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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 
De systematiek van de Natuurmeting op Kaart (NOK) heeft de afgelopen 
jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de besprekingen tussen Rijk en 
provincies over de voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), inmiddels 
het Natuur Netwerk Nederland. Daarnaast was de NOK belangrijk voor de 

rapportage aan Provinciale Staten en de informatie aan de Tweede Kamer. 
Sinds 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Natuur 

Netwerk Nederland. Vanaf 2015 gaan de provincies zelf voortgangsrapportages 
natuur maken over de verwerving, inrichting en het beheer van gronden voor 
natuurgebieden. Rijk en provincies hebben hierover afspraken vastgelegd in het 
Natuurpact. In het Natuurpact staan de ambities op hoofdlijnen voor de ontwikkeling 
en het beheer van de natuur in Nederland. Met de gegevens uit de provinciale 

rapportages kunnen provincies beter sturen op hun natuurbeleid. 
DLG voert dit project de afgelopen jaren uit volgens een vast proces in samenwer-
king met de provincies als opdrachtgevers en met externe partners waaronder 
RVO.nl (voorheen Dienst Regelingen) en de Terreinbeherende Organisaties (TBO’s).  
De provincies hebben een nieuwe werkwijze ontwikkeld en beschreven die opgeno-
men zal worden in het InformatieModel Natuur (IMNa; productmodel natuurontwik-
keling). Ter voorbereiding hierop zijn of worden verschillende documenten opgesteld 

met daarin onder andere de uitgangspunten, behoeftes, proces- en modelbeschrij-
vingen. Tot nu toe mist aan dit documentenlandschap nog een praktische leidraad 
voor de GIS-werkzaamheden die bij de provincies plaats moeten gaan vinden. Deze 

GIS-leidraad is bedoeld om daar vorm aan te gaan geven.  

 

1.2 Achtergronden 

Uitgangspunt is dat de gegevenslevering over verwerving, inrichting en beheer van 
natuurgrond tussen ketenpartners in de Digitale Keten Natuur (DKN) drastisch gaat 
veranderen door de decentralisatie van natuurbeleid naar provincies; dit betekent 
dat provincies meer dan in het verleden een centrale rol gaan spelen in het verza-
melen van gegevens over verwerving, inrichting en beheer van natuurgrond. 
 

De functionele uitwerking voor de gegevenslevering via webservices over verwer-
ving, inrichting en beheer van natuurgrond tussen ketenpartners in de DKN-keten is 
vastgelegd in een functioneel ontwerp. De technische uitwerking zal vervolgens in 
een technisch ontwerp uitgewerkt worden en uiteindelijk gebouwd worden. Het is de 
ambitie om de ICT voorziening voor 2015 geheel operationeel en beschikbaar te 

hebben. 
 

De proceskant van de nieuwe gegevenslevering over verwerving, inrichting en be-
heer van natuurgrond tussen ketenpartners in de DKN-keten uitgewerkt in een WAT-
vraag uitwerking en een blauwdruk van implementatieplannen voor provincies. Ver-
der worden de aan te leveren brongegevens door TBO’s en RVO.nl in samenwerking 
met de ketenpartners gedefinieerd en uitgewerkt in gegevensleveringsprotocollen 
(GLP's), zodat de gegevenslevering tussen ketenpartners, zoals TBO's aan provin-
cies, voor de onderwerpen verwerving, inrichting en beheer in de vorm van GLP's 

zijn beschreven.  
 
De technische kant van de GLP’s zal op IMNa worden gebaseerd, zodat de in de 
GLP's beschreven gegevensleveringen qua technische randvoorwaarden passen bin-
nen de ontwikkelde producten.  

 
 



6 

 

2 Projectdefinitie 

2.1 Doelstelling 
De GIS-leidraad VRN is opgesteld om de GIS-specialisten bij de provincies en na-
tuurbeheerders te faciliteren in de uitvoering van het werkproces  voor het opstellen 
van voortgangsrapportages natuur. Daarmee vormt de GIS-leidraad een onderdeel 
van het proces. 

 

2.2 Afbakening 
 De GIS-leidraad is vooral bedoeld om de GIS-specialisten bij de provincies te 

faciliteren. Daarnaast wordt ook het aanleverproces van brondata bij de na-
tuurbeheerders behandeld. Voor overige werkzaamheden bij de provincies 
zijn het draaiboek en implementatieplannen beschikbaar.  

 De GIS-leidraad is met name geschikt voor gebruik in desktop ArcGIS.  
 Werkzaamheden voor het klaarzetten van dataservices worden in deze GIS-

leidraad niet concreet beschreven. 
 De leidraad is geen beschrijving van het volledige proces van de VRN.  
 Het startpunt van de beschreven werkzaamheden is de ontvangst van bron-

data van de TBO’s en RVO.nl conform de richtlijnen die zijn afgesproken in 
de GLP’s (zie randvoorwaarden). 

 De beschrijving van werken met data vanuit het kadaster (BRK) valt buiten 
de scope van deze leidraad. Er is nog niet voldoende bekend over de inhoud 
om dit mee te kunnen nemen. 

 Wanneer over IMNa wordt gesproken gaat het om het IMNa productmodel 
natuurontwikkeling. 

 

2.3 Randvoorwaarden 

Definities en uitgangspunten zoals weergegeven in de volgende documenten zijn 
randvoorwaarden voor de GIS-leidraad: 

 Draaiboek Voortgangsrapportages Natuur 
 Informatiemodel IMNa 2.0, inclusief aanpassingen aan productmodel na-

tuurontwikkeling 
(IMNa_definities_en_uitgangspunten_natuurontwikkeling_v1.02), 

 Projectstartarchitectuur (PSA) 
 Functioneel Ontwerp Voortgangsrapportages Natuur v1.01 
 Beschrijvingen van de wat-vraag: 

o Notitie “Monitor voortgang realisatie Natuurnetwerk Nederland” 
o.l.v. André Smit 

o Notitie “Uitwerking  uitgangspunten”  

 Implementatieplan Voortgangsrapportages Natuur 
 Gegevenslevering protocollen (GLP) 

 

2.4 Template geodatabase 
Er is een Template Geodatabase beschikbaar voor ArcGIS met hierin de Feature 

classes (gebiedVerwerving, gebiedInrichting, gebiedBeheer en het Provinciaal Na-

tuur Netwerk) en de nodige Domains om de data uit te kunnen wisselen volgens de 

in IMNA gestelde eisen. Hierbij worden de volgende resolutie en tolerantie gehan-

teerd. 
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Figuur 1 Tolerantie en resolutie in ArcGIS 
 

 

Dit zijn dezelfde waarden als gehanteerd bij de IMNA database voor de Natuurbe-

heerplannen (IMNA20_v07.gdb). 

 

2.5 Toolbox VRN 
Verschillende werkzaamheden die beschreven zijn in de GIS-leidraad worden in 

ArcGIS modellen uitgewerkt. De voor de GIS-leidraad gemaakte modellen zullen 

worden meegeleverd in een Toolbox (VRN.tbx). De toelichting op de modellen is te 

vinden in de GIS-leidraad. Deze toolbox zal beschikbaar worden gesteld aan alle 

provincies en natuurbeheerders die gebruik maken van de GIS leidraad. 

 

Het gaat hierbij om de volgende modellen 

 Model 1: Kwaliteitsborging 

 Model 2: Union IMNA database 

 Model 3: Veld Overlap vullen 

 Model 4: Calculate IMNA GUID 

 

Zie Hoofdstuk 5 wordt de werkwijze verder uitgewerkt met daarin het gebruik van 

de modellen. In Bijlage 2 wordt de structuur van de modellen uitgebeeld. 
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3 Conversie data door TBO’s 

3.1 Randvoorwaarden 
 ArcGIS 9.x, 10.x 

 Template IMNA database (beschikbaar als 9.3 en 10.0 formaat) 

 Geodata met gegevens over grondposities, inrichting en beheer. 

 De GIS-leidraad 

3.2 Werkwijze 

De data kunnen gemakkelijk worden omgezet met de Load Data functionaliteit bin-

nen ArcGIS. Met deze functie kunnen data worden geïmporteerd in de IMNA databa-

se en direct de ‘field-mapping’ worden opgegeven zodat alle attributen in de juiste 

velden komen. 

 

Er moet echter eerst een vertaling plaatsvinden van de eigen attributen naar de 

IMNA attributen. Het gaat hier om de volgende gegevens. 

 

Verplichte velden Verwerving 
 BeginTijd 

 EindTijd (indien van toepassing) 

 Identificatie 

 Bronhouder 

 typeEigenaar 

 Status Verwerving 

Voor Status Verwerving zal een vertaling moeten plaatsvinden, de exacte vertaling 

is erg afhankelijk van hoe de gegevens in de eigen database zijn opgebouwd, hier-

onder een overzicht van de definities binnen IMNA. Er moet zelf worden bepaald 

welke waarden uit de eigen gegevens horen bij de IMNA definities. 
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In samenwerking met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer heeft er al een con-

versie plaatsgevonden met een export uit hun eigen systemen. Hieronder een over-

zicht van de gebruikte mapping voor verwerving.  

Op basis hiervan kunnen andere TBO’s hun eigen data omzetten naar de juiste 

waarden binnen IMNA. 

 

Code NM Status Verwerving (IMNA) 

IE - EV (Eigendom volledig) 1: In eigendom 

IE - EG (Eigendom gedeeltelijk) 1: In eigendom 

IB – GE (Recht van Erfpacht) 2: In erfpacht 

IB – GB (Recht van Beklemming) 5: In gebruik bij TBO 

IB – GI (in beheer) 5: In gebruik bij TBO 

IV (In eigendom, wordt overgedragen) 1: In eigendom 

 

Code SBB Status Verwerving (IMNA) 

Eigendom 1: In eigendom 

In erfpacht genomen 2: In erfpacht 

Ingebruikneming 5: In gebruik bij TBO 

 

De overige velden worden aan het eind van deze handleiding behandeld omdat deze 

voor alle drie de lagen gelijk zijn in te vullen. 

 

 

Verplichte velden Inrichting 
 BeginTijd 

 EindTijd (indien van toepassing) 

 Identificatie 

 Bronhouder 

 typeEigenaar 

 Status Inrichting 

Status Inrichting wordt door veel organisaties nu nog niet bijgehouden. Als dit wel 

het geval is zal hier mogelijk een vertaling moeten plaatsvinden. In dit veld zijn 

echter maar twee mogelijke waarden. 

 

 
 

Deze gegevens waren bij Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten nog niet beschik-

baar. Daarom is hier geen praktijkvoorbeeld van beschikbaar 

 

Verplichte velden Beheer 
 BeginTijd 

 EindTijd (indien van toepassing)  

 Identificatie 

 Bronhouder 

 typeEigenaar 
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De velden Bronhouder en typeEigenaar zijn gelijk aan de organisatie die de data 

aanlevert. De waarden hiervoor zijn in onderstaande tabellen te vinden: 

 

  

3.3 Omzetting naar GML 

 

Wanneer alle data in IMNa formaat is gezet dient deze te worden geconverteerd 

naar GML voor de upload naar het CLV. Ten behoeve van de omzetting naar GML in 

IMNa formaat zal een XSD-schema beschikbaar worden gesteld. 

 

Er zijn diverse mogelijkheden beschikbaar voor deze conversie. Vanuit de ervaringen 

bij de provincies wordt geadviseerd om hiervoor FME (Safe software) te gebruiken. 

Als dit niet mogelijk/beschikbaar is, biedt QGIS het beste alternatief voor de omzet-

ting. 

 

Binnen ArcGIS is het ook mogelijk de Geodatabase om te zetten naar GML. Het is 

echter bekend dat dit problemen op kan leveren met de validatie omdat ArcGIS de 

OGC geometrie regels niet volledig opvolgt. Hierdoor kan het zijn dat er (handmatig) 

reparaties moeten worden uitgevoerd. 
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4 Overzicht werkproces 

Nadat de data vanuit de bronleveranciers door de provincies zijn ontvangen, start 

het werkproces waarbij de GIS-leidraad gebruikt kan worden. De wijze van levering 

valt hier buiten. Zie hiervoor de Gegevenslevering protocollen. 

Als nog niet alle data in de IMNA template zijn aangeleverd, moet de provincie dit 

zelf nog doen. Dit zal waarschijnlijk alleen spelen bij leveringen vanuit kleinere 

TBO’s/particulieren (bijvoorbeeld losse shapefiles/analoge kaarten). Hiervoor kan de 

standaard tooling binnen ArcGIS (bijv. Load Data) gebruikt worden. Let wel goed op 

de Field mapping om te zorgen dat de data in de juiste velden komen. 

 

Stapsgewijs ziet het voorgestelde werkproces er als volgt uit: 

 
1. Provincie checkt de data op kwaliteit (Multiparts, Null Geometry, Toplogie). 
2. De verschillende bronbestanden worden samengevoegd door de provincie. 

3. De overlap tussen de verschillende bronlagen wordt opgelost a.d.h.v. de 
voorrangsregels. 

4. Slivers worden opgelost, hierbij gaat het om een 80/20 oplossing (80% van 
het werk in 20% van de tijd). 

5. Waar nodig worden de IMNA-id en het temporeel model bijgewerkt. 
6. De dataset wordt gecombineerd met doelbegrenzingen (bijv. NURG, Delta-

werken). 

7. De data worden nogmaals op kwaliteit gecontroleerd. 

8. De provinciale dataset wordt geüpload naar het CLV. 

 
In het volgende hoofdstuk worden de achtereenvolgende stappen nader uitgewerkt. 
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5 Werkproces per stap (Verwerving, Inrichting en Beheer) 

5.1 Kwaliteitsborging vooraf 
Om het risico op fouten tijdens de analyses door technische mankementen (bijvoor-
beeld multipart polygonen) te verkleinen is het verstandig vooraf enkele kwaliteit 
checks op de data uit te voeren. Hiervoor is het Model Kwaliteitsborging ontwikkeld 
(Figuur 2) die de data checkt met enkele veel gebruikte kwaliteitstools binnen 

ArcGIS, namelijk:  
 Multipart to Singlepart tool. Deze is nodig aangezien vervolgstappen single 

parts vereisen als input. 
 Check en Repair Geometry. Deze is nodig om zaken als Null geometry en 

self intersections op te sporen en op te lossen.  
 En er wordt een Topologie toegepast (met de regel: Must not Overlap) om 

overlap binnen een bronbestand uit te sluiten.  

 
 

 

Figuur 2 Model kwaliteitsborging 

 
 

Als de gebruikte data niet in de IMNA template worden geplaatst is het noodzakelijk 
dat de data in een Feature dataset worden gezet. Gebeurt dit niet dan kan de topo-
logie check niet worden uitgevoerd en zal het model een foutmelding geven. 
Dit model geeft als output een tabel met de uitkomsten van de ‘Check Geometry’ 

tool, een bronbestand dat is omgezet naar singlepart polygonen. Het model maakt 
ook een Topologie aan. Deze laatste moet nog wel handmatig verwerkt worden voor 
u verder kunt gaan met de verwerking. 
 

5.2 Samenvoegen brondata 
Vervolgens moeten alle bronbestanden samengevoegd worden. In deze werkwijze 

wordt gebruik gemaakt van een ‘Union’ (Figuur 3). Uiteraard staat het de provincies 
vrij andere werkwijzen te gebruiken. Eventuele andere werkwijzen worden niet be-
handeld in de leidraad. De Union methode is ook vastgelegd in het model ‘Union 
IMNa databases’ (Figuur 6) 
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De Union zorgt ervoor dat er geometrisch geen overlap meer is. Overlappende data 
worden in de attributentabel steeds aan een polygoon gekoppeld (Figuur 4). In de 
geometrie is dus geen overlap meer te vinden. In de attributentabel staat welke 
bronnen met elkaar overlappen. Alle attributen uit de input lagen worden in de tabel 

achter elkaar geplaatst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3 Voorbeeld invullen Union tool 

Figuur 4 Grenzen voor en na een Union 
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Om identificatie van de bronbestanden na de Union gemakkelijker te maken, is het 
handig om de namen van de input iets aan te passen. Een goede optie is om de 

naam van de bronleverancier achter de naam van het IMNA bestand te zetten. Als 
voorbeeld: 'GebiedBeheerSBB'. De bestandsnaam wordt namelijk meegenomen in 

het FID veld. Wanneer enkel de IMNA bestandsnamen worden gebruikt, krijg je 

hier veldnamen als 'FID_GebiedBeheer_1' (Figuur 5). Dit maakt achterhalen welk 
bronbestand dit is een stuk lastiger.  

 
NB: Bij de verdere stappen wordt uitgegaan van de volgende toevoegingen aan de 

bestandsnamen: 
 Staatsbosbeheer: SBB 
 Natuurmonumenten: NM 
 RVO: RVO 
 Landschappen: LANDS 

Als deze niet gebruikt worden zullen de volgende modellen niet werken. 

 
 

Om in de volgende stap het verwerken van de overlap makkelijker te maken, wordt 
een tweetal velden toegevoegd. 

 Overlap, Hierin wordt Ja/Nee ingevuld afhankelijk van of er overlap plaats-
vindt met een andere laag. 

 Voorrang, Hierin wordt aangegeven welke laag voorrang heeft (bijvoorbeeld 

TBO (SBB) of RVO.nl (functieverandering) 

 
Ook deze stappen zijn verwerkt in het model ‘Union IMNa databases’ (Figuur 6) 
 
 

 

 

Figuur 5 Voorbeeld namen FID velden na Union 

Figuur 6 Model 2: Uitvoeren ‘Union’ en toevoegen velden voor overlapanalyse 
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Als er nog ‘gaten’ in de aangeleverde brondata zijn (bijvoorbeeld omdat u er vanuit 
een kleine provinciale partij geen kunt krijgen) kunt u een naar IMNA omgezette 

versie van de NOK 2014 (Bijlage 6 Pilot dataconversie NOK 2014 (provincie Noord-
Brabant)) gebruiken om dit op te vullen. 
 

5.3 Oplossen overlap 
Vervolgens moet de overlap tussen de lagen worden opgelost. Dit kan met behulp 
van de twee toegevoegde velden. 

Het veld Overlap vul je met waarden Ja en Nee. Om te bepalen voor welke records 
'Nee' moet worden ingevuld, is een selectie gebruikt op basis van het FID veld 
(wanneer hier -1 staat komt de record niet voor in de desbetreffende laag, Figuur 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
"FID_GebiedVerwervingN
OK" = -1 AND  
"FID_GebiedVerwervingS
BB" <> -1 AND  

"FID_GebiedVerwervingR
VO" = -1  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Bovenstaande voorbeeld query 
geeft alle records waar alleen 

vlakken van Staatsbosbeheer 
voorkomen. Nadat alle records 
zijn zonder overlap zijn doorlo-
pen, kunnen alle records waar 
nog niks in het veld Overlap is 
ingevuld worden geselecteerd. 
Daar vindt dus wel een overlap 

plaats tussen een of meer bron-
bestanden. Hier vul je 'Ja' in 
(Figuur 8). 
 

Figuur 7 Selectie records zonder overlap 

Figuur 8 Records waar overlap plaatsvindt 



16 

 

 
Het vullen van het veld ‘Overlap’ is verwerkt in het model ‘Veld overlap vullen’. 

 

 

 
 
NB: Dit model voert de hierboven beschreven selecties uit voor de bronlagen 
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het provinciale Landschap en RVO.nl. 
Dit zijn op het moment van schrijven van de GIS-leidraad de bekende bronleveran-
ciers. In de toekomst zullen er mogelijk extra leveranciers bij komen. Hiervoor zal 

het model moeten worden aangepast. 

 
Vervolgens kunt u beginnen met het vullen van het veld Voorrang. Wanneer er geen 
overlap is, is het gemakkelijk om hier in te vullen om welke laag het gaat (dus in het 
geval van Staatsbosbeheer bijvoorbeeld "TBO (SBB)" invullen in het veld Voorrang). 
Hierdoor kunnen achteraf in een keer alle records van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer 
worden geselecteerd en gekopieerd naar de lege IMNA database. 

 
Wanneer er in het veld Overlap 'Ja' staat moet u met behulp van de voorrangsregels 
bepalen welke laag er voorrang heeft. Een verdere uitwerking hiervan vindt u in 
Hoofdstuk 6 Toelichting Overlap tabellen. Hieruit volgt een volledig ingevuld veld 
Voorrang (Figuur 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 9 Model 3: Veld ‘Overlap’ vullen 
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Nadat alle overlappen zijn 
doorlopen en de voorrang 
is bepaald kunt u de des-
betreffende records naar 
een lege IMNA kopiëren. 
Dit kan door onderstaande 

werkwijze te volgen: Voeg 
eerst de lege velden uit 
een IMNA laag toe aan het 
Union bestand. Hiervoor is 
in de pilot een 'join' ge-

bruikt (Figuur 11). Het veld 

waarop wordt gejoined 
maakt hierbij niet uit om-
dat het om lege velden 
gaat die aan de Union wor-
den toegevoegd. Schrijf dit 
bestand vervolgens weg 
om de join definitief te 

maken. 
 
 
 
 
 
Vervolgens kunt u met 
behulp van de ingevulde waarden in het veld Voorrang de juiste gegevens kopiëren 
naar de lege velden. Voorbeeld: wanneer in het veld Voorrang staat ingevuld dat 

'RVO' voorrang heeft, kunnen al deze records geselecteerd worden en de waarden 
uit de velden achter 'FID_GebiedVerwervingRVO' gekopieerd worden (met bijvoor-
beeld de Field Calculator, zie Figuur 12) naar de lege IMNA velden achteraan het 
Union bestand.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wanneer dit voor alle records in het bestand is gedaan, kunnen met de Load Data 
functionaliteit (klik binnen ArcCatalog rechts op het bestand waar u de gegevens wilt 
inladen en kies de optie Load Data, Figuur 13) de gegevens uit het Union bestand 
worden gekopieerd naar de lege IMNA database. 

Figuur 11 Join om lege IMNA velden toe te voegen 

aan het Union bestand 

Figuur 12 Kopiëren waarden naar gejoinde lege IMNA velden 

Figuur 10 Volledig ingevuld veld Voorrang 
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Let hierbij goed op de Field mapping (Figuur 14). Bij Matching Source Field moeten 
de velden die net zijn gevuld met de Field Calculator worden gekozen (deze bevat-
ten de data zonder overlap). 

 

 
 
 

5.4 Slivers oplossen 
Door de Union zijn de vlakken waar overlap was, opgeknipt om te bepalen aan wel-

ke deze toebehoort. Hierdoor is een grote hoeveelheid slivers ontstaan. Een groot 
deel hiervan kan worden opgelost met een dissolve. 
Tijdens de Union zijn veel vlakken opgesplitst doordat er overlap was met een 
naastliggend vlak. Hierbij is uiteindelijk bepaald welk van de 2 vlakken voorrang 
heeft. In onderstaand Figuur 15 zie je een overlap tussen een vlak van Staatsbos-
beheer en Natuurmonumenten. Over het middelste stuk is in de vorige stap een 
besluit genomen door de provincie. Door de Union blijft dit middelste vlak echter 

geometrisch een apart vlak terwijl deze dezelfde attributen heeft als het naastlig-
gende vlak (waar het voorheen onderdeel van uitmaakte).  
 

 
Figuur 15 Voorbeeld overlap twee TBO’s 

Figuur 14 Field mapping bij ‘Load Data’ 

Figuur 13 Load data 
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Door een Dissolve (Figuur 16) uit te voeren over alle attribuut velden (behalve de 
ObjectID, Shape_length en Shape_Area) worden deze vlakken weer samengevoegd 

tot het originele perceel. Hiermee wordt al een groot deel van de ontstane slivers 
opgelost. 
 

 
 

 
NB: Vergeet bij de Dissolve niet de optie "Create multipart Features uit te schake-
len" 

 
Voor het oplossen van slivers wordt meestal de Eliminate functie binnen ArcGIS 
gebruikt. Hierbij worden de slivers binnen het bestand geselecteerd, dit gebeurt 

meestal op basis van de oppervlakte. De wens was om dit uit te breiden, hiervoor is 

een kort onderzoek gedaan naar de mogelijkheden. De resultaten hiervan zijn te 
vinden in Bijlage 4 . Hierin wordt een oplossing aangedragen om een groot deel van 
de slivers in zo min mogelijk tijd op te lossen. 

5.4.1 Definitie, wat wordt verstaan onder slivers 
Technisch gezien is het niet heel ingewikkeld om slivers op te lossen, dit gaat ge-
makkelijk met de Eliminate  tool in de Toolbox van ArcGIS. Er moet echter eerst 
worden bepaald wat slivers zijn binnen het bestand. Hierbij moet u apart kijken naar 

Verwerving en Inrichting en Beheer. Deze laatste kan kleinere elementen (bijvoor-
beeld de landschapselementen) bevatten die geen slivers zijn. 

 
Verwerving en Inrichting 

 Elementen kleiner of gelijk aan 100 m2 kunnen worden gezien als slivers.  

 Zijn elementen groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2 kijk dan 

of dit slivers zijn of werkelijke percelen. Hiervoor gebruikt u de Vierkantsom-

trek ratio.  

 

Beheer 

Figuur 16 Dissolve op alle IMNA velden 
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 Elementen kleiner of gelijk aan 20 m2 zijn slivers 

Volgens de Index natuur en landschap heeft het kleinste element (L01.01) 

een minimaal oppervlak van 50 m2 (met als uitzondering Limburg die 20m2 

hanteert). Hieruit kan worden afgeleid dat alles kleiner dan 20 m2 te klein is 

om op te nemen als element en als sliver beschouwd kan worden. 

 Elementen groter dan 20 m2 en kleiner of gelijk aan 50 m2 met uitzondering 

van beheertypen L01.01 (poel), L01.03 (elzensingel), L01.05 (knip- of 

scheerheg), L01.06 (struweelhaag), L01.08 (knotbomen) en L01.13 (bo-

menrij/solitaire boom)) zijn een sliver. 

 Elementen groter dan 20 m2 en kleiner of gelijk aan 100 m2 die geen L-type 

als beheertype hebben kunnen worden beschouwd als sliver. 

 

Gezien de kleinere elementen in de Beheerlaag wordt het voor elementen groter dan 

100 m2 riskant om deze nog geautomatiseerd te bestempelen als sliver. Ook met de 

Vierkantsomtrek ratio kom je hier niet makkelijk uit omdat er veel smalle lijnvormi-

ge elementen voorkomen (landschapstypen en enkele agrarische randen). Het voor-

stel is dan ook om deze te behouden als losse elementen. 

5.5 Temporeel model 
Op advies van de klankbordgroep is het temporeel model aangepast op basis van 
het voorstel van Michiel Brouwer (Voorstel_IMNa_tempmod.docx, 6 juni 2014). 
Hierbij is het bijhouden van de historie vervallen en wordt enkel nog de levensduur 
bijgehouden. 
 

Bij het toepassen van de voorrangsregels is het mogelijk dat polygonen gesplitst 
en/of samengevoegd moeten worden. Wanneer dit gebeurt, is het nodig dit in het 

Temporeel model te verwerken.  
 
Bij het opsplitsen van een object behoudt het deel met het grootste oppervlak de 
IMNA-id en beginTijd. Het kleinste oppervlak wordt een nieuw object en moet dus 
een een nieuwe IMNA-id krijgen en als beginTijd wordt de datum van wijziging op-
gegeven. 

 
Wanneer twee vlakken worden samengevoegd, ontstaat er ook een nieuw object en 
krijgt deze dus een nieuwe IMNA-id en als beginTijd wordt de datum van wijziging 
opgegeven. 
 
Allereerst moet er worden bepaald waar er acties nodig zijn op het Temporeel mo-
del/identificatie. Dit kun je onder andere bepalen door een Summarize op de IMNA-

id te doen (Figuur 17). Hiermee krijg je in beeld wanneer een IMNA-id meer dan een 
keer voorkomt. Hierbij moet wel goed worden opgelet of het om slivers gaat (kleine 
knipresten die vaak overblijven na GIS acties) of werkelijke opsplitsingen van vlak-
ken (bijvoorbeeld een deel van een vlak is wel verworven en een deel niet). Voor 
het uitfilteren van de slivers zie het voorgaande hoofdstuk. 
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De tabel die hieruit komt, bevat een veld met alle IMNA-id's en een veld met het 

aantal keer dat een IMNA-id voorkomt. Bij elke waarde hoger dan '1' treedt het 

temporeel model in werking en moeten de begintijd en IMNA-id worden aangepast. 

 
Voor het automatisch invullen van de IMNA-id is door Nick Naus van Geodan een 
python codeblok geleverd die de IMNA-id berekent (NL.IMNA.{GUID}). Deze is ver-
werkt in het model ‘Calculate IMNA-id’ (Figuur 18) en te vinden in de toolbox VRN. 
 
 

 

 
Voor het invullen van de beginTijd/eindTijd kunt u het volgende commando gebrui-
ken in de Field Calculator: #yyyy-mm-dd#. Hierna zijn het temporeel model en de 

Figuur 17 Summarize op IMNA-id 

Figuur 18 Model 4: IMNA-id (GUID) invullen 



22 

 

identificatie verwerkt (elke record heeft nu weer een unieke ID en beginTijd, Figuur 
19) 
 

 

5.6 Combineren met doelbegrenzingen (alleen voor Verwerving en Inrichting) 
Daarnaast moeten alle binnengekomen data geknipt worden op basis van de meest 

recente NNN begrenzing. Alleen deze data worden meegenomen in de voortgangs-
rapportage. 
Hierbij wordt gekeken of de vlakken binnen de volgende lagen liggen: 

 
 Provinciaal Natuurnetwerk 
 NURG 
 Zuidwestelijke Delta 
 Maaswerken 
 RODS 
 Overige natuur 

 Natura2000 
 

Dit kunt u doen met bijvoorbeeld een Identity. Het is gemakkelijk om vooraf eerst 
de doelbegrenzingen te combineren tot een bestand zodat de Identity slechts een 
keer hoeft te worden uitgevoerd. 

 

Deze actie zal wederom slivers en gesplitste polygonen gaan opleveren. Het gaat 
hier echter om de oppervlakte berekening per doel. Dit wordt dus geaccepteerd. 
Hierbij wel de opmerking dat we in het Technisch Ontwerp nog moeten bekijken hoe 
de validator in de centrale omgeving hiermee omgaat (accepteert deze dubbele 
IMNA-id’s en kan deze de zwaardere bestanden aan door de slivers).  

 

5.7 Laatste kwaliteitscheck 

Voer nogmaals het kwaliteitsmodel uit om te checken of de uiteindelijke data vol-
doet aan de kwaliteitseisen. 
Alle natuurgebied buiten de grens van de realisatiedoelen, zoals genoemd in stap 6, 
is niet relevant voor informatie-uitwisseling voor de voortgangsrapportages natuur. 
Voor uitwisseling met de CLV voor de landelijke rapportage moet u dit deel uit de 
bestanden knippen. 

 
Hierna kunt u de definitieve dataset uploaden naar het CLV. 

Figuur 19 Identificatie en temporeel model verwerkt 
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6 Toelichting Overlap tabellen 

6.1 Leeswijzer 
In Bijlage 3 Voorrangstabellen vindt u de opgestelde voorrangstabellen. Hieronder 
volgt een toelichting.  
In de linker kolom en bovenste rij vindt u de bronlagen die gebruikt worden als input 
voor de voortgangsrapportage. Wanneer er een overlap plaatsvindt, zoekt u in deze 

twee kolommen de overlappende lagen op. Als ze elkaar kruisen, ziet u welk be-
stand hier voorrang krijgt. Bijvoorbeeld bij een overlap tussen Eigendom/Erfpacht 

(TBO) en Functieverandering (Figuur 20) vindt u in de tabel dat Eigendom/Erfpacht 
TBO voor gaat op Functieverandering. 

 

Lagen/Lagen 
Erfpacht/eigendom 
(TBO) 

Functieverandering 
(RVO) 

Erfpacht/eigendom 
(TBO) Keuze provincie Erfpacht/eigendom (TBO) 

Functieverandering 
(RVO) 

Erfpacht/eigendom 
(TBO)   

Gebiedscontract (Prov) 
Erfpacht/eigendom 
(TBO) 

Functieverandering 
(RVO) 

Figuur 20 Voorbeeld tabel voorrangsregels 

 
Er is voor gekozen om voor zoveel mogelijk overlappen vooraf een keuze te maken 
(groen gekleurd). Hiermee kan achteraf gemakkelijk achterhaald worden wat er 

gebeurd is als er een afwijking is of vragen komen waarom iets is verdwe-
nen/toegevoegd. Bij een eigen keuze provincie (oranje) krijg je mogelijk verschil-
lende interpretaties van overlap en is achteraf lastig te achterhalen waar een afwij-
king door komt. Ook voor het later samenvoegen van de provinciale bestanden is 
het gemakkelijker als er eenduidige keuzes zijn gemaakt bij overlap. 
De grijze vlakken houden in dat hier geen overlap verwacht wordt. 

 

6.2 Verwerving 
Voor Verwerving krijg je hieruit de volgende voorrangssituatie: 
 

1. Erfpacht/eigendom TBO (hierbij heeft erfpacht altijd voorrang op eigendom)  
2. Erfpacht/eigendom Overheid (hierbij heeft erfpacht altijd voorrang op eigen-

dom)  
3. Functieverandering (RVO) 
4. Gebiedscontracten 

          
Opmerkingen: 

 Bij de overlap tussen 2 onderlinge TBO’s is aangegeven dat de provincie zelf 
een keuze moet maken. Het gaat hier meestal om deel percelen, waarbij 
bijvoorbeeld de ene TBO 60% eigendom heeft en een andere TBO 40%. 

 Aan de Eigendom/Erfpacht TBO wordt in veel gevallen voorrang gegeven. De 
redenatie hierachter is dat de TBO’s gecertificeerd zijn en betrouwbare en 
mogelijk actuelere data zullen leveren (In het verleden waren in sommige 
gevallen percelen al wel verwerkt in de registratie van een TBO maar nog 

niet in het kadaster/RVO). 
 De gebiedscontracten is een categorie die enkel geldt voor Overijssel en 

Noord-Brabant. 
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6.3 Inrichting  

Voor Inrichting krijg je hieruit de volgende voorrangssituatie: 
 

1. Ingerichte percelen TBO 

2. Ingerichte percelen Overheid 
3. Gesubsidieerde inrichting (RVO) 

 

Opmerking: 
 Ingerichte percelen TBO krijgt in de meeste gevallen voorrang, wederom 

omdat deze gecertificeerd zijn en betrouwbare actuele data leveren. 
 

6.4 Beheer 

Voor Beheer krijg je hieruit de volgende voorrangssituatie: 
 

1. TBO, beheer met contract 
2. Beheerde percelen overheid 
3. Contracten SNL 
4. TBO, beheer zonder contract 
5. Overig beheer zonder contract 

 
Opmerkingen: 

 Ook hier krijgt Beheer met contract (TBO) voorrang wegens de eerder ge-
noemde redenatie. 

 Er wordt uitgegaan van een betrouwbare levering van de SNL contracten 

door RVO.nl. Daarom krijgen deze voorrang t.o.v. percelen waar geen be-
heer contract is (TBO en overig). 
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7 Bijlagen 

In de bijlagen bij de GIS-leidraad zijn beschrijvingen opgenomen van verschillende 
tools en technische uitwerkingen: 
 
Sommige tools en technische uitwerkingen zijn gebaseerd op input van DLG: 

 

1. Overzicht Brondata 

2. Modellen Toolbox Voortgangsrapportages Natuur 

3. Voorrangstabellen 

4. Uitwerking slivers 

5. Pilot dataconversie naar IMNa door TBO’s 

6. Pilot dataconversie NOK 2014 (provincie Noord-Brabant) 

7. Pilot werkwijze VRN (provincie Utrecht) 
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Bijlage 1 Overzicht Brondata 

Onderstaand overzicht komt uit de ‘Oplegnotitie uitwerking WAT vraag’. 

 

Begrenzingen/Doelen 

Bestand Bron/Eigenaar 

Begrenzingen (vastgestelde planolo-

gische EHS) 

Provincie 

EHS Grote Wateren EZ eigenaar, verkrijgbaar bij DLG 

(RVO.nl vanaf 2015) 

EHS Noordzee EZ eigenaar, verkrijgbaar bij DLG 

(RVO.nl vanaf 2015) 

Provinciegrenzen Kadaster (Top10NL) 

NURG DLG (vanaf 2015 RVO.nl) 

Zuidwestelijke Delta Zuid Holland?? 

Natura 2000 Ministerie van EZ 

 

Verwerving 

Bestand Bron/Eigenaar 

Erfpacht/Eigendom/ingebruikneming (TBO) TBO 

Erfpacht/Eigendom (overheid) Provincie (Export kadasterdata) 

Functieverandering RVO 

Gebiedscontracten Provincie (Overijssel en Noord-

Brabant) 

 

Inrichting 

Bestand Bron/Eigenaar 

Ingerichte percelen (TBO) TBO 

Ingerichte percelen (overheid) Provincie (Export kadasterdata) 

Gesubsidieerde inrichting Provincie/RVO (Natuurdatabase?) 

NB: 
 De status “onderhanden” komt te vervallen. Deze NOK-categorie komt niet voor 

in de VRN. 

 Er wordt uitgegaan van de inrichting van het oorspronkelijke natuurdoel.  Even-
tuele toekomstige kwaliteitsverbetering of aanpassing ambitietype wordt niet in 
beeld gebracht. 

 

Beheer 

Bestand Bron/Eigenaar 

Beheer met contract (TBO) TBO 

Beheer zonder contract (TBO) TBO 

Beheer met contract (overheid) Provincie/RVO 

NSW Landgoederen Provincie 

Contracten (voorloper) SNL RVO 

NB: 
 TBO’s hoeven niet alle beheergegevens te leveren, maar alleen percelen waar-

voor ze geen subsidie ontvangen. 
 In de brongegevens kan beheer met of zonder contract ook buiten de begren-

zing van het provinciale natuurnetwerk liggen. 

 

De overlap voorrangsregels en toelichting hierop behorende bij de hierboven ge-
noemde lagen zijn te vinden in bijlage 2. 
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Bijlage 2 Modellen Toolbox Voortgangsrapportages Natuur 

 

Model 1: Kwaliteitsborging 
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Model 2: Union IMNa databases  
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Model 3: Veld overlap vullen 
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Model 4: Calculate IMNA-id 
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Bijlage 3 Voorrangstabellen 

Verwerving 

Lagen/Lagen 
Eigendom/erfpacht 
(TBO) 

Functieverandering 
(RVO) Gebiedscontract (Prov) 

Eigendom/erfpacht (Over-
heid) 

Eigendom/erfpacht (TBO) Keuze provincie Erfpacht/eigendom (TBO) Erfpacht/eigendom (TBO) Erfpacht/eigendom (TBO) 

Functieverandering (RVO) Erfpacht/eigendom (TBO)   Functieverandering (RVO) Eigendom/erfpacht (Overheid) 

Gebiedscontract (Prov) Erfpacht/eigendom (TBO) Functieverandering (RVO)   Erfpacht/eigendom (Overheid) 

Eigendom/erfpacht (Over-
heid) Erfpacht/eigendom (TBO) 

Erfpacht/eigendom (Over-
heid) 

Erfpacht/eigendom (Over-
heid)   

Met hierbij de opmerking dat Erfpacht altijd voorrang heeft op Eigendom 

   

Definities verwerving 

Lagen/Lagen 
In Ei-
gendom 

In Erf-
pacht 

Functiever-
andering 

Gebiedscontract blijven-
de natuurgrond In gebruik bij TBO 

In gebruik bij derden 
(Eigenaar TBO) 

In Eigendom 
Keuze 
provincie 

In Erf-
pacht In Eigendom In Eigendom In Eigendom In Eigendom 

In Erfpacht 
In Erf-
pacht 

Keuze 
provincie In Erfpacht In Erfpacht In Erfpacht In Erfpacht 

Functieverandering 

In Eigen-

dom 

In Erf-

pacht   Functieverandering Functieverandering Functieverandering 

Gebiedscontract blijven-
de natuurgrond 

In Eigen-
dom 

In Erf-
pacht 

Functiever-
andering   

Gebiedscontract blijven-
de natuurgrond 

Gebiedscontract blijvende 
natuurgrond 

In gebruik bij TBO 

In Eigen-

dom 

In Erf-

pacht 

Functiever-

andering 

Gebiedscontract blijvende 

natuurgrond Keuze provincie Keuze provincie 

In gebruik bij derden 
(Eigenaar TBO) 

In Eigen-
dom 

In Erf-
pacht 

Functiever-
andering 

Gebiedscontract blijvende 
natuurgrond Keuze provincie Keuze provincie 
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Inrichting 

Lagen/Lagen Ingerichte percelen (TBO) Gesubsidieerde inrichting (RVO) Ingerichte percelen (Overheid) 

Ingerichte percelen (TBO) Keuze provincie Ingerichte percelen (TBO) Ingerichte percelen (TBO) 

Gesubsidieerde inrichting (RVO) Ingerichte percelen (TBO)   Ingerichte percelen (Overheid) 

Ingerichte percelen (Overheid) Ingerichte percelen (TBO) Ingerichte percelen (Overheid)   

    Algemene opmerking Inrichting: Afhankelijk van keuzes bij verwerving 

  
 

Beheer 

Lagen/Lagen 

Beheer met con-

tract (TBO) 

Beheer zonder con-

tract (TBO) 

Beheerde percelen 

overheid (Prov) 

Contracten SNL 

(RVO) 

Overig beheer zon-

der contract 

Beheer met contract 
(TBO) Keuze provincie 

Beheer met contract 
(TBO) 

Beheer met contract 
(TBO) 

Beheer met contract 
(TBO) 

Beheer met contract 
(TBO) 

Beheer zonder contract 

(TBO) 

Beheer met con-

tract (TBO) Keuze provincie 

Beheerde percelen over-

heid (Prov) 

Contracten SNL 

(RVO.nl) 

Beheer zonder contract 

(TBO) 

Beheerde percelen 
overheid (Prov) 

Beheer met con-
tract (TBO) 

Beheerde percelen 
overheid (Prov)   

Beheerde percelen 
overheid (Prov) 

Beheerde percelen 
overheid (Prov) 

Contracten SNL (RVO) 

Beheer met con-

tract (TBO) Contracten SNL (RVO) 

Beheerde percelen over-

heid (Prov)   

Contracten SNL 

(RVO.nl) 

Overig beheer zonder 
contract 

Beheer met con-
tract (TBO) 

Beheer zonder contract 
(TBO) 

Beheerde percelen over-
heid (Prov) 

Contracten SNL 
(RVO.nl)   
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Bijlage 4 Uitwerking slivers 

Inleiding 

Wanneer je geografische analyses doet met meerdere bestanden treden er vaak 

slivers op. Dit zijn kleine vlakjes die ontstaan doordat twee buitenlijnen van vlakken 

net niet recht op elkaar liggen (het geselecteerde element in de figuur  hieronder). 

Behalve dit soort losse vlakjes komen er ook situaties voor waar een dergelijk lang-

werpig vlakje met een korte kant vastzit (als een schiereiland) aan een groot vlak. 

 

 

In de werkwijze om tot een landelijke rapportage te komen, voeren we analyses uit  

met bestanden die zijn gebaseerd op een kadastrale ondergrond en bestanden die 

zijn gebaseerd op de topografische kaart (top10NL). Deze twee ondergronden ver-

tonen veel kleine verschillen en leveren dus veel slivers op. 

Technisch gezien is het niet heel ingewikkeld om slivers op te lossen, dit gaat ge-

makkelijk met de Eliminate  tool in de Toolbox van ArcGIS. Er moet echter eerst 

worden bepaald wat slivers zijn binnen het bestand. Hierbij moet apart worden ge-

keken naar Verwerving en Inrichting en Beheer omdat deze laatste kleinere elemen-

ten (bijvoorbeeld de landschapselementen) kan bevatten die geen slivers zijn. Hier-

uit komt het volgende voorstel naar voren. 

 

Verwerving en Inrichting 
 Elementen kleiner of gelijk aan 100 m2 kunnen worden gezien als slivers.  

 Bij elementen groter dan 100 m2 en kleiner of gelijk aan 500 m2 moet wor-

den gekeken of dit slivers zijn of werkelijke percelen. Hiervoor wordt de 

Vierkantsomtrek ratio gebruikt.  

 

Hierbij is als uitgangspunt gekozen voor de tekeninstructies vanuit het Natuurbe-

heerplan: wanneer een vlak kleiner is dan het minimum oppervlak van een beheer-

type (dit is als kleinste 500m2 voor enkele A-typen) kan dit niet kan worden aange-

vraagd en heeft het dus ook geen zin om in te tekenen. 

Vierkant Omtrek ratio (Eduard Bettonvil, provincie Noord Brabant) 

Met de Vierkant Omtrek ratio wordt de omtrek van een willekeurige polygoon verge-

leken met de omtrek van een vierkant met dezelfde oppervlakte als de polygoon. 

Vaak hebben slivers een klein oppervlak met een naar verhouding grote omtrek. 
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Voor de sliver uit bovenstaande afbeelding gaat dit om een oppervlak van 36,23 m2 

en een omtrek van 353,16 meter. Om de vergelijking te kunnen doen is de volgende 

formule nodig: 

Ratio  =  Omtrek  /  [ 4 * WORTEL( Oppervlakte ) ] 

 

Als voorbeeld berekenen we de ratio voor polygonen van kleine en grotere recht-

hoeken met dezelfde vorm: 

 

Korte zijde Lange zijde Omtrek  Oppervlakte Vierk.Ratio 

1 meter 9 meter 20 meter 9 m2 1,67 

10 meter 90 meter 200 meter 900 m2 1,67 

100 meter 900 meter 2000 meter 90000 m2 1,67 

 

Conclusie: De ratio blijft gelijk als de oppervlakte groter wordt. Een grote ratio duidt 

op een polygoon die een grote omtrek heeft in verhouding tot zijn oppervlak. Een 

polygoon met een oppervlak van 20 m2 en een ratio van 10 is te interpreteren als: 

deze polygoon heeft een omtrek die 10 maal langer is dan de omtrek van een vier-

kant met een oppervlak van 20 m2. 

 

De formule komt als volgt tot stand: 

 

1. Een polygoon heeft een oppervlakte van X en een omtrek van L. 

2. De lengte S van een zijde van een vierkant met oppervlakte X is: S = WOR-

TEL(X) 

3. De omtrek van dit vierkant is: Lvierkant = 4 * S 

4. De Vierkant Omtrek Ratio is: L / Lvierkant 

5. Uitgeschreven: Vierkant Omtrek Ratio  =  L  /  ( 4 * WORTEL (X) ) 

 

Hieronder enkele voorbeelden. Uit enkele steekproeven blijkt dat slivers beginnen 

vanaf een waarde(ratio) van ongeveer ‘5’. 

Opp 590 m2, omtrek 107 meter, Ratio 1,11, geen sliver 
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Opp. 188 m2, omtrek 125 meter, 

ratio 2,28, geen sliver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opp. 250 m2, omtrek 332 meter, ratio 5,2, sliver 
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Opp. 199 m2, omtrek 875 meter, ratio 15,4, sliver 

 

Beheer 
 Elementen kleiner of gelijk aan 20 m2 zijn slivers 

Volgens de Index natuur en landschap heeft het kleinste element (L01.01) 

een minimaal oppervlak van 50 m2 (met als uitzondering Limburg die 20m2 

hanteert). Hieruit kan worden afgeleid dat alles kleiner dan 20 m2 te klein is 

om op te nemen als element en als sliver beschouwd kan worden. 
 Elementen groter dan 20 m2 en kleiner of gelijk aan 50 m2 met uitzondering 

van beheertypen L01.01 (poel), L01.03 (elzensingel), L01.05 (knip- of 

scheerheg), L01.06 (struweelhaag), L01.08 (knotbomen) en L01.13 (bo-

menrij/solitaire boom)) zijn een sliver. 

 Elementen groter dan 50 m2 en kleiner of gelijk aan 100 m2 die geen L-type 

als beheertype hebben, kunnen worden beschouwd als sliver. 

Gezien de kleinere elementen in de Beheerlaag wordt het voor elementen groter 

dan 100 m2 riskant om deze nog geautomatiseerd te bestempelen als sliver. 

Ook met de Vierkantsomtrek ratio kom je hier niet makkelijk uit omdat er veel 

smalle lijnvormige elementen voorkomen (landschapstypen en enkele agrarische 

randen). Het voorstel is dan ook om deze te behouden als losse elementen. 
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Bijlage 5 Pilot dataconversie naar IMNa door TBO’s 

Tekenregels IMNA/datakwaliteit 

Vanuit Staatsbosbeheer lag er de vraag hoe om te gaan met de tekenregels vanuit 

het IMNA betreffende het NNN (NatuurNetwerk Nederland). Hierbij wordt aangege-

ven dat het knippen op deze laag door de provincies wordt gedaan, hiermee worden 

de in het NNN weggelaten wegen (volgens IMNA tekenregels) er automatisch uit 

geknipt. 

 

Daarnaast gelden de tekenregels wel voor de op te leveren lagen. Staatsbosbeheer 

geeft hierbij aan dat voor het eind van het jaar hun bestanden nog niet ‘TOP10 

proof’ zullen zijn, Natuurmonumenten heeft hier momenteel een project voor lopen. 

Verder wordt opgemerkt dat de provincies zelf ook niet allemaal op TOP10 tekenen 

(Fryslân bijvoorbeeld op luchtfoto, dit is echter conform IMNA, zie constraint bij af-

wijkingen groter dan 2 meter in de tekenregels) en dat de TOP10 tussendoor wijzigt. 

Natuurmonumenten lost dit op door bij de wijzigingen op te nemen op basis van 

welke TOP10 versie dit is gedaan. 

Natuurmonumenten vraagt of het opnemen van wegen/paden smaller dan 4 meter 

in omliggende beheertypen een richtlijn of verplichting is (dit is een richtlijn). Dit 

omdat sommige beheerders graag alle paadjes uit de beheerkaart geknipt willen 

hebben. 

 

In de Gegevenslevering protocollen (GLP’s) wordt verder bepaald in welke vorm 

metadata moet worden meegestuurd met de leveringen vanuit de bronhouders. 

 
Temporeel model en IMNA-id 

Het IMNA-id is bij de TBO’s in de huidige/toekomstige systemen (CMSi) niet makke-

lijk te integreren (zeker niet dit jaar meer). Hier moet dus een andere oplossing 

voor worden bedacht. Het voorstel vanuit de TBO’s is om het beheer van de IMNA-id 

centraal neer te leggen. Uiteindelijk komen we tot de oplossing dat de TBO’s wel een 

ID toevoegen en dit uploaden naar het CLV. Hieruit kunnen zij het volgende jaar 

deze set weer downloaden en vergelijken met de nieuwe set bij de TBO. De nieuwe 

en sterk gewijzigde percelen (geen randwijzigingen) krijgen dan een nieuwe IMNA-id 

en begintijd volgens het temporeel model. De gehele set zal vervolgens weer ge-

upload worden naar het CLV. 

Jeroen stuurt Lizelotte en Fred hiervoor twee vergelijkingstools die ze mogelijk kun-

nen gebruiken hiervoor. 

 

Verder nog de vraag hoe het zit met gewijzigde percelen. Als een vlak precies in 

tweeën wordt gesplitst (dus beide delen even groot in oppervlak). Welke krijgt dan 

de nieuwe ID. Hierover moet iets worden opgenomen in de praktijkhandleiding. 

 
IMNA definities per attribuut 

Algemeen 

Provinciecodes worden niet door de bronhouders ingevuld, dit gebeurt achteraf au-

tomatisch in het centrale systeem (dit is al verwerkt in de 1.01 versie van het Rap-

port IMNA definities en uitgangspunten). 

 

GebiedBeheer 

Het is de bedoeling dat de TBO’s alles leveren wat ze hebben (dus geen filters op 

wel/niet contract, Eigendom/ingebruikneming enz.). De provincies verwerken de 

overlappen die hierdoor ontstaan automatisch met de opgestelde voorrangsregels. 
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BeginTijd; De wens is hier om ook 31-12-2010 in te kunnen vullen voor de percelen 

zonder contract. Dit wordt aangepast in de Rapportage. 

 

EenheidNummer; Er bleek verwarring over wat hier in te vullen vanuit de TBO’s. Dit 

veld is echter vooral bedoeld voor RVO.nl en daarnaast ook optioneel. Voorgesteld 

wordt om per laag een overzicht te geven van welke velden verplicht en welke opti-

oneel zijn voor de TBO’s. Deze actie zal onderdeel zijn van de GLP’s. 

 

Beheerpakket; verwarring over wat hier in te vullen bij natuurtypen (die kennen 

geen beheerpakketten zoals A en L typen hebben). Daarnaast bevatten de provin-

ciale kaarten niet alle vlakken van de TBO’s. De wens zou hier zijn dat de provincies 

alle elementen overnemen en vervolgens de delen die ze niet willen subsidiëren op 0 

(niet subsidiabel) zetten. 

Voor nu wordt dit opgelost door het veld conditioneel te maken (enkel verplicht voor 

provincies). Daarnaast wordt de codelijst uitgebreid voor de L- en A-typen met de 

korte codes (zoals L01.01 ipv L01.01.01a) deze laatste worden namelijk niet door de 

TBO’s gebruikt. 

 

GebiedInrichting 

Dit wordt momenteel niet door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bijgehou-

den. Dit kunnen ze dus niet leveren. Voor de NOK werd hiervoor door DLG een rond-

je gemaakt bij de districtshoofden om te achterhalen wat was ingericht. Voorgesteld 

wordt een omgezette NOK 2014 (IMNA formaat) als basis te gebruiken. De TBO’s 

zullen vervolgens moeten achterhalen wat er ten opzichte van die basis is ingericht. 

Hiervoor moet wel een landelijk NOK bestand in IMNA formaat beschikbaar komen 

(kan per provincie worden samengesteld, maar het heeft de voorkeur om voor ver-

spreiding de bestanden van alle provincies samen te voegen). 

 

GebiedVerwerving 

Gevraagd wordt of dit nu alles is wat de TBO’s in eigendom en erfpacht hebben (in-

gebruikneming dus niet). Het komt er op neer dat alles (ongefilterd) uitgeleverd 

moet worden. De provincies doen vervolgens de overlay’s met andere lagen. 

 

Contractnr; er bleek verwarring over wat hier moest worden ingevuld. Dit veld is 

bedoeld voor de contractnummers van RVO.nl. Het is dan ook optioneel in te vullen. 

Deze wordt ook meegenomen in het overzicht met verplichte en optionele velden 

voor de TBO’s. 

 

DoelVerwerving; dit wordt door TBO’s niet bijgehouden. De provincie is echter ver-

antwoordelijk voor het vullen van dit veld. Hoeft dus niet te worden ingevuld door 

de TBO’s. 

 

Statusverwerving, Functieverandering; wordt niet bijgehouden door TBO’s. Dit wordt 

geleverd door RVO.nl. Dus niet nodig vanuit de TBO’s. 

 
Bespreken geleverde data 

Ter voorbereiding op de workshop zijn er door Staatsbosbeheer en Natuurmonu-

menten als voorbeeld leveringen gedaan. Daarmee is gekeken hoe gemakkelijk deze 

zijn om te zetten naar een IMNA bestand. De uitkomsten hiervan zijn besproken in 

de workshop. Hieronder worden deze kort behandeld: 

 
 Naast Eigendom en Erfpacht is ook de ingebruikneming van belang. Hier is 

afgesproken dat de TBO’s een ongefilterd bestand leveren. 
 De L- en A-typen moeten minstens tot op Beheertype niveau worden opge-

nomen (bijvoorbeeld L01.01 of A.01.01). Anders worden deze door het cen-

trale systeem niet geaccepteerd (zie hiervoor ook de domain Beheerpakket 
in de IMNA template database). 
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 Typen als N99/E00.01 staan niet in de IMNA definities. In het FO is enkel 
opgenomen dat input aan IMNA moet voldoen (wat zou betekenen dat deze 
codes niet doorkomen). Dit moet in het technisch ontwerp (van het CLV) 
worden meegenomen. Extra codes moeten wel worden toegestaan. 

 

Natuurmonumenten zal na de vakantie van Fred een nieuw (landelijk) bestand op-

sturen wat te gebruiken is in de komende pilots bij de provincie. 
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Bijlage 6 Pilot dataconversie NOK 2014 (provincie Noord-Brabant) 

Conversie NOK bestand naar IMNA 

Wat betreft de conversie van NOK naar IMNA zijn we tot de volgende conclusie ge-

komen. Dit gaat enkel om Verwerving en Inrichting, met Beheer wordt niks gedaan 

binnen de NOK. 

 

Verwerving: 

 

Veld NOK Veld IMNA 

STATUS_VERWERVING statusVerwerving 

DLG: Zie opmerking bronHouder 

EIGENAAR/BEHEERDER typeEigenaar 

DOEL_VERWERVING doelVerwerving 

 

 Bij Bronhouder zal worden ingevuld: DLG (eigenaar NOK). 

Inrichting: 

 

Veld NOK Veld IMNA 

STATUS_INRICHTING statusInrichting 

DLG: Zie opmerking bronHouder 

EIGENAAR/BEHEERDER typeBeheerder 

 

 Bij Bronhouder zal worden ingevuld: DLG (eigenaar NOK). 

Hierbij moet ook worden gekeken naar de verschillende waarden binnen de velden. 

Hiervoor is de volgende conversie bedacht. Hierbij de volgende opmerkingen: 
 Er is een verduidelijking nodig van de verschillende codelijsten, bijvoorbeeld 

wat wordt er bedoeld met ‘overige natuur’ (Doel realisatie) en ‘Overige par-

tij’, ‘Overige erkende TBO’ (type beheerders) 

 Wanneer er een ‘-‘ staat betekend dit dat deze waarde niet terug komt in 

IMNA 

Verwerving: 

STATUS_VERWERVING (NOK) StatusVerwerving (IMNA) 

Niet verworven - 

Verworven In Eigendom/In erfpacht 

Beheer door TBO In gebruik bij TBO 

Functieverandering Functieverandering 

Landbouwkundige pacht In gebruik bij derden – eigenaar TBO 

Tijdelijk gebruik binnen inrichtingspro-

ject 

- 

 

 De status ‘Niet verworven’ is feitelijk, niet blijvend gerealiseerd en dat blijft 

open in de realisatie t.o.v. de grens van het Natuurnetwerk NL. 
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STATUS_INRICHTING (NOK) StatusInrichting (IMNA) 

Niet ingericht Niet Ingericht 

Ingericht Ingericht 

Onderhanden - 

Niet van toepassing - 

 

 Onderhanden valt weg als realisatievorm 

DOEL_VERWERVING (NOK) doelRealisatie (IMNA) 

Nieuwe natuur Provinciaal Natuurnetwerk  

Natte natuur Zuidwestelijke Delta 

Robuuste ecologische verbindingszone Provinciaal Natuurnetwerk  

RODS RODS 

Bufferzone - 

Ruilgrond -  

NURG NURG  

NRJ Provinciaal Natuurnetwerk 

Grensmaas Maaswerken  

Zandmaas I Maaswerken 

Opdrachten derden - 

Boeren voor natuur - 

Zandmaas II Maaswerken 

Landbouw extensivering - 

Bos en landschap - 

Delta natuur Zuidwestelijke Delta  

RodS zoekgebied RODS 

Niet van toepassing - 

 

 Bestaande natuur moet in principe aan de realisatie van nieuwe natuur wor-

den toegevoegd als gerealiseerd. Van de bronhouders hopen we vervolgens 

daar meer informatie over te ontvangen. 

 De kolom doelrealisatie kan meerdere waarden hebben, waardoor overlap 

tussen doelen weergegeven wordt (multipliciteit). 

 

BEHEERDER_EIGENAAR (NOK) typeEigenaar/typeBeheerder/bronHouder 

(IMNA) 

STAATSBOSBEHEER Staatsbosbeheer 

NATUURMONUMENTEN Natuurmonumenten 

IT FRYSKE GEA Provinciaal landschap 

HET GRONINGER LANDSCHAP Provinciaal landschap 

HET OVERIJSSELS LANDSCHAP Provinciaal landschap 

LANDSCHAP NOORD-HOLLAND Provinciaal landschap 

HET ZUID-HOLLANDS LANDSCHAP Provinciaal landschap 

HET ZEEUWSE LANDSCHAP Provinciaal landschap 

HET NOORDBRABANTS LAND-

SCHAP 

Provinciaal landschap 

HET LIMBURGS LANDSCHAP Provinciaal landschap 

OVERIGE TERREINBEHEERDERS Overige erkende TBO’s 

HET DRENTSE LANDSCHAP Provinciaal landschap 

HET FLEVO LANDSCHAP Provinciaal landschap 

HET UTRECHTS LANDSCHAP Provinciaal landschap 

BUREAU BEHEER LANDBOUW-

GRONDEN 

- 

PARTICULIER Particulier 
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BEDRIJF Particulier 

WILLEKEURIGE GEMEENTE Gemeente 

HET GELDERSCH LANDSCHAP EN 

KASTELEN 

Provinciaal landschap 

RIJK Rijk 

WATERSCHAP Waterschap 

FINANCIEN KROONDOMEINEN Overige overheidspartij 

WERELD NATUUR FONDS Overige erkende TBO’s 

BV ENNEMABORGH Overige erkende TBO’s 

G.A.VAN DER LUGT STICHTING Overige partij 

STICHTING MARKE VRAGENDER 

VEEN 

Overige erkende TBO’s 

STICHTING GOOISCH NATUURRE-

SERVAAT 

Overige erkende TBO’s 

LANDSCHAP WATERLAND Overige erkende TBO’s 

PROVINCIE Provincie 

RECREATIESCHAP Recreatieschap 

WATERLEIDINGBEDRIJF Waterleidingmaatschappij 

CONSORTIUM GRENSMAAS Overige partij 

STICHTING EDWINA VAN HEEK Overige partij 

STICHTING IJSSELLANDSCHAP Overige partij 

ST. INSTANDHOUDING GOEDEREN 

EN RECHTEN HUIS BERGH 

Overige partij 

STICHTING TWICKEL Overige erkende TBO’s 

WEGBEHEERDER - 

Niet relevant - 

 

 Een provinciaal landschap kan ook in een andere provincie eigendom-

men hebben. Ze leveren dan ook onafhankelijk van provinciegrens aan, 

of – indien direct aan provincie en niet via CLV – aan meerdere provin-

cies. 
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Bijlage 7 Pilot werkwijze VRN (provincie Utrecht) 

Met de systemen van de provincie Utrecht is de voorgestelde werkwijze uit de GIS 

leidraad getoetst. De pilot is uitgevoerd door Jeroen Smal (Nieuwland) met mede-

werking van Cora Bergshoeff (provincie Utrecht)en  in opdracht van BIJ12 (Jacques 

Duivenvoorden en Vincent Janssen). 

Hiervoor waren de volgende bronbestanden beschikbaar: 

 Staatsbosbeheer, Verwerving en Beheer 

 RVO.nl, Functieverandering, Inrichting en Beheer 

 NOK 2013 (deze is gebruikt als opvuller gezien data van andere 
TBO’s/kadaster nog niet beschikbaar was) 

Deze bronbestanden zijn omgezet naar een IMNA formaat (IMNA database versie 
0.3) om de situatie te simuleren zoals data uit het CLV systeem beschikbaar komen. 
Bij het uitvoeren van de voorgestelde werkwijze is een aantal punten naar voren 
gekomen. 

Aannames 
Om de pilot te kunnen uitvoeren zijn de volgende aannames gedaan. 

 Uit de bestanden van Staatsbosbeheer bleek geen verschil tussen Beheer 

met/zonder contract. Om dit onderscheid te kunnen maken is gekozen om 

alles wat Staatsbosbeheer als ‘in beheer’ aangeeft en in de Natuurdatabase 

van RVO.nl voorkomt op te nemen als ‘met contract’. Alle overige vlakjes 

krijgen als beheerstatus ‘zonder contract’. 

Bevindingen per thema: 

 
Werkwijze samenvoegen data 

 De namen van input IMNA bestanden aanpassen (bijvoorbeeld gebiedVer-

wervingSBB bij een bestand van Staatsbosbeheer). Dit maakt identificatie 

na het uitvoeren van de Union makkelijker (de naam van het bestand wordt 

meegenomen in het FID veld in de Union, de overige velden krijgen een op-

lopend nummer (bijvoorbeeld ‘bronhouder_1’) en zijn daardoor lastiger uit 

elkaar te houden. 

 Een lege Template als input gebruiken bij de Union werkt niet. Zolang er 

geen data in een bestand zit pakt de Union deze niet. De workaround die 

gebruikt is om dit op te lossen is een Join met de lege database uit te voe-

ren en het bestand vervolgens te exporteren. 

 Om het verwerken van de overlap gemakkelijker te maken zijn er 2 Velden 

toegevoegd na de Union. Dit is ook verwerkt in een model. Het gaat om de 

volgende velden 

o Overlap, Tekst, 5 lang; hierin is Ja/Nee ingevuld afhankelijk of er 

overlap plaatsvindt met een andere laag. 

o Voorrang, Tekst, 50 lang; hierin wordt aangegeven welke laag voor-

rang heeft (bijvoorbeeld TBO (SBB) of RVO (functieverandering) 
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Om te bepalen waar Ja/Nee moet worden ingevuld in het veld Overlap is een selec-

tie gebruikt o.b.v. het FID veld (wanneer hier -1 staat komt de record niet voor in 

de desbetreffende laag. Als alternatief zou hiervoor ook een van de verplichte IMNA 

velden kunnen worden gebruikt: 

"FID_GebiedVerwervingNOK" = -1 AND "FID_GebiedVerwervingSBB" <> -1 AND 

"FID_GebiedVerwervingRVO" = -1 

 
Wanneer er geen overlap plaatsvindt (Veld ‘Overlap’ met waarde ‘Nee’) heb ik ge-

merkt dat het nog steeds makkelijk is om in het veld voorrang te vermelden welke 

laag daar als enige voorkomt. Hierdoor kunnen achteraf in een keer alle records van 

bijvoorbeeld Staatsbosbeheer worden geselecteerd en gekopieerd naar de lege vel-

den 

De voorrangsregels lijken gemakkelijk toe te passen. De tabellen zijn op basis van 

deze pilot verduidelijkt in de GIS-leidraad. Tijdens de pilot is gewerkt met een be-

perkte dataset (een TBO + RVO + NOK als opvulling). Mogelijk wordt de overlap dus 

ingewikkelder bij meer lagen. Verder zit er geen overlap in deze bestanden tussen 

TBO’s. Hierdoor hoeven geen eigen keuzes provincies te worden gemaakt. 

 

Temporeel model 

Voor Temporeel model is de volgende werkwijze gebruikt. Eerst een Frequency op 

de IMNA-ID om te bepalen hoe vaak een IMNA-ID voorkomt. Bij 1x voorkomen is er 

geen actie nodig (er heeft geen wijziging plaatsgevonden). Bij 2 of meer moet er 

worden gekeken wat er is gewijzigd en mogelijk moet de IMNA-id en beginTijd aan 

worden gepast. 

 

Datakwaliteit (slivers) 

Door de Union krijg je erg veel slivers. In de pilot met de provincie Fryslân moet 

vooral aandacht worden besteed aan welke vlakken als sliver worden bepaald (op 

basis van bijvoorbeeld oppervlak in combinatie met oppervlak/omtrek ratio). Het 

heeft de voorkeur hier uniforme regels voor op te stellen en in de GIS-leidraad op te 

nemen. 

De dissolve op alle velden lost al een groot deel van de slivers op. Vlakken die door 

de Union zijn opgeknipt (door een overlap met een vlak uit een andere laag) worden 

als ze nog dezelfde attributen hebben weer samengevoegd. 

 

Vragen 

Uit de pilot zijn de volgende vragen voor de Klankbordgroep naar voren gekomen: 

TBO’s leveren niet aan welk beheer een contract heeft. Dit moeten de provincies zelf 

aangeven. In de pilot is gekeken of een beheerd perceel ook in de Natuurdatabase 

van RVO.nl voorkomt, zo ja dan ‘met contract’ zo nee dan ‘zonder contract’. Dit gaat 

op voor bijna alle TBO’s. Staatsbosbeheer is echter een uitzondering, hoe gaan we 

hier mee om? 

 

 

 


