
toevoegen BGT 1.0 

wegdeel type weg rolbaan, platform nee ja nee   Niet af te leiden; voorstel: 
samenvoegen met 
landingsbaan 

wegdeel type weg overig nee ja nee   Overig 

wegdeel type weg onbekend (IMGeo: nader te 
bepalen?) 

ja ja nee   Onbekend 

wegdeel hoofdverkeersgebruik snelverkeer nee ja nee   BGT 1.0 typeweg 
Autoweg 

wegdeel hoofdverkeersgebruik gemengd verkeer nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel hoofdverkeersgebruik busverkeer nee ja nee   BGT 0.9 typeweg OV-
baan 

wegdeel hoofdverkeersgebruik fietsers, bromfietsers nee ja nee   BGT 0.9 typeweg 
rijwielpad 

wegdeel hoofdverkeersgebruik voetgangers nee ja nee   BGT 0.9 typeweg 
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Objectklasse Attribuut Attribuutwaarde IMGEO TOP10NL BGT 0,9   Consequenties 

voetgangersgebied 

wegdeel hoofdverkeersgebruik ruiters nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel hoofdverkeersgebruik vliegverkeer nee ja nee   BGT 1.0 typeweg 
startbaan 

wegdeel hoofdverkeersgebruik parkeren nee ja nee   BGT 0.9 typeweg 
parkeervlak 

wegdeel hoofdverkeersgebruik parkeren: carpoolplaats nee ja nee   BGT 0.9 typeweg 
parkeervlak 

wegdeel hoofdverkeersgebruik parkeren: P+R parkeerplaats nee ja nee   BGT 0.9 typeweg 
parkeervlak 

wegdeel hoofdverkeersgebruik overig nee ja nee   Overig  

wegdeel hoofdverkeersgebruik onbekend nee ja nee   Onbekend 

wegdeel fysiek voorkomen op vast deel van brug nee ja nee   niet af te leiden; 
Kunstwerkdeel nieuw in 
BRT 2 
geen onderverdeling in 
vast deel, beweegbaar 
deel 

wegdeel fysiek voorkomen op beweegbaar deel van 
brug 

nee ja nee   niet af te leiden; 
Kunstwerkdeel nieuw in 
BRT 2 

wegdeel fysiek voorkomen overkluisd nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel fysiek voorkomen in tunnel nee ja nee   Misschien af te leiden: 
Kunstwerkdeel type 

wegdeel fysiek voorkomen als veer/pont nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel verhardingsbreedteklasse > 7 meter nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel verhardingsbreedteklasse 4 - 7 meter nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel verhardingsbreedteklasse 2 -4 meter nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel verhardingsbreedteklasse < 2 meter nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel verhardingsbreedte < werkelijke breedte in 
meters met 1 decimaal > 

nee ja nee   Niet af te leiden; maar 
wordt ook niet 
ingewonnen in BRT 1.0 

wegdeel gescheiden rijbaan ja nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel gescheiden rijbaan nee nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel verhardingstype verhard ja ja ja   Af te leiden uit "gesloten 
verharding" 

wegdeel verhardingstype half verhard ja ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel verharding open verharding nee nee ja     
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Objectklasse Attribuut Attribuutwaarde IMGEO TOP10NL BGT 0,9   Consequenties 

wegdeel verhardingstype onverhard ja ja ja   Af te leiden 

wegdeel verhardingstype onbekend nee ja nee   Onbekend 

wegdeel aantal rijstroken < aantal > nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel status realisatie: nog niet in 
uitvoering 

nee ja ?   Niet af te leiden  

wegdeel status realisatie: in uitvoering nee ja ?   Niet af te leiden  

wegdeel status in gebruik nee ja ?   Niet af te leiden  

wegdeel status buiten gebruik nee ja ?   Niet af te leiden  

wegdeel status onbekend nee ja nee   Niet af te leiden  

wegdeel straatnaam (Nl) < Nederlandse eigennaam 
straat > 

nee ja ja, mits in BAG   Niet af te leiden op 
Wegdeel niveau; alleen 
aanwezig als label;alleen 
wanneer officiele naam 

wegdeel straatnaam (Fr) < Friese eigennaam straat > nee ja ja, mits BAG   Niet af te leiden op 
Wegdeel niveau; alleen 
aanwezig als label;alleen 
wanneer officiele naam 

wegdeel A-wegnummer < A-nummer weg > nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel N-wegnummer < N-nummer weg > nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel E-wegnummer < E-nummer weg > nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel S-wegnummer < S-nummer weg > nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel afritnummer < nummer afrit > nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel afritnaam < naam afrit > nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel knooppuntnaam < naam knooppunt > nee ja nee   Niet af te leiden 

wegdeel brugnaam < naam brug > nee ja nee   Niet af te leiden; 
eventueel uit BAG labels 

wegdeel tunnelnaam < naam tunnel > nee ja nee   Niet af te leiden; 
eventueel uit BAG labels 

wegdeel hoogteniveau < getal > ja ja ja   maaiveld in BGT = niveau 
0; consequentie: BRT 2.0 
aanpassen 

                

Spoorbaandeel             BGT 0.9 
Inrichtingselement-
Spoor  (lijn geometrie) 

spoorbaandeel type infrastructuur verbinding ja ja nee   alle BGT 0.9 Spoor =  
verbinding 

spoorbaandeel type infrastructuur kruising ja ja nee   Niet af te leiden 
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Objectklasse Attribuut Attribuutwaarde IMGEO TOP10NL BGT 0,9   Consequenties 

spoorbaandeel type infrastructuur vlakte ja nee nee     

spoorbaandeel type spoorbaan trein ja ja nee   BGT 0.9 typeSpoor 

spoorbaandeel type spoorbaan tram ja ja nee   BGT 0.9 typeSpoor 

spoorbaandeel type spoorbaan metro ja ja nee   BGT 0.9 typeSpoor 

spoorbaandeel type spoorbaan gemengd nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel type spoorbaan (haven)kraan ja nee nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel type spoorbaan sneltram, lightrail ja nee nee   nieuw in BRT 2.0 
(typeSpoor-BGT) 

spoorbaandeel type spoorbaan nader te bepalen ja nee nee     

spoorbaandeel fysiek voorkomen op vast deel van brug nee ja nee   niet af te leiden; 
Kunstwerkdeel nieuw in 
BRT 2 
geen onderverdeling in 
vast deel, beweegbaar 
deel 

spoorbaandeel fysiek voorkomen op beweegbaar deel van 
brug 

nee ja nee   niet af te leiden; 
Kunstwerkdeel nieuw in 
BRT 2 
geen onderverdeling in 
vast deel, beweegbaar 
deel 

spoorbaandeel fysiek voorkomen overkluisd nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel fysiek voorkomen in tunnel nee ja nee   niet af te leiden; 
Kunstwerkdeel nieuw in 
BRT 2 

spoorbaandeel spoorbreedte normaalspoor nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel spoorbreedte smalspoor nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel spoorbreedte gemengd nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel aantal sporen < nummer > nee ja nee   in BGT alleen maar 
enkelvoudige sporen 
opgenomen 

spoorbaandeel vervoerfunctie gemengd gebruik nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel vervoerfunctie personenvervoer nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel vervoerfunctie goederenvervoer nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel vervoerfunctie museumlijn nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel elektrificatie geëlektrificeerd nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel elektrificatie niet geëlektrificeerd nee ja nee   Niet af te leiden 
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Objectklasse Attribuut Attribuutwaarde IMGEO TOP10NL BGT 0,9   Consequenties 

spoorbaandeel elektrificatie gemengd nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel status realisatie: nog niet in 
uitvoering 

nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel status realisatie: in uitvoering nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel status in gebruik nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel status buiten gebruik nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel status onbekend nee ja nee   Onbekend 

spoorbaandeel brugnaam < naam brug > nee ja nee   Niet af te leiden; 
eventueel uit BAG labels 

spoorbaandeel tunnelnaam < naam tunnel > nee ja nee   Niet af te leiden; 
eventueel uit BAG labels 

spoorbaandeel baanvaknaam < naam baanvak > nee ja nee   Niet af te leiden 

spoorbaandeel hoogteniveau < getal > ja ja nee   Niet af te leiden 

                

Waterdeel               

waterdeel type infrastructuur verbinding ja ja nee   Niet af te leiden; maar 
ook niet relevant in BRT 
2.0 

waterdeel type infrastructuur kruising ja ja nee   Niet af te leiden; maar 
ook niet relevant in BRT 
2.0 

waterdeel type infrastructuur vlakte ja nee ja     

waterdeel type infrastructuur overig watergebied nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel type water waterloop ja ja ja     

waterdeel type water meer, plas, ven, vijver ja ja nee   wordt vlakte uit BGT 

waterdeel type water greppel, droge sloot ja ja ja, 
fysiekvoorkomenterrein 

  moet afgeleid worden uit 
BGT 0.9 Terreindeel 

waterdeel type water zee ja ja ja   voorstel naar BGT: overal 
hoogwaterlijn toepassen 

waterdeel type water droogvallend ja ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel type water bron, wel ja ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel type water onbekend (IMGeo: nader te 
bepalen?) 

ja ja nee     

waterdeel breedteklasse 0,5 - 3 meter nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel breedteklasse 3 - 6 meter nee ja nee   Niet af te leiden 
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Objectklasse Attribuut Attribuutwaarde IMGEO TOP10NL BGT 0,9   Consequenties 

waterdeel breedteklasse > 6 meter nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel breedteklasse onbekend nee nee nee     

waterdeel breedte < werkelijke breedte in 
meters met 1 decimaal > 

nee ja nee   Niet af te leiden; maar 
wordt ook niet 
ingewonnen in BRT 1.0 

waterdeel hoofdafwatering ja nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel hoofdafwatering nee nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel fysiek voorkomen in sluis nee ja nee   niet als zodanig af te 
leiden: definitie sluis en 
sluisdeur op elkaar 
afstemmen. Indien water 
ook bij BGT sluis, dan af 
te leiden 

waterdeel fysiek voorkomen op brug nee ja nee   niet af te leiden; 
Kunstwerkdeel nieuw in 
BRT 2 

waterdeel fysiek voorkomen in duiker nee ja nee   niet af te leiden; 
Kunstwerkdeel nieuw in 
BRT 2 

waterdeel fysiek voorkomen in afsluitbare duiker nee ja nee   Niet af te leiden welk type 
duiker 

waterdeel fysiek voorkomen in grondduiker nee ja nee   Niet af te leiden welk type 
duiker 

waterdeel fysiek voorkomen in afsluitbare grondduiker nee ja nee   Niet af te leiden welk type 
duiker 

waterdeel fysiek voorkomen overkluisd nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel functie drinkwaterbekken nee ja nee   Niet af te leiden;  bassin 
BGT 0.9 
Inrichtingselement - 
typeOverigBouwwerk 

waterdeel functie haven nee ja nee   Niet af te leiden;  bassin 
BGT 0.9 
Inrichtingselement - 
typeOverigBouwwerk 

waterdeel functie natuurbad nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel functie viskwekerij nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel functie vistrap nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel functie vloeiveld nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel functie waterval nee ja nee   Niet af te leiden 
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waterdeel functie waterzuivering nee ja nee   Niet af te leiden als water 
en opdelend;  bassin BGT 
0.9 Inrichtingselement - 
typeOverigBouwwerk 

waterdeel functie zwembad nee ja nee   Niet af te leiden als water 
en opdelend;  bassin BGT 
0.9 Inrichtingselement - 
typeOverigBouwwerk 

waterdeel functie overig nee ja nee   Overig 

waterdeel functie onbekend nee ja nee   Onbekend 

waterdeel voorkomen met riet nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel voorkomen overig nee ja nee   Overig 

waterdeel stroomrichting eenrichting nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel stroomrichting twee richtingen (getijde 
invloed) 

nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel stroomrichting stilstaand nee ja nee   Niet af te leiden 

waterdeel scheepslaadvermogen < laadvermogen in ton > nee ja nee   Niet af te leiden; maar 
ook niet in BRT 1.0 
ingewonnen 

waterdeel status realisatie: nog niet in 
uitvoering 

nee ja ?   Niet af te leiden 

waterdeel status realisatie: in uitvoering nee ja ?   Niet af te leiden 

waterdeel status in gebruik nee ja ?   Niet af te leiden 

waterdeel status buiten gebruik nee ja ?   Niet af te leiden 

waterdeel status onbekend nee ja nee   Onbekend 

waterdeel naam (Nl) < Nederlandse naam water > nee ja ja, mits in BAG   Niet af te leiden op 
Waterdeel niveau; alleen 
aanwezig als label;alleen 
wanneer officiele naam 

waterdeel naam (Fr) < Friese naam water > nee ja ja, mits in BAG   Niet af te leiden op 
Waterdeel niveau; alleen 
aanwezig als label;alleen 
wanneer officiele naam 

waterdeel sluisnaam < naam sluis > nee ja ja, mits in BAG   Niet af te leiden 

waterdeel brugnaam < naam brug > nee ja ja, mits in BAG   Niet af te leiden 

waterdeel hoogteniveau < getal > ja ja ja   maaiveld in BGT = niveau 
0; consequentie: BRT 2.0 
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aanpassen 

                

Gebouw               

gebouw type gebouw brandtoren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw bezoekerscentrum nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw bunker nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw crematorium nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw deelraadsecretarie nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw dok nee ja nee   Niet af te leiden;  bassin 
BGT 0.9 
Inrichtingselement - 
typeOverigBouwwerk 

gebouw type gebouw elektriciteitscentrale nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw fabriek nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw fort nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw gascompressiestation nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw gemaal nee ja ja; Kunstwerkdeel   af te leiden 

gebouw type gebouw gemeentehuis nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw gevangenis nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw grenskantoor nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw hotel nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw huizenblok (IMGeo: elke huis 
is een apart object) 

nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw hulpsecretarie nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw kapel nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw kas, warenhuis nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw kasteel nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw kerk nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw kerk, klooster nee nee nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw kerncentrale, kernreactor nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw kliniek, inrichting, sanatorium nee ja nee   Niet af te leiden 
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gebouw type gebouw klokkentoren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw klooster, abdij nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw koeltoren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw koepel nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw kunstijsbaan nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw lichttoren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw luchtwachttoren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw manege nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw metrostation nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw militair gebouw nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw motel nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw museum nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw parkeerdak, parkeerdek, 
parkeergarage 

nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw peilmeetstation nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw politiebureau nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw pompstation nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw postkantoor nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw psychiatrisch ziekenhuis, 
psychiatrisch centrum 

nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw radarpost nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw radartoren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw radiotoren, televisietoren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw recreatiecentrum nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw reddingboothuisje nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw reddinghuisje, schuilhut nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw religieus gebouw nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw remise nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw ruïne nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw schaapskooi nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw school nee ja nee   Niet af te leiden 
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gebouw type gebouw schoorsteen nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw sporthal nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw stadion nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw stadskantoor nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw tank nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw tankstation nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw telecommunicatietoren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw toren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw toren, koepel nee nee nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw transformatorstation nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw treinstation nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw uitzichttoren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw universiteit nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw veiling nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw verkeerstoren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw vuurtoren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw waterradmolen nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw watertoren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw wegenwachtstation nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw wegrestaurant nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw werf nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw windmolen nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw windmolen: korenmolen nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw windmolen: watermolen nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw windturbine nee ja ja, kunstwerkdeel   af te leiden 

gebouw type gebouw zendtoren nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw ziekenhuis nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw zwembad nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw type gebouw overig nee ja nee   Niet af te leiden 
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gebouw pand (alle gebouwen worden 
opgenomen in IMGeo 
volgens de definitie van de 
BAG  

    ja     

    in het Objectenhandboek 
BGR en worden niet verder 
gespecificeerd) 

          

gebouw hoogteklasse laagbouw nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw hoogteklasse hoogbouw nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw hoogteklasse onbekend nee ja nee   Onbekend 

gebouw hoogte < hoogte boven maaiveld in 
meters > 

nee ja nee   Niet af te leiden; maar 
wordt niet ingewonnen in 
BRT 1.0 

gebouw status realisatie: nog niet in 
uitvoering 

nee ja ?   Niet af te leiden 

gebouw status realisatie: in uitvoering nee ja ?   Niet af te leiden 

gebouw status in gebruik nee ja ?   Niet af te leiden 

gebouw status buiten gebruik nee ja ?   Niet af te leiden 

gebouw status onbekend nee ja ?   Niet af te leiden 

gebouw naam (Nl) < Nederlandse naam 
gebouw > 

nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw naam (Fr) < Friese naam gebouw > nee ja nee   Niet af te leiden 

gebouw hoogteniveau < getal > ja ja ja   maaiveld in BGT = niveau 
0; consequentie: BRT 2.0 
aanpassen 

gebouw geometrie     bovenaanzicht maaiveld   bovenaanzicht niet af te 
leiden; maaiveld 
geometrie in BRT 2.0 als 
uitgangspunt nemen 

gebouw       kan divers zijn ???????   Welk type Terreindeel ligt 
er onder pand/gebouw? 

                

                

Terreindeel             BRT 1.0 Terrein wordt 
BRT 2.0 Terreindeel 

terrein type landgebruik aanlegsteiger nee ja ja, steiger; 
overigbouwwerk 

  wordt Inrichtingselement, 
Overig Bouwwerk; niet 
langer Terrein 
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terrein type landgebruik akkerland nee ja ja, agrarisch   Advies aan BGT: 
akkerbouw in BGT 1.0 

terrein type landgebruik basaltblokken, steenglooiing nee ja nee   Niet af te leiden; behalve 
strekdam, Kunstwerkdeel 

terrein type landgebruik bebouwd gebied nee ja ja, bebouwd terrein   af te leiden; maar ook 
nagaan of dezelfde 
definitie wordt gehanteerd 
(altijd onder pand?) 

terrein type landgebruik boomgaard nee ja nee   voorstel: BGT 1.0 
functieTerrein: 
boomgaard, tuinbouw; 
niet uit te splitsen 

terrein type landgebruik boomkwekerij nee ja nee   voorstel: BGT 1.0 
functieTerrein: 
boomgaard, tuinbouw; 
niet uit te splitsen 

terrein type landgebruik bos: gemengd bos nee ja nee   voorstel: BGT 1.0 
functieTerrein: natuur en 
landschap vervangen 
door loofbos; naaldbos; 
gemengd bos; heide; 
duin. Kan niet in 
combinatie met recreatie 
voorkomen in BGT 
(functie is Of Bos Of 
Recreatie) 

terrein type landgebruik bos: griend nee ja nee   Niet af te leiden 

terrein type landgebruik bos: loofbos nee ja nee   voorstel: BGT 1.0 
functieTerrein: natuur en 
landschap vervangen 
door loofbos; naaldbos; 
gemengd bos; heide; duin 

terrein type landgebruik bos: naaldbos nee ja nee   voorstel: BGT 1.0 
functieTerrein: natuur en 
landschap vervangen 
door loofbos; naaldbos; 
gemengd bos; heide; duin 

terrein type landgebruik dodenakker nee ja nee   voorstel toevoegen 
dodenakker aan BGT 1.0 

terrein type landgebruik dodenakker met bos nee ja nee   Niet af te leiden; wordt 
dodenakker 

terrein type landgebruik fruitkwekerij nee ja nee   voorstel: BGT 1.0 
functieTerrein: 
boomgaard, tuinbouw; 
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niet uit te splitsen 

terrein type landgebruik grasland nee ja ja, 
fysiekvoorkomenterrein 

  voorstel BGT 0.9: "niet 
zijnde cultuurgrond" 
verwijderen 

terrein type landgebruik heide nee ja nee   voorstel: BGT 1.0 
functieTerrein: natuur en 
landschap vervangen 
door loofbos; naaldbos; 
gemengd bos; heide; duin 

terrein type landgebruik laadperron nee ja nee   afleiden uit 
Kunstwerkdeel 

terrein type landgebruik populieren nee ja nee   Niet af te leiden 

terrein type landgebruik spoorbaanlichaam nee ja ja, terrein type 
spoorbaan 

  Af te leiden; wordt niet 
echt ingewonnen voor 
BRT 1.0 

terrein type landgebruik zand nee ja nee   Niet af te leiden 

terrein type landgebruik overig nee ja ja, fysiekvoorkomen 
onbepaald 

  Overig 

terrein type landgebruik onbekend (IMGeo: nader te 
bepalen?) 

ja ja nee   Onbekend 

terrein type landgebruik gras ja nee ja, fysiekvoorkomen   voorstel BGT 0.9: "niet 
zijnde cultuurgrond" 
verwijderen 

terrein type landgebruik natuur en landschap ja nee ja     

terrein type landgebruik recreatieterrein ja nee ja     

terrein type landgebruik talud ja nee ja     

terrein fysiek voorkomen overkluisd nee ja nee   Niet af te leiden 

terrein fysiek voorkomen in tunnel nee ja nee   eventueel uit 
Kunstwerkdeel afleiden 

terrein fysiek voorkomen op brug nee ja nee   eventueel uit 
Kunstwerkdeel afleiden 

terrein voorkomen met riet nee ja nee   Niet af te leiden 

terrein voorkomen dras, moerassig nee ja nee   Niet af te leiden 
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terrein naam (Nl) < Nederlandse naam terrein 
> 

nee ja ja, mits in BAG   Niet af te leiden op 
Terreindeel niveau; alleen 
aanwezig als label;alleen 
wanneer officiele naam 

terrein naam (Fr) < Friese naam terrein > nee ja ja, mits in BAG   Niet af te leiden op 
Terreindeel niveau; alleen 
aanwezig als label;alleen 
wanneer officiele naam 

terrein brugnaam < naam brug > nee nee ja, mits in BAG     

terrein tunnelnaam < naam tunnel > nee nee ja, mits in BAG     

terrein hoogteniveau < getal > ja ja ja   maaiveld in BGT = niveau 
0; consequentie: BRT 2.0 
aanpassen 

terrein type verharding gesloten verharding ja nee ja, fysiekvoorkomen     

terrein type verharding open verharding ja nee ja, fysiekvoorkomen     

terrein type verharding onverhard ja nee ja, fysiekvoorkomen     

                

Kunstwerkdeel             Kunstwerkdeel niet 
aanwezig in BRT 1.0: 
voorstel: overnemen in 
BRT 2.0. Is nog niet 
duidelijk hoe 

kunstwerk type kunstwerk bassin ja nee ja, overigbouwwerk     

kunstwerk type kunstwerk brug ja nee ja     

kunstwerk type kunstwerk damwand ja nee ja, scheiding     

kunstwerk type kunstwerk duiker ja nee ja     
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kunstwerk type kunstwerk fly-over ja nee ja, brug     

kunstwerk type kunstwerk loopbrug ja nee ja, brug     

kunstwerk type kunstwerk perron (voor treinverkeer) ja nee ja     

kunstwerk type kunstwerk sluis ja nee ja     

kunstwerk type kunstwerk strekdam ja nee ja     

kunstwerk type kunstwerk tunnel ja nee ja     

kunstwerk type kunstwerk viaduct ja nee ja, brug     

kunstwerk type kunstwerk waterkering ja nee nee     

kunstwerk type kunstwerk nader te bepalen ja nee nee     

kunstwerk hoogteniveau <getal> ja nee ja     

                

Inrichtingselement               

inrichtingselement type inrichtingselement aanlegsteiger (IMGeo: 
steiger) 

ja ja ja, steiger; 
overigbouwwerk 

  Af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement baak nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement bomenrij nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement boom ja ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement boorput nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement boortoren nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement BOS-pomp nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement brandtoren nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement dam, koedam nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement dukdalf nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement gaswinning nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement gedenkteken, monument 
(IMGeo: kunstobject) 

ja ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement geluidswering nee ja ja, geluidsscherm; 
typescheiding 

  af te leiden uit 
typeScheiding, 
Inrichtingselement 
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inrichtingselement type inrichtingselement gemaal nee ja ja, typekunstwerk   af te leiden uit 
Kunstwerkdeel 

inrichtingselement type inrichtingselement golfmeetpaal nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement GPS kernnetpunt nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement grenspunt nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement heg, haag ja ja ja, typescheiding   af te leiden uit 
typeScheiding, 
Inrichtingselement 

inrichtingselement type inrichtingselement hekwerk (IMGeo: hek) ja ja ja, typescheiding   af te leiden uit 
typeScheiding, 
Inrichtingselement 

inrichtingselement type inrichtingselement helikopterlandingsplatform nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement hoogspanningsleiding nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement hoogspanningsmast ja ja ja, typemast   af te leiden als typeMast 

inrichtingselement type inrichtingselement hunebed nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement kaap nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement kabelbaan nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement kabelbaanmast nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement kapel nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement kilometerpaal nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement kilometerpaal spoorweg nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement kilometerpaal water nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement kilometerraaibord nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement kilometerraaipaal nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement koeltoren nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement koepel nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement kogelvanger schietbaan nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement kraan (IMGeo: brandkraan?) ja ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement kruis nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement laadperron nee ja ja, perron; 
kunstwerkdeel 

  af te leiden uit 
Kunstwerkdeel 

inrichtingselement type inrichtingselement leiding nee ja nee   Niet af te leiden 
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inrichtingselement type inrichtingselement licht, lichtopstand 
(IMGeo:lantaarnpaal) 

ja ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement lichttoren nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement luchtvaartlicht nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement markant object nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement muur ja ja ja, typescheiding   af te leiden uit 
typeScheiding, 
Inrichtingselement 

inrichtingselement type inrichtingselement oliepompinstallatie nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement paal ja ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement paalwerk nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement peilmeetstation nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement peilschaal nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement pijler nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement radarpost nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement radiobaken nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement radiotelescoop nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement RD punt nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement schietbaan nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement schoorsteen nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement seinmast (IMGeo:seinpaal) ja ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement silo nee nee ja, type 
overigbouwwerk 

  Af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement sluisdeur nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement stadion nee nee nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement station nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement steenglooiing nee nee nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement stormvloedkering nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement straaltoren nee nee nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement strandpaal nee ja nee   Niet af te leiden 
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inrichtingselement type inrichtingselement strekdam, krib, golfbreker nee ja ja, kunstwerkdeel   strekdam in BRT 2.0 
afleiden uit 
Kunstwerkdeel 

inrichtingselement type inrichtingselement stuw nee ja ja, kunstwerkdeel   afleiden uit 
Kunstwerkdeel 

inrichtingselement type inrichtingselement tol nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement toren nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement uitzichttoren nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement verkeersgeleider nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement visplaats nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement vlampijp nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement wegafsluiting (IMGeo: 
afsluitpaal?) 

nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement wegwijzer ja ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement windmolen (IMGeo: 
windturbine) 

ja ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement windmolen: korenmolen nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement windmolen: watermolen nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement windmolentje nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement windturbine nee ja ja, type kunstwerkdeel   afleiden uit 
Kunstwerkdeel 

inrichtingselement type inrichtingselement zeevaartlicht nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement zendmast ja ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement zichtbaar wrak nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement overig (IMGeo: overig 
bouwwerk) 

ja ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement onbekend nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement type inrichtingselement trafo ja nee ja, lage trafo; 
overigbouwwerk 

  afleiden uit 
overigBouwwerk 

inrichtingselement type inrichtingselement overigBouwwerk ja nee ja     

inrichtingselement type inrichtingselement geluidsscherm ja nee ja, type scheiding     
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inrichtingselement type inrichtingselement kademuur ja nee ja, type scheiding     

inrichtingselement type inrichtingselement muur ja nee ja, type scheiding     

inrichtingselement type inrichtingselement walbescherming ja nee ja, type scheiding     

inrichtingselement type inrichtingselement trap ja nee ja, kunstwerkdeel     

inrichtingselement hoogte < hoogte boven maaiveld in 
meters > 

nee ja nee   Niet af te leiden; maar 
ook niet ingewonnen in 
BRT 1.0 

inrichtingselement naam (Nl) < Nederlandse naam 
inrichtingselement > 

nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement naam (Fr) < Friese naam 
inrichtingselement > 

nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement nummer < nummer inrichtingselement 
> 

nee ja nee   Niet af te leiden 

inrichtingselement status realisatie: nog niet in 
uitvoering 

nee ja ?   Niet af te leiden 

inrichtingselement status realisatie: in uitvoering nee ja ?   Niet af te leiden 

inrichtingselement status in gebruik nee ja ?   Niet af te leiden 

inrichtingselement status buiten gebruik nee ja ?   Niet af te leiden 

inrichtingselement status onbekend nee ja ?   Niet af te leiden 

inrichtingselement hoogteniveau < getal > ja ja ja   maaiveld in BGT = niveau 
0; consequentie: BRT 2.0 
aanpassen 

                

Relief               

reliëf type reliëf dieptelijn nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf type reliëf dieptepunt nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf type reliëf hoogteli jn nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf type reliëf hoogtepunt nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf type reliëf kade, wal nee ja nee   typeScheiding, 
Inrichtingselement 
(kademuur; 
walbescherming) 
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reliëf type reliëf laagwaterlijn nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf type reliëf peil nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf type reliëf peil: winterpeil nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf type reliëf peil: zomerpeil nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf type reliëf talud, hoogteverschil nee ja ja, terreindeel   af te leiden uit 
Terreindeel, maar niet 
meer welke kant talud 
oploopt 

reliëf type reliëf steile rand, aardrand nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf type reliëf onbekend nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf hoogte < hoogte t.o.v. NAP in 
meters met 1 decimaal > 

nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf hoogteklasse 1 - 2,5 meter nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf hoogteklasse > 2,5 meter nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf hoogteklasse > 1 meter nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf functie geluid weren nee ja nee   eventueel uit 
typescheiding, 
geluidsscherm 

reliëf naam (Nl) < Nederlandse naam reliëf > nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf naam (Fr) < Friese naam reliëf > nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf status realisatie: nog niet in 
uitvoering 

nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf status realisatie: in uitvoering nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf status in gebruik nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf status buiten gebruik nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf status onbekend nee ja nee   Niet af te leiden 

reliëf hoogteniveau < getal > nee ja nee   Niet af te leiden 

                

Registratief 
gebied 

              

registratief gebied type registratief gebied land nee ja nee   Niet af te leiden 

registratief gebied type registratief gebied provincie ja ja nee   Niet af te leiden 

registratief gebied type registratief gebied gemeente ja ja nee   Niet af te leiden 

registratief gebied type registratief gebied stadsdeel nee ja nee   Niet af te leiden 
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registratief gebied type registratief gebied wijk ja ja nee   Niet af te leiden 

registratief gebied type registratief gebied buurt ja ja nee   Niet af te leiden 

registratief gebied type registratief gebied waterschap ja ja nee   Niet af te leiden 

registratief gebied type registratief gebied nationaal park nee ja nee   Niet af te leiden 

registratief gebied type registratief gebied Bundesland nee ja nee   Niet af te leiden 

registratief gebied type registratief gebied Regierungsbezirk nee ja nee   Niet af te leiden 

registratief gebied type registratief gebied Kreis nee ja nee   Niet af te leiden 

registratief gebied type registratief gebied standplaats nee ja nee   Niet af te leiden 

registratief gebied type registratief gebied ligplaats nee ja nee   ? 

registratief gebied openbare ruimte openbare ruimte nee nee ja     

registratief gebied naam (Nl) < Nederlandse naam 
registratief gebied > 

nee ja ja, mits in BAG     

registratief gebied naam (Fr) < Friese naam registratief 
gebied > 

nee ja ja, mits in BAG     

registratief gebied nummer < registratief nummer > nee ja nee   Niet af te leiden 

registratief gebied aantal inwoners < aantal inwoners > nee nee nee   Niet af te leiden 

                

Geografisch 
gebied 

              

geografisch gebied type geografisch gebied bank, ondiepte, plaat nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied bosgebied nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied buurtschap nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied duingebied nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied eiland nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied geul, vaargeul nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied heidegebied nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied heuvel, berg nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied huizengroep nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied kaap, hoek nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied meer, plas, ven, vijver nee ja nee   Eventueel uit Waterdeel; 
maar naam is niet aan 
gebied toegekend 

geografisch gebied type geografisch gebied plaats, bewoond oord nee ja nee   Niet af te leiden 
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geografisch gebied type geografisch gebied polder nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied streek, veld nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied terp nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied vliedberg nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied wad nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied woonwijk nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied zee nee ja ja, type waterdeel   Eventueel uit Waterdeel; 
maar naam is niet aan 
gebied toegekend 

geografisch gebied type geografisch gebied zeegat, zeearm nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied overig nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied type geografisch gebied onbekend nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied aantal inwoners < nummer > nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied naam (Nl) < Nederlandse naam 
geografisch gebied > 

nee ja nee   Niet af te leiden 

geografisch gebied naam (Fr) < Friese naam geografisch 
gebied > 

nee ja nee   Niet af te leiden 

                

Functioneel 
gebied 

              

functioneel gebied type functioneel gebied arboretum nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied bedrijventerrein nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied begraafplaats nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied boswachterij nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied bungalowpark nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied camping, kampeerterrein nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied caravanpark nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied circuit nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied crossbaan nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied dierentuin, safaripark nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied eendenkooi nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied emplacement nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied erebegraafplaats nee ja nee   Niet af te leiden 
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functioneel gebied type functioneel gebied gaswinning nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied gebied met hoge objecten nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied gebouwencomplex nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied golfterrein nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied grafheuvel nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied grindwinning nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied groeve nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied haven nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied heemtuin nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied helikopterlandingsterrein nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied kartingbaan nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied kazerne, legerplaats nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied landgoed nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied mijn nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied mijnsteenberg nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied militair oefengebied, 
schietterrein 

nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied mosselbank nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied natuurgebied, 
natuurreservaat 

nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied oliewinning nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied openluchtmuseum nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied openluchttheater nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied park nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied pinetum nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied plantsoen nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied productie-installatie nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied recreatiegebied nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied renbaan nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied skibaan nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied slipschool nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied sluizencomplex nee ja nee   Niet af te leiden 
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functioneel gebied type functioneel gebied sportterrein, sportcomplex nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied stortplaats nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied tankbaan nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied tennispark nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied transformatorstation nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied tuincentrum nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied verzorgingsplaats nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied viskwekerij nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied vliegveld, luchthaven nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied vliegveld nee nee nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied luchthaven nee nee nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied volkstuinen nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied werf nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied wildwissel nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied windturbinepark nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied woonwagencentrum nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied ijsbaan nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied zandwinning nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied zenderpark nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied zoutwinning nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied zuiveringsinstallatie nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied zweefvliegveldterrein nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied zwembad complex nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied type functioneel gebied onbekend nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied naam (Nl) < Nederlandse naam 
functioneel gebied > 

nee ja nee   Niet af te leiden 

functioneel gebied naam (Fr) < Friese naam functioneel 
gebied > 

nee ja nee   Niet af te leiden 

                

inrichtingselement spoor typespoor: metro, tram, trein, 
sneltram, lightrail 

! nee ja     

  type overigbouwwerk bezinkbak, lage trafo, open ! nee ja     
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loods 

                

meetkundige punt identificatie   nee nee ja     

  nauwkeurigheid   nee nee ja     

  datum inwinning   nee nee ja     

  bronhouder   nee nee ja     

  inwinningsmethode   nee nee ja     

                

terreindeel, 
wegdeel 

waterkerend   nee nee ja     

  waterbergend   nee nee ja     

                

terrein, water, 
wegdeel 

openbaar   nee nee ja     

                

scheiding typescheiding houtwal nee nee ja     

  erfscheiding   nee nee ja     

                

waterdeel typeWater watervlakte nee nee ja     

                

terreindeel functie terrein stedelijk groen nee nee ja     

  fysiek voorkomen hoogbegroeid nee nee ja     

    laagbegroeid nee nee ja     

 


