
 

 

Verslag IMNa gebruikersdag 2018 
 

 

 

10:00-10:20  Ontvangst met koffie/thee 

 

Ongeveer 45 man waren aanwezig tijdens deze gebruikersdag, vanuit diverse provincies en part-

ners. Zie bijlage 1 voor een overzicht van alle aanwezigen. 

 
De dag is vooral bedoeld om de IMNa kennis en ervaringen uit te wisselen tussen provincies en 

haar ketenpartners, waarbij we ook als gebruikers van het IMNa ons netwerk versterken. 

Door iedereen te informeren over het IMNa en de stand van zaken, wordt de ‘IMNa-onbekendheid’ 

verder weggenomen en zal de digitale gegevensuitwisseling verder verbeterd worden. 

 

 

10:20-10:50  Welkom en Algemene toelichting IMNa/IMNa Productgroep 

 

Jeroen Kusters heet iedereen als dagvoorzitter welkom en geeft een algemene presentatie over het 

IMNa, zie PPT in bijlage 2. 

 

Enkele vraag/opmerking tijdens presentatie: 

 

 Hoe werkt een wijziging in IMNa door in de technische uitwisselstandaarden zoals een xsd 

bestand die bij de Centrale Vegetatiedatabank gebruikt gaat worden? Antwoord: de IMNa 

productgroep levert releasematig een nieuwe versie van IMNa op. In de release notes en 

impactanalyse van de releases is ook de eventuele impact beschreven op de technische 

uitwisselstandaarden. De verschillende projectleiders zijn zelf verantwoordelijk voor het la-

ten aanpassen van deze standaarden.  

 

 

10:50-11:20  Plenaire presentatie SNL 2.0 

 

Karin Cox geeft een presentatie over de nieuwe applicatie SNL2.0, zie PPT in bijlage 3. 

De applicatie koppelt bestaande en nieuwe voorzieningen voor het ANLb en ontsluit onder meer 

Natuurbeheerplannen van de provincies. De applicatie wordt per 1 september in gebruik genomen 

door de provincies. Dit betreft het onderdeel valideren en uploaden van Natuurbeheerplannen. De 

agrarische collectieven kunnen het onderdeel Gebiedsaanvragen vanaf komend jaar gebrui-

ken.  Hierover moeten namelijk nog procesafspraken worden gemaakt. 

De SNL 2.0 applicatie vervangt de Natuurbeheerplanfunctionaliteit van de bestaande SNL-Toolkit. 

Verbetering ten opzichte van de eerdere applicatie is o.a. dat de technische validaties sneller en 

nauwkeuriger zijn geworden en dat er geen handmatige validaties meer hoeven te worden uitge-

voerd. Het systeem is daarnaast flexibeler qua beheer en onderhoud door de inzet van basisinfra-

componenten. Bij wijzigingen die plaatsvinden in één van de componenten, hoeft niet de applicatie 

aangepast te worden. Er is voortaan één loket voor de ANLb-informatie waarlangs Natuurbeheer-
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plannen en ANLb-subsidie-informatie geautoriseerd ontsloten wordt: de meest actuele en juiste 

informatie voor de juiste personen op het juiste moment. 

De planning is om de applicatie verder door te ontwikkelen naar een SNL-brede tool, voor een effi-

ciënte en effectieve SNL-samenwerking. 

 
Enkele vragen/opmerkingen tijdens presentatie: 

 

 Wat is de reden voor de lange doorlooptijd voor de ontwikkeling van de SNL 2.0 applicatie? 

Antwoord: dat komt door technische oorzaken, een inhoudelijke scopewijziging en veran-

deringen in de samenstelling van de projectgroep. Bij de start van het project werd de ap-

plicatie ontwikkeld op basis van de specificaties voor de ‘ANLb 2016 aanvragen’. De appli-

catie voorziet nu in de actuele aanvraaginformatie 

 

 Is het met de SNL 2.0 applicatie mogelijk om ook landelijke kaarten van de verschillende 

kaartlagen uit het natuurbeheerplan te publiceren? Antwoord: ja, na het uploaden van de 

provinciale Natuurbeheerplannen, voegt BIJ12 deze samen tot een landelijk Natuurbeheer-

plan-bestand. Dit bestand wordt jaarlijks op 1 oktober doorgeleverd aan RVO.nl en aan 

BoerenNatuur voor opname in de SCAN-ICT. 

 

 Wordt via de applicatie aan de GIS-informatie van de Natuurbeheerplannen ontsloten? 

Antwoord: nee, het totale Natuurbeheerplan is te uploaden en te raadplegen, zowel het 

tekstuele deel als de GIS-bestanden. 

 

 

11:20-11:40  Pauze (koffie/thee) 

 

 

11:40-12:40  Plenaire presentatie gegevensuitwisseling binnen SBB en NM 

 

Stefan Funnekotter (Staatsbosbeheer) en Kristian van Oene (Natuurmonumenten) geven een pre-

sentatie (zie bijlage 4) over het gebruik van het programma CMSi binnen hun gegevensopslag en –

uitwisseling. Zowel Staatsbosbeheer als Natuurmonumenten gebruiken Conservation Management 

system (CMSi) en hebben het op een soort gelijke manier ingericht, waarbij het programma de 

bedrijfsprocessen ondersteunt. In deze presentatie wordt toegelicht wat het doel is van CMSi, ge-

schiedenis wordt verteld, wat er bereikt is met CMSi en wat de uitdagingen voor de toekomst zijn. 

 

Enkele vragen/opmerkingen tijdens presentatie: 

 

 In CMSi staat alle relevante info bij elkaar, de PDCA cyclus krijgt hierin vorm en wordt on-

dersteund door het CMSi, het beheer plan is leidende hierin. Het maakt uitwisseling met 

andere applicaties en organisatie (zoals het NDFF) mogelijk. Het is een middel om via een 

integrale benadering terrein (natuur, recreatie, cultuurhistorie, bos en hout) te beheren 

 

 Is het al mogelijk om vanuit CMSi vegetatiekaarten aan te leveren aan de Centrale Vegeta-

tieDatabank (CVD)?  Antwoord: Stefan en Kristian gaven aan dat zij niet op de hoogte wa-

ren van de laatste stand van zaken. 

 

 De uitdagingen m.b.t. CMSi liggen voornamelijk bij: 

o Connectiviteit; integratie met GIS en andere systemen is aandachtspunt. 

o Mobiel werken: PLATO en het gebruiken van mobiele apps in het veld. 

o Interface: CMSi ziet er inmiddels wel verouderd uit. 

 

 

12:40-13:30  Lunch 

 



Datum 19 september 2018 

Onderwerp Verslag van de IMNa gebruikersdag van 30 augustus 

2018 

 

Pagina 3 van 5 

 

 

 

13:30- 16:00 Workshop rondes 

 

Er zijn 2 workshoprondes gehouden waarbij elke ronde gekozen kon worden uit de onderstaande 3 

verschillende workshops. In bijlage 1 is achter de deelnemers weergegeven voor welke workshops 

ze zich hadden opgegeven. Bij elke workshop zijn de opbrengst en opmerkingen weergegeven die 

zijn opgehaald vanuit de deelnemers. 
 

 

Workshop 1 - Demo van applicatie SNL 2.0 

Toelichting: Er wordt een algemene toelichting gegeven over de ontwikkeling van de nieuwe 

applicatie. Daarbij wordt aangegeven hoe de applicatie werkt en er worden tips en 

trucs gedeeld. Zie ook bijlage 5. 

Begeleider:  Bastiaan Jonkheid mmv Karin Cox. 

 

Opbrengst / opmerkingen: 

 Hoe wordt er omgegaan met waarschuwingen op basis van beleidskeuzes of OGC correcties 

die ik niet wil overnemen? Wanneer kan dit wel of niet? Antwoord: Indien men een waar-

schuwing of een OGC correctie die niet wil overnemen, dan zal men een nieuw natuurbe-

heerplan met eigen correcties moeten uploaden. De OGC-correcties blijven tot dat moment 

in SNL 2.0 staan. 

 Is het mogelijk om de foutenrapportage een ruimtelijke component mee te geven (bijvoor-

beeld als extra veld in Excel-bestand, of aanleveren als FGDB), zodat in één oogopslag dui-

delijk is op welk element een foutmelding betrekking heeft? Antwoord: In principe is het 

mogelijk om de foutenrapportage aan te vullen met een shapefile waarin de fouten te zien 

zijn. Tijdens de bouw van SNL 2.0 is echter gebleken dat dit de validatie flink kan vertra-

gen. Wellicht is het een idee om dit als optie in te bouwen. Geadviseerd wordt dit, indien 

gewenst, als wijzigingsverzoek in te dienen bij BIJ12. 

 Is het mogelijk om niet-actieve codes automatisch om te zetten naar de nieuwe actieve co-

des? Antwoord: In principe zou dat kunnen, maar we geven hier een negatief advies over: 

ten eerste zijn er niet altijd alternatieven voor een niet-actieve code voorhanden, ten 

tweede laat je de applicatie hiermee automatisch een inhoudelijke wijziging aanbrengen, 

waar provincies uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn en wellicht ook niet altijd gewenst is. 

 Bij VRN komt er een feature class terug bij de foutmeldingen, kan zoiets hier ook? Ant-

woord: Zie punt 2 

 Voor één en hetzelfde element staan de foutmeldingen verspreid door de Excel tabel. Kun-

nen deze gebundeld worden? Antwoord: In theorie zou dit kunnen, maar het advies is om 

dit in Excel op te lossen middels een andere sortering. 

 Hoe kunnen gebruikers toegang krijgen tot de applicatie? Er zijn nog geen accounts uitge-

geven. Antwoord: Dit kan door te mailen naar natuurbeheer@gbo-provincies.nl. De functi-

oneel beheerders sturen u dan een gebruikersaccount toe.  

 Wordt het Landschapszoekgebied verwijderd uit de applicatie voor natuurbeheerplannen 

van 2020? Antwoord: Indien in de IMNA-productgroep besloten wordt om deze laag uit het 

natuurbeheerplan te verwijderen dan zal SNL 2.0 hierop worden aangepast. 

 Kan één fout meerdere foutmeldingen genereren? Antwoord: Ja, dat kan. 

 Een eenduidige definitie van de provinciegrenzen voor het uitwisselen van natuurinformatie 

is IMNa-breed gewenst. Eens, momenteel loopt een initiatief vanuit NIB (Koen Rutten) om 

hier wat aan te doen. 

 Welke metadata moeten worden meegeleverd met het uploaden van een Natuurbeheer-

plan? Antwoord: zie hieronder: 

 

Titel van de 
bron 

Samen-
vatting Status 

Verantwoordelijke 
organisatie bron 

Verantwoordelijke 
organisatie bron: 
e- mail 

Verantwoordelijke 
organisatie metadata 

Verantwoordelij-
ke organisatie 
metadata: e-mail 

titel van de 
bron 

 

waarde uit 
codelijst B.5.23  geen standaardwaarde 

 

geen standaard-
waarde 
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Workshop 2 – Gegevensleveringsprotocol (GLP) en praktijkhandleiding Natuurbeheerplannen 

Toelichting: Er wordt een algemene toelichting gegeven op deze documentatie, die benodigd is 

voor de nieuwe SNL 2.0. Daarbij wordt uitgelegd hoe deze gebruikt dienen te wor-

den en er worden tips en trucs gedeeld. Zie ook bijlage 6. 

Begeleider: Peter van Hooff mmv Gerard Terpstra. 

 

Opbrengst / opmerkingen m.b.t. het GLP: 

 Toevoegen: leverancier is ook bronhouder 

 Suggestie: Voeg tabel 1 en 2 samen 

 Definities van planstatussen ontbreken. Toevoegen aan GLP 

 Bij een volgende versie een hoofdstukje met wijzigingen tov vorige versie opnemen 

 Een terugkoppelproces beschrijven en dit in een schema weergeven. 

 Paginanummers ontbreken in de pdf-versie: aanvullen 

 Bij multipart fouten aangeven dat deze inderdaad als fout en niet als waarschuwing worden 

beoordeeld. 

 Alle constraints over het collectief beheerplan verwijderen. Deze hoeft nl niet meer te wor-

den aangeleverd. 

 Copy/paste foutjes mbt vegetatie aanpassen 

 Inhoudsopgave graag met één niveau dieper, dat zoekt makkelijker 

 Als leverancier de organisatie benoemen en níet een rol binnen de organisatie. 

 De teksten van de constraints Agrarisch Zoekgebied iets uitgebreider omschrijven. 

Opbrengst / opmerkingen m.b.t. de Praktijkhandleiding: 

 L01.06 staat aangegeven als 1 meter breed. Controleren of dit klopt. 

 
 

Workshop 3 –IMNa in de VRN praktijk 

Toelichting: Er worden voorbeelden gegeven hoe een provincie tot de juiste VRN gegevens kan 

komen. Hoe krijgen de IMNa definities een praktische invulling in de VRN? Hoe ga 

je om met de bevindingen tijdens het validatieproces? Zie ook bijlage 7. 

Begeleider: Michiel Schram mmv Koen Rutten. 

 

Opbrengst / opmerkingen: 

 Hebben we behoefte aan een GLO of is besluitvorming over de GLP in de werkgroep na-

tuurbeheer voldoende (denk aan borgen capaciteit beleid- en GIS-medewerkers). 

 GLP VRN aangepast vooruitlopend op wijziging IMNA. Waar zit dan de impactanalyse zoals 

Jeroen die beschreef? Antwoord: die gebeurt door de productgroep/door het project. 

 Toevoegen aan de validatie voor VRN2019: objecten die zijn verworven en in beheer zijn 

maar niet terug te vinden zijn in de kaartlaag inrichting. Brabant en Fryslan droegen beiden 

voorbeelden aan waarom deze situatie kan kloppen (al zou het inderdaad om datafouten 

kunnen gaan). Onderwerp voor workshop VRN om te bepalen of deze validatie zinvol is. 

 BRP-check: Mark Huirne doet zelf ook een validatie op de BRP (maar dan een uitgebreider 

bestand waarin ook eigendom en pachttype zijn vastgelegd – de BAP): op basis van eige-

naar / type pacht kan bepaald worden of er spraken is van agrarisch gebruik. Daarmee kan 

worden gecontroleerd of een object onterecht in de VRN zit. (of is dit meteen een algemene 

check op de rechtmatigheid van de SNL-subsidie?). Aandachtspunt is ook: mag voor de 

VRN wel gebruik gemaakt worden van de BAP i.r.t. privacy? 

 Productieproces van de VRN: Michiel Brouwer heeft een presentatie van hun VRN produc-

tieproces voorbereid voor de IMNA dag (was een misverstand). In de workshops van de 

VRN2019 is daar ruimte voor te maken. 

 Voorstel Hinko Talsma: leg de bevindingen over de kwaliteit van de VRN/BRP ook terug bij 

de bronhouder van de BRP. 

 Te toetsen in de workshops VRN2019: heeft de validatie op de BRP zin? Heb je iets gedaan 

met andere de waarschuwingen / opmerkingen uit het validatieproces? 

 Toevoegen aan validatieproces?: check op eigendom en type pacht (door RVO) op kaart-

laag beheer in de VRN. 
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 Hinko Talsma: we knippen de VRN op Rijkswateren en voegen vervolgens de gebieden 

waar we beheersubsidie verlenen weer toe. Omdat Fryslân namens RWS subsidie verstrekt 

aan It Fryske Gea, zitten daar ook gebieden in de rijkswateren bij. 

 Liesbeth van der Sluijs: toename van 40.000 ha beheer van Brabant komt doordat we nu 

ook het beheer zonder contract opnemen in de levering voor de VRN. 

 Hinko Talsma: doublure tussen IMNA-productmodellen zit bijv. in de EHS-grens in natuur-

beheer en de NNN-grens in natuurontwikkeling. 

 Spraakverwarring over de definitie NNN, PNN, Rijks NNN, etc, bestaat nog steeds. Iets voor 

de workshops VRN2019? 

 Hinko Talsma: in de Rekenmodule Natuurkwaliteit NNN (RNN) zie je gaten tussen de be-

heertypekaarten van provincies en rijk. NNN begrenzing gebruiken helderheid te krijgen 

over wie de gaten dient te vullen. 

 Planning VRN2019: graag eerder starten (GLP vaststellen in nov/dec, uitvraag in dec/jan) 

 Uniformeer het gebruik van provinciegrenzen in IMNa (topografisch vs. administratief) 

 

 

 

16:00 Afsluiting en borrel 

 

Jeroen dankt iedereen voor de aanwezigheid en de kennis die gedeeld is! Vanuit de productgroep 

IMNa en BIJ12 zal op basis van de opbrengst vervolgstappen worden genomen om IMNa en het ge-

bruik hiervan verder te verbeteren. 



Deelnemers IMNa gebruikersdag 30 augustus 2018

Workshop 1: Demo van applicatie SNL 2.0

Workshop 2: Gegevensleveringsprotocol (GLP) en praktijkhandleiding Natuurbeheerplannen

Workshop 3: IMNa in de VRN-praktijk

Begeleider

Naam Organisatie Functie

1-ste 

ronde

2-de 

ronde

1 Aart Meijssen eigen bureau gisspecialist 2 1

2 albert de graaf Flevoland/Bij12 beleidsadviseur

3 Annet Hospers Sweco GIS adviseur 2

4 Bastiaan Jonkheid BIJ12 Functioneel applicatie beheerder 1 1

5 Cora Bergshoeff Provincie Utrecht Specialist Informatievoorziening 1 3

6 Diliana Welink Provincie Groningen Beleidsmedewerker 3 2

7 Emiel Matthijsse Provincie Utrecht Gis-specialist 3 2

8 Esther den Heijer BIJ12
medewerker datamangement - 

IMNa 

9 Fleur Smout Natuurmonumenten Beleidsmedewerker SNL

10 Gerard Terpstra Provincie Noord-Brabant gis-specialist 2 2

11 Hans Borgman Staatsbosbeheer (GIS-team ) Adviseur terreinbeheer 2 3

12 Hinko Talsma provincie Fryslân GEO-analist 3 2

13 Janine Spieksma Staatsbosbeheer Accountmanager IPO/BIJ12

14 Jan Willem van der Vegte BIJ12
Unitmanager Natuurinformatie en - 

beheer

15 Jasper Buijs Provincie Flevoland Beleidsadviseur Natuur 1 2

16 Jeroen Kusters BIJ12
adviseur informatievoorziening 

natuur

17 Johan Mulder provincie Fryslân Geo-informatie analist 1 2

18 Joost Buiks Zuid Holland
beleidsondersteunend 

medewerker ecologie & GIS
2 3

19 Karin Cox BIJ12
adviseur informatievoorziening 

natuur
1 1

20 Koen Rutten BIJ12 adviseur Monitoring Natuur 3 3

21 Kristian van Oene Natuurmonumenten Functioneel applicatie beheerder 2 3

22 Liesbeth van der Sluijs Provincie Noord-Brabant Beleidsmedewerker 2 3



Naam Organisatie Functie

1-ste 

ronde

2-de 

ronde

23 Lizelotte Leeflang Staatsbosbeheer GIS specialist 3

24 Lotte Dijk BIJ12 Adviseur datamanagement natuur 2 3

25 Marco van Antwerpen Provincie Zeeland GIS specialist 2 3

26 Marjolein Anneveldt provincie Noord-Holland beleidsmedewerker 2 1

27 Mark Huirne Provincie Gelderland
Beleidsmederker Natuur en 

Landschap
3 1

28 Michiel Brouwer Provincie Overijssel Adviseur Beleidsinformatie 2 3

29 Michiel Schram Sweco GIS-ICT Adviseur VRN 3 3

30 Mirjam Broekmeijer Unie van Bosgroepen landelijk coordinator SNL

31 Nick Naus Geodan bv Business Consultant 1 3

32 Nicky Stegenga Provincie Flevoland
Beleidsadviseur Monitoring 

Natuur
3

33 Niels Vogelaar Provincie Flevoland GIS-medewerker 3 1

34 Peter van den Pol Geodan IT
Businessline manager Slimme 

Leefomgeving
1 2

35 Peter van Hooff BIJ12 / Provincie Gelderland
Coördinator / Adviseur / 

Functioneel Beheerder
2 2

36 Pieter de Groot provincie Noord-Brabant
Projectleider natuur en 

landschapsbeheer

37 Pieter-Wytze Venema Provincie Fryslân Medewerker natuurbeheer 1 2

38 Rense Kragten Utrechts Landschap Projectmedewerker CMSI 1 2

39 Rika Rijnberg Provincie Drenthe Gis-analyst

40 Sjaco Lensen ingehuurd bij BIJ12/SNL projectondersteuner/adviseur BGT 3

41 Stefan Funnekotter Staatsbosbeheer

42 Stephan Hennekens
Wageningen Environmental 

Research

Wetenschappelijk medewerker, 

vegetatiekundige, ecoloog, 

softwareontwikkelaar

1 3

43 Thomas van den Berg Bosgroep Midden Nederland Project leider ICT 2 1

44 Yvonne van Dijke-de Graaf Provincie Utrecht
projectleider (uitvoering ANLb, 

natuurbeheer en SKNL)
2 1

workshop 1 10 8

workshop 2 13 11

workshop 3 8 14



Welkom op de 

IMNa gebruikersdag!

Jeroen Kusters, adviseur informatievoorziening natuur, BIJ12

30 augustus 2018



• IMNa gebruikers informeren over laatste ontwikkelingen 

en werken met IMNa;

• Kennis en ervaringen uitwisselen;

• Onbekendheid met IMNa wegnemen;

• Gegevensuitwisseling natuur verbeteren.

Doel van de dag

Doelgroep: GIS en (beleids-)medewerkers van

– Provincies

– TBO’s (o.a. NM, SBB, LandschappenNL)

– Natuurcollectieven (o.a. BoerenNatuur, Bosgroepen)

– RVO

– Onderzoeksbureau’s



Presentatie en toelichting voor alle aanwezigen:

• Welkom en Algemene toelichting IMNa

• Presentatie SNL 2.0

Rond 11:20 Pauze (koffie/thee)

• Presentatie gegevensuitwisseling binnen SBB en NM

Rond 12:30 Lunch

Ochtendprogramma



2 workshoprondes:

• 13:15-14:15 Workshop-ronde 1

• 14:15 Pauze (koffie/thee)

• 14:30-15:30 Workshop-ronde 2

• 15:30 Korte presentatie van de opbrengst

Rond 16:00 Afsluiting en borrel

Middagprogramma



Waarom een IMNa en 

wat is het?



Waarom is het IMNa opgezet?

• Ontstaan bij invoering van Subsidiestelsel Natuur en 

Landschap

• Gemeenschappelijk belang om natuurgegevens in heel 

Nederland te kunnen uitwisselen:

– Uniformering noodzakelijk

– Digitalisering noodzakelijk

• IMNa voorziet hierin: één natuurtaal voor een uniforme 

digitale uitwisseling van natuurgegevens voor provincies en 

haar ketenpartners.



Wat is IMNa?

Het is een soort standaardtaal om landelijk de natuurgegevens 

gemakkelijk te kunnen uitwisselen en vergelijken tussen de 

provincies en haar ketenpartners.

IMNa is geen database of dataset, maar een lijst met een heel 

gestructureerde, logische beschrijving van definities en 

samenhang van gegevens.

IMNa is de basis voor alle technische uitwisselstandaarden, 

shapefiles, XML’s, webservices, maar ook invulinstructies.



Gezamenlijke taal in het netwerk





Gaat dit goed?

Staatsbosbeheheer Waterleidingmaatschappij



Wat is IMNa?

• Zorgen voor eenduidige definities zodat optelbaarheid en 

vergelijkbaarheid mogelijk is, bv.:

– Wat is een beheergebied?  En wat hoort daar precies bij?

– Waar vind ik de codelijsten van de bestaande beheertypen? 

– Landelijke rapportage: mogelijk maken van optellen van 

provinciale plannen

• Zorgen voor dat IT systemen met elkaar kunnen praten, bv.:

– Welke informatie moet in een natuurbeheerplan worden 

opgenomen?

– Wat is optioneel en wat verplicht?

– Wat voor type bestand moet ik aanleveren?

• Is basis voor het uitwisselen van informatie tussen systemen en 

organisaties.

Objectencatalogus

(UML) model met informatieobjecten

IMNa uitwisselstandaarden



Wat is IMNa NIET?

IMNa is géén:
a. database
b. praktijkhandleiding
c. tools of applicatie
d. codelijst

Echter: databases, handleidingen, tools, applicaties en codelijsten 
hebben een sterke relatie met de IMNa onderdelen! 
Veranderingen in IMNa hebben effect hierop en mogelijk vice versa!



(Habitats, Vegetatie, Structuur, lokale aspecten)

Vegetatie & habitats

(Verwerving, Inrichting,
contractueel beheer)

Natuurontwikkeling

(Flora en Fauna, Standplaatsfactoren, Ruimtelijke condities, Structuur)

Natuurkwaliteit

(Beheertypekaart, Ambitiekaart, EHS
Collectief beheerplan)

Natuurbeheer

Één IMNa concept – vier IMNa productenmodellen

Kwaliteit = midden

Beheertype = N10.02

Habitattype  H3270 –

slikkige rivieroevers

Verwerving – 5 hectare

Contractnummer : 

23c449



Shapes
GML’s
Fgdb

Fgdb Shapes GML’s

Informatiemodel Natuur
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NEN3610 / INSPIRE / ETC
Referentie
modellen

Opbouw van het Informatiemodel Natuur

Vb. IMNa 5.0 NB 2.1
Vb. IMNa 5.0 NO 1.0
Vb. IMNa 5.0 NK 1.0
Vb. IMNa 5.0 VH 1.1

Vb. IMNa 5.0

Vb. NEN3610:2011

IMNa Praktijk-
handleidingen



UML model met informatieobjecten

Voorbeeld Natuurbeheer (SNL)



Objectencatalogus



1.1.1 Beheergebied 
Attribuutnaam Attribuut IMNa Voorbeeld Optionaliteit Restricties 

Imna_id Identificatie 123456 Verplicht Text ,255 

BType Beheertype N00.01 Verplicht Conform Index N&L 

Indbtype Indicatieveverhoudingbeheertypen 20%N07.01;80%N15.01 Conditioneel Text ,255 

Toegbp Toegestanebeheerpakketten A01.03.01;A01.03.02 Conditioneel Text ,255 

Subs Subsidiabel 1 Conditioneel Integer 

Nsubsbp Nietsubsidiabelebeheerpakketten A01.03.01;A01.03.02 Conditioneel Text ,255 

Rtype Recreatietype R01 Optioneel Conform Index N&L 

<Shape_area> Geen IMNa attribuut. Verplicht ten 
behoeve van validatie 

1111,11 Verplicht Geometry 

 

Beschrijving  uitwisselstandaard (shapefile)

Provincies
SNL 

applicatie
RVO

IMNa
uitwisselstandaard

IMNa
uitwisselstandaard



IMNa productgroep



IMNa productgroep

• Wat doet de IMNa productgroep?

– Inrichten IMNa governance

– Adviseren en beheren IMNa

– Verzamelen wijzigingsverzoeken en initiëren nieuwe releases

– Kennis IMNa verspreiden 

• Wat doet de IMNa productgroep niet?

– Vaststellen nieuwe IMNa versies  PIN

– Implementeren IMNa in uitwisselstandaarden en aanpassingen in 
software (VRN applicatie, RNN tool, SNL applicatie etcetera) 
Projectleiders

IMNa
productgroep

Product
manager

Basislid
(namens 
PP-Geo)

Basislid
(namens PIN)

Secretaris
Inhoudelijke 

experts

PIN



Basisleden IMNa productgroep

Rol Namens Naam

Productmanager BIJ12 Jeroen Kusters

Secretaris en algemeen Provincies / PPGeo Gerard Terpstra

Algemeen Provincies Michiel Brouwer

Datamanagement BIJ12 Esther den Heijer

Inhoudelijk expert 
IMNa algemeen

Geodan Peter van den Pol

Geodan Nick Naus



Inhoudelijke leden IMNa 

productgroep

Inhoudelijk experts Productmodel 
Natuurbeheer

Provincies Albert de Graaf

Provincies Jeroen Groothuismink

TBO Lizelotte Leeflang

Inhoudelijk experts Productmodel 
Natuurontwikkeling

Provincies PM

Provincies Michiel Brouwer

TBO Lizelotte Leeflang

Inhoudelijk experts Productmodel 
Natuurkwaliteit

Provincies Patrick Lansing

Provincies Meinte Engelmoer

TBO Menno van Zuijen / Stefan Jager

Inhoudelijk experts Productmodel 
Vegetatie en habitats

Provincies Meinte Engelmoer / Albert de Graaf

TBO Jan Holtland

alg. inh. borging Stephan Hennekens



Wij maken snel de haalbaarheid 

inzichtelijk!

Een ogenschijnlijk kleine wijziging op IMNa kan een grote 
impact hebben, maar een grote wijziging kan ook een 
kleine impact hebben. 

• Voorbeeld 1: de taakgroep Index stelt voor om een 
beheertype toe te voegen aan de Index Natuur-en 
landschap. Na impactanalyse door de PG IMNa is 
gebleken dat impact op IMNa onderdelen, DKN 
applicaties en werkprocessen laag is. De wijziging kan 
relatief snel doorgevoerd worden.

• Voorbeeld 2: voor het voorkómen van ongeoorloofde 
overlap van subsidieverstrekking, is er behoefte aan 
een nieuwe kaartlaag ‘Beschikkingenkaart’. Dit heeft 
gevolgen voor IMNa, de uitwisselbestanden, de 
applicaties en de werkprocessen van de diverse DKN 
ketenpartners.



Wanneer contact opnemen met 

de IMNa productgroep?

• Er wordt al op basis van IMNa uitgewisseld, maar:

– De informatiebehoefte verandert

– Bronhouders worden om andere informatie gevraagd

– De huidige informatie-uitwisseling moet verbeterd 
worden

• Er wordt nog niet op basis van IMNa uitgewisseld, maar: 

– Digitale informatie wordt uitgewisseld met verschillende 
organisaties

– Kwaliteit van gegevens is belangrijk

– Afstemmen van definities is belangrijk

Bij twijfel en vragen altijd contact opnemen  imna@bij12.nl

mailto:imna@bij12.nl


IMNa wijzigingsprotocol

-Hoe kan ik wijzigingsverzoeken indienen?

-Hoe worden wijzigingen op IMNa doorgevoerd?

-Hoe zit het met versiebeheer van IMNa?



Wijziging naar release

1. Contact opnemen 
met productgroep IMNa

2. Productgroep IMNa
beoordeelt vraag / 

verzoek tot wijziging 

5. Informeren indiener

3. Impactanalyse 
uitvoeren

Geen impactanalyse nodig

Impactanalyse nodig

4. Consulteren DKN 
ketenpartners

7. Wijzigingen opnemen in 
releaseplanning

6a. Geen IMNa
wijzigingen 
doorvoeren

6b. Minor 
wijziging 

doorvoeren

6c. Major 
wijziging 

doorvoeren

8b. Project 
starten major 
release IMNa

8a. Project 
starten minor 
release IMNa

IMNA@BIJ12.nl



Wijziging naar release

• Minor release: productgroep IMNa voert deze uit in overleg 
met indieners (besluit als hamerstuk naar PIN)

• Major release: na goedkeuring PIN gestart. De productgroep 
IMNa voert de release uit waarbij de indieners (business) 
verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de aanpassingen 
(senior user rol).

Nieuwe release IMNa:

1. De wijzigingsverzoeken met de hoogste prioriteit bundelen 
in een release;

2. Totale impact van de release wordt bepaald; 

3. Een conceptversie van de vernieuwde IMNa wordt 
opgesteld. Ketenpartners worden in workshops 
geraadpleegd; 

4. De conceptversie wordt ter review aan de relevante 
ketenpartners rondgestuurd. 

5. De definitieve versie van de nieuwe versie van IMNa wordt 
opgeleverd aan de PIN.



Releasemanagement

Kenmerken releasemanagement IMNa:
• Maximaal één nieuwe versie per jaar per productmodel met een of 

meerdere grotere wijzigingen;

• Maximaal één nieuwe versie per jaar per productmodel met alleen kleine 
wijzigingen;

• In één IMNa release kunnen nieuwe versies voorkomen van meer dan 
één productmodel. 

• Releases zijn zoveel mogelijk op vaste momenten in het jaar, afgestemd 
met de jaarlijkse timeline van activiteiten per productmodel (standaard 
release in principe eind oktober);

• Nieuwe versie van IMNa staat los van implementatie hiervan!

– Aanpassingen uitwisselstandaarden

– Aanpassingen applicaties

– Aanpassen handleidingen

– Aanpassen werkprocessen

• Bij standaard release eind oktober: voldoende tijd voor implementatie, 
zodat per 1 januari alles is aangepast.

Implementatie!



Versiebeheer

Versiebeheer beschrijft hoe veranderingen binnen IMNa worden bijgehouden.

• IMNa [versie hoofdmodel] [productmodel] [versie productmodel]

- IMNa 5.1 NB 2.2

- IMNa 5.1 NO 1.1

- IMNa 5.1 NK 1.0

- IMNa 5.1 VH 1.1

• Hoofdmodel en productmodellen hebben eigen levenscyclus

- Wijziging hoofdmodel – de principes in het IMNa hoofdmodel veranderen 
nieuwe NEN norm

Dit type wijziging komt in de praktijk weinig voor.

- Wijziging in productmodel – in een van de productmodellen wijzigt de 
structuur of de inhoud van het model  Wijzigingen ANLb



Huidige ontwikkelingen IMNa



Huidige ontwikkelingen IMNa

• Centraal ontsluiten codelijsten
– Aansluiting bij doorontwikkeling SNL 2.0

– September: AACVP besluit verwacht

• DSO en VRN
– NNN+ project: kan/moet leiden tot (IMNa) 

kwaliteitsverbetering en harmonisatie!

– VRN: eind 2018 workshops tbv VRN2019

• CVD
– SCRUM aanpak

– Project halverwege, oplevering gepland eind oktober

– Ook starten met implementatie



Huidige ontwikkelingen IMNa

• BGT:

– Natuur: pilot door Overijssel (project Reevediep?)

– Agrarisch: initiatief RVO, waarbij voorstel richting LNV. 

– Algemeen: vanuit Geonovum wordt werkgroep Natuur 
opgericht: o.a. actualiteit en volledigheid van de BGT en 
verantwoordelijkheid voor de inhoud. (via AACVP 
portefeuillehouder, Arno Teunissen)

• Beschikkingenkaart:

– Nader met RVO en WG Natuurbeheer onderzoeken

– Koppeling met VRN?

• Algemene wijzigingen SNL kaartlagen:

– LZGAmbitie en geometrie bij NBP vervallen waarschijnlijk



Presentatie SNL 2.0



PAUZE



Presentatie 

gegevensuitwisseling binnen 

SBB en NM



LUNCH: tot 13:15



2 workshop-rondes:

• 13:30-14:30 Workshop-ronde 1

• 14:30-14:45 Pauze (koffie/thee)

• 14:45-15:45 Workshop-ronde 2

• 15:45 Korte presentaties van de opbrengst

Workshops



• Workshop 1: Demo van applicatie SNL 2.0

Zaal: 1.50

• Workshop 2: Gegevensleveringsprotocol (GLP) en 

praktijkhandleiding Natuurbeheerplannen

Zaal: 1.51

• Workshop 3: IMNa in de VRN praktijk

Zaal: 1.52

Workshops



Dank voor jullie aanwezigheid en kennisdeling!

Website: www.bij12.nl

E-mail : IMNA@bij12.nl

Afsluiting en borrel

http://www.bij12.nl/
mailto:IMNA@bij12.nl




Karin Cox, BIJ12

Senior adviseur Informatievoorziening natuur



• Context applicatie

• Waar staan we nu?

• Vervolgtraject



SNL-applicatie 2.0

https://anlb-acc.portaalnatuurenlandschap.nl/


Project informatievoorziening ANLb

Nieuwe én bestaande voorzieningen voor ANLb koppelen 
(Informatievoorzieningsketen ANLb sluitend maken).

• Oplossen praktijkproblemen
• Eenduidige, actuele, volledige informatie in ANLb-keten;
• Meer flexibiliteit in beantwoording ANLb-vragen;
• Verlaging ICT-kosten
• Voorbereid zijn op de Omgevingswet.

Project levert betere facilitering ANLb-proces!



Doel Informatievoorziening ANLb

Keten-breed informatie ontsluiten over:

• Natuurbeheerplannen 
vervanging SNL applicatie (Toolkit) onderdeel NBP

• Beheer- en beleidsmonitoring

• Catalogi (bijv. koppeltabel, Index Natuur en Landschap)

• Gebiedsaanvragen

• O.b.v.: onderliggende infrastructuur

De juiste en dezelfde info/data op het juiste moment, 
voor de juiste persoon of organisatie beschikbaar



Scope tussentijds gewijzigd



Natuurbeheerplannen

Vervangen onderdeel Natuurbeheerplannen SNL-applicatie

• Betere werkondersteuning door nieuwe technieken en 
toevoeging (IMNa) validaties; betere kwaliteitscontrole

• Goedkoper en flexibeler applicatiebeheer

• Automatisch samenstellen, controleren en doorleveren 
landelijk kaartbeeld

 Snellere upload Natuurbeheerplannen

 Technische validaties vollediger en nauwkeuriger

 Geen problemen door “omzetting” format kaartbestanden

Basisinfrastructuur (en Catalogi)

Gebiedsaanvragen / 
jaarlijks beheer

Natuurbeheer-
plannen

Wat:

Voordelen:

Wat merkt u 
hier concreet 
van?



Gebiedsaanvragen

Ontwikkelen voorziening gebiedsaanvragen/jaarlijks beheer

• 1 centrale voorziening voor indienen gebiedsaanvragen

• Subsidie-informatie centraal beschikbaar (geautoriseerd)

• Altijd actuele en juiste versies

• Betere rapportagemogelijkheden

 Altijd de juiste en meest recente informatie 
(‘heen en weer sturen’ van bestanden niet meer nodig)

 Alle informatie over een aanvraag bij elkaar

Basisinfrastructuur (en Catalogi)

Natuurbeheer-
plannen

Gebiedsaanvragen / 
jaarlijks beheer

Wat:

Voordelen:

Wat merkt u 
hier concreet 
van?



Stand van zaken

• Resultaten GAT 30-05 verwerkt 

• Applicatie 01-09 in gebruik 

• Functionaliteit geometrische correcties (OGC) 

• IMNa-aanpassingen doorgevoerd: 
applicatie voldoet aan actuele IMNa-versie

• Eerste provincies valideren en uploaden NBP 
vanaf 03-09 met de nieuwe applicatie, 
in overleg met BIJ12

BIJ12 biedt ondersteuning op locatie, via de helpdesk, met Q&A 
en tips en trucs



Uploadplanning

Vragen over uploadplanning en/of toegang tot de SNL-applicatie?

Bastiaan Jonkheid, Peter van Hooff en Stef Voordenhout, 
natuurbeheer@gbo-provincies.nl

Groningen 10 t/m 16 september

Fryslân 10 t/m 16 september

Drenthe 10 t/m 16 september

Overijssel 10 t/m 16 september

Flevoland 10 t/m 16 september

Gelderland 3 t/m 9 september

Utrecht 3 t/m 9 september

Noord-Holland 3 t/m 9 september

Zuid-Holland 3 t/m 9 september

Zeeland 3 t/m 9 september

Noord-Brabant 3 t/m 9 september

Limburg 3 t/m 9 september

mailto:natuurbeheer@gbo-provincies.nl




Uitbreiden naar SNL-brede voorziening

• Realisatie Catalogi: opslag en 
ontsluiting referentie-lijsten, 
codetabellen, Index Natuur 
en Landschap

• (Gebruikers)wensen en 
aanvullende functies

• Inrichten applicatie voor 
SNL-natuurbeheer



• Effectieve en efficiënte SNL-samenwerking 

• Eenduidige, actuele, volledige SNL-informatie 
voor alle partijen obv uniforme afspraken, 
standaarden en informatievoorziening 

• Realisatie ontbrekende schakel 
informatievoorziening SNL

Doel SNL-brede informatievoorziening





Staatsbosbeheer & CMSi

IMNA-gebruikersdag 30 augustus 2018



Inhoudsopgave

● Waarom CMSi

● Korte geschiedenis

● Hoe ziet het eruit

● Wat hebben we bereikt

● Toekomst en uitdagingen



Doelen Staatsbosbeheer

● Beter beschermen: onderhouden, herstellen en 

ontwikkelen van het groene erfgoed van Nederland

● Meer beleven: stimuleren recreatie in de terreinen

● Duurzaam benutten: bijdragen aan de productie van 

duurzame, hernieuwbare grondstoffen zoals hout



Waarom en hoe CMSi

● GBNL -> samenwerking Conservation Management

● Internationaal consortium 

● Natural England, 

● Natuurmonumenten, 

● Staatsbosbeheer, 

● Agentschap Natuur&Bos

● exeGesIS [ESDM]

● CMS wordt CMSi

● Stapsgewijze ontwikkeling 2009-heden, 

● Modulair(e) funding

● Ook voor derden te koop



CMSi; geen doel maar middel



Hoofdfunctionaliteiten:

● Vastgoed

● Percelen/eigendom

● Overeenkomsten/ingebruikgeving

● Bouwwerken/monumenten

● Cultuurhistorie

● Monitoring

● Waarnemingen

● Karteringen

● Beheerplanning

● Beheerplan [‘beleid’, kwaliteit] per planeenheid [190]

● Maatregelplanning



Context CMSI



CMSi: onderdeel applicatielandschap



PDCA in 
CMSi



Wat schermvoorbeelden

om een indruk te krijgen…..



Navigatie



Planeenheid en context



Product (beheertype) en kwaliteit



Product (beheertype) en maatregel



Product (beheertype) maatregel en kosten



Andere doelstellingen



Inzicht in percelen/eigendom



Vastlegging overeenkomsten



Opbrengsten CMSI-traject

● Alle relevante informatie bij elkaar

● Eén bron {CMSi}

● Beheerplan leidende

● Maatregelen gestandaardiseerd

● PDCA cyclus krijgt vorm/wordt ondersteund

● Integrale benadering terreinbeheer wordt gefaciliteerd (natuur, 

recreatie, cultuurhistorie, bos en hout)

● Uitwisseling met andere applicaties en organisaties (NDFF)



Uitdagingen CMSI

● Connectiviteit; integratie met andere systemen

● Mobiel werken; PLATO/apps

● Integratie met GIS

● Interface/look and feel



Vragen?







Vragen?



SNL applicatie 2.0:

Validatie in praktijk

Bastiaan Jonkheid

https://anlb.portaalnatuurenlandschap.nl/



Validatie indienen



Foutenrapportage



Testgeval: Geometrische fouten in 

Noord-Brabant

Geheel of gedeeltelijk 
buiten provinciegrenzen

Overlap

Missende verplichte 
attributen

Oppervlakte < 1 m2

Ongeldige tabelstructuur

Enzovoort…



Aan het werk!



Samenstellers:

Peter van Hooff

Gerard Terpstra

Hinko Talsma

Rudger Kelder

Jeroen Kusters

Karin Cox



Inhoud

• Welkom

• Wat is een GLP en wat moet erin staan?

• GLP Natuurbeheerplannen

• Relatie GLP en IMNA

• Oefenen met de GLP

• Tekeninstructies



Wat is een GLP en wat staat er in?

Een GLP beschrijft in detail de voorwaarden voor een 
gegevenslevering In dit GLP komen de volgende 
onderwerpen aan bod die gezamenlijk de voorwaarden voor 
de gegevenslevering vormen:

• Proces (frequentie, leveringstijdstip, leverancier en 
ontvanger van de gegevenslevering)

• Vorm (hoe dienen de gegevens aangeleverd te worden?)

• Inhoud bestand (welke gegevens dienen aangeleverd te 
worden?)

• Validaties (waarop worden de gegevens gecontroleerd?)

• Meta-informatie (welke metadata dient meegestuurd te 
worden?)



GLP Natuurbeheerplannen

We lopen door het document heen.



Relatie GLP en IMNA

• IMNA leidend (?)

• Mag een GLP afwijken van IMNA en zo ja, wanneer?

Standpunt IMNA productgroep:

• Niet afwijken, maar je mag wel in een GLP aangeven:

– dat je niet alle attributen of objecten hoeft te 
leveren die in IMNa staan;

– dat je nog (deels) conform de vorige versie van 
IMNa wilt uitwisselen 



Oefenen met GLP

Beantwoord de volgende vragen:

• Wie worden leverancier en ontvanger genoemd? Is dat terecht?
• Hoeveel definitieve kaartlagen móeten in april worden opgeleverd? En 

hoeveel ontwerpkaartlagen in januari?
• Welke kaartlagen móeten overlappen?
• Beheergebied ambitie: is vullen van de kolom ‘Indicatieve verhouding 

beheertypen’ verplicht?
• Beschrijf in eigen woorden de interne overlapregel van Agrarisch Zoekgebied
• Bijzonder gebied: wanneer moet ‘BijzondergebiedKoppeling’ worden gevuld?
• Als metadata conform GLP worden opgeleverd, voldoen ze dan uiteindelijk 

aan de norm ISO-19115?
• De GLP wijkt op een aantal plekken af van IMNA. Vindt je dat in deze 

gevallen terecht?



Tekeninstructies

• Algemene instructies

• Specifieke instructies voor een aantal beheertypen



Oefenen met tekeninstructies

Beantwoord de volgende vragen:

• Mag je volgens de instructies op basis van 
luchtfoto’s tekenen? Werkt dat zo in de praktijk?

• Beschrijf in eigen woorden de tekeninstructie van 
een elzensingel.

• En van een laan.

• Schaal voor intekenen is gesteld op 1:10000. 
Wat vind je daarvan?



IMNa in de VRN 

praktijk

Koen Rutten, Michiel Schram



IMNa & VRN



Werkwijze



producent

activiteit

product

leverancier

data

GegevensLeveringsProtocol (GLP)

afspraken over proces en producten

GegevensLeveringsOvereenkomst (GLO)

afspraken op bestuurlijk niveau

GegevensTransformatieProtocol (GTP)

reproduceer- en verifieerbare transformaties 

ketenmodel



Proces



Producten 



• Totaaltabel verwerving

• Totaaltabel inrichting

• Totaaltabel beheer

• Kaart

• FileGeodatabase t.b.v. open data

Producten



Kwaliteitscontroles





Relatie tussen VRN-

kaartlagen



Ontwikkeling en trend inrichting

80.000 ha

2
0

2
7

Ontwikkeling inrichting t.o.v. doel van 80.000 hectare nieuwe natuur in 2027



IMNa-ID: 

NL.IMNa.GUID1

beginTijd: 26-8-2012

eindTijd:

…

Gebied A

GebiedVerwerving

IMNa-ID: 

NL.IMNa.GUID2

beginTijd: 2-7-2014

eindTijd:

…

Gebied A

GebiedInrichting

IMNa-ID: 

NL.IMNa.GUID3

beginTijd: 19-12-

2015

eindTijd:

…

Gebied A

GebiedBeheer





Verworven, in beheer maar niet 

ingericht

• Een aantal verworven percelen zijn inmiddels al ‘in 
beheer’, zonder dat deze ook in de kaartlaag 
‘ingericht’ voorkomen.

• Conform GLP wordt verwacht dat deze percelen 
wel als ‘ingericht’ worden beschouwd.

• Hierbij nagaan of dit terecht of onterecht niet is 
opgenomen als ‘ingericht’

• Totaal aantal hectares ingericht kan daardoor 
hoger liggen.



Relatie met andere 

kaartlagen



Blijvend beschikbaar voor natuur



Overlap beheer met agrarische (BRP)



Overlap beheer met agrarische (BRP)

• Een aantal van de percelen ‘in beheer’ heeft een 
overlap met de agrarische percelen die in de BRP 
staan.

• Hierbij nagaan of dit terecht of onterecht is 
opgenomen als ‘in beheer’

• Totaal aantal hectares ‘in beheer’ kan daardoor 
lager liggen.



Agrarische percelen - slivers



Agrarische percelen – BRP-fout?



Agrarische percelen – VRN-fout?



Relatie met “niet 

bestaande” kaartlagen



Rijkswateren



Overlap met rijkswateren



Provincie PNN Verwerving Inrichting Beheer

Flevoland 28 28

Friesland 13573 0 13573

Gelderland 4190 3527 3464 4127

Limburg 973 141 55 704

Noord-Brabant 8984 154 153 8971

Noord-Holland 121043 3 17 1362

Overijssel 2949 27 31 2943

Utrecht 1851 0 0 1760

Zeeland 17248 17251

Eindtotaal 170840 3853 3720 50720

Overlap met rijkswateren

Overlap per kaartlaag met de mogelijke rijkswateren
(betreft indicatieve concept cijfers VRN2018)



Relatie met vorige 

versies



Nieuw in beheer t.o.v. rapportage 

2017



Wens



Expliciet maken samenhang/relaties 

IMNa




