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Volledig automatisch afleiden van BRT uit BAG en BGT is niet mogelijk !!!
Uit het onderzoeksproject, uitgevoerd van maart 2020 tot en met maart 2021, is het volgende
gebleken:
1. Uniformiteit: de BGT is landsdekkend (voor een groot deel van de data) niet uniform genoeg voor
een volledig automatisch afleidingsproces.
2. Netwerken: Voor automatische generalisatie naar kleinere kaartschalen zijn netwerken absoluut
nodig. Netwerken (of hartlijnen) komen niet voor in het model van BGT en BAG en onvolledig in
andere bronnen.
3. Buitengebied: data van de BGT loopt in het buitengebied (ver) achter op de werkelijkheid en is
onvolledig.
4. Rijkdom model: de BRT is rijker aan informatie dan de BGT, deels gaat het hierbij om het bedienen
van Defensie en diens NAVO-verplichtingen.
Met de brondata van andere (basis)registraties is (veel) minder mogelijk dan vooraf ingeschat. We
kunnen niet de productiestraat van de BRT ombouwen naar het volledig automatisch gebruik van
deze bronnen zonder fors in te boeten op kwaliteit, of het leidt niet tot een besparing op de
maakkosten.
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Het is wel mogelijk zoveel mogelijk hergebruik van BGT- en BAG-data na te streven.
Deze data moeten worden aangevuld met informatie uit andere bronnen en een aanvullend, eigen
inwinproces.
→ Hiermee kan een nieuwe basis dataset worden opgebouwd voor de BRT.Next productenfamilie.
Incrementeel en iteratief kan een nieuwe productiestraat BRT.Next worden opgezet, die op basis
van mutaties in BGT, BAG en andere mogelijke bronnen het productieproces maximaal
ondersteunt.
NB We proberen dit zoveel mogelijk automatisch te doen, maar er blijft ondersteuning nodig door
handmatig aangebrachte mutaties.
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“Realiseer een nieuwe productiestraat BRT.Next, waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt
van reeds ingewonnen grootschalige topografie met objectinformatie uit BGT, BAG en andere
bronnen (zoals NWB en RVO Gewaspercelen) en de mutaties die daarin plaatsvinden. Maak
daarbij gebruik van innovatieve technieken, zoals AI en AutoGen technieken.
Zorg ervoor dat de (gehandhaafde) kleinere kaartschalen geleverd kunnen blijven worden door
het huidige productieproces met automatische generalisatie waar nodig aan te passen.
De componenten van deze nieuwe productiestraat zijn in beheer bij BOI voor technisch en
applicatie-beheer en bij DPI voor het functioneel beheer.”
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BGT
1:1000

BAG
1:1000

BRT.Next
1:1000
Generalisatie
(Kaart)producten
1:10.000
en kleinschaliger

Introductie 1:1000 bij BRT
• Schaalniveau aansluiten bij
bestaande BGT en BAG
• Geen aanpassing schaalniveau BGT
of BAG nodig
• Voorstel project: nieuw basisbestand
BRT op schaalniveau 1:1000
(huidige BRT: 1:10.000)
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Bestaande generalisatie omgeving

Bestaande inwinningsomgeving

Luchtfoto’s
en data die er op staat
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Bijwerking
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Generalisatie
naar kleinere schalen

BRT
1 op 10.000

BRT
1 op …

Externe bronnen
(BAG, en vele andere)

Producten
1:10.000

Legenda

Bronnen (niet BRT)

aanpassing

BRT kern
BRT afgeleid

Producten in
andere schalen

nieuw
Informatiemodel IMBRT (huidig)
Papieren kaart (huidig)
Achtergrondkaarten (huidig)

nieuw

aanpassing
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Generalisatie omgeving
(bijgewerkt)

Inwinningsomgeving
(bijgewerkt)

Luchtfoto’s

Generalisatie
1:1000 naar 1:10.000

en data die er op staat
Bijwerking
Processen t.b.v.
1:1000

(zelf inwinnen)

BRT ’
1 op 10.000

Externe bronnen
- BAG (stand)
- BGT (stand)
- e.v.a. data

Opwerkingsomgeving
externe bronnen (nieuw)

BRT 1:1000
Inlezen
t.b.v. 1:1000
incl. controle

-

BGT-BRT data
BAG-BRT data
Luchtfoto data
e.v.a. data

Producten’
1:10.000

Opwerken
en verrijken

Feedback

BRT ’
1 op …

Producten’ in
andere schalen

Informatiemodel IMBRT’ (vernieuwd)
Papieren kaart’
Achtergrondkaarten’

Aard feedback:
soms een
terugmelding,
soms een A4

Generalisatie ’
naar kleinere
schalen

(vernieuwd)
(vernieuwd)

Denk aan: opschonen, uitlijnen, homogeniseren,
actualiseren, verrijken vanuit andere bronnen,
t.b.v. gelijkvormig beeld in BRT (next)
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De afstand van bronnen zoals de BGT en de BAG tot het huidige
basisbestand TOP10NL is te groot en niet te overbruggen.
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<>

BGT
BAG
Beheerobjecten
Schaal 1:1000

?

BRT
BRT.Next
Kartografische
objecten
Topografische objecten
Schaal
Schaal1:10.000
1:1000

1. Zoveel mogelijk gebruik maken van onder andere BAG en BGT
en de mutaties die daarin plaatsvinden.
2. Een nieuwe productiestraat inrichten.
3. Nieuwe inhoud en producten beschrijven van de BRT.Next.
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BRT.Next

Keuzes moeten nog
gemaakt worden in
afstemming met externe
en interne stakeholders.
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Wensen op
inhoud

BRT.Next
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BRONNEN
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Basisregistratie Kadaster (BRK)
Huidige TOP10NL
Nationaal Wegenbestand (NWB)
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)
LV Beeldmateriaal
Panoramabeelden

TECHNIEK
Autogen-achtige technieken
Objectherkenning
Mutatiedetectie
Artificial Intelligence (AI)
Inwinning

Externe bronnen (huidig proces)
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Uit het gecombineerd geo leveranciersoverleg (28-10-2021)
over SOR en IGO, alleen over informatiemodellen:
• verschil in definities van objecten;
• verschil in levenscyclus/identificatie;
• verschil van modellering van tijdslijnen/historie;
• verschil van modellering van metadata.
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1. Waar zijn topografische objecten? Waar ligt hun afbakening? Dit levert
als het ware een leeg canvas op.

2. Wat voor objecten zijn het? Wat zeggen bronnen over een object en
wat vinden wij daarvan? Hiermee krijgt het canvas kleur
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BRT
BAG BGT

CANVAS

BAG EXT

Gevuld

BGT
info

analyse

BRT.Next
1:1000
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BAG EXT
BAG BGT

CANVAS

BGT

BRT.Next analyse
1:1000

Geüpdatet

BRT.Next
1:1000
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TOP10NL

BGT
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Voorbeeld: Canvas bij initiële vulling
Canvas

Canvas aandachtobject

+Canvas

BRT.Next

Huidige BRT
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bronnen

BRT

‘geautomatiseerd tenzij’
geautomatiseerd
proces
productiestraat

BGT

BRT.Next

BAG
…?

interactie

interactie
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