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1 Release Notes 

1.1 Vooraf  

Met Release 7.0 maken we een belangrijke eerste stap voorwaarts qua 

gebruikersgemak en -beleving van het Informatiemodel Natuur. In plaats van 

verschillende documenten komt alle informatie over IMNa samen in één 

webapplicatie. Hieronder kunt lezen wat wel en niet is meegenomen. Inhoudelijk zijn 

slechts enkele wijzigingen opgenomen. Ook die leest u hieronder. 

1.2 Algemene wijzigingen 

1.2.1 Wijziging presentatiewijze 

De belangrijkste wijziging betreft de presentatie van het Informatiemodel Natuur 

(IMNa). De gebruikersinterface verandert van aparte documenten naar een 

geïntegreerde webapplicatie. Met behulp van de Imvertor tool worden de 

objectmodellen direct omgezet naar dit nieuwe format. Dit betekent een efficiëntere 

wijze van beheer van IMNa en daarmee ook een kwaliteitsverbetering, doordat er 

slechts op één plaats aanpassingen doorgevoerd hoeven te worden. 

Voor u als gebruiker betekent dat u nog slechts één bron nodig heeft om alle 

informatie over IMNa te kunnen vinden in de vorm van een webapplicatie. 

Hoewel alle informatie nu in een enkele applicatie te vinden is, wordt hier en daar 

nog doorverwezen naar andere documenten. We zoeken nog naar oplossingen om 

ook die informatie direct in de webapplicatie op te nemen. 

1.2.2 Kwaliteitsverbetering 

Naast de verbeterde gebruikersinterface is de kwaliteit verhoogd. 

1. Alle productmodellen worden conform NEN3610 eisen gevalideerd. Daarmee 

voldoen we aan de kwaliteitsstandaard voor informatiemodellen. 

2. Het beheer beperkt zich nu tot eenmalige aanpassingen, die vervolgens op 

meerdere plaatsen doorgevoerd wordt in de documentatie. Daarmee kunnen 

er geen verschillen meer zijn in de beschrijving van bijvoorbeeld attributen 

die meerdere keren voorkomen. 

1.2.3 Niet alle productmodellen meegenomen in deze Release 

Met deze release hebben we het creëren van een stevige basis als prioriteit gesteld. 

Dat betekent dat we enkele ontwikkelingen nog niet mee hebben genomen in deze 

release: 

1. Het productmodel Natuurkwaliteit is nog niet geïntegreerd opgenomen in de 

webapplicatie. Dit omdat is gebleken dan dit productmodel (nog) niet 

voldoen aan de NEN3610 kwaliteitsstandaard. Dit is een voorwaarde om via 

de nu gebruikte tooling opgenomen te kunnen worden. Het productmodel is 

nu als afbeelding opgenomen. 

2. De nieuwe productmodellen Vegetaties en Habitats zijn nog niet 

opgenomen. We willen deze productmodellen direct op een juiste wijze 

opnemen in de nieuwe presentatiewijze. Daarvoor is meer tijd nodig, zowel 

binnen het ontwikkelteam van NDVH als het beheerteam IMNa. 

3. De wijzigingen die voortkomen uit de evaluatie van de 8ste VRN zijn nog niet 

(alle) meegenomen in het productmodel Natuurontwikkeling. De 

aanpassingen zullen via het GLP voor de komende uitvraag meegenomen 

worden. 

Bovenstaande betekent dat we in 2023 een aantal tussenreleases zullen gaan 

plannen, zodra één of meerdere van de hierboven genoemde tekortkomingen alsnog 
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gerealiseerd worden. Deze tussenreleases zullen het karakter krijgen van 

toevoegingen en geen invloed hebben op reeds in deze release opgenomen 

productmodellen. 

1.3 Wijzigingen per productmodel 

Er zijn slechts enkele wijzigingen in enkele productmodellen voor deze release. 

Alle wijzigingen hebben betrekking op het beheerjaar 2024. 

1.3.1 Belangrijkste wijzigingen productmodel Natuurbeheer 

1. Codelijst DeelGebiedNaam gevuld met waardes uit GLP NBP.  

2. Codelijst TypeRegeling aangevuld met 2 nieuwe waardes. 

1.3.2 Belangrijkste wijzigingen productmodel Natuurontwikkeling 

1. Validaties VRN bijgewerkt conform GLP VRN 2022. 

1.3.3 Wijzigingen productmodel Natuurkwaliteit 

Geen wijzigingen doorgevoerd. 

Dit is een conceptversie van het productmodel Natuurkwaliteit.  

1.3.4 Wijzigingen productmodel Vegetatie & Habitats 

Geen wijzigingen doorgevoerd. 

Dit is een conceptversie van het productmodel Vegetatie en Habitats. Wanneer de 

applicaties Vegetatie en Habitat beide in productie staan dan zal de definitieve versie 

van dit productmodel worden gepubliceerd. Op dit moment staat alleen Habitat in 

productie. Zie het GLP Habitat voor de actuele versie van de te leveren informatie 

voor Habitat. 

1.4 Doorontwikkeling IMNa 

Zoals hierboven vermeld zijn nog niet alle gewenste wijzigingen meegenomen, zoals 

updates van enkele productmodellen. We zullen daarom één of meerdere 

tussenreleases plannen op het moment dat deze productmodellen kunnen worden 

opgenomen volgens de IMNa standaarden. Dit betreft de productmodellen 

Natuurkwaliteit en Vegetatie & Habitats. Daarnaast kan het voorkomen dat er nog 

een enkele wijziging t.b.v. de VRN zal worden doorgevoerd. 

We zullen u hierover op de gebruikelijke wijze informeren. 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze release of de nieuwe presentatiewijze? 

Mail ons via IMNa@bij12.nl. 

 

 


