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1. Instructie Extra ValidatieTool - Geodatabase 
In de zip map zit een toolbox ‘Validator’ met de tool. Wanneer deze zip-folder uitgepakt is kan de 

tool geopend en gebruikt worden in zowel ArcCatalog als ArcMap.  

 

 
 

Binnen de toolbox zijn twee tools beschikbaar: 
1. Valideer folder met shapefiles 

2. Valideer IMNa geodatabase 

De eerste optie stelt men in staat een folder met natuurbeheerplan shapefiles te valideren. De 

tweede valideert een reeds bestaande IMNa geodatabase met natuurbeheerplannen. Dit 

document beschrijft hoe een geodatabase gecontroleerd kan worden (optie 2).  

 

De tool zelf 

De volgende eigenschappen en bestanden worden getoetst: 

Voor alle bestanden (feature classes): 
 IMNa ID’s 

o Heeft elke polygoon een ID? 

o Komt elke ID maar één keer voor? 

 Overschrijding van provinciegrenzen door polygonen 

o Polygonen van een bestand mogen maar een X-aantal vierkante meters buiten de 

provincie vallen. Dit aantal kan handmatig aangepast worden in de tool. 

Normaliter wordt een grens van 1000 m2 gehanteerd. 

 Multipolygonen 

o De bestanden mogen geen multipolygonen bevatten. Dat wil zeggen: een polygon 

mag niet bestaan uit meerdere losse vlakken. 

 Geometrie 

Voor de bestanden ZoekGebiedWater en AgrarischZoekGebied: 
 Leefgebied/Deelgebied controle 

o AgrarischZoekGebied 

 De polygonen mogen alleen overlappen als ze niet dezelfde waarde 

hebben in de kolom ‘agrarischNatuurtype’ in combinatie met 

‘deelgebiedNaam’.  

o ZoekGebiedWater 

 Zie boven, echter in plaats van agrarischNatuurType wordt de kolom 

waterType gecontroleerd. 

 Toegestane beheerfuncties 

o Er wordt gecontroleerd of de waardes die in de kolommen staan 

overeenkomen met de vooraf gespecificeerde toegestane waardes 

 Toegestane beheertypes/functies/clustersbeheeractiviteiten 

o Deze kolommen mogen niet leeg zijn
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Voor u begint 

Het is belangrijk dat er geen topologie aanwezig is in de geodatabase, omdat de tool anders niet 

werkt. Als er wel topologie aanwezig is, moet deze eerst worden verwijderd, voordat de tool 

wordt uitgevoerd. 

 

Invoer 

U kunt de tool openen in ArcCatalog of in ArcMap via de Catalog. Wanneer u de ‘Valideer IMNa 

geodatabase’ tool opent wordt onderstaand scherm zichtbaar: 

 

 
 

In de tool staan de volgende invoervelden: 
 In het eerste veld dient de te-valideren geodatabase ingevuld te worden. De locatiefolder 

van deze geodatabase is tevens de plek waar de resultaten in zullen worden opgeslagen. 

 In het twee veld kan de maximale oppervlakte worden ingevuld dat een polygoon buiten 
de provincie mag liggen. Normaliter wordt een grens van 1000 m2 gehanteerd. 

 In het derde veld dient de naam van de provincie in kwestie te worden ingevuld. De 
keuzemogelijkheden zijn pas, via een dropdown menu, zichtbaar als het pad naar de 
IMNa geodatabase is ingevoerd.  

 In het veld ‘CSV met foutmeldingen’ dient het volledige pad+naam te worden ingevuld 
voor de CSV met de resultaten. Dit is een nieuwe CSV waarin de foutmeldingen per 
feature class en per IMNa_ID worden opgeslagen.  

 Omdat de checks op provinciegrenzen en multipolygonen wat meer tijd kosten is ervoor 

gekozen om de optie toe te voegen om deze checks aan en uit te zetten. Deze checks zijn 

echter wel verplicht om op te controleren. De mogelijkheid om deze checks uit te zetten 

kan nuttig zijn wanneer er een kleine aanpassing is doorgevoerd waarvan zeker is dat dit 

geen impact heeft op de provinciegrens en multipolygoon validaties. 
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Als alle benodigde informatie is ingevuld, klikt u op ‘OK’. Vervolgens begint de validatie. In de 
folder waar de te-valideren geodatabase aanwezig is, wordt dan een kopie van de geodatabase, 
“…ToBeValidated” en een uitvoerfolder “Validatieresultaten” aangemaakt.  
 
Tijdens de validatie 
Tijdens de validatie zullen in het scherm de verschillende stappen van de tool verschijnen. 
Alvorens de daadwerkelijke validatie start, zullen per feature class de IMNa_ID’s aangemaakt 
en/of gecontroleerd worden. Wanneer er een dubbeling of leeg veld aanwezig is, zal de tool 
afbreken met de desbetreffende foutmelding.  
 
Wanneer de IMNa_ID’s correct zijn zal elke stap van de validatie doorlopen worden. De voortang 
is dan te volgen in het scherm. Per stap wordt in de folder “Validatieresultaten” een nieuwe 
folder met tussentijdse resultaten en foutmeldingen in geodatabase en CSV vorm opgeslagen.  
 

 
Wanneer er een validatiefout optreedt, zal deze ook in dit scherm gemeld worden. De 

desbetreffende fout wordt dan weggeschreven in zowel de sub-validatiefolder, en in de eind CSV 

met foutmeldingen.  

Foutmeldingen in CSV 
 Provinciegrens controle  

o Feature Class  - IMNa_ID  - “Overschreiding oppervlaktelimiet buiten de 

provincie” 

 Multipolygon controle 

o Feature Class - IMNa_ID  - “Is een multipolygon” 

 Geometrie controle 

o Feature Class - IMNa_ID  - ESRI gegenereerde geometry foutmelding 

 Leefgebied – deelgebied combinatie controle 

o Feature Class - IMNa_ID  - “Overlap van polygonen met dezelfde Natuurtype-

Deelgebied combinatie” 

o Feature Class - IMNa_ID  - “Overlap van polygonen met dezelfde Watertype-

Deelgebied combinatie 

 Toegestane beheerfunctie controle 

o Feature Class - IMNa_ID  - “xxx is een ongeldige beheerfunctieaanduiding” 

 Toegestane beheertypes/functies/clustersbeheeractiviteiten controle 
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o Feature Class - IMNa_ID  - “toegestaneBeheerFuncties is leeg” 

o Feature Class - IMNa_ID  - “toegestaneClustersBeheerActiviteiten is leeg” 

o Feature Class - IMNa_ID  - “toegestaneBeheerTypes is leeg” 

 

Bijvoorbeeld: 
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2. Gebruik van de ArcGIS Validator 
 

Versie Arcgis validator; validate_fgdb_by_ArcGis10_imna_v6.py 

Versie Informatie Model: IMNA5.0 NB 2.0 

Versie ArcGis 10.x Editor-licentie 

Versie Filegeodatabase: IMNa_natuurbeheer_v086.gdb 

 

 

 

Algemeen  

De Arcgis validator is gemaakt om de provinciale Natuurbeheerplannen te valideren in een 

voorgedefinieerde File-geodatabase op basis van het Informatiemodel IMNA3.2 concept. De 

validator controleert slechts overlap die niet is toegestaan dus er worden geen pakkettypes 

gecontroleerd.  

 

Overlap controle 

Beheergebied 

N-type onderling mag niet overlappen 

L-type onderling mag niet overlappen 

A-type mag niet met L-type overlappen 

A-type mag niet met N-type overlappen 

N-type mag niet met L-type overlappen 

 

 

BeheergebiedAmbitie 

N-type onderling mag niet overlappen 

L-type onderling mag niet overlappen 

A-type mag niet met L-type overlappen 

A-type mag niet met N-type overlappen 

N-type mag niet met L-type overlappen 

 

Landschapszoekgebied mag niet overlappen met N-type van Beheergebied. 

 

AgrarischZoekgebied mag niet overlappen met N-type van Beheergebied 

 

 

Werkwijze 

De Tool kan in de ArcCatalog in ArcMap gedraaid worden mits de gerelateerde kaartlagen 

niet in de Table of contents zijn opgenomen. 

Tool naar juist script laten verwijzen: 

Op tool gaan staan; 

- rechtermuisknop naar Properties 

- ga naar tabblad Source 

- geef het juiste pad op naar het script 
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Tool starten: dubbelklik en geef te valideren File-geodatabase op. 

 

 
 

(NB Het is ook mogelijk om de tool te openen (dubbelklik) en dan te navigeren naar de file-

geodatabase.) 

 

De betreffende regels worden gevalideerd. Het script voegt nu een Subtype(A,N,L) en de 

topologische regels toe aan de te valideren featureclasses. Dit ziet er als volgt uit: 
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Validatieregels; 

 

 
 

Sleep nu de topologische regels in ArcMap. 
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Bekijk de bijbehorende tabel, er is een extrakolom aangemaakt:  

 

 
En tevens zijn er subtypes (A,N,L) aangemaakt(edit-mode): 



10 

Datum: 29-01-2018 

Auteurs: Gerard Terpstra, Sanne Douma, Peter van Hooff 

 

 
 

Oplossen van Fouten(in Edit-mode) 

Ga in het juiste Target staan (let op: afbeelding is slechts een voorbeeld!): 
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Snij het overlappende gedeelte weg. Tip In de topology toolbar is het mogelijk de error te 

selecteren en dan align edge tool te kiezen. Dan gaat hij precies naar de naastliggende lijn. 

 

 
 

Er wordt direct gevalideerd. 

 

 

 

!!!! Let op met nieuwe features toevoegen dat het juiste Target(subtype) aan 

staat. !!!! 

 
 
Mogelijke Foutmeldingen 

 
Let op: start iedere keer ArcGis opnieuw op als je de Tool runt. Het kan namelijk 

voorkomen dat de Tool een foutmelding geeft of de database corrupt raakt als de tool voor 

een tweede keer wordt gerund. Maak zo nodig een back-up van je Filegeodatabase. 
 
Onderstaande foutmelding wordt door ArcCatalog gemaakt als er twee maal achter elkaar op 

de dezelfde database wordt gevalideerd. 

Dit kan voorkomen worden door na de eerste validatie ArcCatalog af te sluiten. Hierna kan 

ArcCatalog opnieuw gestart worden en de tweede validatie uitgevoerd worden. 
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3. Overige acties voordat de upload van de natuurbeheerplannen kan 

worden gestart. 
 

Doorloop stap voor stap de volgende acties. 

 

Controle op interne overlaps in deelgebied, agrarisch zoekgebied en zoekgebied water. 

 

Een aantal niet-toegestane overlaps worden NIET door de ArcGIS Validator gecontroleerd. Dit geldt 

voor de volgende kaartlagen: 

 

- Deelgebieden. Polygonen in deelgebieden mogen niet onderling  overlappen. 

- Agrarische zoekgebieden. Polygonen in Agrarische Zoekgebieden mogen niet onderling 

overlappen wanneer in betreffende polygonen  attribuut ‘agrarisch natuurtype’ dezelfde 

waarde hebben én  attribuut ‘deelgebiednaam’ dezelfde waarden hebben. (NB Een lege 

waarde geldt ook als waarde !) 

- Zoekgebied water. Polygonen in Zoekgebied Water  mogen niet onderling overlappen 

wanneer in betreffende polygonen  attribuut ‘deelgebiednaam’ dezelfde waarden hebben. 

(NB Een lege waarde geldt ook als waarde !) 

 

Deze niet toegestane overlaps moet handmatig gecontroleerd en waar nodig hersteld worden. 

 

Controleer op self intersecties 

Self intersecties zijn niet toegestaan in de natuurbeheerplannen. Herstel deze indien aanwezig. (Let 

op: vanaf april 2017 valideert de SNL Toolkit niet meer op self intersecties, deze mogen echter niet 

aanwezig zijn). 

 

Controleer op overschrijdingen provinciegrens 

De meest recente versie van de IMNA_geodatabase bevat tevens de meest recente 

provinciegrenzen. Met behulp van deze grenzen kun je controleren op grensoverschrijdingen met 

bijvoorbeeld CLIP of ERASE. 

 

Verplichte vulling attributen Agrarisch Zoekgebied en Zoekgebied Water 

Een aantal attributen van Agrarisch Zoekgebied en Zoekgebied Water moeten verplicht gevuld 

worden. Deze specifieke attributen worden NIET gecontroleerd door de SNL Toolkit en moet dus 

vóór de upload worden geverifieerd. Het gaat om de volgende attributen: 

 

- beheerfunctie  

- cluster van beheeractiviteiten 

- beheertypen 

 

Exporteer IMNA filegeodatabase naar shapefiles 

Voordat de natuurbeheerplannen geüpload worden dienen deze eerst naar shapefiles te worden 

omgezet. Doe dit met de tool ExporttoShape. (Nadere beschrijving volgt). 
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Let op: Het komt vaak voor dat er tijdens de exportactie nieuwe self-intersections worden gecreeërd 

in de shapefiles. Zorg er daarom voor dat eventuele self intersecties worden gerepareerd (met 

‘repair geometry’) vóórdat wordt geüpload.  

 

Tot slot dienen de shapefiles in een zip-bestand te worden gezet. Deze zip-files kunnen ter upload aan de 

SNL Toolkit worden aangeboden. 

 

Checklist kaartlagen ANLB invullen (excelsheet) 

Op het moment dat je alle voorgaande stappen hebt uitgevoerd kun je de checklist invullen (beschikbaar 

op downloadpagina natuurbeheerplannen, de URL daarvan  wordt enkele weken vóór de start upload via 

mail verzonden). Mocht je er tijdens de check achterkomen dat je wat vergeten bent, dan is dit het 

moment om het alsnog te doen.  
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4. Instructie uploaden, valideren en “live” zetten van het 

Natuurbeheerbeheerplan 
 

 

 

 
 

 
Ga naar de SNL-applicatie, www.bron.portaalnatuurenlandschap.nl 
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Klik op inloggen 

 

 
Ga naar Natuurbeheerplan>Subsidiejaar 2014 
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Klik op importeer knop(blauwe pijl) voor betreffend Natuurbeheerplan. 
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Voorportaalscherm (upload, validatie en live zetten data) 

Klik op uploadknop (blauwe pijl) voor betreffende kaartlaag en selecteer het Zip-bestand van 

de shape 

 

Voordat de data wordt geladen wordt er gecontroleerd of de shape voldoet aan een aantal 

eisen, zoals aanwezigheid van alle attributen en juist type. 
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Als de data is geladen wordt de V-knop zwart.  

Klik vervolgens op de zwarte V-knop, het validatieproces is gestart. 

 

 
 

 

Het validatieproces bestaat uit twee delen, een pakketcode check en topologische validatie. 

De V-knop wordt oranje, dit betekent dat de pakketcode wordt gecontroleerd. De code-check 

duurt ongeveer 15 minuten bij 15.000 polygonen. Als dit een fout oplevert wordt de V-knop 

rood. Het validatierapport wordt naar het e-mail adres van de gebruiker verstuurd. Herstel de 

fout en upload de kaart opnieuw. 
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Als de code-check geen fout oplevert gaat de validator automatisch verder met de 

topologische check, de oranje V-knop veranderd in een klokje.  

 
 

 

De topologie check duurt langer, ongeveer 1 uur per 10.000 polygonen. De applicatie kan 

afgesloten worden. Als de validatie klaar is wordt het validatie rapport naar het emailadres 

van de gebruiker gestuurd. 

Als er fouten zijn wordt de V-knop rood, herstel deze in de laag en upload de kaartlaag 

opnieuw. Een waarschuwing is niet blokkerend en geeft dus geen rode V-knop. 

Als de V-knop groen wordt dan is de validatie geaccepteerd zonder fouten. Let op: Soms 

blijft na uploaden van een kaartlaag de V knop grijs. Dat komt omdat eerst een andere 

kaartlaag geüploadet moet worden, voordat met de betreffende validatie gestart kan worden 

(zie onder bij aanbevolen volgorde upload). 

 De kaart kan met het > knopje “live” in de database gezet worden. In de kaartviewer kan het 

resultaat bekeken worden. 

Met het < knopje kan de live versie terug in het voorportaal worden gehaald. 
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Validatie rapport; CSV bestand 

Het csv-bestand kan in Excel omgezet worden naar de gewenste kolom structuur en 

opgeslagen als .dbf of xls. 

Een .dbf of xlc kan in ArcGis op imna_id gekoppeld worden aan de betreffende kaartlaag. Na 

de koppeling kan op foutmelding geselecteerd worden en zijn de features met fouten te zien 

in de kaart. 

 

 

Aanbevolen volgorde te uploaden kaartlagen: 

 

1) Beheergebieden 

2) Beheergebieden Ambitie 

3) Agrarisch zoekgebied 

4) Landschapszoekgebied 

 

Overige kaartlagen (natuurbeheerplan, landschapszoekgebied ambitie, bijzondere gebieden, 

deelgebieden, zoekgebied water) kunnen in willekeurige volgorde worden geüpload. 

 

Let op: Als na het uploaden van agrarisch zoekgebied en/of landschapszoekgebied het 

beheergebied opnieuw wordt geüpload, moeten naast het betreffende beheergebied ook 

agrarisch zoekgebied en/of landschapszoekgebied opnieuw gevalideerd worden. 

 

Mogelijke foutmeldingen (geldig voor SNL Toolkit vanaf april 2017); 

 

Imna_id niet uniek. Het IMNA_id moet uniek zijn binnen elke kaartlaag. 

Imna_id ontbreekt. Imna_id moet verplicht worden gevuld. 
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<kolomnaam> niet ingevuld. In de betreffende <kolomnaam> mag geen lege waarde 

staan. 

Code is niet actief. De ingevulde code staat als ‘niet-actief’ vermeld in de codelijst en mag 

niet meer worden gebruikt. 

Code bestaat niet. De ingevulde code staat niet in de codelijst en mag niet worden gebruikt.  

Multipolygon. De betreffende feature bevat een multipolygon en dat is niet toegestaan. 

Code correspondeert niet. Ingevulde codes uit twee verschillende kolommen mogen niet 

met elkaar gecombineerd worden (voorbeeld: Beheertype ‘L’ met beheerpakketten ‘A’). 

 

Afronding upload 

Stuur ter afronding van de upload de excel checklist (zie pagina 9) naar natuurbeheer@gbo-

provincies.nl . 

mailto:natuurbeheer@gbo-provincies.nl
mailto:natuurbeheer@gbo-provincies.nl

