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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Tot op heden werd de Natuurmeting Op Kaart (NOK) gebruikt om over de status van de natuur in 
Nederland (kwantiteit) te rapporteren. In het Natuurpact zijn afspraken vastgelegd over de 
uitvoering van het natuurbeleid door provincies. De provincies zijn verantwoordelijk voor een 
adequate informatievoorziening voor zowel de kwantiteit als kwaliteit. Provincies moeten vanaf 
2015 jaarlijks rapporteren over de voortgang van het Natuur Netwerk Nederland (NNN)(kwantiteit).  
 
De benodigde informatie over verwerving, inrichting en beheer van gebieden binnen het NNN 
wordt bij de bronhouders opgehaald en vervolgens door de provincies verzameld en geanalyseerd. 
De laatste stap is het daadwerkelijk opstellen van de provinciale en landelijke 
voortgangsrapportages Natuur (VRN). 
 
Het InformatieModel Natuur (IMNa) is een belangrijke schakel in het tot stand komen van deze 
rapportages. Het IMNa beschrijft de gegevensdefinitie en samenhang van gegevens die nodig zijn 
voor het samenstellen van de rapportages. Op basis van het IMNa worden gegevens aangeleverd 
van bronhouders naar provincies en van provincies naar een landelijke voorziening. 
 
In dit document zijn de vernieuwde definities en uitgangspunten beschreven voor het IMNa 
productmodel “natuurontwikkeling” dat de basis is voor de gegevensuitwisseling ten behoeve van 
de voortgangsrapportage natuur.  
 

1.2 Uitgangspunten 

 Deze rapportage is een vertaling van het document “Oplegnotitie uitwerking Wat vraag 
natuurrapportages” (versie 3 april 2014) naar concrete IMNa definities. 

 De inhoud van deze rapportage kan gebruikt voor het opstellen van de technische 
producten en de GIS leidraad in het project “voortgangsrapportages Natuur”. 

 Startpunt van de vertaling naar IMNa definities, zijn de huidige, vigerende definities van 
IMNa 2.0. 

 De IMNa standaard niet alleen uit het UML klassediagram, maar ook uit een begeleidend 
document waar de context, uitgangspunten en het model zelf in beschreven wordt. Een 
gedeelte van de inhoud van deze rapportage wordt overgenomen in de nieuwe versie van 
de IMNa standaard. 

1.3 Doel 

Dit rapport beschrijft het resultaat van de vertaling van de “wat-vraag” naar IMNa met als doel: 

 Vastleggen definities en samenhang van gegevens voor IMNa productmodel 
“natuurontwikkeling”. 

 Vastleggen uitgangspunten voor het gebruik van IMNa voor het opstellen van de 
voortgangsrapportages natuur. 

 Beschrijving van het temporele-en identificatiemodel conform NEN3610 dat gebruikt wordt 
in het IMNa productmodel “natuurontwikkeling”. 
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1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 1 beschrijft de aanleiding en het doel van deze rapportage. Hoofdstuk 2 beschrijft in het 
kort de gebruikte methode voor het uitvoeren van de analyse en hoofdstuk 3 geeft een overzicht 
van de resultaten van de analyse.  
In Bijlage I wordt het vernieuwde productmodel “natuurontwikkeling” in detail beschreven. De 
tabellen in deze bijlage zijn een rechtstreekse vertaling van het UML klassediagram. 

 

1.5 Bronnen 

Tabel 1: overzicht gebruikte bronnen 

Omschrijving Auteur 
Inhoud voortgangsrapportages natuur tbv AACVP – 8 januari 2014.doc BIJ12/provincies 
Oplegnotitie uitwerking WAT vraag natuurrapportages - 15apr2014.doc BIJ12/DLG 
Notulen overleggen technische klankbordgroep BIJ12 
Notulen overleggen AACVP-werkgroep BIJ12 
Informatiemodel_Natuur_v2.0.pdf Geodan/DKN 
NEN-3610:2011.pdf Geonovum 
Notulen technische klankbordgroep 26 juni 2014 
Notulen technische klankbordgroep 22 mei 2014 

BIJ12 
BIJ12 

Notulen AACVP werkgroep VRN 13 mei 2014 BIJ12 
Notulen AACVP werkgroep VRN 10 juni 2014 BIJ12 
Reviewopmerkingen Rob de Bruin 
Reviewopmerkingen Albert de Graaf 

Rob de Bruin (BIJ12) 
Albert de Graaf 
(provincie Flevoland) 
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2 Methode  

Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft een analyse uitgevoerd om de informatiebehoefte van de 
provincies te achterhalen. In deze analyse is onderzocht welke informatie de provincies nodig 
hebben om hun provinciale en de landelijke voortgangsrapportages natuur te kunnen opstellen 
rekening houdende met de inhoud van het natuurpact. Ook is een begin gemaakt in deze analyse 
met het beschrijven van de definities. 
 
Nog voordat bovenstaande analyse afgerond was, is gestart met de vertaling van de 
informatiebehoefte naar concrete IMNa definities met behulp van workshops, literatuuronderzoek 
en werkgroepoverleggen. Het IMNa is een gezamenlijk product dat opgesteld is met de 
stakeholders van de DKN. Er is daarom gepoogd om zoveel mogelijk betrokkenheid van de 
verschillende stakeholders te garanderen bij de, in deze analyse gebruikte, methode. 
 
Workshops 
Er zijn 2 workshops georganiseerd waarbij samen met afgevaardigden van verschillende 
stakeholders van de Digitale Keten Natuur (DKN) gewerkt is aan de concretisering van het 
informatiemodel.  
 

 De eerste workshop is samen met afgevaardigden van de provincies, BIJ12, DLG en 
RVO.nl gehouden. De focus tijdens deze workshop lag bij het concretiseren van de 
algemene uitgangspunten die beschrijven hoe de gegevens worden ingewonnen, welke 
gegevens worden ingewonnen en wat er precies gerapporteerd moet worden. 

 

 De tweede workshop is samen met afgevaardigden van de provincies, BIJ12, RVO.nl, 
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten gehouden. De focus lag hier bij het concretiseren 
van de definities van de IMNa klassen en attributen en het bespreken van de inhoud van 
de verschillende codelijsten en enumeraties. Deze workshop is ook gebruikt om bij de 
terrein beherende organisaties (TBO’s) te peilen in hoeverre zij de gevraagde gegevens 
kunnen leveren. 

 
Literatuuronderzoek 
Gedurende het hele traject zijn de opgestelde definities en uitgangspunten getoetst aan de 
(inter)nationaal geldende geo-standaarden. Ook het gebruikte temporele model is geheel volgens 
NEN3610:2011 geïmplementeerd.  
 
Werkgroepoverleggen 
Gedurende het traject van het opstellen van IMNa definities zijn enkele punten naar voren 
gekomen waar tijdens de workshops geen beslissing over genomen kon worden. Deze 
beslispunten zijn ingebracht in de maandelijkse AACVP-werkgroepoverleggen waarin een 
afgevaardigde van iedere provincie aan deelneemt. Deze werkgroep heeft het mandaat om 
inhoudelijke beslissingen te nemen binnen de projectcontext. 
 
Rapportage 
In deze eindrapportage zijn alle resultaten die gedurende het gehele traject behaald zijn, 
uiteengezet. Een gedeelte van de inhoud van deze rapportage wordt overgenomen in het IMNa 
document. 
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3 Resultaat 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene uitgangspunten voor het gebruik van IMNa 
(paragraaf 3.1), de genomen besluiten (paragraaf 3.2) en een uitwerking van het temporele model. 
Bijlage I beschrijft het daadwerkelijke gegevens-en definitiemodel van het IMNa productmodel 
‘natuurontwikkeling’. 

3.1 Uitgangspunten 

 Het totaal wat is gerealiseerd voor verwerving, inrichting en beheer wordt door de 
provincies met behulp van de IMNa uitwisselstandaard in beeld gebracht.  

 Het restant is het verschil tussen de opgave NNN en hetgeen gerealiseerd op een bepaald 
moment. Een nauwkeurige beschrijving van de rekenregels om het restant te bepalen zijn 
geen onderdeel van IMNa, maar komen in de werkomschrijving voor de provincies. 

 Voor ieder IMNa klasse “GebiedVerwerving”, “GebiedInrichting”, “GebiedBeheer” wordt 
apart gerapporteerd.  

 

3.2 Besluiten 

De besluiten in deze paragraaf zijn afgestemd met en goedgekeurd door de AACVP werkgroep 
waar afgevaardigden van alle provincies aan deelnemen. 

3.2.1 NNN begrenzing 

Voor het natuurpact is het noodzakelijk om de begrenzing van de NNN als een aparte kaartlaag te 
definiëren. Het is niet mogelijk om de NNN als onderdeel van de ambitiekaart aan te geven, omdat 
de NNN in theorie buiten de ambitiekaart kan liggen. In IMNa is ook een aparte klasse voor de 
NNN begrenzing opgenomen. 

 De NNN wordt in principe als netto begrenzing opgegeven. Netto begrenzing is dus 
exclusief “grote wegen”, parkeerplaatsen, bebouwing en dergelijke. Deze begrenzing kan 
dus afwijken van de, door de provinciale staten vastgestelde, begrenzingen in de 
structuurvisie.  

 De netto begrenzing is de begrenzing van het provinciale NNN alleen daar waar ook een 
A, L of N beheertype onder ligt in de ambitiekaart. (Op dit moment is dit nog niet bij alle 
provincies het geval.) 

 

3.2.2 Begrenzingen ‘DoelRealisatie’ 

In de landelijke rapportage wordt ook gerapporteerd over de hoeveelheid verworven, ingerichte en 
in beheer zijnde gebieden binnen de volgende landelijke begrenzingen: Natura2000, NURG, 
Zuidwestelijke Delta, Maaswerken en RODS.  
De AACVP werkgroep heeft er voor gekozen om deze analyse niet op basis van een landelijke 
dataset in de landelijke voorziening te laten plaatsvinden, maar om per provincie de analyse uit te 
voeren. De provincies geven dus in de datasets naar de landelijke voorziening per gebied aan 
binnen welke begrenzing(en) deze liggen. 
Het belangrijkste argument van de AACVP werkgroep voor dit besluit is de behoefte om de 
controle en sturing van de analyses bij de provincie zelf te houden. 
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3.2.3 Topografie 

 De IMNa klasse “GebiedVerwerving” is begrensd op basis van kadastrale percelen,  

 De IMNa klasse “GebiedInrichting” is bij voorkeur begrensd op basis van de ambitiekaart. 

 De IMNa klasse “GebiedBeheer” is begrensd op basis van Top10. Agrarisch natuurbeheer 
is begrensd op basis van het Agrarisch Areaal Nederland (AAN). 

 

3.2.4 Topologie 

 Overlap tussen gebieden binnen één van de drie IMNa klassen is niet toegestaan in de 
levering van provincies naar de landelijke voorziening.  

 Overlap die ontstaat op basis van beleid of regels in de subsidieregelingen in de levering 
van bronhouders naar de provincie voor de drie IMNa klassen is wel toegestaan. 
Bijvoorbeeld: in de IMNa klasse ‘GebiedBeheer’ is overlap toegestaan tussen objecten met 
een ganzen-en recreatiebeheerpakket met objecten met andere beheerpakketten. De 
exacte regels over de toegestane overlappen worden gedurende de implementatie 
uitgewerkt. 

3.2.5 Nauwkeurigheid rapportagegegevens 

Bronhouders leveren de onder andere de verwervingsgegevens aan op basis van kadastrale 
percelen. De NNN begrenzing is gebaseerd op de Top10. De provincie voegt datasets met 
verschillende begrenzingen samen waardoor er snijresten ontstaan.  
 

 
Figuur 1 De dikgedrukte grijze lijnen zijn de NNN begrenzing terwijl  
de dunne grijze lijnen de kadastrale grenzen weergeven.  
De rood gearceerde gebieden worden nooit als “verworven”  
gerapporteerd terwijl deze wel al verworven zijn. 

 
Het is niet duidelijk wat de daadwerkelijke afwijking is in hectares tussen de kadastraal verworven 
percelen binnen NNN en de gerealiseerde NNN op basis van de Top10. In de rapportages kunnen 
hiervoor afwijkingen ontstaan waardoor delen van verworven gebieden niet meetellen als 
‘verworven’ in de rapportages (de rood gearceerde gebieden in figuur 1). 

 
Het is onbekend hoe groot deze afwijking is in hectares.  
De AACVP werkgroep heeft besloten deze onbekende afwijking te accepteren. Er vinden geen 
geometrische correcties plaats. 

3.3 IMNa definities 

In bijlage I staan de meest recente IMNa definities beschreven die van belang zijn voor de 
Voortgangsrapportages Natuur; het IMNa productmodel “natuurontwikkeling”. Voor 
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natuurontwikkeling zijn 3 belangrijke klassen gedefinieerd:  
1. GebiedVerwerving 
2. GebiedInrichting 
3. GebiedBeheer 

 
Op basis van de IMNa uitwisselstandaarden worden tussen bronhouders en de provincies (op 
basis van nog nader op te stellen overeenkomsten) en tussen de provincies en de landelijke 
voorziening gegevens uitgewisseld. De uitwisselstandaarden zijn gebaseerd op het UML 
klassediagram van IMNa (zie figuur 3).  
Deze klassen bestaan uit meerdere attributen (velden). Sommige van die attributen mogen alleen 
ingevuld worden met waarden uit codelijsten of enumeraties. Enumeraties zijn vaststaande 
codelijsten waarvan de waarden niet veranderen. Codelijsten zijn aan verandering onderhevig.  
 
Ieder IMNa object heeft een unieke identificatie. Voor het productmodel “natuurontwikkeling” is 
gekozen voor een beperkte vastleggen van de materiele historie van een object. In de paragrafen 
3.3.1, 3.3.2 en 3.3.3 wordt hier verder op ingegaan. De GIS leidraad (praktijkhandleiding voor het 
productmodel “natuurontwikkeling) beschrijft hoe de provinciale medewerker onderstaande regels 
in de praktijk kan uitvoeren. 
 
De identificatie en het temporele model is overgenomen van NEN3610:2011, de Nederlandse 
standaard voor geo-informatiemodellen.  
 

3.3.1 Identificatie 

 
Ieder object (gebied) uit de 3 IMNa klassen “GebiedVerwerving”, “GebiedInrichting” en 
“GebiedBeheer” krijgt een uniek IMNa-id toegewezen door de bronhouder.  
Een IMNa-id is als volgt opgebouwd: ‘NL.IMNa[GUID]’.  

 

 
Figuur 2: IMNa object met unieke identificatie en materiele levensduur en historie volgens 
NEN3610:2011 

 
Een IMNa-id blijft gedurende de gehele levensduur van een object (totdat het attribuut eindTijd 
gevuld is) hetzelfde.  

 
 

 class IMNa hoofdmo...

«featureType»

GeoObject

«materieleLevensduur»

+ beginTijd:  DateTime [0..1]

+ eindTijd:  DateTime [0..1]

«materiëleHistorie»

+ beginGeldigheid:  DateTime

+ eindGeldigheid:  DateTime [0..1]

«identificatie»

+ identificatie:  CharacterString

«featureType»

NEN3610::FunctioneelGebied

+ typeFunctioneelGebied:  TypeFunctioneelGebied [0..1]

«featureType»

NEN3610::RegistratiefGebied

«dataType»

nen3610::NEN3610ID

+ lokaalID:  CharacterString

+ namespace:  CharacterString

+ versie:  CharacterString [0..1]
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3.3.2 Temporeel model 

 
De AACVP werkgroep heeft op advies van de technische klankbordgroep besloten om alleen de 
materiele levensduur te gebruiken voor het vastleggen van de historie van een object.  
 
Het initiële voorstel omvatte ook het vastleggen van de materiele historie van de objecten. De 
voornaamste reden voor het implementeren van alleen de materiele levensduur is de beperktere 
impact op het werkproces en de systemen bij de provincies en bronhouders. Het nadeel hiervan is 
dat alleen op basis van een GIS analyse, de mutatiegeschiedenis van een object inzichtelijk wordt. 
 

 Materiele levensduur: legt de geldigheid van een object vast zoals die in de werkelijkheid 
voorkomt. De volgende attributen worden hiervoor gebruikt: beginTijd en eindTijd. 

 De materiele levensduur en het identificatiemechanisme is conform de NEN3610:2011 
richtlijnen gemodelleerd in IMNa. 

 
beginTijd: Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan. Voor de beginTijd gelden de 
volgende toelichting per IMNa klasse: 

 GebiedVerwerving: (Contract)Datum waarop het perceel is verworven. Indien deze 
datum niet bekend is, vul dan 1 januari van het jaar opvolgende aan het 
verwervingsjaar in. Indien ook het jaar niet bekend is en het perceel is verworven voor 
1-1-2011 kan als beginTijd 31-12-2010 ingevuld worden. 

 GebiedInrichting: Datum waarop het definitieve inrichtingscontract ingaat. Indien deze 
datum niet bekend is, vul dan 1 januari van het jaar opvolgende aan het inrichtingsjaar 
in. Indien ook het jaar niet bekend is en het perceel is ingericht voor 1-1-2011 kan als 
beginTijd 31-12-2010 ingevuld worden. 

 GebiedBeheer: Datum waarop de beschikking is ingegaan (voor percelen met 
beheercontract) of datum waarop beheer gestart is (voor percelen zonder 
beheercontract). 

 
eindTijd: Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is. IMNa objecten met een 
eindTijd worden niet uitgewisseld tussen de partijen in de DKN. Als een object niet meer geldig is, 
wordt de eindTijd gevuld bij de desbetreffende bronhouder en wordt het object opgeslagen in de 
database bij de bronhouder. 
Voor de eindTijd geldt de volgende toelichting per IMNa klasse: 

 GebiedVerwerving: Datum wordt pas gevuld wanneer het perceel niet meer voor 
natuur beschikbaar is. In werkelijkheid zal dit attribuut niet vaak gevuld zijn. 

 GebiedInrichting: Datum waarop het definitieve inrichtingscontract is beëindigd. 

 GebiedBeheer: Datum waarop de beschikking wordt beëindigd (voor percelen met 
beheercontract) of datum waarop beheer stopt is (voor percelen zonder 
beheercontract) 

 

3.3.3 Gebruik van het temporele model 

 
Deze paragraaf geeft enkele vuistregels voor het hanteren van het temporele model en de 
identificatie van een IMNa object. De paragraaf beschrijft ook wanneer een nieuwe versie van een 
object of zelfs een geheel nieuw object aangemaakt dient te worden. 
 
Begintijd 

 De beginTijd voor “GebiedVerwerving”, “GebiedInrichting” en “GebiedBeheer” is een 
verplicht in te vullen veld (zie bijlage I voor de definities van deze velden).  
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Indien deze datum niet bekend is, vul dan 1 januari van het jaar opvolgende aan het 
verwervingsjaar in. Indien ook het jaar niet bekend is en het perceel verworven, ingericht of 
in beheer is genomen (voor percelen zonder beheercontract) vóór 1-1-2011, kan als 
beginTijd ook 31-12-2010 ingevuld worden.. 
Voor “GebiedBeheer” geldt dit alleen voor gebieden waar geen beheersubsidie is 
afgegeven, maar die wel in beheer zijn. 

 De beginTijd voor gebieden uit de klasse “GebiedVerwerving” of “GebiedInrichting” die 
verworven of ingericht zijn na 1-1-2011 komt overeen met de daadwerkelijke 
ingangsdatum van het verwerving-of inrichtingscontract. 

 
Identificatie 

 Als een nieuw object ontstaat bij een bronhouder wordt een nieuw object met een IMNa-id 
gecreëerd en ontstaat een versiehistorie. Het object krijgt van de bronhouder een 
beginTijd. 

 Als een object niet meer in de werkelijkheid bestaat, vervalt het object. Het IMNa-ID blijft 
wel geregistreerd. Het object krijgt van de bronhouder een object eindTijd. Deze objecten 
worden niet uitgewisseld van bronhouder naar de provincie. 

 IMNa-ID en materiele levensduur zijn 1:1 gekoppeld. Een IMNa-id blijft bestaan totdat de 
eindTijd van de materiele levensduur ingevuld wordt. 

 
Wijzigen van een object 

 Veranderingen aan de attributen van een object hebben geen invloed op het IMNa-id of de 
levensduur. 

 Veranderingen aan de geometrie (groter of kleiner worden) van een object hebben geen 
invloed op het IMNa-id of de levensduur. 

 Bij het splitsen van een object behoudt het grootste vlak het IMNa-id en krijgen de overige 
vlakken een nieuw IMNa-id en nieuwe beginTijd. De beginTijd wordt gevuld met de datum 
waarop de wijziging heeft plaatsgevonden. 

 Bij het samenvoegen van twee objecten, ontstaat een nieuw object en dus een nieuw 
IMNa-ID en beginTijd. De beginTijd wordt gevuld met de datum waarop de wijziging heeft 
plaatsgevonden. 

 

Alleen de meest recente versies van een object worden in de DKN uitgewisseld. 
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Bijlage I – IMNa klassen en definities 

Deze bijlage geeft het complete overzicht van het IMNa productmodel “natuurontwikkeling”. Alle 
IMNa klassen, attributen, enumeraties, codelijsten en hun definities worden beschreven. 
“GebiedVerwerving”, “gebiedInrichting” en “gebiedBeheer” zijn de drie centrale IMNa klassen uit dit 
productmodel. Een aparte klasse voor de begrenzing van het provinciale natuurwerk is ook 
opgenomen (zie Figuur 3). 
 

In dit document zijn ook de waarden van de codelijsten en hun definities opgenomen. In het 
informatiemodel zelf zullen deze waarden niet worden opgenomen, omdat deze aan verandering 
onderhevig zijn. De codelijsten dienen op een centrale omgeving beheerd te worden. In het 
informatiemodel komt een verwijzing naar deze centrale omgeving zodat altijd de actuele waarden 
van de codelijst opgevraagd kunnen worden. 

 

GebiedBeheer 
 

GebiedBeheer 

  Definitie: Begrenzing van het beheerde gebied.  

  Herkomst: IMNa 

  Subtype van: RegistratiefGebied 

  Omschrijving: De klasse geldt alleen voor percelen met daarop beschikte contracten en 
voor percelen waar geen beheercontract voor aanwezig is, maar die wel 
beheerd worden. Voor Natuurbeheer zijn de gebieden begrensd op basis van 
de Top10. Agrarisch natuurbeheer is begrensd op basis van Agrarisch Areaal 
Nederland (AAN). Standaard bestaan contracten uit vlakgeometrieen.  

  Status: Proposed 

  Stereotypes: «featureType» 
 

Attribuut: doelBeheer 

  Type: DoelRealisatie 

  Definitie: IMNa codelijst met doelen voor beheer, beheerd door IPO.  

  Omschrijving: Alleen verplicht in te vullen door provincies. Zie praktijkhandleiding voor 
details.  

  Multipliciteit: 0..* 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: geometrie 

  Type: GM_Surface 

  Multipliciteit: 1 
 

Attribuut: beginTijd 

  Type: DateTime 

  Definitie: Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan  

  Omschrijving: Datum waarop beschikking is ingegaan (voor perceel met beheercontract) of 
datum waarop beheer gestart is (voor perceel zonder beheercontract). Voor 
percelen zonder contract kan als beginTijd 31-12-2010 ingevuld worden als 
de datum waarop beheer gestart is niet bekend is. 

  Multipliciteit: 1 

  Stereotypes: «materieleLevensduur» 

  Herkomst: beginTijd volgens klasse GeoObject in NEN3610 
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GebiedBeheer 

Attribuut: eindTijd 

  Type: DateTime 

  Definitie: Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.  

  Omschrijving: Datum waarop beschikking wordt beëindigd (voor percelen met 
beheercontract) of datum waarop beheer gestopt is (voor percelen zonder 
beheercontract).  

  Multipliciteit: 0..1 

  Stereotypes: «materieleLevensduur» 

  Herkomst: eindTijd volgens klasse GeoObject in NEN3610 
 

Attribuut: identificatie 

  Type: NEN3610ID 

  Multipliciteit: 1 

  Stereotypes: «identificatie» 

  Herkomst: NEN3610ID volgens klasse GeoObject in NEN3610 
 

Attribuut: eenheidNummer 

  Type: CharacterString 

  Definitie: Nummer van de betreffende eenheid.  

  Omschrijving: Bijvoorbeeld het beheereenheidnummer van beschikkingen van RVO.nl.  

  Multipliciteit: 0..1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: statusBeheer 

  Type: StatusBeheer 

  Definitie: IMNa codelijst met statussen voor beheer, beheerd door IPO.  

 Omschrijving: Alleen verplicht in te vullen door provincies en RVO.nl. 

  Multipliciteit: 0..1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: beheerPakket 

  Type: Beheerpakket 

  Definitie: IMNa codelijst met de specificatie van het soort BeheerPakket, beheerd door 
IPO.  

  Omschrijving: Alleen verplicht in te vullen door provincies bij SNL beheereenheden. 
Beheerpakket dient op het meest gedetailleerde niveau ingevuld te worden. 
(Bijvoorbeeld: A01.01.01c voor agrarische beheereenheden of N01.02 voor 
natuurtypen). 

  Multipliciteit: 0..1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: relatieNummer 

  Type: Integer 

  Definitie: Nummer van relatie.  

  Omschrijving: Bijvoorbeeld het BRS, BSN of KvK nummer dat RVO.nl levert. Alleen 
gebruiken wanneer aan het geldende privacybeleid wordt voldaan.  

  Multipliciteit: 0..1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: contractNummer 

  Type: Integer 

  Definitie: Nummer van het contract.  
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GebiedBeheer 

  Omschrijving: Bijvoorbeeld het aanvraagnummer van contracten van RVO.nl  

  Multipliciteit: 0..1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: bronHouder 

  Type: BronHouder 

  Definitie: Specificatie van het soort BronHouder. Dit is de contracthouder 
(opdrachtgever) die het contract levert ten behoeve van analyses.  

  Multipliciteit: 1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: typeBeheerder 

  Type: TypeBeheerderEnEigenaar 

  Definitie: IMNa codelijst met beheerders en eigenaren, beheerd door IPO.  

  Omschrijving: Het gaat hierbij dus om de beheerder van de grond.  

  Multipliciteit: 1 

  Herkomst: IMNa 
 

 
 
GebiedInrichting 
 

GebiedInrichting 

  Definitie: Begrenzing van het ingerichte perceel.  

  Herkomst: IMNa 

  Subtype van: RegistratiefGebied 

  Omschrijving: De klasse geldt alleen voor definitieve contracten. Het gaat hierbij om de 
contracten die voorzien in de inrichting van nieuwe natuur (80.000 ha volgens 
natuurpact). Voorkeur gaat uit naar het overnemen van het object uit de IMNa 
klasse Ambitiekaart (op basis van Top10 ingetekend). Mocht deze begrenzing 
niet aanwezig zijn, is het toegestaan om vanuit efficiency overwegingen de 
kadastrale begrenzing te gebruiken.  

  Status: Proposed 

  Stereotypes: «featureType» 
 

Attribuut: relatieNummer 

  Type: Integer 

  Definitie: Nummer van relatie.  

  Omschrijving: Bijvoorbeeld het BRS, BSN of KvK nummer dat RVO.nl levert. Alleen 
gebruiken wanneer aan het geldende privacybeleid wordt voldaan.  

  Multipliciteit: 0..1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: contractNummer 

  Type: Integer 

  Definitie: Nummer van het contract.  

  Omschrijving: Bijvoorbeeld het aanvraagnummer van een contract van RVO.nl  

  Multipliciteit: 0..1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: geometrie 
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GebiedInrichting 

  Type: GM_Surface 

  Multipliciteit: 1 
 

Attribuut: beginTijd 

  Type: DateTime 

  Definitie: Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan  

  Omschrijving: Datum waarop het definitieve inrichtingscontract ingaat. Indien deze datum 
niet bekend is en het perceel verwoven is voor 1-1-2011, kan als beginTijd 
31-12-2010 ingevuld worden.  

  Multipliciteit: 1 

  Stereotypes: «materieleLevensduur» 

  Herkomst: beginTijd volgens klasse GeoObject in NEN3610 
 

Attribuut: eindTijd 

  Type: DateTime 

  Definitie: Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.  

  Omschrijving: Datum waarop het definitieve inrichtingscontract is beëindigd.  

  Multipliciteit: 0..1 

  Stereotypes: «materieleLevensduur» 

  Herkomst: eindTijd volgens klasse GeoObject in NEN3610 
 

Attribuut: bronHouder 

  Type: BronHouder 

  Definitie: Specificatie van het soort BronContract. Dit is de contracthouder 
(opdrachtgever) die het contract levert ten behoeve van analyses.  

  Multipliciteit: 1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: identificatie 

  Type: NEN3610ID 

  Multipliciteit: 1 

  Stereotypes: «identificatie» 

  Herkomst: NEN3610ID volgens klasse GeoObject in NEN3610 
 

Attribuut: typeBeheerder 

  Type: TypeBeheerderEnEigenaar 

  Definitie: IMNa codelijst met beheerders en eigenaren, beheerd door IPO.  

  Omschrijving: Het gaat hierbij dus om de opdrachtgever voor de inrichtingswerkzaamheden.  

  Multipliciteit: 1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: statusInrichting 

  Type: StatusInrichting 

  Definitie: IMNa codelijst met statussen voor inrichting, beheerd door IPO.  

  Multipliciteit: 1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: doelInrichting 

  Type: DoelRealisatie 

  Definitie: IMNa codelijst met doelen voor inrichting, beheerd door IPO.  

  Omschrijving: Alleen verplicht in te vullen door provincies. Zie praktijkhandleiding voor 
details.  
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GebiedInrichting 

  Multipliciteit: 0..* 

  Herkomst: IMNa 
 

 

 
GebiedVerwerving 
 

GebiedVerwerving 

  Definitie: Begrenzing van de voor natuur blijvend beschikbare grond. 

  Herkomst: IMNa 

  Subtype van: RegistratiefGebied 

  Omschrijving: De klasse geldt alleen voor percelen die blijvend beschikbaar zijn voor natuur. 
Ruilgronden maken geen deel uit van deze percelen. Het betreft in ieder 
geval de gronden binnen de NNN. Percelen worden begrensd op basis van 
het bij kadaster geregistreerde kadastraal perceel (LKI). Ook percelen met 
functiewijziging worden kadastraal begrensd.  

  Status: Proposed 

  Stereotypes: «featureType» 
 

Attribuut: geometrie 

  Type: GM_Surface 

  Multipliciteit: 1 
 

Attribuut: beginTijd 

  Type: DateTime 

  Definitie: Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan.  

  Omschrijving: (Contract)Datum waarop het perceel verworven is. Indien deze datum niet 
bekend is en het perceel verwoven is voor 1-1-2011, kan als beginTijd 31-12-
2010 ingevuld worden.  

  Multipliciteit: 1 

  Stereotypes: «materieleLevensduur» 

  Herkomst: Begintijd volgens klasse GeoObject in NEN3610 
 

Attribuut: eindTijd 

  Type: DateTime 

  Definitie: Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.  

  Omschrijving: Datum wordt pas gevuld wanneer het perceel niet meer voor natuur 
beschikbaar is. In werkelijkheid zal dit attribuut niet vaak gevuld zijn.  

  Multipliciteit: 0..1 

  Stereotypes: «materieleLevensduur» 

  Herkomst: eindTijd volgens klasse GeoObject in NEN3610 
 

Attribuut: identificatie 

  Type: NEN3610ID 

  Multipliciteit: 1 

  Stereotypes: «identificatie» 

  Herkomst: NEN3610ID volgens klasse GeoObject in NEN3610 
 

Attribuut: statusVerwerving 

  Type: StatusVerwerving 

  Definitie: IMNa codelijst met statussen verwerving, beheerd door IPO.  

  Multipliciteit: 1 
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GebiedVerwerving 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: relatieNummer 

  Type: Integer 

  Definitie: Nummer van relatie.  

  Omschrijving: Bijvoorbeeld het BRS, BSN of KvK nummer dat RVO.nl levert. Alleen 
gebruiken wanneer aan het geldende privacybeleid wordt voldaan. Wordt 
gebruikt voor de provinciale rapportage, niet voor de landelijke rapportage  

  Multipliciteit: 0..1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: contractNummer 

  Type: Integer 

  Definitie: ummer van het contract.  

  Omschrijving: Bijvoorbeeld het aanvraagnummer van een contract van RVO.nl 

  Multipliciteit: 0..1 
 

Attribuut: bronHouder 

  Type: BronHouder 

  Definitie: Specificatie van het soort BronHouder. Dit is de contracthouder 
(opdrachtgever) die het contract levert ten behoeve van analyses.  

  Multipliciteit: 1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: typeEigenaar 

  Type: TypeBeheerderEnEigenaar 

  Definitie: IMNa codelijst met beheerders en eigenaren, beheerd door IPO.  

  Omschrijving: Voor statusVerwerving "blijvend beschikbaar" is het de eigenaar of erfpachter 
van de grond. Voor statusVerwerving "functieverandering" is het de persoon 
waaraan de functieverandering verstrekt is.  

  Multipliciteit: 1 

  Herkomst: IMNa 
 

Attribuut: doelVerwerving 

  Type: DoelRealisatie 

  Definitie: IMNa codelijst met doelen voor verwerving, beheerd door IPO.  

  Omschrijving: Alleen verplicht in te vullen door provincies. Zie praktijkhandleiding voor 
details.  

  Multipliciteit: 0..* 

  Herkomst: IMNa 
 

 
 

Provinciaal Natuurnetwerk 
 

ProvinciaalNatuurnetwerk 

  Definitie: Begrenzing van het provinciale Natuurnetwerk  

  Herkomst: IMNa 

  Subtype van: FunctioneelGebied 

  Omschrijving: Bij voorkeur de netto provinciale grenzen, dus zonder wegen, gebouwen en 
parkeerplaatsen. Begrenzing gebaseerd op Top10.  

  Status: Proposed 
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ProvinciaalNatuurnetwerk 

  Stereotypes: «featureType» 
 

Attribuut: beginTijd 

  Type: DateTime 

  Definitie: Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid is ontstaan  

  Omschrijving: Datum waarop de grenzen van het provinciaal natuurwerk is vastgesteld.  

  Multipliciteit: 1 

  Stereotypes: «materieleLevensduur» 

  Herkomst: beginTijd volgens klasse GeoObject in NEN3610 
 

Attribuut: eindTijd 

  Type: DateTime 

  Definitie: Tijdstip waarop het object in de werkelijkheid niet meer geldig is.  

  Omschrijving: Datum waarop de begrenzing van het provinciaal natuurnetwerk niet meer 
geldig is.  

  Multipliciteit: 0..1 

  Stereotypes: «materieleLevensduur» 

  Herkomst: eindTijd volgens klasse GeoObject in NEN3610 
 

Attribuut: identificatie 

  Type: NEN3610ID 

  Multipliciteit: 1 

  Stereotypes: «identificatie» 

  Herkomst: NEN3610ID volgens klasse GeoObject in NEN3610 
 

Attribuut: geometrie 

  Type: GM_Surface 

  Multipliciteit: 1 
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Datatypen 
 

NEN3610ID 

  Definitie: Identificatiegegevens voor de universeel unieke identificatie van een object 

  Herkomst: NEN3610:2011 

  Omschrijving: De combinatie van 'namespace' van een registratie, lokale identificatie en 
versie informatie maken een object uniek identificeerbaar. Met de informatie 
van deze klasse kan daardoor met zekerheid worden verwezen naar het 
geïdentificeerde object. 

  Status: Proposed 

  Stereotypes: «dataType» 
 

Attribuut: lokaalID 

  Type: CharacterString 

  Definitie: unieke identificatiecode binnen een registratie: UUID 

  Omschrijving: 'LokaalId' is de identificatiecode die een object heeft binnen een (lokale) 
registratie. De volgende karakters mogen in een lokaalID voorkomen: 
{"A"?"Z",   "a"?"z", "0"?"9",    "_",    "-", ",",    "."}. 

  Multipliciteit: 1 

  Stereotypes: «identificatie» 

  Herkomst: NEN3610:2011 
 

Attribuut: namespace 

  Type: CharacterString 

  Definitie: unieke verwijzing naar een registratie van objecten: NL.IMNA 

  Omschrijving: Het attribuut 'namespace' is een unieke verwijzing naar de registratie die de 
identificatie uitdeelt. Deze lijst van registraties wordt beheerd binnen de 
context van NEN 3610. Binnen Nederland zal deze namespace vrijwel altijd 
met 'NL.' beginnen. 

  Multipliciteit: 1 

  Stereotypes: «identificatie» 

  Herkomst: NEN3610:2011 
 

Attribuut: versie 

  Type: Characterstring 

  Definitie: versie-aanduiding van een object 

  Omschrijving: Het attribuut ‘versie’ maakt geen deel uit van de identificatie van het object 
maar kan worden gebruikt om verschillende versies van hetzelfde object te 
identificeren. 

  Multipliciteit: 0..1 

  Stereotypes: «identificatie» 

  Herkomst: NEN3610:2011 
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Enumeraties en codelijsten 
 

BronHouder 

  Status: Proposed 

  Stereotypes: «enumeration,codeList» 

  Governance: May be extended by data providers 
 

Waarde: 1: RVO.nl 
 

Waarde: 2: Dienst Landelijk Gebied 
 

Waarde: 3: Provincie 
 

Waarde: 4: Beheerder overheid 
 

Waarde: 5: Beheerder particulier 
 

 
 

DoelRealisatie 

  Definitie: Codelijst met de IMNA doel realisatie, beheerd door IPO. 

  Status: Proposed 

  Stereotypes: «enumeration,codeList» 

  Governance: May be extended by data providers 
 

Waarde: 1: Provinciaal Natuurnetwerk 
 

Waarde: 2: NURG 

Waarde: 3: Zuidwestelijke Delta 
 

Waarde: 4: Maaswerken 
 

Waarde: 5: RODS 
 

Waarde: 6: Overige natuur 

Waarde: 7: Natura2000 

 
 

StatusBeheer 

  Status: Proposed 

  Stereotypes: «CodeList,enumeration» 
 

Waarde: 1: In beheer met contract 
Definitie: Grond wordt beheerd door eindbeheerder op basis van een 
beheercontract onder SNL of een voorloper van SNL. 

 

Waarde: 2: In beheer zonder contract 
Definitie: Bijvoorbeeld Natuurschoonwet (NSW), waterleidingmaatschappijen, 
defensie, TBO's, RWS, gemeentes, natuureigenaren die entree heffen, 
particulieren die hun gebied niet openstellen. 

 

 
 

StatusContract 

  Status: Proposed 

  Stereotypes: «CodeList,enumeration» 
 

Waarde: 1: Gerealiseerd 
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StatusInrichting 

  Status: Proposed 

  Stereotypes: «CodeList,enumeration» 
 

Waarde: 1: Ingericht 
Definitie: De inrichtingsmaatregelen voor het oorspronkelijke natuurdoel zijn 
uitgevoerd of er zijn geen inrichtingsmaatregelen nodig. 

Waarde: 2: Niet ingericht 
 

 
 

StatusVerwerving 

  Status: Proposed 

  Stereotypes: «CodeList,enumeration» 
 

Waarde: 1: In eigendom 
Definitie: Perceel in bezit bij de beoogd eindbeheerder of een andere partij die 
de realisatie van een natuurdoel mogelijk maakt (bijvoorbeeld provincie). 

 

Waarde: 2: In erfpacht 
Definitie: Perceel dat blijvend beschikbaar voor natuur is en in erfpacht. De 
erfpachters zijn eindbeheerders van het perceel. 

 

Waarde: 3: Functieverandering 
Definitie: kwalitatieve verplichting gericht op de realisatie van natuur voor het 
perceel is bij de notaris ondertekend. 

 

Waarde: 4: Gebiedscontract  
Definitie: Perceel waarop een getekend gebiedscontract geldt ten behoeve 
van het blijvend beschikbaar stellen ten dienste van natuur. 

 

Waarde: 5: In gebruik bij TBO 
Definitie: Perceel dat door een TBO in gebruik is, maar een derde is eigenaar 
van de grond. Provincies dienen te toetsen of de daadwerkelijke eigenaar de 
grond blijvend beschikbaar heeft voor natuur. 

Waarde: 6: In gebruik bij derden – eigenaar TBO 
Definitie: Perceel dat in eigendom is van een TBO, maar het perceel is in 
(erf)pacht bij een derde (bijvoorbeeld een agrarier of recreatieschap). 

 

 
 
 

TypeBeheerder 

  Status: Proposed 

  Stereotypes: «CodeList,enumeration» 
 

Waarde: 1: Rijk 
 

Waarde: 2: Provincie 
 

Waarde: 3: Gemeente 
 

Waarde: 4: Waterschap 
 

Waarde: 5: Recreatieschap 
 

Waarde: 6: Staatsbosbeheer 

Waarde: 7: Natuurmonumenten 
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TypeBeheerder 

Waarde: 8: Provinciaal landschap 

Waarde: 9: Waterleidingmaatschappij 

Waarde: 10: Lid Unie van Bosgroepen 

Waarde: 11: Particulier 

Waarde: 12: Collectief agrarisch natuurbeheerder 

Waarde: 13: Overige erkende TBO’s 

Waarde: 14: Overige overheidspartij 

Waarde: 15: Overige partij 
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Figuur 3: overzicht IMNa productmodel ‘natuurontwikkeling’ 

 class IMNa Natuurontwikkeli...

RegistratiefGebied

«featureType»

GebiedBeheer

+ beheerPakket:  Beheerpakket [0..1]

+ statusBeheer:  StatusBeheer [0..1]

+ bronHouder:  BronHouder

+ contractNummer:  Integer [0..1]

+ doelBeheer:  DoelRealisatie [0..*]

+ eenheidNummer:  CharacterString [0..1]

+ geometrie:  GM_Surface

+ relatieNummer:  Integer [0..1]

+ typeBeheerder:  TypeBeheerderEnEigenaar

«materieleLevensduur»

+ beginTijd:  DateTime

+ eindTijd:  DateTime [0..1]

«identificatie»

+ identificatie:  NEN3610ID

«enumeration,codeList»

TypeBeheerderEnEigenaar

 1: Rijk

 2: Provincie

 3: Gemeente

 4: Waterschap

 5: Recreatieschap

 6: Staatsbosbeheer

 7: Natuurmonumenten

 8: Provinciaal landschap

 9: Waterleidingmaatschappij

 10: Lid Unie van Bosgroepen

 11: Particulier

 12: Collectief agrarisch natuurbeheerder

 13: Overige erkende TBO's

 14: Overige overheidspartij

 15: Overige partij

RegistratiefGebied

«featureType»

GebiedVerwerv ing

+ bronHouder:  BronHouder

+ contractNummer:  Integer [0..1]

+ doelVerwerving:  DoelRealisatie [0..*]

+ geometrie:  GM_Surface

+ relatieNummer:  Integer [0..1]

+ statusVerwerving:  StatusVerwerving

+ typeEigenaar:  TypeBeheerderEnEigenaar

«materieleLevensduur»

+ beginTijd:  DateTime

+ eindTijd:  DateTime [0..1]

«identificatie»

+ identificatie:  NEN3610ID

«enumeration,codeList»

DoelRealisatie

 1: Provinciaal Natuurnetwerk

 2: NURG

 3: Zuidwestelijke Delta

 4: Maaswerken

 5: RODS

 6: Overige natuur

 7. Natura2000

«enumeration,codeList»

StatusInrichting

 1: Ingericht

 2: Niet ingericht

«enumeration,codeList»

StatusVerwerv ing

 1: In eigendom

 2: In erfpacht

 3: Functieverandering

 4: Gebiedscontract

 5: In gebruik bij TBO

 6: In gebruik bij derden - eigenaar TBO

RegistratiefGebied

«featureType»

GebiedInrichting

+ bronHouder:  BronHouder

+ contractNummer:  Integer [0..1]

+ doelInrichting:  DoelRealisatie [0..*]

+ geometrie:  GM_Surface

+ relatieNummer:  Integer [0..1]

+ statusInrichting:  StatusInrichting

+ typeBeheerder:  TypeBeheerderEnEigenaar

«materieleLevensduur»

+ beginTijd:  DateTime

+ eindTijd:  DateTime [0..1]

«identificatie»

+ identificatie:  NEN3610ID

«enumeration,codeList»

StatusBeheer

 1: In beheer met contract

 2: In beheer zonder contract

«enumeration,codeList»

BronHouder

 1: RVO.nl

 2: Dienst Landelijk Gebied

 3: Provincie

 4: Beheerder overheid

 5: Beheerder particulier

FunctioneelGebied

«featureType»

Prov inciaalNatuurnetwerk

+ geometrie:  GM_Surface

«materieleLevensduur»

+ beginTijd:  DateTime

+ eindTijd:  DateTime [0..1]

«identificatie»

+ identificatie:  NEN3610ID


