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Vegetatie- en habitatgegevens zijn een onmisbare schakel bij de monitoring van natuurgebieden conform de SNL kwaliteitsmethodiek, binnen Natura2000 
ten behoeve van het opstellen van natuurbeheerplannen en bij de uitvoering van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Een goede standaardisering 
van de gegevens moet leiden tot een betere bruikbaarheid, optelbaarheid, efficiëntere inwinning en het kunnen aansluiten op analyse-applicaties. 
 
Om dit voor elkaar te krijgen heeft de sector drie IMNa standaarden ontwikkeld voor gestructureerde uitwisseling: 

1. VegetatieKarteringPackage 
2. HabitatTypePackage 
3. StructuurKartingPackage 

 
Een Package is het transportmiddel om alle bij elkaar horende, ingewonnen en soms zelfs geïnterpreteerde gegevens in samenhang gestructureerd vast te 
leggen en uit te wisselen. 
 
1. VegetatieKarteringPackage 
 
Het VegetatieKarteringPackage is bedoeld voor het uitwisselen van vegetatiegegevens. De eindgebruikers zijn aanleverende terreinbeheerders zoals 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Defensie en afnemende organisatie zoals provincies, onderzoeksinstituten, rijk en dezelfde 
terreinbeheerders.  
Een vegetatiekarteringpackage is een gebundelde set van samenhangende gegevens over vegetatie die binnen een door tijd en ruimte afgebakende 
onderzoeksopdracht worden verzameld en geanalyseerd. Deze package bevat gegevens die in het werkveld ook vegetatiekaart of vegetatiekartering wordt 
genoemd. 
 



 
Figuur 1: Conceptueel model VegetatieKartingPackage 

  



 
2. HabitatTypePackage 
 
Een HabitatTypePackage is bedoeld om Habitatkaarten gestructureerd uit te wisselen. Directe gebruikers zijn de voortouwnemers (of diens 
opdrachtnemers) en provincies, groene vergunningenverleners, maar ook afnemende systemen zoals het rekeninstrument Aerius. 
Een habitattypepackage is een gebundelde set van samenhangende gegevens over habitat die binnen een door tijd en ruimte afgebakende 
onderzoeksopdracht worden verzameld en geanalyseerd. Deze package bevat gegevens die in het werkveld ook habitattypenkaart of habitkartering wordt 
genoemd. 
 

 
Figuur 2: Conceptueel model Habitatpackage 

  



 
3. StructuurKarteringPackage 
 
Een StructuurKarteringPackage is bedoeld om Structuurkaarten gestructureerd uit te wisselen. Structuurkaarten worden onder andere gebruikt voor het 
bepalen van de natuurkwaliteit in het kader van SNL. Structuurobjecten beschrijven de structuur over meerdere vegetatievlakken heen en zijn daarom 
opgenomen in een aparte package. 
Een structuurkarteringpackage is een gebundelde set van samenhangende gegevens over structuur die binnen een door tijd en ruimte afgebakende 
onderzoeksopdracht worden verzameld. Deze package bevat gegevens die in het werkveld ook structuurkartering wordt genoemd. 
 

 
Figuur 3: Conceptueel model StructuurKarteringPackage 

 


