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Kort overzicht

Kort overzicht

Dit versiag is een beschrijving van een onderzoek dat is uitgevoerd bij de afdeling CCTW
van de gemeente Groningen in het kader van een afstudeerproject bij de 'akgroep
Informatica van de Rijkswziversiieii Groningen. Binnen de afdeling CCTW worden o.a.
wegen, riolen en groen beheerd. Het onderzoek was gericht op beheer met behuip van
een geografisch informat esysteem.

Een geografisch informatiesysteein (GIS) kan gebruikt worden om iuimtelijke gegevens te
verzamelen, op te slaan, te transformeren, om relaties tussen gegevens te leggen en om te
analyseren. Daarnaast kunnen gegevens op scherm zichtbaar worden geinaakt. Om deze
redenen is een geografisch informatiesysteem een geschikt middel om te gebruiken ten
behoeve van bijvoorbeeld beheer en beleid. Ook kan het worden gebruikt hij het presente-
ren van lange termijn plannen binnen de afdeling CCTW.

1-let onderzoek gaat de verschillende aspecten van de invoer van een geografisch informa-
tiesysteem langs en mondt uit in een aantal aanbevelingen met het oog op het pilot-project
dat bij CCTW gepland staat.

In dit versiag worden de volgende aspecten behandeld:

In hoofdstuk 1 wordt de positie van de afdeling CCTW binnen de gemeente Groningen
toegelicht. Daarnaast wordt het project waar dit onderzoek aan gewijd is, omschreven.
Tenslotte wordt enige algemene informatie over de situatie rondom geografische infonna-
tiesystemen gegeven.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de problematiek rond de conversie van de (analoge)
tekeningen van parkjes en groenstroken naar een digitaal formaat. Het blijkt dat de
huidige tekeningen zeer gedetailleerd zijn. Deze gedetailleerdheid is binnen een geogra-
fisch informatiesysteem niet goed te gebruiken.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op definities en standaards die in gebruik zijn op het
- terrein van geografische informatiesystemen en de vastgoedinformatieoverdracht. Er zijn

de afgelopen jaren diverse afspraken gemaakt en formaten gedefinieerd, waar onder
andere gemeenten zich aan hebben verbonden. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk het
gebruik van standaards toegepast op de proef met een geografisch informatiesysteem dat
CCTW in de komende tijd gepland heeft.

In hoofdstuk 4 worden de diverse aspecten van de proef uitgezet tegen de eigenschappen
die een geografisch informatiesysteem heeft. Hoe wordt er binnen een geografisch
informatiesysteem omgegaan met opsiag van gegevens, met in- en uitzoomen van kaarten etc.
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Kort overzicht

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de eisen die een geografisch iiiformatiesysteem stelt

aan de organisatie. Dc invoer van een geografisch informatiesysteem vraagt om een
cultuuromslag. Zonder een nieuwe manier van denken heeft een geografisch informatie-

systeem slechts een beperkt rendement.

In hoofdstuk 6 worth een beschrijving gegeven van een proef die uitgevoerd is met een
GIS-pakket, SALADIN, waarbij voor de data gedeeltelijk gebruik is gernaakt van
gegevens zoals CCTW die beheert. Het doel van de proef was inzicht te geven in de
mogelijkheden die van een geografisch informatiesysteem verwacht kunnen woiden. Een

deel van de resultaten is als bijiage achterin dit versiag toegevoegd.

In hoofdstuk 7 worden conclusies getrokken uit dit onderzoek en aanbevelingen gedaan in

de richting van de afdeling CCTW.

In hoofdstuk 8 worden de in dit versiag gebruikte afkortingen beschreven en waar nodig

toegelicht. Daarnaast worden enkele termen uit de geometric gedefinieerd.

In hoofdstuk 9 staat de gebruikte literatuur vcnneld, aismede de personen met wie in tie

loop van dit onderzoek is gesproken.

De Bijiagen bevatten resultaten van de proef met SALADIN, zoals beschreven in

hoofdstuk 6.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

I Inleiding

Het afstudeerproject vindt plaats bij de gerneente Groningen. Het onderwerp van het
project is een onderzoek naar de mogelijkheden van beheer met behuip van een Geogra-
fisch InformatieSysteem (GIS') met name voor de afdeling CCTW (Civiel- en Cultuur-
Technische Werken).

1.1 organisatiebeschrijving

Oin dit project in een kader te zetten volgt er eerst een organisatiebeschrijving van de
gemeente Groningen2. Een van de belangrijkste doelstellingen "an de gerneente als
organisatie is het zorgdragen voor het welzijn van de bevolking. Daartoe functioneren er
verschillende diensten binnen de gemeente. Dit zijn bijvoorheeld de dienst Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, de dienst Onderwijs, Recreatie en Sport, en de dienst Ruimtelijke
Ordening en Economische Zaken (RO/EZ).

RO/EZ draagt zorg voor de planning en controle van het grondgebruik en bouwactivitei-
ten binnen de gemeente en het beheer en onderhoud van het vastgoedbezit. Dit zijn
gebouwen en gemeentelijke infrastructuur.

Binnen RO/EZ functioneren vier vakdirecties:
•PGE (Projecten, Grond- en Economische zaken) zorgt voor het beleid en ontwikkelt
plannen.
•SBW (Stadsontwikkeling, Bouwen en Wonen) zorgt voor ontwerp, voorbereiding en
uitvoering van de plannen van PGE. Daarnaast voert deze directie groot onderhoud uit in
opdracht van OW.
•OW (Openbare Werken) zorgt voor beheer en onderhoud van het gemeenteJijk vastgoed-
bezit.
•MIDDELEN.verzorgt de faciliteiten voor de uitvoering van bovengenoemde taken.

Openbare Werken regelt zoals boven gezegd beheer en onderhoud van het gemeentelijk
vastgoedbezit. Dii houdt in het beheer en onderhoud van openbare gebouwen, groenvoor-
zieningen, wegen, riolen en gemalen, bruggen en kanalen en begraafplaatsen. Om deze
taak uit te kunnn voeren heeft OW de volgende afdelingen:

'Deze en audere vaker voorkomende afkortingen zijn opgenomen in de lijst met aikortingen achier in dii
versiag.

21k maak hierbij gebruik van CAD? GIS?! VIS! door E. van Hanem e.a., Groningen 1994
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•CCTW (ook wel: CCW, Civiel- en

Cultuurtechnische Werken)
•Wijkbeheer (WBI-1)
• Havenwezen (HAy)
•Gebouwen (GEB)
• Service (SRV)

Het onderhouden van de infrastructuur van
de genleente (wat betreft wegen, riolen en
gemalen, bruggen en kanalen, groen,

_____________________________________

begraafplaatsen en openbare verlichting) is organogram van OW
de taak van CCTW in samenwerking met
Wijkbeheer. CCTW houdt zich bezig met planning en groot onderhoud, terwiji klein
onderhoud wordt uitgevoerd onder toezicht van Wijkbeheer.

CCTW is onderverdeeld in verschillende secties. Dit zijn:
•Sectie wegen (WEG)
•Sectie riolen en gemalen (R&G)
•Sectie bruggen en kanalen (BRU)
•Sectie groen (GRO)
•Sectie begraafplaatsen (BGP)
Daarnaast is er het Technisch Administratief Bureau (TAB, tegenwoordig BAT), het
SECretariaat en het ProductieBureau.
Sinds enige tijd valt ook de sectie openbare verlichting onder de zorg van CCTW.

Elk van deze secties houdt zich bezig met:
•het inspecteren van de objecten
•het verwerken van de inspectiegegevens in de geautomatiseerde administratie
•het nemen van maatregelen op grond van beheer- en inspectiegegevens
•het vaststellen van onderhoudsprogramma's
Shet vaststellen van een onderhoudsproject en dit eventueel uitbesteden
•uitvoering van onderhoud
• toezicht houden op de uitvoering van het onderhoud

Ten behoeve van het onderhoud en beheer beschikt de afdeling over beheertekeningen

waarop de te beheren objecten staan aangegeven. Deze beheertekeningen zijn een
aanvulling op de administratieve gegevens. Op de tekeningen kan de precieze locatie van
de te beheren objecten worden gevonden. Deze tekeningen worden op dit moment in
analoge vorm beheerd. Voor de sectie Groen betreft het 1400 tekeningen, van verschil-
lende Ieeftijd en kwaliteit. Het onderhoud van de tekeningen (nieuwbouw en mutaties) is
een tijdrovende bezigheid. 00k het Wijkbeheer (de wijkposten) maakt voor het onderhoud

gebruik van (een kopie van) de beheertekeningen.

RuG Vakgroep Informatica BOICCTW 6
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.2 bescbrijving van het project

Binnen ROIEZ wit men gaan werken aan een verdergaande automatisering van het beheer
van de gegevens. In dit kader wordt ook aangestuurd op een integratie van het beheer van
de verschillende secties. In het door de gemeente gekozen automatiseringsconcept
GEOVAS (Gemeente Omvattend Vastgoed Automatiserings Systeem) is het nioge!ijk oni
tot integratie van de verschillende vormen van geautornatiseerd beIeer e komen.
GEOVAS is opgebouwd uit 3 geIntegreerde systemen:

• GVA (Gemeentelijk Vastgoed Administratief systeem)
•GGI (Gemeentelijk Grafisch Informatiesysteem)
• GBI (Gemeentel ijk Beheer Informatiesysteem)

Wanneer GEOVAS ingevoerd wordt, worden geometrische en administratieve gegevens
gekoppeld. Dc door de verschillende secties van CCTW gebruikte beheerpakketten zijn
ontworpen volgens het GEOVAS concept (het GBI systeern) en kunnen dus zonder pro-
bleern aan de GGI component worden verbonden.

Voorafgaand aan het project bij de afdeling CCTW is er bij Landmeetkunde ccii proef
geweest, in de periode september 1994 - december 1994, met als doelstelling: "het
opdoen van ervaring in een gebruikersomgeving met de mogelijkheden die GEOVAS
biedt op het viak van landmeten." In die periode is gewerkt met het grafisch pakket
Globos.GGI (InF0CAD), een component van GEOVAS. Dit is een pakket om geometri-
sche gegevens te bewerken en te beheren, zowel met betrekking tot de GBKN3 als tot
plannen en projecten.

Het project bij CCTW, het 'proef GIS project', heeft tot doel uit te zoeken wat de
voorwaarden, mogelijkheden en effecten zijn van de invoering van een GIS voor de
afdeling. Door middel van een proef waarbij voor een klein gedeelte van de stad (een
wijk) de administratieve en geometrische gegevens worden gekoppeld, hoopt men inzicht
te krijgen in de wenselijkheid en mogelijkheid van een gemeente omvattende GIS-situatie.

In tweede instantie is dit project opgedeeld in twee delen: er komt een kleine proef, het

De Grootschalige BasisKaart van Nederland is een kaart met schaal 1:500 of I :1000. Het is de bedoeling
dat in de toekomst heel Nederland op Grootschalige BasisKaart-formaat wordt afgebeeld. Wanneer bier over de
GBKN gesproken wordt, wordt in principe het deel waarop Groningen afgebeeld staat bedoeld. Dit dccl wordi in
Groningen door de afdeling Landmeetkunde betieerd. Dc GBKN voldoet aan de landelijk gestelde eisen van
nauwkeurigheid. Dc GBKN is in het Koninklijk Besluit van 9 juli 1975 als volgt gedefinieerd: Deze kaart is ccii
in de grondsiag van het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting vervaardigde raamkaart op grote schaal met een
zodanige topografische inhoud, dat deze de basis kan zijn voor aanvullingen die worden geweust door degenen
die de kaart gebruiken voor de uitvoering van hun werkzaaniheden" -

RuG Vakgroep Informatica BO/CCTW 7



Hoofdstuk I Inleiding

zogenaamde 'voorproeftraject'. Deze proef heeft als doel de rnogelijkhedcn van een GIS

voor de gemeente Groningen zichtbaar te maken en beslaat slechts een klein gedeelte van
een wijk. Wanneer het voorproeftraject goed uitvalt wordt er besloten tot voortgang van
het GIS-project. Dit definitieve traject wordt ingezet met een grotere proef. Deze proef
zal tot doel hebben de diverse gebruikers kennis te laten maken met de eisen die dit GIS

aan hen stelt. Daar hoort passende opleiding bij, met het oog op het gebruik van het
systeem en met het oog op het invoeren van de gegevens.

In derde instantie is de 'voorproef' weer van het programma geschrapL en is de hele

proef verschoven naar mei 1995. Hierdoor vail de proef buiten het hereik van dit

onderzoek. Vanwege het steeds wisselende beleid inzake de voorbereiding op een GIS

voor CCTW, was het niet mogelijk mij op een traject te concentreren. Daarorn heb 1k aan

elk van deze drie bovengenoemde trajecten aandacht besteed.

Bij CCTW heeft men in het algemeen hoge verwachtingen van 'GIS'. Nu bestaat 'GIS' op
zich niet; wel is er op veel manieren en met veel verschillende doelen een Geografisch
InformatieSysteem geImplementeerd. Zelfs in Groningen was het niet zonder meer zo dat
alleen een GIS volgens het GEOVAS-concept de aandacht kreeg. Een eerste aandachts-

punt is dus: als je het over GIS hebt, over welk GIS heb je het dan?

1.3 CAD en GJS4

De huidige Computer Aided Design-systemen groeien in functionaliteit langzaam naar de

GIS-functionaliteit toe. Met CAD kun je meer dan alleen ontwerpenltekenen. loch maakt
deze mogelijkheid van een CAD-pakket nog geen GIS-pakket.

Je spreekt van een CAD-systeem wanneer het gaat om een grafisch systeem dat bedoeld is

om te tekenen en te ontwerpen. Dc vorm van bet object is belangrijker dan zijn relatie
met de omgeving. Een CAD-systeem kent in het algemeen als grafische primitieven
slechts punt en lijn, en is beperkt in zijn mogelijkheid om administratieve gegevens te
koppelen aan deze punten of lijnen. In deze vorm bezit een CAD-systeem geen enkele
GIS-functionaliteit.

GIS is ontwikkeld met het oog op het maken van ruimtelijke analyses. Daartoe kan een
GIS ruimtelijke gegevens selecteren, bewerken en in beeld brengen. Een GIS heeft als
grafische primiieven punt, lijn en viak, en is in staat aan de hiermee geconstrueerde
objecten administratieve gegevens te koppelen. Daarnaast kan een GIS gebruik maken van
topologische gegevens, de ruimtelijke relatie tussen objecten. Tenslotte bezit een G1S de

4cf. E. Gerlofs: CAD, CAD+. GIS

RuG Vakgroep Informatica BO/CCTW 8
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mogelijkheid om gegevens te analyseren.

In principe is een CAD-systeem bedoeld om mee te ontwerpen en te tekenen. Een GIS-
systeem bezit een daabase-functie met het oog op het koppelen van geometrische en
administratieve gegevens; daarnaast kan het de resultaten visualiseren.

Tegenwoordig bezitten de meeste CAD-systemen de mogelijkheid oni geometrische en
idministratieve gegevens te koppelen. Men spreekt dan wel vaii een CAD+. 1-let
programma InFoCAD, waarmee in het GEOVAS-concept worth gewerkt is zo'n program-
ma. Omdat GEOVAS echter meer omvat dan alleen InFoCAD zijn de mogelijkheden van
GEOVAS uitgebreider dan de mogelijkheden die InFoCAD biedt. GEOVAS voegt dus
extra GIS-functionaliteit toe aan het 'CAD+ programma' InFoCAD.

1.4 GIS-gebruikers

Binnen Nederland zijn er verschillende soorten gebruikers van GIS of GIS-achtige
systemen. Behalve gemeentes zijn ook (grotere) bedrijven, provincies eu waterschappen
hierinee bezig. Elk bedrijf dat een onder- of bovengronds stelsel in beheer heeft, zoals
een leidingnet of een bedrijfsterrein, zal of kortere of langere termijn niet meer om GIS-
ondersteund beheer heen kunnen. Naarmate de nadruk Iigt op ruimtelijke analyse dan wel
op ontwerpen, zal gekozen worden richting GIS of richting CAD +. Waterschappen zullen
er meer belang bij hebben ruimtelijke analyses uit te voeren, bijvoorbeeld met het oog op
een dijkdoorbraak, en zij zullen dus eerder aansturen op een echt GIS.

Een recent voorbeeld van de iiiogelijkheid van Geografische Informatiesystemen is een
systeem, bij Vertis B.V. in Veendam ontwikkeld, dat boeren de gelegenheid geeft om hun
positie te bepalen met behuip van Global Positioning System5. Door middel van een
draagbare computer en een programma dat een kaart van de kavel weergeeft, wordt GPS
gebruikt om de cursor de juiste plaats op de kavel te laten weergeven. Als men loopt,
beweegt de cursor mee op de kaart.6

Het is niet ongebruikelijk dat het begrip GIS verbonden wordt met tijdsbesparing,
vermindering van inefficiëntie en verbetering van service. Toch moet je hier op z'n minst
de kanttekening bij plaatsen, ten eerste dat het invoeren van een GIS enorm veel tijd, geld
en energie kost, en ten tweede dat de positieve effecten van een GIS slechts die effecten

5Glohal Positioning System (GPS) is een methode waarbij signalen van meerdere satellieten worden
opgevaiigen en gebruikt orn nauwkeurig (tot op de millimeter!) de positie te bepalen. Deze methode is voor het
eerst in de Golfoorlog gebruikt, en wordt flu ook voor civiele doelen gebruiki.

6Cf Automatiseringsgids, 3 maart 1995, pag 3.
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zijn, waar de gebruiker zeif de moeite voor heeft gedaan. Er worth wel gezegd dat een
GIS er niet voor zorgt dat je je werk sneller kunt doen, maar dat je in dezelfde tijd meer
werk kunt doen. In dat opzicht'verschilt GIS niet van andere computer-toepassingen.

De overgang naar het gebruik van een GIS dient een zorgvuldige keuze te zijn. Er staat
veel op het spel, en de resultaten zijn afhankelijk van het draagvlak binnen de organisatie

en de mate waarin men begrijpt wat een GIS kan en hoe dat dan moet. Zonder afdoende
voorbereiding kan een GIS-project makkelijk een geldverslindende en tijdrovende in plaats

van tijdbesparende actie worden. Deze stelling wordt al enige tijd onderkend, maar de
Iaatste tijd is er ook meer nagedacht over methoden om toekornstige GIS-gebruikers voor

te bereiden op invoering van een GIS.

Van Cann formuleert de volgende, voor de hand liggende, vragen en stappen7:

1. Wat is GIS? Taakanalyse

2. Hoe GIS eventueel toepassen? Informatiebehoefte

3. GIS wel/niet inzetten Kosten-baten analyse

4. Welke gegevens nodig? Gegevenshehoefte

5. Welke gegevensvorm? Gegevensmodellering

6. Waar data vandaan halen?
7. Hoe analyseren? GIS-analyse

Bij meerdere van deze vragen en taken is huip van een externe GIS-expert zeer aan e
bevelen. Op dit moment is het meestal zo dat binnen een organisatie de kennis van GIS te

gering is om op het juiste moment de juiste beslissing te nemen.

7Vergelijk H. van Cann, Effectief GIS-gebruik: 'Bezint eer ge begint', VI Matrix. januari 1995. pag. 13ff.

RuG Vakgroep Informatica BO/CCTW 10
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2 Groeiitekeningen

Een apart hoofdstuk over tekeningen. Dat is nodig omdat de sectie Groen van de
gemeente Groningen over een groot aantal tekeningen beschikt. Deze tekeningen worden
gebruikt voor onderhoud en beheer van het groen in de stad. Het onderhoud van de
tekeningen is een tijdrovende zaak. Op dit moment is er een achterstand van meer dan een
manjaar in het bijhouden van de groentekeningen. Voor GIS-ondersteund beheer zullen de
tekeningen gedigitaliseerd moeten worden. Vanwege de complexiteit van de tekeningen en
het grote aantal, zijn de groentekeningen een probleem apart in het traject naar een GIS.

In dit hoofdstuk zal aandacht worden gegeven aan de inhoud van een tekening: welke
gegevens kun je op zo'n kaart aantreffen, aan de manier waarop tekeningen flu en in de
toekomst gebruikt worden en aan de verschillende mogelijkheden om de huidige analoge
kaarten te converteren.

2.1 inhoud van de groentekeningen

Een groentekening, dit is een nauwkeurige tekening op schaal van een parkje of een stuk
groen, kan de volgende gegevens bevatten:
a. een gedetailleerd bovenaanzicht
b. een doorsnede van het groenobject (zij-aanzicht)
c. een tekening van de locatie t.o.v. omliggende straten

Elk van deze drie gegevens is voorzien van een schaalaanduiding.

Los van de getekende informatie bevat een groentekening in de rechter onderhoek
gegevens als het kaartnummer en de naam waaronder het object bekend staat. Bovendien
kunnen op de kaart in tabelvorm botanische en kwantitatieve gegevens zijn opgenonlen.

De gegevens van a. zijn het belangrijkste van een groentekening en onthreken nooit. De
gegevens van b. en c. zijn een aanvulling op a. en zijn toegevoegd als iemand dat
noodzakelijk achtte.

De gegevens van a. zijn als volgt te ordenen:
1. de elementen die voorkomen in het groenbeheerpakket
2. afstandsmaten
3. elementen die niet voorkomen in het groenbeheerpakket
4. botanische namen van bomen en struiken

SEen groen-(boorn-, speelplekken-, . . .)beheerpakket is een database programma met daarin de te beheren
objecten, hun attributen en de mogelijkheid daarop bewerkingen uit te voeren.

RuG Vakgroep Informatica BO/CCTW 11
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5. nadere precisering van elementen uit het groenbeheerpakket
6. elenienten die niet onder groen vallen, zoals klinkers en lantaarnpalen

Toelichting:

ad 1. Echte groenobjecten hebben in de tekening een bepaalde vorm, die echter in de loop
der jaren tamelijk vaak gewijzigd is. Een boom wordt weergeven als een punt met een
cirkel eromheen, de plaats van de stani en een indicatie van de omtrek van de kruin (niet

op schaal). Uiteraard zegt de omtrek van de cirkel niets over de werkelijke omtrek van de

kruin.

Ook struiken kunnen op deze wijze worden weergegeven (als puntobject); er wordt echter
meestal gebruik gemaakt van kleur of rasters om aan te geven dat ergens heesters staan.

Hiermee wordt aangegeven dat de struiken een bepaalde oppervlakte in beslag nemen. De

oppervlakte kan zijn ingekaderd door een soort ribhellijn. Wanneer er in een veidje
beesters van een bepaald type één of meer heesters van een ander type staan, is vaak

gekozen voor bet aangeven van deze uitzonderingen door middel van cirkels met mid-
delpunt. De cirkels kunnen een gladde rand hebben of een kartelrand.

Gras wordt vaak met groepjes stippels aangegeven. Niet-groene elementen kunnen wel

worden teruggevonden doordat de elementvormen worden aangegeven en doordat de

namen erbij worden vermeld. Dc naamgeving is niet consistent met de naamgeving in bet
groenbeheerpakket en ontbreekt soms, bijvoorbeeld wanneer een element een lengte-
eenheid heeft en niet aaneengesloten is en bovendien een voor een mens herkenbare vonn

bee ft.

ad 2. De afstandsmaten die gegeven worden zijn niet volledig. Het kan gaan om de
breedte van een groenobject of de afstand van de rand van het groenobject naar het
trottoir. Ook in detailtekeningen of zijaanzichten kunnen afstandsinaten verwerkt zijn.

ad 3. Het groenbeheerpakket onderscheidt o.a. bomen, struiken, bloemen en gras. Hier

wordt nog verder onderscheid in gemaakt, maar slechts in een enkele geval is er sprake
van aanduiding van het soort groen ('hoefblad'). In het groenbeheerpakket ontbreken

_botanische namen. Wanneer dus in een groentekening heesters met name worden
genoemd, is er sprake van een identificeerbaar en lokaliseerbaar object dat in die vorm

niet in het groenbeheerpakket voorkomt.

Van de groene elementen wordt alleen van bomen en klimplanten het aantal stuks in bet
groen-object vermeld, in alle andere gevallen gaat het om oppervlakte en lengte. Dit heeft

er mee te maken tht de gegevens zijn opgeslagen met de voor het beheer nuttige
informatie (hoeveel meter graskanten moet er gestoken worden?). Veigelijk ook ad 6.
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ad 4. Een gedeelte van de bijvermelde botanische namen wordt met een scriber9 geschre-
yen, de rest wordt met de hand geschreven. Vermelde namen zijn die van de oppervlakte-
struiken (d.w.z. de basisstruiksoort voor een bepaald perkje), de uitzonderingen op de
basisstruiksoort (dus de struiken die apart zijn getekend met bijvoorbeeld een cirkeltje) en
de bomen. Niet bij elk perkje met struiken wordt vermeld wat de struiksoort is. Voor
bomen en groepjes struiken wordt het aantal en de botanische naam vermeld.

Los hiervan zij vermeld dat er een apart boombeheerpakket in gebruik is hij de gemeente
waar uiteraard ook de botanische naam van iedere boom is opgenomen. Het heheer van
de bomen valt onder de sectie Boombeheer. Voor Groenbeheer is de functie van ccii
boom meer te zien als 'object' of 'obstakel' en eventueel als ding dat schaduw veroor-
zaakt.

ad 5. Nadere precisering vindt plaats om aan te geven wat voor materiaal ergens voor
gebruikt is. Wanneer er in het groenbeheerpakket 'rondhout' vermeld staat, kan op de
tekening vermeld staan wat de diameter is van het gebruikte rondhout. Als er een
speelplekje in het groenobject zit, kan op de tekening vermeld worden wat voor speelele-
menten er in het speelobject zitten. In dit opzicht is de inconsistentie in naamgebruik die
in ad 1. vermeld is, ook te zien als een precisering: is de 'bielzen bank' uit het groenbe-
heerpakket een 'bielsenbank' of een 'bielsentafel'? Een ander voorbeeld is vermelding van
'voetpad', een term die niet in het beheerpakket voorkornt. In het beheerpakket wordt
alleen gesproken over de oppervlakte van paden van een bepaald soort verharding.

ad 6. Binnen of op de grenzen van het groenobject staan ook zaken vermeld als lantaarn-
palen, tegels en klinkers. Lantaarnpalen vallen niet onder het groenbeheer, padeii wel.
Het is mogelijk dat een 'pad' zo klein is dat bet niet als pad in het beheerpakket opgeno-
men is, zodat alleen uit de groentekening geconcludeerd kan worden dat er binnen het
object toch wel sprake is van verharding.

2.2 gebruik van de groentekeningen

In principe zouden tekeningen gebruikt moeten worden om vanachter het bureau beleid te
bepalen. Dit varleert van de keuze van het gereedschap dat meegenomen moet worden
voor bet piegen van onderhoud aan een groenobject tot bet nemen van een buslijn
warmeer iemand van straat A naar straat B wil reizen. Jedere kaart heeft dus een functie
voor beleidsvoering. Is die functie niet aanwezig of marginaal, dan is te overwegen of het

'Een scriber is een apparaatje met toetsenbord en schrijfeenheid, die op een kaart geze( kan worden en daar
de ingevoerde tekst op de kaart print. Het is een moderne vorm van wrijiletters. voor tekenaars die geen
volmaakt handschrift hebben. Bij digitale kaartvervaardiging kan icksi. kttertype en -grootte en positie in bet
databestand worden opgenomen.
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onderhoud van de kaart of tekening de moeite loont.

Groentekeningen worden door het wijkbeheer gebruikt bij het onderhoud van bet

beschreven groenobject. Op operationeel niveau geeft het groenbeheerpakket namelijk te
weinig informatie. Bovendien wordt ieder element uit het groenbeheerpakket (voor een
goede verstaander) gelokaliseerd. Voor grotere groenobjecten is dit een significant

voordeel.

Een tweede functie van de groentekeningen voor het wijkbeheer is de vermelding van
botanische namen. Mocht er een struik sneuvelen, dan kan die vervangen worden door
een struik van de zelide soort. Botanische namen hebben geen reikwijdte voor beheer op
hoger niveau of beleid, omdat de gegevens alleen op de tekening verineld staan.

Het vermelden van soort materiaal of formaat, zoals de diameter van rondhout valt ook

onder deze functie. Als er bij een eerdere inspectie gebreken zijn geconstateerd, kan er in
de melding volstaan worden met een verwijzing naar het element met schade. Via de
groentekening kan dan worden uitgezocht waaruit bet element is saniengesteld.

Een deel van de speelobjecten staat vermeld op groentekeningen. De sectie Speelplekken -
maakt echter geen gebruik van de groentekeningen omdat dit voor hen niet interessant is.
Dit heeft er onder andere mee te maken dat in het beheerpakket de speelpiek gelokaliseerd
wordt, en dat voor het treffen van veiligheidsmaatregelen inspectie ter plekke noodzake-
lijk is; dit kan niet vanachter het bureau gedaan worden.

2.3 toekomstig gebruik van groentekeningen

Op dit moment is het zo dat de tekeningen een zeer beperkte functionaliteit hebben. De
tekenirigen worden centraal beheerd en onderhouden, en als er iemand van buiten is die
behoefte heeft aan een bepaalde tekening wordt er een kopie gemaakt.
Als in de toekomst de tekeningen digitaal opgeslagen zouden worden, is het voor anderen
veel makkelijker om snel toegang tot de tekeningen en kaar(en te krijgen.

Een belangrijke voorvraag hierbij is welke gegevens voor welke partij van nut zouden
zijn. Het digitaal opslaan van de kaarten is een omvangrijke actie, en moet dus ook een
aantoonbaar doel dienen.

Naast groentekeningen zijn er ook andere tekeningen en kaarten bij de gemeente in
gebruik. Het gaat bier om de Grootschalige BasisKaart van Nederland en de tekeningen
van de sectie Riolen en Gemalen. Alle tekeningen van rioolbeheer zijn ingetekend op een
ondergrond afkomstig van de GBKN. De sectie Bruggen en Kanalen en de sectie Wegen
onderhouden geen tekeningen, terwiji de gegevens van Speelplekkenbeheer zijn onderge-
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bracht in tekeningen van Groenbeheer. Een gedeelte van het boombestand is op kaarten
aanwezig.

Gegevens van tekeningen kunnen ook voor andere instanties van belang zijn. Ilierbij valt

te denken aan de verspreiding van groenstroken over de stad, de aanwezigheicl van
kostbare heesters en eventueel het lokaliseren van giftige bessen rond speelplekken voor
kleinere kinderen.

Nu is het zo dat verschillende instanties op verschillende wijze gebruik maken en zullen
maken van de diverse gegevens die beschikbaar zijn in het groenbeheerprograniina en de
groentekeningen. Het is bovendien zo dat de totale hoeveelheid gegevens in vrijwel alle
gevallen zo groot is, dat het zicht op de noodzakelijke gegevens uit het oog verloren kan
worden. Met het oog op de geplande digitalisering'° van de groenkaarten zal er onder-
zocht nioeten worden welke gegevens voor welke partij van belang zijn. en dus ook, in de
eerste plaats, welke partijen gebruik zullen niaken van gegevens van de groentekeningen.
Er zullen voor de verschillende gebruiksfuncties, zoals beheer, beleid en baliegebruik,
verschillende views gedefinieerd moeten worden.

Het is goed mogelijk dat blijkt dat niet alle gegevens die nu analoog zijn opgeslagen, ook
daadwerkehjk digitaal kunnen worden opgeslagen.

2.3.1 de toekornst van de heester

Op dit moment wordt in het groenbeheerprogramma van struiken het aantal vierkante
meter opgenomen, en in enkele gevallen het aantal strekkende meters. In het concept 001
van de inventarislijst groen algemeen, d.d. 8-12-1994" zijn de rubrieken en categorieën
verder ingekrompen, en worden bijvoorbeeld heesters en botanische rozen samen
genomen met één oppervlakte-aanduiding. Er kan, wanneer de nieuwe versie van het
groenheheerpakket in gebruik is genomen, vanachter het beeldscherm geen onderscheid
meer gemaakt worden tussen heesters en botanische rozen. Dit kan wel aan de hand van
de huidige analoge kaarten.

- '°Onder digitalisering wordt hier verstaan het opslaan van de gegevens van een groentekening op CCII zodanig
forniaat dat de tekening OP een computerscherm zichtbaar gemaakt kan worden. In dit proces kaii sprake zijn van
het overtekenen met behuip van een computer-tekenprogramma, van digitaliseren met behuip van cen digitizer.
van het scannen van de tekening tot b.v. een pixelformaat, of van vectoriseren, waarbij de tekening wordt
geconverteerd tot eet veriameling punten. Iijnstukken en verzamelingen van Iijnstukken (oppervlakten) toy. een
XY-coördinatenstelsel, waarbij aan ieder gedefinleerd object topologische kenmerken worden verhonden. Zie
I,iervoor verder de volgende paragraaf over het digitaliseren van groentekeningen.

11Concept 001, Inventarislijst groen algemeen gem. Groningen 08-12-1994
Het betreft hier een concept voor de onderverdeling in rubrieken en categorieën die bij bet pakket Groenheheer
versie 3.0 van 'Oranjewoud' ingevuld moet worden.

RuG Vakgroep Informatica BO/CCTW 15



Hoofdstuk 2 Groentekeningen

Wanneer de analoge kaarten, op wat voor wijze ook, worden geconverteeid naar eeii
digitaal formaat, zal moeten worden gekozen welke informatie wordt opgenonien. Daarbij

zijn twee keuzes mogelijk:

• 1 Alleen die gegevens opnemen die in het beheerpakket vermeld staan. Dit houdt in dat
ieder element van het beheerpakket teruggevonden kan worden op de digitale tekening en

andersom.

•2 De gegevens die flu op de kaarten vermeld staan, inclusief alle botanische namen

opnemen.

ad 1
Met betrekking tot de eerste keuze, de digitale tekening aanpassen aan de vorm van het
heheerpakket: op deze wijze is er sprake van een bijectieve ( 1 op 1) relatie tussen
tekening en administratie. In principe wordt er dan een hoeveelheid informatie wegge-

gooid, die flu nog wel op de kaarten beschikbaar is.

Er van uitgaand dat de betreffende informatie voor tenminste één persoon (vail het
Wijkbeheer) van belang is blijft de vraag of de informatie volledig verloren gaat of niet.
Het is niet waarschijnlijk dat de analoge tekeningen in de shredder belanden. De infornla-

tie zal dus in het archief kunnen worden ingewonnen. Ze zullen op een bepaald punt in de

toekomst echter niet meer worden bijgewerkt. Een voorwaarde die aan deze keuze wordt
gesteld is dus de beoordeling van de neveneffecten van het niet opneinen van de extra
gegevens in het digitale bestand. Hiervoor zal met betrokkenen overleg moeten worden
gevoerd. Hierbij valt te overwegen aan de gebruikers van de huidige analoge groenteke-

ningen het beheer van deze tekeningen over te dragen.

ad 2
Met betrekking tot de tweede keuze, het opnemen van alle informatie, blijft de huidige
inconsistentie tussen tekening en beheerpakket bestaan. Zoals boven aangegeven, bevatten

de tekeningen veel informatie die elders niet bestaat. Deze inconsistentie zal in een
volledig geautomatiseerde groerbeheeromgeving problemen opleveren, omdat informatie

ergens naar zal moeten verwijzen. Wil men op een digitale kaart een struik kunnen
aanwijzen en daarbij de naam kunnen opvragen, dan zal er bij wijze van spreken een
tweede beheerpakket geIntegreerd moeten worden, een 'struikenbeheerpakket'.

Een tweede optie, het automatisch in beeld laten verschijnen van de botanische naam van

een struik, verschuift het probleem slechts omdat een koppeling tussen naam en struik dan

alleen naar de achtergrond verschuift.
Het is hierbij nog de vraag of in dit geval aan iedere struik een naarn moet worden

toegekend, of slechts aan een bepaalde oppervlakte (zoals flu op de analoge kaart het

geval is).
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Een deide mogelijkheid om deze inconsistentie weg te werken is het detailleren van bet
groenbeheerpakket tot het niveau dat van iedere struik de naam opgenomen wordt)2
Uiteraard wordt het groenbeheerpakket dan een stuk uitgebreider dan op dit moment bet
geval is. Het is raadzaam te overwegen voor wie deze detaillering van belang is. voor er
besloten wordt deze mogelijkheid te kiezen.

Bij de keuze voor een van deze drie opties dient rekening gehouden te worden met de
vraag: 'Wie gebruikt wat en in welke mate?'. Een eenvoudig pakket vraagt weinig en
biedt een beperkt aantal mogelijkheden. Een uitgebreid programma biedt meer mogelijk-
heden maar vraagt aanzienlijk meer tijd om de te beheren informatie bij te houden. Het is
in het algemeen niet verstandig gegevens op te slaan die niet gebruikt worden. Gegevens
die zelden geraadpleegd zullen worden geven hetzelfde probleem: is het de moeite waard
deze gegevens op te slaan, of is er een andere methode om hetzelfde dod te bereiken?
Daarbij dient de gebruiker van de gegevens op een of andere wijze verantwoordelijkheid
te nemen voor het beheer van deze gegevens.

2.4 bet digitaliseren van groentekeningen

Voor het digitaliseren van tekeningen in het algemeen zijn enige standaardmethoden
bekend. In een notiti&3 van de vakdirectie Openbare Werken zijn diverse inogelijkheden
naast elkaar gezet met het oog op digitalisatie van de groentekeningen, met als conclusie:

•Het handrnatig overnernen van de 1400 groentekeningen m.b.v. een CAD-systeem kost
ruim 2 miljoen.
'1-let digitaliseren m.b.v. een A0-digitizer kost ruim 1.1 miljoen.
•Het scannen van de 1400 tekeningen kost 28.000 gulden, terwiji bet scannen en
vervolgens vectoriseren uitkomt op 700.000 gulden.

In deze notitie is uitgegaan van vier mogelijkheden van analoog-digitaal conversie. Het is
ook mogelijk om tot een ander aantal te komen, afhankelijk van de keuze wat de
wezenlijke versdhillen van de diverse methoden zijn. In ieder geval laat de keuze voor het
onderscheiden van vier opties de ruimte voor het nader specificeren van deze opties.

'2Dit geldt niet alleen voor iedere struik, maar q.q. voor alle elementen uit bet groenbeheerpakket. Er zal een
overzicht gemaakt mOeten worden van alle gegevens die op kaartenvoorkomen en niet in het groenbeheerpakkes.
Van al die gegevens zal eventueel bepaald moeten worden of die wel of niet macten warden meegenomen in het
beheerpakket. Als een gegeven wel wordi meegenoinen, moet dit in het groenbeheerpakket ook warden
opgenomen.

"Deze notitie draagt de titel 'conversie groenkaarten OW' met als subtitel 'kosten/hatenaitalyse'. Auteur is
W. Noordbeek, datum is niet vermeld.
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Over deze vier opties valt meer te zeggen, omdat het onderwerp analoog-digitaal

conversie volop in beweging is. Het gaat dan om voor- en nadelen van de betreffende
methode, in het bijzonder welk doe! met de methode gediend kan worden. Hieruit zal
moeten blijken wat bij de huidige stand van zaken de mogelijkheden zijn om van de
huidige groentekeningen zoveel mogelijk (bruikbare) informatie te behouden.

2.4.1 analoog-digitaal conversie m.b.v. een CAD-systeern

Zoals in de hierboven vermelde notitie is geconcludeerd zijn de kosten voor het volledig
handmatig overnemen van de bestaande groentekeningen erg hoog. Een van de voorwaar-

den voor deze optie is het beschikbaar zijn van mankracht, kennis en hardware om alle

tekeningen over te nemen.

Met deze methode moet men alle gegevens van de elementen van een tekening opmeten

en vervolgens invoeren. Een voordeel van deze methode is dat van ieder object of

element op de kaart de exacte locatie vaststaat. Met de juiste algoritmen kunnen dus
oppervlakten en lengtes worden bepaald. We! is er het probleem dat voor de zachte
informatie (de soort struik, boom, de diameter van het gebruikte rondhout) geen directe

mogelijkheid is orn die op te slaan. Dit probleem zullen we bij de andere opties ook nog

tegen komen.

Hoewel deze moge!ijkheid niet aantrekke!ijk Iijkt is het altijd het overwegen waard om

aHe nieuwe kaarten alvast op deze manier te construeren. Hierbij kan dan bijvoorbeeld de

ondergrond van de GBKN worden gebruikt, zodat de buitenmaten van ieder object al
eenduidig vastliggen. Dit geldt des te meer omdat, wanneer in de toekomst besloten wordt

om alle groenkaarten digitaal op te slaan, a!le nieuwe kaarten ook digitaal zullen moeten
worden gemaakt. In dat geva! is de volgorde ana!oog tekenen en vervolgens converteren
enigszins on!ogisch. Bovendien is de kennis van het CAD-systeem dan a! enigszins

aanwezig in de organisatie.

Daarnaast is delennis van het werken met een CAD-tekenpakket noodzakelijk omdat ook

wijzigingen in bestaande tekeningen, wanneer die in digitaal formaat zijn opgeslagen, met

behu!p van een CAD-tekenpakket zu!len moeten plaatsvinden. Dus vanaf het moment dat

er sprake is van conversie van de analoge tekeningen naar een digitaal formaat, zal er
gewerkt moeten worden aan het verwerven van kennis en ervaring in de omgang met
CAD-systemen, omdat vanaf dat moment de tekentafel vervangen wordt door muis en

monitor.
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2.4.2 analoog-digitaal conversie m .b.v. een digitizer'4

I-Iierhij worth gebruik gemaakt van het analoge origineel, de tekening. Op diverse
manieren kan men de gegevens van de kaart digitaliseren'5:

•Blind digitaliseren: hierbij werkt men
vanaf de tekening, zonder het resultaat in
beeld te krijgen. Dit lijkt veel op analoog-
digitaal conversie m.b.v. een CAD-sys-
teem. Bij de laatste methode werkt men
echter met gemeten waarden en niet met
een bestaande kaart.

•heads-up digitizing: hierbij verschijnt bet
resultaat direct op een beeldscherm. Hier-
voor is een grafisch werkstation vereist en
moet de operator zijn aandacht verdeleii
tussen de tekening en het beeldscherm. leder punt of Iijnstuk dat verwerkt is, komt direct
in beeld op de monitor. Een nadeel hiervan is dat de aandacht verdeeld moet worden
tussen tekening en beeldscherm. Het digitaliseren is volledig handwerk

In beide gevallen werkt men met een haarkruisloep. Wanneer een punt opgenomen moet
worden, wordt op een knop gedrukt, waarbij de mogelijkheid bestaat dit punt op te slaan
als punt, als begin- of eindpunt van een Iijnstuk, of als begin-, tussen- of eindpunt van
een verzameling Iijnstukken. Wanneer een object volledig is opgenomen dient er een code

aan gehangen te worden wat het object voorstelt: een boom, een gebouw of een hoogtelijn

met een bepaalde waarde.'6

Een belangrijk voordeel van deze methode is dat de gebruiker zeif kan bepalen welke
informatie hij op wil nemen. Vervuiling van de analoge kaart heeft geen effect op bet

'4Er bestaat in de literatuur enige onenigheid over het gebruik van de term digitaliseren. Zo wordt in
"sommige gevallen de term digitaliseren gebruikt voor alle due bier vermelde methoden van analoog-digi(aal
conversie. In andere gevallen duidt de term op het gebruik van een digitizer, flier wordi de term digitaliseren
eenvoudig gebruikt als aanduiding van analoog-digitaal conversie van kaarten.

"Vergelijk het atike1 Scannen + vectoriseren of digitaliseren? Een vergelijking, door ir. G.M. Lammerts
van Bueren, NGT Geodesia 93 - 3, pp 114 - 118.

"Hierbij bestaat nog dc optic om extra labels te hangen aan lijnen, zoals lijndikles of lijnvorm; oppervlakken
kunnen gearceerd worden volgens een afgesproken raster-legenda. Dit is equivalent met bet toekennen van een
code aan een punt, lijnswk of oppervlakte. In latere instantie kan dan aan iedere code de bijbehorende kicur,
lijndikte of raster toegekend worden.
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uiteindelijke vectorbestand'7. Je bent dus vrij om snel een eenvoudige digitale tekening

te maken waarbij veel details achterwege worden gelaten, dan wel de kaart volledig over

te nemen en alle details mee te nemen. Afhankelijk van het karakter van de kaart is in dit

geval een vorm van vectoriseren, mogelijk een betere keuze.

InfoCAD beschikt over de mogelijkheid em met een digitizer een kaart te converteren, en

per object de benodigde codes aan dat object te hangen. Bij de codering van een object is

niet alleen de classificatie volgens het groenbeheerpakket (boom in verhardin. heester)
van belang, maar ook het al of niet ingeineten zijn van dit object en bijvoorbeeld de

botanische naam.

Naast de twee hierboven genoemde methodes is het mogelijk om volledig vanaf het
beeldscherm te werken. Dit biedt voordelen in het geval de te digitaliseren kaart onnauw-

keurig kan zijn. Een voorbeeld: een haag naast een huis. Het huis maakt dee! uit van de

GBKN, de positie is dus nauwkeurig bekend. Het is echter niogelijk dat op de gioenteke-

ning het huis verkeerd is getekend. Bij projectie op de GBKN zou de haag dan niet meer

naast bet huis liggen, maar enkele meters verderop. Wanneer gedigitaliseerd wordt met
gebruik van GBKN-ondergrond, kan een object dat op de tekening gerelateerd is aan een

element van de GBKN, op de juiste plaats getekend worden. In feite is er dan sprake van
constructie (vergelijk paragraaf 2.4.1); er wordt immers geen gebruik gemaakt van een

digitizer.

2.4.3 analoog-digitaal conversie m.b . v. scannen'8

Wanneer een tekening gescand wordt, wordt een rasterbestand opgeleverd. Dit wil zeggen

dat de kaart uit pixels bestaat'9. Het moge duidelijk zijn dat op dit punt al een dee! van

de oorspronkelijke informatie verloren is gegaan, omdat alleen zuiver horizontale en
verticale lijnen correct worden weergegeven. Dit is het gevolg van de overgang van een

'7Een vectorbeséand is een bestand opgebouwd uit vectoren, dat wil zeggen uit een serie punten met X-. Y-

en cvi. Z-coOrdinaten, die begin- en eindpunt van een vector aangeven.
Bijvoorbeeld : X1YIX2Y2, X2Y2X2Y3, X2Y3X4Y6.

"In bet artikel Efficientere analoog-digitaal conversie maakt ten Siethof onderscheid in het gebruik van ecu

rasterbestand: 1. gebruiken als achtergrond
2. gebruiken om vanaf beeldscherm te digitaliseren
3. gebruiken voor het automatisch vectoriseren en structureren
cf. ii. i.J. ten Sietho in NGT Geodesia 92-5, pag. 206ff

"Voordat een tekening gescand wordt, moet ci een keuze gemaakt worden over de nauwkeurigheid. Moet de

kaart in zwart/wit, grijswaarden of in kleur worden opgeslagen? Zwartlwit vraagt I hit per pixel, grijs 2 tot 8
bits per pixel en kleur 8 tot 24 bits per pixel. Dit kan de vereiste geheugenruimte dus aanzienlijk heInvloeden.

Tevens moet worden gekozen waar in het continue spectrum de scheidslijn ligt tussen twee discrete pixelwaar-

den. Dit is de 'threshold'.
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continu naar een discreet medium.

In een rasterbestand zijn niet alleen alle gegevens die interessant zijn opgenomen, maar
bovendien alle koffievlekken en andere onreinheden die in de loop der jaren het pad van
de betreffende tekening hebben gekruist. Een rasterbestand bevat geen coOrdinatengege-
vens en is dus vooral van nut om, net als de originele tekening, de beheergegevens
visueel toe te Iichten.

Toch is dit een belangrijk onderdeel van analoog-digitaal conversie, omdat diverse
technieken gebruik maken van een digitale kopie van een analoge tekening. Deze kopie
wordt dus gemaakt door de tekening te scannen. Bij alle vormen van vectoriseren wordt
gebruik gemaakt van een rasterbestand. De nadelen die hier vermeld staan gelden dus ook
voor analoog-digitaal conversie m .b. v. vectoriseren.

Een rasterbestand heeft als belangrijk voordeel dat het eenvoudig geprint kan worden,
veel sneller dan een bestand dat opgebouwd is uit coördinaten. De uiteindelijke print zal
iets minder nauwkeurig zijn dan wanneer een coördinatenbestand geplot wordt, omdat een
rasterbestand b.v. geen schuine lijnen exact schuin kan weergeven, niaar wanneer het
vector-bestand is aangemaakt met behulp van een rasterbestand, is de fouL uiteraard
gelijk. Wanneer dus ergens in het proces van conversie van analoog naar digitaal gebruik
wordt gemaakt van rasterbestanden, is het verstandig die bestanden te bewaren voor het
geval er van een tekening een snelle print nodig is; mits de eventuele gedateerdheid van
het rasterbestand geen probleem is. Een rasterbestand wordt nainelijk maar één keer
gemaakt en zal in de loop van de tijd dus gaan verouderen.

2.4.4 analoog-digitaat conversie m.b.v. vectoriseren

Bij het vectoriseren wordt een gescande tekening gesplitst in punten, lijnstukken en
oppervlakken (een verzameling lijnstukken die gesloten is) m.b.v. eeii bepaald algoritme.
Aan het rasterbestand wordt dus een verzameling XY-coordinaten toegevoegd, die een
beschrijving is van de hele tekening. In tegenstelling tot digitaliseren m.b.v. een digitizer
waarbij handmatig punten, lijnstukken en oppervlakten worden gekozen, gebeurt het bij
_vectoriseren door het vectoriseerprogramma.
Dit betekent we! dat er problemen kunnen ontstaan bij bijvoorbeeld koffievlekken of
complexe situaties zoals kruispunten.

In het bijzonder ontstaan er problemen bij de huidige vorm van rastering. De kaarten die
in gebruik zijn variëren in leeftijd van enkele maanden tot 40 jaar. In die periode zijn er
uiteraard verschillende tekenaars geweest, die elk hun eigen voorkeur voor inkleuren,
randmarkering en lettertype hebben gehad. Een standaard hierin is dus afwezig. Gedeelte-
lijk kan dit probleem opgelost worden door grijswaarden uit het rasterbestand te filteren.
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Dit lost echter niet alles op omdat er dan nog veel vervuilde gegevens in het rasterbestand

staan, zoals botanische namen, de verschillen in rastering en de rasters zeif.

Los daarvan is het zo dat in het algemeen van de speelplekken de speelelementen niet
getekend zijn. terwiji de vorin. hoogte en oppervlakte van een speelelement van belang

kan zijn voor derden (bijvoorbeeld de brandweer).

Bij analoog-digitaal conversie is het de Iaatste tijd vooral vectoriseren dat de meeste
aandacht krijgt. Voor veel kaarten is dit ook een goede optic, omdat eenvoudige.
eenduidige kaarten met de huidige vectorisatietechnieken betrouwbaar en snel kunnen
worden overgezet. Daarnaast zijn er ook voor rasterbestanden meerdere toepassingen. Het

is dus niet zo dat voor het gebruik in een GIS-omgeving een vectorbestand de enige
bruikbare manier van opsiag is.

Dc belangrijks(e vorm van vectoriseren die op dit moment in gebruik is, is interactief

vectoriseren.

Hierbij wordt op het op de monitor ge-
toonde rasterbestand een punt (onderdeel
van een lijnstuk) aangewezen. Vervolgens
zal door het programma het verloop van
de Iijn worden gezocht. Dit gebeurt onder
bepaalde voorwaarden, die met behuip van
parameters kunnen worden ingesteld, zoals
maximale vectorlengte, bij welke krom-
ming er een nieuw punt moet worden
vastgesteld etc. Op punten dat het pro-
gramma uit meerdere wegen kan kiezen,
wordt de beslissing overgedragen aan de

•...... 11!tI II II I;;

operator. Een voorwaarde voor deze methode is het 'pellen' van liet rasterbestand met
behuip van een 'pel'-algoritme, zodat iedere lijn uiteindelijk nog slechts één pixel dik is.
Deze methode, skeletteren, levert het probleem dat bij kruisende Iijnen er een verschui-
ving kan optreden, maar er zijn algoritmen ontwikkeld om deze verschuiving te corrige-

_ren20.

Een belangrijk argument bij de keuze tussen de verschillende vormen van vectoriseren

hangt samen met de eisen die gesteld worden aan de digitale tekening ten opzichte van de
analoge tekening. Hoe meer informatie van de analoge kaart achterwege gelaten moet
worden, hoe minder automatisch vectoriseren in aanmerking komt. Het zoeken naar een

"cf. ii. ten Siethof, Efflciëntere analoog-digitaal conversie, NGT Geodesia 92 - 5 pag. 208ff.
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maatoplossing ligt dan ook voor de hand.

2.4.5 conclusie

In het geval van het digitaliseren van groentekeningen is 'heads-up' digitizing het meest
voor de hand liggend. De tekeningen zijn over het algemeen zo vol informatie, dat de
operator voortdurnd in moet grijpen om de juiste richting te kiezen wanneer gebruik zou
worden gemaakt van interactief vectoriseren. Daarnaast is he( waarschijnlijk dat een
aanzienhijk deel van de informatie op groentekeningen niet meegenomen hoeft te worden.
De laatste tijd is er steeds meer sprake van gebruik van 'raster-vector'-data. Dit houdt in
dat de gescande tekening als ondergrond blijft dienen, naast de gevectoriseerde lijnen.
Alhankelijk van het doel kan gebruik worden gemaakt van de raster-data of van de
vector-data.

In het geval van riooltekeningen ligt daarentegen interactief vectoriseren meer voor de
hand: de tekeningen, gemaakt op een DFK-ondergrond21, hebben een lage informatie-
dichtheid. Daarnaast beschikt de sectie Riolen reeds over inmeetgegevens (XY-coördina-
ten). Mits men over het juiste gereedschap beschikt, zal het digitaliseren van de gegevens
van Riolen een stuk eenvoudiger zijn dan voor de sectie Groen.

'DFK (Digitaal Fotogrammetrisehe Kartering) is een kaartformaat die veel lijkt op kaarten van bet GI3KN-
formaat. Aan beide liggen. dezelfde fotovluchten ten grondsiag. Nadat van deze foto's digitale kaarten zijn
gemaakt. werden ze verschillend gebruikt. Dc GBKN-bestanden zijn nagerneten, aan de DFK-bestanden zijn
vanaf de luchifoto's de zichtbare putten en bomen toegevoegd. Wanneer er gesproken wordt over een DFK-
kaart, wordt meestal een hardcopy (plot) bedoeld.
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3 Formaten

Onder 'formaten' wordt hier verstaan alle mogelijke regels en standaards die gelden hij

weergave, opsiag en uitwisseling van kaartinfonnatie. Wanneer je data op een of andete

wijze grafisch weer wilt geven, moet er een keuze geinaakt worden hoe je dat gaat doen.

Om woorden weer te geven kies je meestal het Latijnse alfabet. Omdat dit alfabet vaak

gebruikt wordt, heeft men daarvoor speciaal een toetsenbord ontwikkeld. Andere bekende,

niet-alfabetische symbolen zijn vogels (v) of huizen (O) of water —

Met enige goede wil zijn deze symbolen te herkennen. Toch zal het nauwkeuriger

moeten, zeker als er meer symbolen moeten worden vastgelegd.

Het voordeel van het gebruik van symbolen is dat een symbool veel zegt in relatie tot de

fysieke ruimte die het symbool inneemt. Dat geldt echter alleen wanneer het symbool bij

schrijver en lezer dezelfde betekenis heeft. Is dat niet het geval, dan moet ieder symbool

worden toegelicht of moet iedere verzameling symbolen worden voorzien van een

legenda.

Bij kaarten geldt eenzelfde probleem. Wanneer een kaart gedurende zijn hele levensloop

door dezelfde persoon, die de kaart vervaardigd had, gebruikt zou worden, dan zouden de

symbolen op de kaart steeds op de zelfde wijze geInterpreteerd worden. Het is natuurlijk

in de praktijk anders. Kaarten zwerven over de afdeling, worden op andere afdelingen

gebruikt, en worden ook op landelijk niveau gebruikt. Er moet dus een eenduidigheid in

symboliek zijn, bij verspreidirg van analoge kaarten, omdat meerdere, verschillende

legenda de kans op fouten doen toenemen.

3.1 normen

Voor opslag en weergave van gegevens zijn inderdaad normen ontwikkeld. Het Neder-

lands Normalisatie Instituut te Deift heeft de Nederlandse Norm ontwikkeld voor het

Terreinmodel Vastgoed. Deze norm is NEN 3610. Hij is ontwikkeld in overleg met alle

betrokken doelgroepen, zoals kadaster, gemeentes en het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat. Op dit moment is deze norm nog in een experimented stadium. Gezien de
mogelijkheden die deze norm biedt, is het heel wel mogelijk dat op termijn het Terrein-

model Vastgoed de BOCO- en LKI-classificatie zal verdringen.

De manier waarpp de definitie is opgebouwd is met behuip van entiteiten en attributen.

Zo heeft de entiteit 'Planologisch gebied' cen 'type-virtueel gebied' waarbij het domein

de elementen streekplan, bestemmingsplan etc. bevat. In een artikel in VI Matrix22 wordt

22Peter Morn, Impressionisme in GBKN kaartvervaardiging aangebroken. VI Matrix januari 1995, pag. 221.
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betoogd dat de GBKN van de toekomst viak- en
objectgeorienteerd zal zijn, in plaats van de huidige
Iijn-oriëntatie met behuip van de LKI-classificatie.
Het Terreinmodel Vastgoed is bij uitstek voorbereid
op een object-georienteerde structuur, en zou dus
inderdaad de classificatie van de toekomst kunnen
zijn.

Van veel elementen wordt typ, aard en materiaal
vastgesteld opdat de definitie compleet en eenduidig
is. Een belangrijk feit is de nauwe koppeling die er is
tussen deze norm en NEN 1878, een norm die ont Nederland
wikkeld is om uitwisseling van vastgoed bestanden op
een efficiënte wijze te laten verlopen.

Dc afgelopen jaren zijn er meerdere classificaties ontwikkeld op het terreinmodel.
NEN361O is een poging om tot standaardisatie te komen. Van de andeie classificaties zijn
met name OFO, BOCO en LKI van belang. GFO, Gemeentelijk Functioned Ontwerp, is
een soort woordenboek waarin alle vastgoed informatie gedefinieerd wordt, met gebruik-
making van de BOCO- en LKI-definities. Van deze laatste twee classificaties geldt dat
BOCO een fraaie, doch te gedetailleerde codering aanbiedt. Op dit moment is BOCO
alleen van theoretisch belang. In de praktijk wordt de LKI-classificatie gebruikt, die
eenvoudiger is, maar in het gebruik geregeld te kort schiet. Omdat LKI gebruikt wordt als
classificatie van de GBKN, moet er voor beheer op hoger niveau (dat wil zeggen: vanuit
een ander standpunt dan het Kadaster) een 'objectvormingsslag' plaatsvindeii: waar LKI
punten en lijnstrings onderscheidt en slechts een beperkt aantal objecten, zal er voor
beheertaken een samengesteld object met een meer specifieke identificatie nodig zijn.
Voor die specificering zal een andere classificatie gebruikt moeten worden. Hiervoor kan
bijvoorbeeld BOCO gebruikt worden, of een classificatie die ontleend is aan een beheer-
module. De verschillende classificaties worden in paragraaf 3.4 nader toegelicht.

3.1.1 groendefinitie

Het definiëren van groengegevens brengt problemen mee. In dit voorbeeld wordt met
behuip van de coderingsmethode van het Terreinmodel Vastgoed een stukje groen-
detailinformatie uitgewisseld. Wanneer er detailinformatie opgeslagen moet worden, moet
het aantal beschreven elementen uitgebreid worden. Met de uitbreiding van het aantal
elementen dat beschreven gaat worden, moeten ook de definities uitgebreid worden. Als
je een heester wilt weergeven, moet de heester op passende wijze gedefinieerd worden,
bijvoorbeeld als attribuut van de entiteit INRICHTINGSELEMENT, en als eenheid
vierkante meter.
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Omdat niet iedereen op Iandelijk niveau interesse heeft voor het voorkonien van heesters.
is het niet waarschijnlijk dat op korte (ermijn er Iandelijke normen en definities op dit de-
tailniveau zullen worden ontwikkeld. Dit vraagt dus aandacht bij uitwisseling van deze
gegevens: informatie die voor de ontvanger niet van belang is kan worden vervangen door
het symbool dat de 'parent' heeft. Gesteld dat er een volgorde ontstaat: inrichtingselement
-> groen -> struik -> heester, dan zou een notatie kunnen zijn:
inrichtingselement ->groen •-> struik -> heester -> botanische naarn

01 0101 010103 0101032 010103237

In dit geva kan iedere codering worden afgekapt op het niveau dat de ontvanger nog
interessant vindt. Ditzelfde geldt bij de uitwisselingsformaten. Zeker in het geval eeii
ontvanger een kaart wil gaan plotten waarbij hijzelf voor 010103237 een andere of geen
representatie heeft, is het verstandiger de specifieke bedrijfsinformatie af te kappen tot het
landelijk gedefinieerde niveau. Mocht er iemand toch belangstelling voor de meer
specifieke informatie hebben, dan moet er een ad hoc oplossing worden gezocht tot er een
Iandelijke definitie van deze specifieke elementen komt.

3.2 uitw'isselingsformateii

Dc nianier waarop de vastgoedinformatie uitgewisseld wordt, is beInvloed door het
Kadaster, dat hierin een grote rot speelt. Het Kadaster gebruikt het .DXF forniaat, een
mondiale standaard23. Dit is te vergelijken met .TIF en .GIF-files, een rasterbestand.
Wanneer kaarten gebruikt worden voor het beheer is het van belang de informatie
nauwkeuriger tot de beschikking te hebben. Zo moeten alle kaartdelen exact op elkaar aan
kunnen sluiten, moeten er oppervlakten berekend kunnen worden en nioet er in het
coörd inatensysteem een gemeenschappel ijke oorsprong zijn.

Om dit te kunnen bereiken zijn er in het verleden uitwisselingsformaten gedefinieerd. Op
een gegeven moment had ieder bedrijf zijn eigen uitwisselingsformaat (bijvoorbeeld
.GUF: Gasunie.UitwisselingsFormaat). Om tot een standaard te komen is .SUF ontwik-
keld, het Standaard Uitwisse1insFormaat. Na enige tijd is SUF opgevolgd door SUF-2,
en op dit moment is de naam SUF-2 vervangen door NEN 1878. NEN 1878 beschrijft

,hetzelfde formaat als SUF-2.

In NEN1878 ziet een bestand er als volgt uit:
bovenaan staan gegevens over de kaart, zoals kaartnaam, datum etc. Vervolgens komen er
gegevens over het gebruikte coördinatenstelsel en de gebruikte classificatie. Dan volgen
de coordinaten van de hoekpunten van de kaart, en tenslotte worden de objecten op de

"Het .DXF formaat is de mondiale standaard. In Nederland gebruikt bet Kadaster echter ook een door
Bencos Amsterdam ontwikkelde variant, DXFB genaamd.
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kaart een voor een beschreven. Dit ge-
beurt aan de hand van de typering van het
object (vergelijk de beschrijving van NEN
3610) en vervolgens worden de X- en Y-
coördinaten van alie hoekpunten opge-
somd. Bij de GBKN iigt de oorsprong
ergens in Noord-Frankrijk, zodat binnen
Nederiand geldt dat de kieinste Y-coördi-
naat groter is dan de grootste X-coördi-
naat, om misverstanden te voorkomen.

Bovendien wordt er per object opgenomen
op weike pick het bijbehorende symbool moet worden getekend. Hiervoor
symbooicode, een startpunt en een richting opgegeven.

wordt een

Wanneer binnen de gemeente kaarten worden uitgewisseld, zal normaliter NEN 1878
worden gebruikt. Aileen in die gevaiien dat de ontvanger de kaart aileeii voor eigen
gebruik nodig heeft, is het mogeiijk de kaart in .DXF formaat aan te ieveren. Mocht het
namelijk zo zijn dat de ontvanger wijzigingen wil invoeren op de kaart, en de gewijzigde
kaart weer ter beschikking wil stellen, dan moet er weer gebruik worden gemaakt van het
Standaard UitwisseiingsFormaat.

Een probieem dat aangepakt moet worden is dat hij nadere specificatie van vastgoedbe-
heergegevens de definities moeten worden uitgebreid. Er moet dus een standaard worden
gevormd waarmee beheerspecifieke gegevens kunnen worden opgesiagen volgens de norm
NEN 1878 - met een extra definitietabel, omdat de nieuwe gegevens niet standaard zijn.
Bovendien moeten er in de grafische representatie symboien worden gekozen die gebruikt
kunnen worden om, indien gewenst, de heester ook ais heester op de kaart (de monitor) te
kunnen weergeven.

Bij het gebruikte formaat zijn er afhankeiijk van de gebruikte classificatiecode, een aantai
aifanumerieke posities beschikbaar om eiementen te specificeren. Het verdient de
voorkeur de tabel zo op te bouwen, dat in het geval van verspreiding van de data, de data

,eenvoudig kan worden geconverteerd naar de iandeiijke standaard (door middel van het
afkappen van de specificatiecode bijvoorbeeld). Dit vergt nog nader onderzoek.

3.3 standaards binnen de GBKN

De gemeentelijke basiskaart (GBK) maakt onderdeel uit van de gemeenteiijke vastgoedin-
formatievoorziening. In het GFO-BRVG worden vastgoedobjecten gedefinieerd. H ierbij
wordt vermeld of betreffend object ais basisobject wordt gezien. Dc beschrijving van
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vastgoedobjecten en hun administratieve kenmerken binnen liet GFO-BRVG. vormi de

basis van het GFO-GBK.

In het objectenwoordenboek van het GFO-GBK staan objecten en hun geometrie heschre-

yen, die niet in het GFO-BRVG staan gedefinieerd. Ilet is dus mogelijk extra objecten als

'basisobject' aan te merken.

Vastgoedobjecten wordn geometrisch beschreven in een basisbestand door middel van

coördinaten en de relaties daartussen. leder vastgoedobject moet een unieke ohjectidentifi-

catie bezitten. Wanneer een object beschreven wordt met een administratieve en een

geometrische beschrijving, moeten beide verwijzen naar dezelfde objectidentificatie.

Hoewel deze objectidentificatie door de gebruiker kan worden toegekend, is het verstandi-

ger te abstraheren van de manier van identificatie, en het toekennen van identificatienum-

mers aan het systeem over te laten.

Bij vastgoedobjecten kan onderscheid gemaakt worden tussen enkelvoudige en samenge-

stelde objecten. Een enkelvoudig object wordt gevormd door grafische primitieven. punt,

Iijn en viak. Een voorbeeld van sarnengestelde objecten is 'weg': dit kan bestaan uit
verharding (zeif ook een samengesteld object), wegmarkering, hoogteverschil etc. Een
tweede voorbeeld is 'bouwwerk': sainengesteid uit o.a. gebouw (samengesteid), over-

bouw, bordes, pand (samengesteld) etc. Samenstelling houdt in dat een sarnengesteld
object de in de Iijst genoemde objecten kan bevatten.

3.3.1 inhoud GBKN

In de GBKN24 zijn voor Groningen de topografische elementen vastgelegd volgens de

hoofdgroepen:
1. opstallen
2. cultuurgrenzen
3. spoorwegen, dijken en kunstwerken
4. waterbegrenzing
5. wegen, paden en inritten
,6. terreinafscheidingen
7. extra topografie

Dc informatie van 7. extra topografie (namelijk bornen, kolken en putten) maakt geen
deel uit van de GBKN-vulling. Dc hoofdgroepen 1 tot en met 6 zijn fotogrammetrisch

24De GBKN is een kaart-definitie. Vaak wordt de term ook gebruikt voor analoge of digitale kaarten die

aan deze eisen voldoen. 'De' GBKN verwijst meestal naar de kaart van Groningen volgeiis GBKN-norm.
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opgenomen. Daarnaast is wel een aanzien-
lijk deel van de elementen van 7. gelokali-
seerd door Hansa Luftbild, tezamen met
het gehele GBKN Iuchtfotografieproject.
In de Iuchtfotografie is met behuip van
elkaar gedeeltelijk overlappende foto's de
positie van elementen met grote nauwkeu-
righeid te bepalen. In principe heeft de
gemeente Groningen de richtlijnen van het
Kadaster, zoals vermeld in de Kaarteer-
gids, gevolgd. Dit houdt in dat ongeveer fotogrammetrie

de heiR van de bestaande classificatieco-
des (volgens de LKI-classificatie) is gebruikt voor de fotograminetrie (het opnemen van
gegevens door middel van Iuchtfotografie). Het betreft de volgende elementen (met LKI-
en BOCO-codes):

ELEMENTNAAM LKI BOCO
overig opstal B03 B03

kunstwerk B04 B02

noklijn BlO B0351

dakrand Bil B0353

dakrand (rhm25) B12 B0353

dakrand bijgebouw B14 B0353

dakrand bijgebouw (rhm) B15 B0353

hoogspanningsmast/ -leiding LOl LOlOl

spoorrail QOl Q67

as spoor Q02 Q0201

as weg Q03 Q02

wegmarkering ;. Q04 Q87
walbescherming (krib/beschoeiing) Q06 Q83
kademuur Q07 Q8303
overig lijnvormig object Q19 QOO

gesloten verharding SO! VOlOl

open verharding, S02 V0102
talud S04 H04

"ibm of rhk verwijst naar een bewerking van het topografiscti element (opstal) waarhij dii rechihoekig is
geiiiaakt. Er is Ijiervoor een speciaal algoritme ontwikkeld ( cf G.M. van Osch in N.G.T. Geodesia, mel 1985)
om opsial (gebouwen), vanuit de lucht gefotografeerd, te corrigeren tot een rechthoekig object.
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water S05 WOO

hoogspanningsmast S07 Q3702

muur TOl 10102

raster T02 T0103

hek T03 T0103

heg T04 10201

schutting T05 T0104

houtwal TO6 T0202

midden sloot/greppel T07 W0105

insteek sloot T09 TOO

kant verharding V00 V00

kant gesloten verharding VOl VOlOl

kant open verharding V02 V0102

kant tegelverharding V03 V01028

kant op-/inrit V04 V0102

kant half verhard V05 V0103

kant onverhard V06 V0104

kant water WOO WOO

kant sloot WOl W01052

cultuuraanduiding Z05 NOO

(extra topografische elementen)
bomenrij/ -groep Q05 Q13

kolk Q23 Q55O6

boom Q26 Q14

rioolput (inspectieput) Q28 Q5505

De reden waarom bij de luchtfotografie slechts een beperkt deel van de door de LKI-
classificatie gedefinieerde waarden is gebruikt, is gelegen in het felt dat vanuit de Iucht
,veel objecten niet te onderscheiden zijn. Zo kan vanuit de lucht moeilijk worden gezien of
een gebouw een hoofd- of een bijgebouw is. Bij het digitaliseren vanaf de foto's kon
daarom worden volstaan met de code 'overig opstal' aan dit object te verbinden.

Na het digitaliseren van de luchtfotogegevens heeft men de coderingen gespecificeerd
door de objecten na te verkennen. Hierbij wordt tel plekke gekeken of een object
bijvoorbeeld een hoofdgebouw (BOl) of een bijgebouw (B02) is. Verder worden de
gevonden waarden voor dakrand vervangen door de bijbehorende waarden van de gevel.
Zo is aan de hand van Iuchtfotografie en naverkenning een nauwkeurige kaart van een
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stad te maken. De ingemeten gegevens
zijn dus allemaal gerelateerd aan de bo-
vengenoemde Iijst die als norm is gebruikt
bij het digitaliseren van de Iuchtfoto's.

Van alle elementen worden meerdere
gegevens bewaard. Behalve de omschrij-
ving en de classificatiecode (hierboven
vermeld) zijn dat
• recordsoort (Iijn, symbool, punt)
•precisie p (een code voor de afwijking
van de meetgegevens)
•idealisatie i (hoe nauwkeurig kan diE

object bepaald worden)
• betrouwbaarheid b (controlernethode van
•opnamedatum (datum fotovlucht)
•bronvermelding (schaal van de foto)
•wijze van inwinning (meestal fotovlucht)
•selectiecode (t.b.v. vervaardiging vaste kaartprodukten)
•tekencode (Iijndikte en -vorm)

precisie

CODE AFW. bijv. bij toepassing van

0

1 0 - 2 cm terrestrische meting

2 2 - 7 cm fotogrammetrie schaal 1 : 3000

3 7 - 15 cm fotogrammetrie schaal 1: 6000
digitaliseren hermeten 1 500

4 15 - 30 cm digitaliseren hermeten 1: 1000

5 30 - 60 cm digitailseren hermeten 1: 2000

6 > 60 cm digitaliseren niet hermeten

9 onbekend.
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idealisatie

CODE AFW. bijv. bij toepassing van:

0

1 0 - 2 cm grenssteen, muur

2 2-5cm hek

3 5 - 10 cm heg, greppel

4 > 10 cm sloot

9 onbekend

betrouwbaarheid

3.4 classificatie

bijv. bij toepassing van:

niet gecontroleerd26

2 of meer terrestrische metingen

1 terrestrische meting

1 digitaal fotogrammetrie meting

grafisch metrische interpretatie

visuele interpretatie

onbekend

Een classificatie bestaat uit een codetabel en een objectwoordenboek. In het objectwoor-

denboek worden de objecten die in de tabel aan een code worden verbonden gedefinieerd.

•In de classificaties die hier van belang zijn worden vastgoedobjecten gedefinieerd. Dc
wijze van definitie verschilt per classificatie. In Nederland worden tientallen verschillende

classificaties gebruikt.27 Van deze classificaties zijn er in dit geval vier van belang: LKI,

BOCO, GFO-BI.VG en het Terreinmodel Vastgoed. De gemeente Groningen heeft zich

26"Niet gecontroleerd' betekent hier dat bekend is dat er niet gecontroleerd is. Indien er niet bekend is of er

gecontroleerd is, wordt de code 9 toegekend.

27Vergelijk RAVI rapport fir. 29. Terreinmodel vastgoed, bijtage 2.
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aan elk van deze vier classificaties op een of andere wijze verbonden.

Om een GIS te kunnen invoeren zal men hoe dan ook moeten kiezen voor een classifica-
tie, hetzij een bestaande, hetzij een zeif te definiëren classificatie. Om adininistratieve
informatie (attributen) aan een object te verbinden, moet dat object eerst gedefinieerd
worden: het moet een type, een naam en een betekenis hebben die voor iedere betrokkene
duidelijk is. Dit zijn precies de zaken die in een classificatie worden vastgelegd.

Daarnaast kan bij een classificatie aandacht worden besteed aan de onder tinge samenhang
van de verschillende objecten: relaties die in de echte wereld bestaan. kunnen ook in de
objectstructuur worden afgebeeld. Er kan dan bijvoorbeeld worden geselecteerd op
'onderdeel vanlsoort' of 'relatie':
* klinkers zijn een 'soort' open verharding
* een weg 'is geschikt voor' personenvervoer. net als een spoorbaan.

3.4.1 LKI

LKI is een standaard die afkomstig is van het Kadaster. Bij het Kadaster is men logischer-
wijze meer geInteresseerd in objecten in de zin van obstakels dan in de attributen die

objecten kunnen bezitten. De codering die LKI tot zijn beschikking heeft is dan ook vrij

beperkt. LKI codeert zijn objecten met een letter gevolgd door twee cijfers.

Het doel van de LKI-classificatie is het zorgen voor een goede geometrische afstemming
tussen GBKN en kadastrale kaarten, zodanig dat objecten die één maal voorkonien ook
slechts eenmaal worden opgeslagen. Daarnaast moet ook in de presentatie een duidelijke
afstemming worden bereikt tussen GBKN en kadastrale kaart.

Dc structuur van de LKI-classificatie is afgeleid van de structuur van analoge kartografi-
sche produkten. Men onderscheidt:
* puntobjecten
* lijnobjecten
* tekst
* symbolen (semantische gegevens)

Elk van de 10 hoofdklassen is van één van deze vier basistypen. Het moge duidelijk zijn
dat LKI niet de nogeIijkheid heeft oppervlakten aan te geven.

Voor de gegevensdefinitie van de LKI-codering is gebruik gemaakt van dezelfde definitie
die ook is gebruikt voor de BOCO-classificatie. LKI is ook te zien als een Kadaster-
variant van BOCO.
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LKI wordt in sterke mate getekend door de eisen van het kaartvervaardigingsplOCeS.

Inwinning van gegevens en kaartvervaardiging bepaalt de classificatie van de elementen.

Zo wordt bij de elernenten ook de methode van inwinning vermeld.

3.4.2 BOCO

BOCO is een classificatie gericht op grootschalige topografie. De oorspronkelijke

toepassing van BOCO was voor automatische kaartvervaardiging. Ilet doel van BOCO is

dat de coördinatie tussen verschillende vastgoedbeheerprogramflia' s verbeterd wordt, dat

digitaal opgeslagen topografische informatie beter uitgewisseld kan worden, en dat er

binnen een digitaal bestand beter geselecteerd kan worden.

De BOCO-classificatie kent een hierarchische opbouw. leder niveau is een nadere

specificatie van liet niveau erboven. Om-
dat de code die BOCO gebruikt bestaat uit

één letter gevolgd door zeven cijfers, kan
B Bebouwing

er, indien nodig, aanzienlijk gespecifi- BOl Gebouw
ceerd worden. B02 Kunstwerk

B03 Overige bebouwing

Onder de gebruikers van de BOCO-classi- enz.
ficatie vallen onder andere Rijkswater-

staat, Nederlandse Spoorwegen en de B0201 Antenne
provincie. Met name Rijkswaterstaat heeft B0202 Niet ingevuld

een stempel gedrukt op de classificatie. B0203 Bassin

Dit is te merken aan de verfijning van de B0205 Bemalingsinstallatie

topografische elementen die Rijkswater-

staat aangaan.

Alle elementen die opgenomen zijn in de U

(standaard-)BOCO-claSSifiCatie worden

__________________________________

- Bebouwing
gedefinieerd in het gegevenswoordenboek
of objectwoordenboek. - Kunstwerk

____

- Antenne
Dc elementen in BOCO zijn geselecteerd

op voorkomen in grootschalige kaarten
-TV-toren

van Nederland. Dc indeling gebeurt door
middel van een aantal hoofdklassen, geba-

een voorbeeld van de BOCO-codering

seerd op gebruikstoepassing en topografi-
sche aard. Daarnaast kent BOCO de kiasse 'samengestelde elementen'. Dit is een
verzamelklasse van topografische elementen die bestaan uit een samenvoeging van

elementen uit andere kiassen.
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Weliswaar beschikt men over conversieprogramma's voor verschillende classificaties,
maar een substantieel probleem is gelegen in het feit dat er bij conversie detailinformatie
verloren kan gaan. Bijvoorbeeld zal bij conversie van de code voor eikeboom (in BOCO)
naar LKI de code voor 'boom' komen te staan. Conversie terug zal geen eikeboom maar
gewoon 'boom' opleveren. Deze voorstelling van zaken is overigens enigszins simplifice-

rend.

BOCO ci LKI zijn enkele voorbeelden van classificaties die gebruikt kunnen worden in
een bestand in het SUF2-formaat. Onderdeel van een SUF2-bestand is vermelding van de
code voor de gebruikte classificatie. Bij een classificatie hoort een tabel met mogelijke
objecten en een tekenlijst: de manier waarop het desbetreffende object gevisualiseerd moet
worden. Het is dus mogelijk om een uitbreiding van de BOCO-classificatie te maken en
die in een nieuwe tabel te plaatsen onder een nieuwe naam. Bovendien moet dan voor de
nieuw gedefinieerde objecten een symbool worden gekozen of gedefinieerd. Op deze
wijze kan de gemeente Groningen haar eigen BOCO-variant invoeren, toegesneden op
eigen wensen. Voor communicatie met anderen is een conversieprogramma nodig, dat de
BOCO-variant omzet naar standaard BOCO. Uiteraard is het net zo goed inogelijk oin de
BOCO-variant tabellen bij te leveren, zodat ook derden de Groningse rozestruiken kunnen
deterinineren.

Dc indeling van de gegevens in SUF2 is als volgt:

nummer omschrijving

01 algemene informatie over gegevens
02 metrische informatie over de gegevens
03 niet-metrische kenmerken van de gegevens
04 metrische kenmerken van de gegevens
05 plaats en soort van tekst/symbool
06 tekst
99 einde

Lange tijd leek BOCO voor gemeentes de standaard classificatie te worden. Volgens
insiders zal BOCO nooit de standaard worden die de gebruikers hopen dat het wordt: bet
gebruik is op dit. moment beperkt tot definities en rapporten. In een enkel geval wordt een
gedeelte van de classificatiecode gebruikt. Dc objectdefinities van BOCO worden we! veel
gebruikt.
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3.4.3 GFO-BRVG

In paragraaf 3.2.1 is at enigszins ingegaan op vorm en inhoud van de GFO-BRVG. Deze

paragraaf gaat daarmee verder.

Het doel van deze GFO is het optimaliseren van de binnen- en intergemeentelijke
vastgoedinformatievoorzieniflg. Daarnaast wit men minimum eisen formuleren die

gebruikt kunnen worden in bet overleg met leveranciers van te ontwikkelen vastgoedinfor-

matiesystemen.

Centraal in dit GFO staat het gegevens/objectenwoordenboek. Hierin worden de basisob-

jecten voor gemeentelijke toepassingen geformuleerd. Het gaat hiermee in de eerste plaats

om de geometrische beschrijving en niet om de presentatievorm.

Dc at eerder genoemde 'samengestetde objecten' kunnen worden onderscheiden in:
* samenstelling in de zin van detaillering: een gebouw is onderverdeeld in gebouw.

bordes etc.
* samenstelling in de zin van verzameling: het object water is samengesteld uit de

objecten water, kade, steiger etc.

In de methode van gegevensdefinitie is aangesloten bij bestaande definities uit BOCO en

LKI. Als een basisobject een BOCO- of LKI-code heeft, wordt die opgenomen in het

gegevenswoordenboek.

Objecten zijn gesetecteerd op grond van voorkomen op grootschalige gemeentelijk

kaarten. Daarbij moest het gegevenswoordenboek minimaat die objecten bevatten

waarmee de gemeente zijn grootschalige basiskaart kan maken. Verder is er rekening
gehouden met eventuele wettelijke verpi ichtingen.

Deze GFO wordt gebruikt binnen de gemeente en in geval van gegevensuitwisseling met

derden. In het Iatste gevat fungert dit GFO als productspecificatie.

.3.4.4 Terreinniodel Vastgoed

Het Terreinmodel Vastgoed is een recente ontwikkeling in de classificatiesystemen. In
1992 is besloten, om bet classificatiesysteem voor topografische elementen uit te werken

tot een meer algemeen toepasbaar systeem voor de classificatie van ruimtelijke objecten.

Aanvankelijk had bet Kadaster bet voornemen BOCO tot Nedertandse Norm te maken.
Dit stuitte echter op verzet, onder andere van de kant van de Ieidingbeheerders. De
kritiek richtte zich voornamelijk op het feit dat BOCO teveel coderingen heeft. In het
gevat van teidingen was BOCO niet geschikt voor uitwisseling van teidinggegegevens.
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Hiervoor is een nieuwe classificatie vastgesteld. Deze nieuwe classificatie sloot wel aan
bij de BOCO-codering, maar niet wat betreft de niet-geonietrische kenmerken: de
kenmerken die betrekking hebben op functie en gebruik van de eleinenten.

Naast het probleem van de 'bijna-standaard BOCO, bleek uit classificaties, die op andere
terreinen ontwikkeld zijn, dat er een geheel nieuwe classificatie nodig is oni tot een
landelijke norm te konien.

Het dod is als volgt geformuleerd "Het doel van de algemene classificatie. getiteld
Terreinmodel Vastgoed, is het op een efficiënte en effectieve wijze rnogelijk maken van
een digitale overdracht van gegevens over ruimtelijke objecten tussen verschillende

doelgroepen."28

Het Terreinmodel Vastgoed beschrijft het terrein in zijn geometrische en niet-geometri-
sche eigenschappen, zonder rekening te houden met de grafische weergave op kaarten of
op een monitor. Bij deze beschrijving vervult het Terreinmodel Vastgoed een functie voor

een groot aantal classificaties.29

Bij het onderzoek zijn een groot aantal doelgroepen betrokken geweest, onder andere
gemeentes, provincies, Kadaster en Nutsbedrijven. flieruit blijkt dat de basis voor het
Terreinmodel Vastgoed een stuk groter is dan elk van de afzonderlijke classificaties.

Het Terreinmodel Vastgoed heeft de volgende uitgangspunten: er wordt uitgegaan van
objecten en kenmerken, die als entiteiten en attributen worden opgenomen. Dc classifica-
tie moet voor het doel volledig zijn, en met het oog op de toekomst uitbreidbaar. Er blijft
ruimte bestaan voor andere classificaties voor specifieke toepassingen of gegevensover-
dracht tussen groepen.

De objecten die in het Terreinmodel worden opgenomen moeten een vaste plaats ten
opzichte van het aardoppervlak hebben. Dat betekent dat de objecten door middel van
vorm, ligging en topologische relaties kunnen worden afgebeeld. Topologische relaties

gelden zowel binnen objecten als tussen objecten. Het detailleringsniveau wordt bepaald
door de geometrische waarneembaarheid: is een object in zijn functie te herkennen?

Voor alle entiteiten en attributen zijn domeinen gedefinieerd. Zo'n domein wordt
gecodeerd met cijfers, waarbij doornummeririg, net als in BOCO, detaillering aanduidt,
bijvoorbeeld: 01drinkwater 0103 voorgereinigd water.

2Ravi rap,ort nr. 29.. Terreinmodel Vastgoed, pag. 9

29Het gaat hier om de RAVI/VCL-classificatie, de GFO-vastgoed, LKI-classilicatie, CODEs, de UNIE-
classiticatie, TDN-classificatie etc.
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In september 1993 werd het voorlopig resultaat gepresenteerd als NEN36IO, "Terreinino-

del Vastgoed. Termen, definities en algemene regels voor de classificatie en codering van

de aan het aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten".

Er is uigegaan van een objectgerichte aanpak. De objecten uit de werkelijkheid worden

afgebeeld op entiteiten, de kenmerken van de objecten worden afgebeeld op attributen. Er

worden vijftien entiteiten onderscheiden. Aan deze entiteiten kunnen 22 verschillende
attributen (attribuutcodes) worden gehangen. Al deze attributen hebben een vastgesteld

domein. De entiteiten hebben een vastgestelde subset attributen, waarbij de attributen voor

die entiteit waarden uit een deel van hun domein kunnen aannernen.

Door de keuze van de attributen en de waarden uit het domein van de attributen worden

objecten (elementen) niet alleen qua materiaal, maar ook qua functie omschreven. Per
attribuut zijn er meerdere waarden ult het domein mogelijk. Enkele voorbeelden:

specifiek obiectnaam Beschrijving in de algemene classificatie
entiteit attribuut waarde

erf Terrein aard wonen
materiaal onbegroeid, begroeling

parkeerplaats Inrichtings- type opslag

element aard verkeer
verharding open

materiaal klinkers

Gezien de brede steun die het Terreinmodel Vastgoed geniet en de rnogelijkheid om

elementen object-georiënteerd te beschrijven, is deze classificatie geschikt om als
algemene norm te gaan gelden voor de uitwisseling van gegevens van ruimtelijke

objecten. 00k voor de gemeente Groningen is het raadzaam om zich verder te oriënteren

op deze classificatie. De keuze voor een classificatie is niet te ontlopen, als men mee wil

gaan in het traject waarin uitwisselbaarheid van digitale topografische gegevens standaard

Is.

' 3.5 de proef-GIS

In het traject van de huidige beheersituatie naar GIS-ondersteund beheer heeft de afdeling

CCTW ook eeii proef opgenomen met een GIS volgens het GEOVAS-concept. In die
proef krijgt men uiteraard ook te maken met formaten. Dat betekent dat formaten, zoals

in dit hoofdstuk beschreven, geen academische kwestie zijn. ledere gebruiker van een

geografisch inforinatiesysteem. moet keuzes maken over representatie, codering en
uitwisseling. Daarnaast krijgt CCTW door middel van de proef te maken met een voor

RuG Vakgroep Informatica B0/CCTW 38



Hoofdstuk 3 Formaten

hen nieuwe hard- en softwareomgeving. Ilet proef-GIS project stelt de volgende elsen:

Hardware - computer (IBM RS-6000)
monitor ( 20 of 21 inch)
digitizer ( A0 - formaat)

Software - InfoCAD (GLOBOS.GGI) en andere GEOVAS-modules
'Oranjewoud' Groenbeheer versie 2.1 of 3.0
eventueel andere beheerpakketten (wegen, roIen)

Data - GBKN-tile proefwijk
Groenkaarten proefwijk in rasterformaat

At deze zaken worden geregeld/geleverd door 'Oranjewoud' B.V.

Enige tijd is er sprake geweest van een voorproeftraject. Op deze wijze zouden de twee
doelstellingen van de proef met GIS worden gescheiden. In de voorproef zou er kennis
worden gemaakt met de mogelijkheden van een GIS: is een geografisch informatiesysteem
datgene wat geschikt is voor CCTW? In de vervoig-proef zouden de toekornstige
gebruikers ervaring opdoen met het gebruik van het systeem; de proef-GIS heeft verder
tot dod een indicatie te geven van de consequenties in tijd en geld van de invoering van
een permanente GIS. De permanente GIS moet een werksituatie worden waarin de
afdeling CCTW in staat wordt gesteld haar werk efficiënter en effectiever uit te voeren.
Gaat het in de relatie proef-GIS en de permanente GIS om schaalverschil, tussen het voor-
proeftraject en de proef-GIS is er een verschil in doelstelling.

Daarnaast is het noodzakelijk dat het groenbeheerpakket ook zonder grafische steun kan
worden gebruikt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met behuip van een PC met monitor waar
het groenbeheerpakket op draait, en waarbij bovendien de koppeling met de GBKN
bestaat.

Een extra optie is een tweede monitor, aan de PC gekoppeld, die alleen de geselecteerde
data laat zien. De taakverdeling zou dan zijn:

monitor 1 : groenbeheer

(monitor 2 : geselecteerde data)

monitor 3 : GBKN ( met daarop de selecties gevisualiseerd )

De problemen die zich aandienen zijn:
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3.5.1 kaarten

De groentekeningen moeten gvectoriseerd worden. Voorlopig Iijkt vectoriseren met
behuip van een digitizer de beste optie.

Van de groenobjecten kunnen vijf verschillende kaarten bestaan, De groentekeningen
bevatten van die vijf de meeste informatie, maar ook de minst nauwkeurige. Nu is het zo
dat bomen en putten (onverplaatsbare objecten) op geen enkele kaart volledig staan
opgetekend. Een aanzienlijk deel is wel ingerneten en staat op DFK kaarten of oudere
kadastrale kaarten, maar een aanvulling vanuit de groentekeningen levert onbetrouwbare
gegevens op. Het zou dus verstandig zijn alle bomen en putten (tenminste voorzover ze
nog niet ingemeten zijn) te gaan inmeten.
Voor de overige gegevens voldoen mijns inziens de groentekeningen. Dc overige
gegevens betreffen de groenbeheerobjecten. Inmeten van een heester. of een ander
groenobject, is niet noodzakelijk. De bomen die in het groenbeheer zijn opgenomen, zijn
daarin opgenomen omdat een boom een obstakel kan zijn. Dit beInvloedt de maaikosten.
Nu blijkt deze invloed zo marginaal te zijn dat in versie 3.0 van het groenheheerpakket
het attribuut obstakels verwijderd wordt. Bovendien worden bomen in versie 3.0 niet
meer geplaatst onder groenbeheer, maar alleen nog onder boombeheer (nu worden bomen
dus op twee verschillende plaatsen opgeslagen).

In het algemeen is het zo dat die gegevens die niet nauwkeurig genoeg op de groenteke-
ningen staan ingetekend, altijd in latere instantie nog kunnen worden ingerneten.

De pioef zal zich afspelen in (een deel van) de Korrewegwijk. Omdat de 'voorproef'
vervallen is, heb ik voor een deel van de Korrewegwijk een kleine GIS-simulatie gedaan
met behuip van het GIS-programma SALADIN. De beschrijving van deze proef staat in
hoofdstuk 6. Voor Groen heb ik wat betreft het categoriseren van de problemen mijn
aandacht in eerste instantie gericht op het Molukkenplantsoen en omgeving, waarvan
enkele kaarten beschikbaar zijn. flier blijkt dat het over elkaar heen leggen van kaarten of
het aan elkaar passen van kaarten geen triviale arbeid is. De beschikbare kaarten zijn:

• GBKN
,• oudere kadastrale kaarten
• DFK-kaarten (de bewerkte luchtfoto, waarvan de GBKN is gemaakt; in tegenstelling tot
de GBKN bevat de DFK-kaart grote aantallen putten en bomen)
• groentekeningen; in het geval van de Molukkenplantsoen gaat het om meerdere
kaarten, waarvan er één recent is.
• een oude kaart (1957) waarbij de afstanden opgemeten zijn en vermeld staan, maar niet
op schaal getekend.

Hoewel DFK-kaarten de beste aanvulling zijn op de GBKN wat betreft bomen en putten,
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zijn er ook bomen die niet op de DFK-kaart voorkomen en wel op andere kaarten. Ilet
DFK-formaat onderscheidt bomen, bomenrijen en bos. Zodra een stukje op de DFK-kaart
als bos is opgeslagen, staat daar de tekst 'bos' in, terwiji op andere kaarten de bornen wel
ingetekend kunnen zijn. Ook de bomenrij, twee bomen met een streepjeslijn er tussen,
worth op andere tekeningen als een nj afzonderlijke bomen weergegeven.

Er van uitgaande dat de fotogrammetrische kartering die ten grondsiag Iigt aan de DFK-
kaart een hoge mate van riauwkeurigheid heeft, moet bij vergelijking tussen ireerdere
kaarten de positionering van bomen op de DFK-kaarten een belangrijke rol spelen. Nu is
het ook zo dat geen van de eerder genoemde kaarten de bomen op dezelfde plaats heeft
staan als de DFK-kaart. VerschiHen van 50 cm zijn niet zeldzaam. In de praktijk zou deze
mate van onnauwkeurigheid wel eens niet acceptabel kunnen zijn. Dit speelt met name
wanneer een riool opgegraven moet worden of wanneer men besluit vanaf de kaart nieuwe
projecten te plannen. Dit zou betekenen dat voor het inlezen van bomen en putten voor
het proef-GIS project (en het vervoig. GIS voor de gemeente Groningen) er geen gebruik
gernaakt kan worden van de andere kaarten.

Om dit probleem op te lossen zijn er diverse mogelijkheden:

In de eerste plaats kan men besluiten om alle bomen en putten handmatig in te gaan
meten. Dit houdt in dat er mensen met Iandmeetapparatuur de wijk ingaan, die met
behuip van de bekende locatie van referentiepunten de positie van bomen en putten (en
Iantaarnpalen, verkeersborden etc) op de cm nauwkeurig kunnen bepalen. Deze methode
is niet goedkoop, en heeft bovendien als nadeel dat de informatie die in het DFK-bestand
aanwezig is, niet wordt gebruikt.

Een andere mogelijkheid is het gebruiken van de gegevens uit het DFK-bestand; hier staat
ongeveer 40% van de bomen in, en ook een (m onbekend) percentage van de putten. De
40% waar hier sprake van is, is ten opzichte van het totale bomenbestand van de
gemeente Groningen, uitgezonderd de stadsbossen (Sterrebos, Stadspark). Dit betreft
ongeveer 80.OQO bomen. Een belangrijk nadeel van deze methode is dat je niet weet
welke bomen en putten ontbreken. ledere boom of put die vanuit de Iucht niet goed te
zien is (of was!) ontbreekt mogelijk. Uiteindelijk zal men aisnog de hele stad door moeten

,om ontbrekende gegevens op te meten. In dit geval is het echter wel mogelijk om op
korte termijn met een aanzienlijk deel van de gegevens al te kunnen werken. Voor de nog
niet ingelezen bomen en puttenzal men voorlopig moeten volstaan met het oude beheer-
systeem.

Het is reëel uit te gaan van een discrepantie tussen de diverse beheerbestanden enerzijds
en de werkelijkheid anderzijds. De data van het beheersysteem zullen aangepast moeten
worden aan de aangetroffen werkelijkheid. Toch is ook met het beheerssysteem in de
hand iets te zeggen over de zwarte vlekken (koffievlekken o.i.d.) op de kaart. Bij de
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conversie van analoog naar digitaal zal iedere boom, put en ieder parkje uit de werkelijk-
heid gekoppeld moeten worden aan een boom etc. uit het beheerprogranima. Warineer een
straat volgens het beheersysteem meer objecten heeft dan op de DFK-kaart vermeld staan,
kan het aan het beheersysteem liggen (wijzigingen niet doorgegeven) maar evengoed aan
de DFK-kaart (boom, put onzichtbaar vanuit de Iucht).

Wanneer de gegevens van de DFK-kaarten gebruikt moeten worden in combinatie met de
GBKN, zal er conversie plaats moeten ,inden van DFK naar GBKN. Beide kaarten gaan
uit van dezelfde basis, de luchtfotografie van Hansa Luftbild. Omdat bomen en putten
geen onderdeel uitmaken van de basislagen van de GBKN, zijn ze niet in de GBKN
opgenomen. Er bestaan conversieprogramma's tussen DFK en SUF2, het formaat dat
normaal gesproken gebruikt wordt bij uitwisseling van gegevens van een GBKN. Dat
betekent dat de bomen en putten uit het DFK-formaat om te zetten zijn in een SUF2-
bestand, en vervolgens ingelezen kunnen worden in de GBKN (dat wil zeggen: het
programma InfoCAD leest het DFK-bestand in en kan dit projecteren als een kaart van de
gemeente Groningen met daarop putten en bomen; InfoCAD kan vervolgens deze kaart
als SUF2-bestand opslaan).

3.5.2 objecten

Een ander probleem dat zich voordoet is dat een groenobject uit meerdere parkjes kan
bestaan. In de huidige gegevensopsiag, Groenbeheer versie 2.1, staan alle gegevens uit de
parkjes samen bij elkaar opgeteld vermeld, op zo'n manier dat er niet meer af te leiden
valt (zonder groentekening) wat de gegevens van een bepaald parkje zijn. Op een lager
niveau is het zo dat binnen een parkje ook niet terug te vinden is hoeveel vierkante meter
heesters een bepaald heesterperkje is. Wanneer de groentekeningen gedigitaliseerd zijn,
zal iedere groeneenheid (heesterperkje, ononderbroken strook graskant etc) zijn eigen
waarde hebben, berekend aan de hand van de geometrische gegevens. Alle gegevens die
nu beheerd worden in Groenbeheer 2.1 zullen na het digitaliseren gewijzigd worden in
een waarde die gebaseerd is op de gegevens van de groentekeningen.

Een groenobject in het huidig beheerpakket wordt gevormd door de grenzen van de
bijbehorende groentekening. Verschillende kleine parkjes vormen flu één object, terwiji
een groot park op twee verschillende tekeningen kan staan en dus als twee verschillende
beheerobjecten beschouwd wordt.

In het nieuwe beheermodel wordt een aaneengesloten stuk groen als één object be-
schouwd. leder object moet bovendien aan één straat gekoppeld worden. Het is dus
noodzakelijk dat ieder object in dat geval uit met meer dan een parkje bestaat. Bij de
conversie moeten dus de gemeenschappelijke gegevens aan ieder groenobject toegekend
worden, terwiji de attributen en hoeveelheden per groenobject toegekend en berekend
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moeten worden. Op deze wijze is het hierboven beschreven probleem opgelost.

Voor de start van het proefproject is het verstandig wanneer de GI3KN-delen van de
proefwijk (Korrewegwijk) kloppen met de werkelijkheid, dat wil zeggen dat alle wijzigin-
gen voor de Korrewegwijk verwerkt moeten zijn. Dit is nu nog niet het geval. De termijn
van verwerking van mutaties van de GBKN door Landmeetkunde overschrijdt in sommige
gevaHen de door hen zeif gehanteerde norm van 2 jaar.

Vervolgens zal er een standaardmethode moeten worden gedefinieerd orn de groentekenin-
gen in vectorformaat over te zetten (te digitaliseren). Dit betreft de keuze van de kaart die

in het kader van het proefproject gedigitaliseerd moet worden en een keuze voor de
conversiemethode. Met name in bet geval van bomen zijn er meerdere kaarten beschik-
baar waarop bomen ingetekend staan, in verschillende mate van nauwkeurigheid en
volledigheid.

3.5.3 lagen

Bij het converteren komt een andere kiasse problemen aan de orde: Hoe komen de
gegevens op een juiste, eenduidige wijze in een of meer lagen van het GBKN-bestand te
staan?

Voigens welke definitie worden de attributen uit het groenbeheer opgeslagen? Krijgen
heesters hun botanische namen of komen ze als 'heesters' in het bestand?

Moeten alle gegevens worden opgeslagen? In Groenbeheer 2.1 bestaat het attribuut
'graskanten langs verharding en water'. Dat betekent dat in het groenobject gazon zit en
dat langs de rand van het gazon zich verharding of water bevindt. Zowel verharding als
water zijn al elementen van de GBKN. Het attribuut 'graskanten langs verharding en
water' kan dus afgeleid worden. In principe kun je binnen de GBKN wanneer ook het
gazon is opgenomen, de vraag stellen: "Geef mij binnen het aangegeven gebied het aantal
strekkende meter waarvoor geldt dat gazon grenst aan water of aan verharding". Toch
loop je niet het gevaar dat er verschil ontstaat wanneer je een attribuut 'graskanten langs

- verharding en water' opneemt, omdat in beide gevallen de berekening van de waarde op
dezelfde wijze plaatsvindt - mits er bij de invoer vanaf de groentekening geen fouten zijn
gemaakt.

Het is te overwegen om de te beheren informatie nogmaals te onderzoeken op nut met het
oog op inpassing in een GIS-situatie.

Een aantal attributen dat in versie 2.1 staat en een aantal dat in het concept van versie 3.0
staat, betreft afleidbare waarden. In principe is ieder attribuut met als eenheid strekkende
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meter een afleidbaar attribuut. Toch is bet niet de bedoeling om iedere keer wanneer een
afleidbaar attribuut - dit bevat wezenhijke beheerinformatie! - nodig is, de waarde te laten
uitrekenen met behuip van een query of een selectie. Deze informatie zou als meta-
informatie in het beheerpakket moeten worden opgenomen, in die zin dat bij het digitali-
seren van de groentekeningen geen 'graskanten' hoeven te worden ingevoerd, maar dat de
per groenobject berekende waarde 'graskanten' wel bij de beheergegevens verschijnt.

De sectie Groen moet voor zichzelf antwoorden op de hierboven gestelde vragen
formuleren, zodanig dat Groenbeheer versie 3.0 kan doen wat men er van verwacht.

3.5.4 opslag en representatie

Een ander probleem is de digitale opsiag van de groenbeheerinformatie en de grafische
representatie van deze informatie. Voor de gegevens van de GBKN gelden landelijk
vastgestelde norinen. De groenbeheergegevens worden hierin niet gedefinieerd. Wanneer
de groengegevens als lagen boven de GBKN worden opgeslagen, moet er voor de groen-
gegevens een definitie worden gemaakt. Opsiag van gegevens in de lagen boven de
GBKN vindt plaats in het NEN1878-formaat. Voor de grafische representatie wordt in het
RAVI-rapport nr. 16 een voorstel gedaan, namelijk een bewerking van NEN3256. Bij het
invoeren van de gegevens uit de groentekeningen zullen de gegevens in de vorm van een
NEN1878 (SUF2) bestand moeten worden opgeslagen. Mogelijk is hier nog een aparte
bewerking voor nodig.

In principe is het NEN1878-formaat een uitwisselingsforinaat. Dat wil zeggen dat hiermee
verschillende gebruikers bepaalde informatie kunnen inlezen en eventueel converteren
naar het formaat dat zij zeif gebruiken. NEN 1878 geldt aan de andere kant ook als een
filter: gegevens die extern niet van belang zijn kunnen uit het uit te wisselen bestand
worden gefilterd, bijvoorbeeld omdat zij niet voldoen aan het NEN1878-formaat.

In NEN1878 wordt gerefereerd aan een definitieformaat. Dit kan bijvoorbeeld BOCO of
LKI zijn. De gemeente Groningen gebruikt de definities van BOCO in hun Gemeentelijk
Functioned Ontwerp (GFO), terwiji LKI de definitie is die ontwikkeld is en gebruikt
wordt door het kadaster.

NEN361O, het Terreinmodel Vastgoed, kent o.a. een definitie voor 'terrein' en voor
'inrichtingselement'. De gegevens uit groenbeheer vallen onder deze twee entiteiten. Wel
kent NEN361O de mogelijkheid om een entiteit nader te specificeren. Deze eigenschap is
gunstig wanneer besloten wordt om bijvoorbeeld iedere strook met zijn botanische naam
aan te duiden. Eveñwel, het Terreinmodel Vastgoed wordt in de praktijk nog niet
gebruikt.
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Wanneer de sectie Groen (of een willekeurige andere sectie) gegevens op wit slaan. moet
er gebruik worden gemaakt van een codetabet. Dit kan een bestaande tabel zijn, zoals
BOCO, of een zeif gedefinieerde tabel. Hierin moet ook ruimte zijn voor detailinforrnatie,
zoals de botanische naam van een heester, indien men besluit dat dit relevante informatie
is. Indien er met anderen uitwisseling van gegevens plaats vindt, is het belangrijk dat
gedetailleerde informatie eenvoudig omgezet kan worden in glohale informatie ("hees-
ter"). Een goede methode hiervoor is het 'verlengen' van de code, zoals BOCO dat doet.
Dat betekent dat de groengegevens een uitwerking zouden kunnen zijn vaii de BOCO-
definities 'grasachtige begroeiing', 'groenvoorziening' etc. Ilet is goed mogelijk om
hiervoor een codetabel en een donversieprogramma te ontwikkelen waarmee de groenbe-
heergegevens op eenvoudige wijze kunnen worden geconverteerd naar een forinaat dat aan
de Iandelijke normen voldoet.

Nu is er bovendien het probleem dat in het GFO 'Basisregistratie Vastgoed: geoinetrisch'
niet ieder object een BOCO-definitie heeft. Dit probleem dient tezamen met de uitbreiding
van de definities ten behoeve van Groenbeheer te worden aangepakt.

Wanneer gebruik worth gemaakt van de 'objectvormingsslag', waar eerder in dit

hoofdstuk over gesproken is, kan bij uitwisseling van gegevens de conversieroutine
meegeleverd worden. Dc basis van de gegevens blijft dan immers de LK!-classiflcatie,
terwiji de te beheren objecten zijn afgeleid van in de GBKN voorkomende potygonen en
extra toegevoegde Iijnstrings. Daarnaast moet dan de aanvullende classificatie (BOCO of
een andere coderingstabel) bijgeleverd worden.

Bij het proef-GIS project heeft men dus te maken met een aantal normen en definities:
behalve de genoemde normen/definities BOCO, GFO en NEN1878 (en eventueel de re-
presentatienormen) moet uiteraard de plaatsaanduiding eenduidig zijn. Hiervoor heeft de
gemeente gekozen voor de methode van Rijksdriehoeksmeting (RD).

Wanneer er een definitie is vastgesteld voor de groenbeheerattributen moet er ook een
methode worden ontwikke!d om bij het digitaliseren na het bepalen van een punt of
oppervlakte aan dit punt of opperviak het juiste attribuut te verbinden. Dit is te meer
belangrijk omdat het grootste dee! van de analoog-digitaal conversie van de groenkaarten
vanwege de tijd die dit kost buiten het bestek van het proefproject zal vallen. Er zal een
procedure moeten worden ontwikkeld die bij ieder attribuut bijvoorbeeld door een
menustructuur of het invoeren van een code het juiste begrip koppett aan het geselecteerde
attribuut. Het zoti praktisch zijn om deze actie eenvoudig te houden.

Wat betreft de grafische representatie bestaan er volgens het voorste! van RAVI, rapport
nr. 16, alleen symbolen voor boom/bomenrij, hagenIheggen en verharding (wat betreft de
objecten die nu onder groenbeheer val!en). Deze gelden resp. als objecten (een bomenrij
moet in ieder geval worden opge!ost in afzondertijke bomen, maar is in veel gevallen nog
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niet op deze manier ingerneten), als terreinafscheiding (terwiji groenbeheer aan hagen niet
alleen een lengte, maar ook een oppervlakte toekent: in dit geval is lengte ook niet af te
leiden uit oppervlakte) en verharding.

Wanneer een oppervlakte moet worden weergegeven geldt steeds dat het symbool ergens
binnen het oppervlak wordt geplaatst (bijvoorbeeld bij verharding). Soorten grond woiden
weergegeven met letters, bijvoorbeeld 'BSTR' voor bomen en struiken.

In het algemeen volgt dit RAVI-rapport de codering die door BOCO is vastgesteld°. In
een aantal gevallen kent BOCO een uitgebreidere codering. bijvoorheeld de RAVI-
onderscheiding

N0303 GRASB grasachtige begroeiing (niet agrarisch!)

wordt door BOCO onderscheiden in

N0303000 grasachtige begroei ing
N0303200 gras-normaal
N0303300 gras-ruig

In bepaalde gevallen gebruikt het RAVI-rapport een andere definitie dan door BOCO
gebruikt is, bijvoorbeeld

(RAVI:)

NOl NIETING niet of half ingerichte grond

(BOCO:)

NO10000 GROND Terreingedeelte met een oppervlak van korrelig bodemmate-
riaal, waarvan de samenstellende deeltjes kunnen bestaan uit
verschillende materialen en verder uit organische stoffen en
bijmengingen.

Er zal dus een keuze moeten worden gemaakt welk symbool of welke tekst aan de ver-
schillende groenattributen gehangen moet worden. Daarnaast kan er ook een naam aan
een groenobject worden gehangen (naam van het park). Het is niet wenselijk om ieder
verschillend attribuut (iedere soort roos) een eigen symbool toe te kennen. Het is eerder

Om een onduidelijke reden staat in RAVI-rapport nr. 16 het object Q73 vernie!d als urinoir, terwiji bet
object Q77 een telefooncel is. Vermoedelijk is er sprake van ecu foutje in het RAVI-rapport: de twee objecten
staan onder elkaar als objecten met algemene functie.
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van belang om bij verwijzing naar een rozenperkje de botanische naam in heeld te
krijgen. Dit is echter niet een definitieprobleem, maar een zaak die met behuip van
InfoCAD opgelost inoet worden.

In enkele gevaflen zal misschien afgeweken moeten worden van het voorstel gedaan in bet
RAVI-rapport. Hagen worden beheerd als oppervlakte maar bij het snoeien wordt de
lengtemaat gebruikt. In het RAVI-rapport is er een symbool voor strekkende meter
lgen/heggen. Het is meer voor de hand liggend dit symbool ook te laten gelden als
aanduiding van de oppervlakte van de haag.

Normaal gesproken is er voor de basisgegevens die in het beheerpakket zijn opgenomen
een symbool nodig. Bij bomen geldt bijvoorbeeld dat bomen in gazon, bornen in verhar-
ding en bomen in beplanting met een symbool kunnen worden aangeduid. Aan de hand
van de andere gegevens (staat de boom temidden van ...) kan worden afgeleid om welk
van de drie soorten het gaat. Voor bos zal wel een ander symbool moeten worden
gebruikt. Voor alle andere beheergegevens moet stuk voor stuk worden vastgesteld of bet
attribuut een apart symbool nodig heeft of dat dit gegeven op een andere wijze kan
worden verkregen.

3.5.5 profiel

Er is al eerder vermeld dat de groentekeningen gedigitaliseerd moeten worden. In de
eerste plaats gaat het dan om het invullen van de parkjes die nu al (in de juiste vorm en
forrnaat) voorkomen op de GBKN. De indeling van de parkjes (wat is gras, waar staan
struiken) is bet voornaamste onderdeel van de groentekeningen. Ook is al eerder opge-
merkt dat groentekeningen meer informatie bevatten, zoals botanische namen van bomen
en struiken. Een derde onderdeel van groentekeningen is het zij-aanzicht. Wanneer er een
afscheiding met paaltjes in een parkje is gemaakt of het terrein opgehoogd is, wordt er
soms een zij-aanzicht getekend. Voor deze extra tekeningen is er in een GIS-omgeving
niet zomaar ruiinte. Op zich bestaat de mogelijkheid om het rasterbestand van het zij-
aanzicht als attrlbuut aan het object parkje toe te kennen. Een andere mogelijkheid is het
toepassen van 3D-modelling. Deze methode wordt vaker toegepast bij een Iandschaps-
GIS. Tenslotte kunnen hoogteverschillen in het terrein met hoogtelijnen worden weergege-
yen.

Van deze drie methoden lijkt de eerste, bet bijvoegen van bet zij-aanzicht volgens de
huidige tekening in rasterformaat het meest geschikt. Dit vraagt geen verdere investering
in 3D-modules en kan zowel voor hoogteverschillen als voor de verschillende obstakels
worden gebruikt, terwiji behalve het scannen geen andere bewerking nodig is om het als
attribuut toe te voegen.
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In een aantal gevallen is het toevoegen van hoogtelijnen meer voor de hand liggend, met
name op die piaatsen waar flu in de groentekeningen ook gebruik wordt gemaakt van
hoogtelijnen. Hoogtelijnen kunnen op zich eenvoudig ingetekend worden (met name op
het moment dat de betreffende groentekening gedigitaliseerd wordt), rnaar zijn lang niet in
alle gevallen waarin sprake is van hoogteverschillen ook bruikbaar. flierbij vait te denken
aan een hoog-laag patroon van paaltjes, gebruikt als afscheiding.
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4 De proef-GIS

4.1 inleiding

Oni te komen tot een proef-GIS project en daarrnee tot het vervoig. een echte GIS. zijn
een aantal keuzes en acties noodzakelijk. Een uitgangspunt hierbij is dat de proef-GIS en
de 'echte' GIS alleen een schaalverschil hebben: de proef-GIS beperkt zich tot een wijk,
terwijl de echte GIS de gehele gemeente zal omvatten. Daarnaast is het mogelijk dat niet
alle soorten gegevens (riolen, begraafplaatsen etc) vanaf het begin opgenomen worden in
de proef.

Oni deze reden is de proef te omschrijven als een pilot-project ter beoordeling van de
invoering van een GIS in de gemeente Groningen. Voordat zo'n eerste stap gezet wordt.
moet men op de hoogte zijn van wat je van een GIS kunt verwachten en moet men
hepalen wat men van het GIS verlangt.

Naast een schaalverschil is het mogelijk orn een 'afbeelding' te maken van de proefwijk.
Dat houdt in dat de proefwijk met informatie gevuld wordt zonder dat die informatie
(plaats van bomen, putten etc) precies kiopt met de werkelijkheid. Op deze manier wordt
het proefproject vereenvoudigd, en kunnen de kosten voor het proefproject beperkt
worden.

4.2 opslag

dimensies
Een GIS is een manier om informatie grafisch te presenteren. De presentatie zal altijd 2D
zijn omdat een monitor voorlopig nog slechts 2D beelden geeft. Een van de eerste vragen
is dus hoe je de informatie wil presenteren. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor 2- of 3-
dimensionaal( ' bovenaanzicht' c . q. 'zijaanzicht'), als je een gebouw wilt visual iseren.
Voor een boom kun je kiezen tussen 1-, 2- of 3-dimensionaal. In de praktijk is 3D geen
reële optic voor een gemeente-GIS. 3D is zinvol voor onderzoek, maar minder voor
baliegebruik, omdat een extra dimensie veel extra rekentijd vraagt. In de toekomst zal
deze derde dimensie wel een steeds grotere rol gaan spelen31.

de tijd
Eventueel kan overwogen worden om een vierde dimensie toe te voegen: de tijd. In

31Vergelijk het artikel 'Ontbreken van derde dimensie beperki geografische systernen', Peter van Oosterorn,
Autornatiseringsgids nr. 9, 3 maart 1995, pag. 11
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bepaalde opzich(en is het zinvol om de administratieve gegevens over een langere tijd te
bewaren, bijvoorbeeld in het geval dat er verantwoordelijkheid ligt bij de beheerder om in
bepaalde gevallen aan te kunnen tonen dat onderhoud heeft plaats gevonden. Uiteraard is
bet niet nodig deze vierde dirnensie grafisch weer te geven, als het al niogelijk is. Ilet is
een administratief gegeven en moet ook als zodanig worden opgeslagcn. Een consequentie
van het bewaren van oude gegevens is dat de hoeveelheid data enorin toeneeint. Er moet
dus goed worden overwogen of het noodzakelijk is dat oude gegevens bewaard blijven, en
welke gegevens in dat geval bewaard nioeten blijven.

1- en 2-dirnensionaal
Belangrijke keuzes die wèl gemaakt moeten worden, betreffen bijvoorheeld wegvakken:
wordt een weg als lijnstuk of als oppervlakte beschouwd. Een voorvraag hierbij is of een
verzameling lijnstukken waarbij het beginpunt gelijk is aan het eindpun( als een lijnstring
of als een oppervlakte gezien wordt. Het Kadaster beschouwt bet gebouw als lijnstring en
kent niet eens bet element type 'oppervlakte' (vergelijk de LKI-classificatie) terwiji
BOCO wel een element type 'oppervlakte' heeft. Binnen een GIS is het berekenen van
oppervlakten belangrijk, dus moet er een classificatie worden gekozen die een element
type 'oppervlakte' heeft.

onderlinge verbinding
Nu kan er in diverse gevallen niet mee worden volstaan om objecten weer te geven als
puntobject, lijnstuk of oppervlakte. In het geval van wegen of een Ieidingnetwerk zal ook
bepaald moeten worden of bepaalde stukken met elkaar in verbinding staan. Er wordt
bijvoorbeeld geexperimenteerd met routeplanning onder GIS. In zo'n geval moet duidelijk
zijn dat wegvakken al of niet met elkaar in verbinding staan. Ook voor berekeningen met
riool, water, gas en elektriciteit is de verbinding van belang, zoals berekening van de
flow-capaciteit van deze verbindingen.

opbouw van de gegevens
Nu moeten entiteiten in de GIS-database uiteraard onderscheiden worden op grond van
twee aspecten: zij moeten beheersbaar en eenduidig beschrijfbaar zijn.
• beheersbaar: entiteiten (objecten) mogen niet te groot en niet te klein zijn.
• eenduidig beschrijfbaar: de waarden van attributen van een object moeten voor ieder
punt binnen dat object praktisclz gelijk zijn.

Onder 'praktisch gelijk' wordt verstaan dat wanneer een attribuutwaarde aan een entiteit
wordt toegekerd, er moet gelden dat precies dat object (instantie van een entiteittype)
moet worden gekozen dat de attribuutwaarde zo goed mogelijk de werkelijkheid be-
schrijft.

Als van een straat een deel van het wegdek beschadigd is, is de attribuutwaarde 'bescha-
digd' geen eigenschap van de hele straat, maar van een deel van de straat. Deze entiteit

RuG Vakgroep Informatica BO/CCTW 50



Iloofdstuk 4 Dc proef-GIS

hoeft niet exact gelijk te zijn aan het beschadigde deel, maar moet wel een goede indicatie
geven. In dit geval wordt de attribuutwaarde 'beschadigd' toegekend aan een wegvak.

Voor beheer en onderhoud is daarom gekozen voor indeling in wegvakken (in het geval
van wegen). I-let is daarom meer voor de hand liggend om attrihuten toe te kennen aan de
objecten, waarbij die attributen aangeven met welke andere objecten uit die klasse het
object verbonden is. Op die manier is het we! mogelijk oni netwoikflow te berekenen.
Het hele wegennet of leidingnet als één object t beschouwen zou het onmogelijk maken
diE net goed te beheren.

classificatie
De gemeente Groningen heeft de BOCO-classificatie als de facto standaard gekozen, en
daarniee ook de mogelijkheid om binnen de GIS te rekenen met oppervlakten. Het is
echter de vraag wat de consequentie is van deze keuze, ofwel wat de waarde is van
BOCO voor de toekomst. In ieder geval zal er de mogelijkheid moeten bestaan objecten te
creëren met een oppervlaktemaat. Op diE moment wordt de GBKN beheerd met de LKI-
classificatie. De afdeling landmeetkunde gebruikt deze, van het Kadaster afkoznstige,
classificatie. Ben groot probleem van LKI is dat er geen oppervlakte-objecten bestaan. Er
kan dan ook niet, tenzij met grote moeite, met oppervlakten gerekend worden.

nogmaals: keuze
De keuze voor lijnstuk of opperviakte is voor verschillende aspecten van belang: allereerst
kan niet ieder element op schaal worden weergegeven in GIS. Ben voorbeeld is een
boom. Gesteld dat je de stamdoorsnede als oppervlakte neemt, dan geldt: bomen groeien,
de stam wordt dikker, dus ieder jaar zou men alle bomen opnieuw moeten meten en de
gegevens wijzigen. Wanneer je de ornvang van de kruin als maat neemt, krijg je hetzelfde
probleem. Ben boom wordt dus vaak als puntobject weergegeven. In het bijbehorende
administratieve gedeelte van de GIS kan extra informatie staan opgeslagen, waaruit je de
dikte kan afleiden.

nauwkeurigheid
Ben ander probleem is de onnauwkeurigheid van het meten. Hoewel er erg nauwkeurig
kan worden gemeten, fotogrammetrisch en terrestrisch, blijft er een foutmarge van 0,2%.

- Natuurlijk moet de oppervlakte van alle elementen samen gelijk zijn aan het totaalopper-
viak (van de gemeente). De ene fout moet dus met de andere fout gecorrigeerd worden.
Op een lager niveau moet een aantal subelementen samen het element vormen. Zo moet
de oppervlakte yan een park gelijk zijn aan de oppervlakte van alle oppervlakte-elementen
binnen dat park (gazon, struiken, vijvers). Bij het inmeten is er dus gereedschap nodig
om te zorgen dat de randen van de subelementen, daar waar ze grenzen, met elkaar of
met de randen van het hoofdelement samenvallen. Zelfs kleine fouten leveren voor de
totale oppervlakte van de stad Groningen a! een fout op die kostbaar kan zijn: bijvoor-
beeld bij uitbesteding van het groenonderhoud op basis van berekende oppervlakten.
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Tenslotte is het voor het berekenen van de opperviakte van een stuk gazon met daarin

bomen een stuk bewerkelijker wanneer niet alleen het gazon moet worden opgemeten.

maar ook alle bomen in het gazon, omdat dit zou moeten worden verrekend.

elenient-soorten
Op dit moment worden binnen de gemeente al veel gegevens adininistratief beheerd.
Daarbij heeft men ook voor ieder element een element-soort moeten kiezen. Dc keuze
gaat daarbij tussen puntobject, lijnstuk en oppervlakte. Elders in dit rapport is al opge-
merkt dat er vanwege de beheerfunctie ook afleidbare gegevens12 beheerd worden. Dat

betreft in het geval van puntobjecten bijvoorbeeld attributen van bomen (boom in
verharding etc.), en in het geval van lijnstukken, zoals hagen, gaat het erom om de kosten

van beheer goed te kunnen berekenen. Binnen een GIS kunnen de afleidbare eleinenten
automatisch worden opgespoord en berekend.

verantwoordelij kheid
ledere sectie of afdeling die betrokken is bij GIS of proef-G1S nioet een verantwoorde
keuze maken over de gewenste nauwkeurigheid. Nauwkeurigheid heeft een hoge prijs.
zowel financieel als bij het onderhouden van de gegevens. Bovendien moet de nauwkeu-
righeid van het weergeven stroken met het beoogde gebruik van de meetgegevens. Een
GIS wekt de indruk van grote nauwkeurigheid. Die indruk is alleen terecht als de gemeten
gegevens ook daadwerkelijk uit een bron met grote nauwkeurigheid afkomstig zijn.
Verderop zal de verantwoordelijkheid per sectie of afdeling meer gespecificeerd worden

aangeduid.

4.3 weergave

Er van uitgaand dat er geen 3D elementen zijn, is de weergave van 2D elementen
eenvoudig het op de monitor printen van de opgegeven lijnstukken met een bepaalde

tekendikte. Het meest voor de hand liggend is om eerst te bepalen wat de 'binnenkant'

van het element is en vervolgens de buitenkant van de geprinte of geplotte lijnen te laten
samenvallen met de buitenkant van het element.

'21-let betreft in Groenbeheer versie 2.1 o.a. de volgende elementen:

- bomen in verharding
- bonien in beplanting
- boinen in gazon
- obstakels in gaon
- beplaifle randen langs paden.
- graskanten langs verharding en water

In het concept Groenbeheer versie 3.0 zijn een aantal van deze afleidhare elernenten verdwenen.
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OD en 1D
Voor OD en 1D elementen wordt er wel inbreuk gemaakt op de schaalverhouding. ledere
pixel heeft een eigen oppervlakte die eigenhijk de ruimte inneemt van het omliggende
oppervlakte-element. Daarnaast zal gebruik geinaak( worden van verschillende soorten
lijnen en verschillende symbolen voor de puntobjecten, waardoor dit effect alleen nog
maar versterkt wordt. Hoewel het visuele aspect voor verwarring kan zorgen zal de GIS
aan de andere kant voor zijn berekening uiteraard geen rekening houden met de manier
van visualisatie van OD en 1D elementen.

4.4 verschaling

In een GIS zal de kaart van de gerneente Groningen niet altijd een vaste schaal hebben. In
principe moet inzoomen en uitzoomen tot de mogelijkheden behoren. In verband daarinee
moeten keuzes gemaakt worden inzake het effect van verschaling op de weergave van
elenienten. Dit zijn keuzes die in principe het sectie-niveau overstijgen, en dus binnen
CCTW afgesproken zouden moeten worden.

Uitzoomeii
Bij uitzoomen is het noodzakelijk dat bepaalde elementsoorten uit het beeld gefilterd
worden, omdat bij weergave van alle elementen van het GIS de monitor waarschijnlijk
één onoverzichtelijke brij streepjes en lijntjes laat zien. Dit moet op een zodanige manier
gebeuren dat de in een bepaalde situatie wezenlijke informatie uiteraard niet verdwijnt.
Ook is het goed om de lijndikte te verkleinen. Normaal gesproken is verschaling niet iets
dat traploos kan worden gedaan, maar bij lijndikte kan dit zeker niet. De dikte van een
lijn is gedefinieerd op een aantal pixels. Bij iedere mogelijke schaal zou de bijbehorende
standaard lijndikte moeen worden vastgelegd. Het is niet duidelijk of deze optie standaard
in InFoCAD zit opgenomen.

Inzoomen
Bij inzoomen wordt de informatiedichtheid lager. Het kan gewenst zijn om de lijndikte
van weergave 'van elementen te vergroten (vergelijk hierboven), maar belangrijker is de
weergave van de symbolen en rasters. Waar bij uitzoomen symbolen, namen en rasters

- zullen verdwijnen, zullen bij het inzoomen de symbolen, namen en rasters groter moeten
worden. In veel gevallen is bij de opslag van de gegevens ook gedefinieerd waar
symbolen en namen geplaatst moeten worden. Het is verstandig om daarbij rekening te
houden met de grootst mogelijke schaal, waarbij toch nog de relevante informatie in beeld
is (rekening houdend met b.v. een 21 inch monitor).
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4.5 topografie

Hier dient onderscheid gemaak( te worden tussen de verschillende soorten gegevens die de
gemeente kent:

•groen -groenbeheer
-bomen
-speelplekken

• begraafplaatsen
•wegen

- verkeersmeubilair
•riolen en gemalen
•bruggen en kanalen

-openhare verlichting
-verkeersregel instal laties

•evt : gas/water/licht/cai/tetefoon: dit valt niet onder de gemeente

groen :groenbeheer
Groenbeheer beheert parken, bos en groenstroken. Dit zijn oppervlakte-elementen, inaar
oindat de GBKN geen oppervlakken kent, zijn alleen de grenzen (Iijnstring) van deze
objecten in de GBKN opgenomen. Daarbinnen vallen nog de elementen van ieder groen-
object. leder groenobject zal dus moeten worden opgedeeld in de elenienten die het
groenobject vormen. Hoewel het allemaal via de terrestrische methode zou kunnen
worden ingemeten, is dit geen reële optie. Dit zou buitengewoon duur uitvallen, met een
nauwkeurigheid die niet in proportie staat tot het gebruiksdoel. Bovendien zijn alle
groenobjecten at in kaart gebracht. Deze kaarten zijn onnauwkeuriger dan de norm van de
GBKN, maar vanwege hierboven gestelde eisen zal de fout binnen een groenobject nooit
effect buiten het groenobject hebben. Bovendien gelden de eisen die aan de GBKN gesteld
worden alleen met betrekking tot de oorspronkelijke GBKN-elementen, en met betrekking
tot de extra topografie (punt 7. in paragraaf 3.3.1).

Deze kaarten kunnen gedigitaliseerd worden. Dc beste manier van digitalisatie is een
onderwerp dat elders aan de orde komt.

De sectie Groen zal zich de volgende vragen moeten stellen:
- welke gegevens uit de groenkaarten zijn nodig om te zorgen dat voortaan kaartbewer-
king alleen digitaal hoeft plaats te vinden
- bij welke mate van onnauwkeurigheid ontstaan er problemen en wat is het risico
- wat is de huidige mate van nauwkeurigheid van de groentekeningen
- met name: wat moet er gebeuren met botanische namen van struiken en rozen: moet dit
beheer in analoge vorm aan het Wijkbeheer worden overgelaten, of moet dit, tegen
hogere kosten, digitaal worden opgenomen en beheerd?
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Dc kaarten van Groenbeheer bevatten ook speelplekken en bornen. Deze twee sec(ies.
bomen en speelplekken, hebben geen volledige verzameling eigen kaarten.

groen:bomen
Niet alle bomen staan vermeld op kaarten van de sectie Groen. Bovendien zijn de kaarten
van Groen niet nauwkeurig genoeg voor het lokaliseren van bomen. Dit is met name het
geval omdat bomen 'onverplaatsbaar' zijn. Het verplaatsen van bomen ingeval van
nieuwbouw of bij aanleg van riool of bekabeling is vaak zeer duur. Daaroni is het te
verdedigen dat de positie van bomen zeer nauwkeurig bekend moet zijn, om zodoende hij
een rioleringsproject niet plotseling voor een boom te komen te staan, die volgens de
kaart een meter naar links hoort te staan.

Dc huidige manier van lokaliseren van bomen is ten opzichte van een huisnummer. Deze
methode voldoet slecht, en is in vele gevallen ook niet toepasbaar. Bovendien is deze
methode alleen nuttig bij bet identificeren van een boom, maar niet bij het nauwkeurig
lokaliseren. Voor toepassing in een GIS zal dus iedere boom met een aanvaardhare mate
van nauwkeurigheid moeten worden gelokaliseerd.

Nu is bij de vervaardiging van de GBKN 40% van de bomen ingemeten. Omdat bomen
echter geen deel uitmaken van de GBKN (boinen behoren tot de 'extra topogratie')
ontbreken zij daarop. De exacte locatie van deze bomen is echter nog wel aanwezig.
Daarnaast is hier en daar een stukje bos of park ingemeten en voor gebruik genummerd.

Oni betrokken te kunnen worden in bet (proef) GIS project is het noodzakelijk dat de
sectie bomen een beslissing neemt over de wijze van inmeten van de homen. Vanwege de
aard van de materie moet er zekerheid zijn dat het eindresultaat inderdaad alle bestaande
bomen bevat. Een vraag die hierbij kan rijzen is of ook de bomen op particulier terrein
ingemeten moeten worden.

De keuze bij het inmeten gaat tussen enerzijds alle bomen terrestrisch inmeten (eventueel
in combinatie met putten, lantaarnpalen etc) of anderzijds gebruik te maken van de
bestaande meetgegevens, en alleen de ontbrekende 60% in te gaan meten. Het nadeel van

- de laatste methode is dat het moeilijk te bepalen is welke bomen ontbreken, en dat een
deling van de kosten door samenwerking met andere directies ook een stuk moeilijker
wordt. Er van uitgaande dat iedere sectie of directie zeif de kosten van inmeting moet
dragen, is het .aan de sectie bomen om uit te zoeken welk van beide methoden de
voorkeur verdient.

Wat de inmeting betreft kan er gekozen worden uit niet inmeten of nauwkeurig inmeten:
de terrestrische methode is nauwkeurig en is voor het inmeten de enige methode die in
aanmerking komt. Gegevens van kaarten zijn niet volledig en ook niet goedkoop om te
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verkrijgen.

Naast de mogelijkheid om alle bomen stuk voor stuk in te meten bestaat er ook de
mogelijkheid bomen per groepje (een oppervlakte of Iengte met een attribuut aantal) op te
nemen. Als een of meer bornen uit dit groepje een andere vorm van onderhoud nodig
heeft moet het dan mogelijk zijn dit groepje te splitsen, en de bijzondere boom als solitair

op te slaan. Het voordeel van deze methode is dat de hoeveelheid objecten in het

bomenbestand enorm afneemt en de administratie overzichtelijk wordt. Rekening houdend

met de toekomst is ook een combinatie mogelijk: alle bomen inmeten, maar ze voorzover
mogelijk, op administratief niveau als groepjes opslaan.

Dc sectie Bomen zal zich de volgende vragen moeten stellen:
- Hoe nauwkeurig moet de positie van bomen worden ingemeten
- is het noodzakelijk bomen per stuk te registreren of kan dit ook per honienrij of
bomengroep; onder welke voorwaarden
- bij welke mate van onnauwkeurigheid ontstaan er problemen en wat is het risico

groen :speelpiekken
De enige gegevens over de plaats van speelplekken staan op de groenkaarten, een enkele
uitzondering daargelaten. Dit heeft te maken met het feit dat veel speelvoorzieningen

onderdeel zijn van groen (trapveldje) of in het groen (gras onder een schonimel) liggen.

In veel gevallen is het beheer van een speelpiek dan ook zowe! een zaak van Speelplekken

(de speelelementen zeif) als van Groen (het gras). Een speelpiek is dus een functie die aan

een oppervlakte wordt toegekend. Een zandbak valt daarentegen onder de sectie Groen;

dit is een oppervlakte-element.

De locatie van de speelplekken kan dus in de meeste gevallen van de groenkaarten
worden afgelezen. Een vrijstaand basketbailveidje kan direct van de GBKN worden

gehaald.

Op de groenkaarten is echter geen locatie van de speelelernenten vermeld. Deze informa-

tie staat nergens opgeslagen, en was tot nu toe voor het beheer ook niet van belang. Het
is de vraag of het eventueel belang van het lokaliseren van de speelelementen opweegt

- tegen de nadelen.

Ten eerste zouden alle speelelementen moeten worden ingemeten. Vervolgens zou eventu-
eel onderscheid moeten worden gemaakt tussen de verschillende soorten speelelementen
(honderden verschillende typen; in het beheer worden op dit moment 88 typen onderschei-
den, en voor het nieuwe beheerpakket is dit teruggebracht tot 24). De verschillende
manieren om speelelementen in te delen betreffen een indeling op functie en niet op
formaat. Gezien het doe! van GIS zou een weergave van het formaat (of de oppervlakte)
mogelijk van enig nut zijn. Los van zijn formaat vormt ieder speelelement een obstakel,
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orndat het ofwel 80 cm diep is ingegraven, ofwei in beton is gegoten. Dc noodzaak tot
inmeting van de speelelementen en de wijze van presentatie verdient nog enige aandacht.

Speelelementen zal zich de voigende vragen moeten seiien:
- Is het verantwoord om aileen de speelplekken, en niet de speelelementcn op te nemen:
zijn er scenario's te bedenken waarbij dit probiemen geeft
- Hoe nauwkeurig moet de inforniatie zijn om goed beheer en beleid mogelijk te maken.
- Wat moet je bijvoorbeeld doen als een leverancier belt met de mededeling dat zijn
kiimtoestei Xl 25 levensgevaarlij ke constructiefouten heeft'?

begraafplaatsen
Begraafpiaatsen bevatten graven, groen en paden. Het groen en de paden vail onder het
beheer van de sectie Groen. Van de begraafpiaatsen zijn dan ook groentekeningen
beschikbaar. Daarmee geldt voor begraafpiaatsen hetzelfde ais vat geich voor de sectie
Groen. Wat betreft het proef GIS project: in de proefwijk liggen geen begraafplaatsen. In
tweede instantie, bij de invoering van GIS, zal er voor opsiag en weergave wel een keuze
gemaakt moeten worden.

wegen
Wegen zijn een onderdeel van de GBKN. Dat wil zeggen: 'as weg' en 'kant verharding'.
De as weg wordt niet weergegeven op de GBKN, en wat er uit ziet als weg, is de ruirnte
tussen de zijkanten van de straat. Daarmee is de geografische ligging vastgelegd. Het
beheer gaat echter met behuip van wegvakken, bij voorbeeld een deel van de weg tussen
(wee kruispunten. Wegvakken zijn geen onderdeel van de GBKN. Zij zullen dus moeten
worden ingevoerd. In principe moet het mogelijk zijn om de wegen automatisch in de
juiste wegvakken te laten verdelen, als een extra laag bovenop de GBKN. Daarvoor is het
noodzakeiijk om de wegvakindeling eenduidig vast te leggen. Behaive kruisingen worden
wegvakken ook bepaald door verhardingsstructuur (bijvoorbeeld de overgang van asfalt
naar klinker) en een maximaie iengte van een wegvak. Met hehuip van deze drie regels
(en indien noodzakelijk, meer regeis) en de kaartlagen waar de informatie zich bevindt
(dit is de GBKN en de laag met verhardingsgegevens) moet InFoCAD in staat zijn om de
wegvakken zelt aan te maken.

Naast een Iengte hebben wegen ook een opperviakte. Welk van beide eigenschappen is het
meest relevant? Dat is waarschijniijk een vraag die je niet kunt stellen. In principe geldt
dat het midden van een weg een goede indicatie is van de lengte. In de GBKN staat het
object 'as weg' opgenomen. De oppervlakte kan InFoCAD zeif wel berekenen, aan de
hand van de elementen 'kanten verharding' en eventueel andere grenzen, terwiji lengte
met behuip van het element 'as weg' te berekenen is.

wegen: verkeersmeubilair
Verkeersmeubilair, zoals verkeersborden, zal eventueel wel ingemeten moeten worden,
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hoewel er over gediscussieerd kan worden hoe belangrijk nauwkeurigheid van deze
informatie is. Er zijn echter geen andere bronnen (kaarten) waarop de positie van
verkeersborden met enige nauwkeurigheid vermeld staat. Het alternatief is de flu

gebruikte aanduiding van straat met huisnummer. Daarmee is de positie voor liet gebruik
nauwkeurig genoeg te bepalen. Er kan een fout van enkele meters optreden, maar het is
de vraag of dit in het geval van verkeersborden voor gebruik in een GIS zo ernstig is. Na
verloop van tijd kan men besluiten om de onnauwkeurige coördinaten bij inspectie

opnieuw in te meten, zodat de kosten van het inmeten beperkt blijven.

Inzake verkeersmeubilair moet men zich de volgende vragen stellen:
-Hoe belangrijk is de nauwkeurigheid van de coördinaten van het verkeersmeubilair
-Is het mogeltjk de kosten van inmeten te beperken door dit te combineren met andere
werkzaamheden

riolen en geinalen
Riolen zijn een probleem op zich. Dat heeft er allereerst mee te maken dat dit objecten
zijn die zich aan het blikveld onttrekken. Zoals eerder is opgemerkt is slechts een deel
van de putten ingemeten. Dc overige putten dienen om tot een verantwoorde GIS te
komen ook te worden ingemeten.

De huidige rioolkaarten zijn ingetekend op DFK-kaarten, dus kaarten die een betrouw-
baarheid hebben van hetzelfde niveau als de GBKN. Het is goed mogelijk orn die kaarten
te gebruiken bij het digitaliseren van de informatie, door gebruik te maken van semi-
automatische vectorisering. D rioolkaarten voldoen aan de eis dat er sprake is van een
lage informatie dichtheid. Het is zelfs te overwegen om eerst het wiskundig verschil van
de GBKN en de DFK te bepalen, en alleen dat verschil (de putten en de rioolleidingen,
zonder de bomen uiteraard) te scannen en te vectoriseren.

Het alternatief, digitaliseren met behuip van een digitizer is ook mogelijk. In beide
gevallen moet de aanvullende administratieve informatie zoals doorsnede, materiaal en
diepte per rioolsegment via het toetsenbord worden ingevoerd, tenzij het mogelijk is om
ieder ingemeten/gedigitaliseerd/gevectoriseerd segment direct te koppelen aan de huidige
administratieve informatie. In tegenstelling tot de groenkaarten leveren de rioolkaarten,

- behalve de positionering van de riolen (en straathoogte ten opzichte van N.A.P.), geen
extra informatie die voor anderen van belang is.

"Riolen en genaIen" heeft overigens at een deel van de gegevens digitaal opgeslagen in
een Iaag boven de GBKN. Op grond van wettelijke verordeningen moest al jaren geleden
gebruik worden gemaakt van XY-coördinaten. Dit heeft geresulteerd in een bestand dat
nauwkeurig is, en, op conversie na, voorbereid op een GIS-situatie.

De sectie Riolen en gemalen moet zich afvragen hoe nauwkeurig de door hen beheerde
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objecten via een GIS gelokaliseerd dienen te kunnen worden.

openbare verlichting eu verkeersregelinstaflaties
Voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties geldt hetzellde als wat geldt voor
verkeersmeubilair. De verschillende secties zouden kunnen beslissen tot een gezaiuenlijke
inmeet-actie om de kosten te delen. Deze elementen worden op dit moment echter niet
beheerd met een beheerpakket uit de GEOVAS-lijn. Dit maakt het moeilijker om tot
grafisch georiënteerd beheer te komen.

bruggen en kanalen
Dc positie van bruggen en kanalen ligt vast in de GBKN. Alleen de administratieve
gegevens dienen nog ingevoerd te worden om de koppeling tussen adniinistratie en
geografle te bereiken.

gas/water/licht/cai/telefoon
Deze leidingen vallen niet onder de gemeente. Elk voor zich zijn deze bedrijven al
geruime tijd bezig met een GIS om de informatie over de leiding-bestanden goed te
kunnen beheren. Toch is het nuttig om bij graafwerkzaamheden ook te weten waar
elektriciteitskabels liggen etc. Daarbij zijn verder geen administratieve gegevens (heheer-
gegevens) nodig, alleen de aanwezigheid van deze leidingen is van belang bij verschil-
lende werkzaamheden.

4.6 aanbevelingeui

Om over te gaan tot een kansrijke poging tot invoering van een GIS is het noodzakelijk
dat diverse secties acties ondernemen m.b.t. het lokaliseren en coderen van de door hen
beheerde objecten.

algemeen: Probeer er voor te zorgen dat in een laag hoven de GBKN
ook de huisnummers worden opgenomen per perceel. Op dit
moment staan alleen de blokken met begin- en eindnummer
vermeld. Huisnummers blijven een belangrijk secundair refe-
rentiepunt. Dc beschikbaarheid van deze gegevens zou alle
secties ten goede komen.

•groen-groenbçheer In de eerste plaats moet er een keuze gemaakt worden welke
objecten/elementen men via de digitale kaart wil gaan behe-
ren: wat wil men van de huidige analoge kaart terugvinden
op de monitor?
Vervolgens: kaarten scannen en digitaliseren.
Kiezen van een classificatiecode oin de objecten mee te
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coderen; dit kan bijvoorbeeld iithouden het aanpassen van de

BOCO-tabel, of bet gebruik vail de 'Oranjewoud'-classifica-
tiecode.
Daarnaast: passende symbolen definiëren of op een andere
wijze een mogelijkheid creëren om gegevens weer te geven.

-bomen Keuze maken tussen alles terrestrisch inineten of gebruikrna-

king van DFK-gegevens en inineting van het onthrekende
deel.

-speelplekken Nadenken over de mogelijkheden en nut van het lokaliseren
van speelelementen.

•begraafplaatsen Voorlopig niets.

•wegen Eenduidig vastleggen waarop wegvak-indeling gebaseerd is.

-verkeersnieubilair Besluit nemen over lokalisatie van verkeersmeuhilair.

•riolen en gemalen Keuze maken inzake digitaliseren van rioolkaarten en inme-

ten van rioolputten, voorzover van toepassing. Daar waar
men vóór ligt op het algemene traject dient afstemming
plaats te vinden met de andere secties.

In de tweede plaats moet nauwkeurig worden vastgelegd hoe de verschillende views eruit

dienen te zien: welke gegevens zijn relevant en hoe moeten die gegevens gepresenteerd

worden.

In alle gevallen geldt dat voor eigen beheerobjecten die niet op de GBKN vermeld staan

er ten behoeve van opsiag keuze voor een codetabel noodzakelijk is; dit kan bijvoorbeeld
door aanpassing van de BOCO-tabel, of gebruik van een andere tabel. Daarnaast is er ten

behoeve van visualisatie op de monitor of geplotte kaart het definiëren van te gebruiken

symbolen of rasters nodig.

Tenslotte is het te overwegen om de objecten voor het voorproef-project niet in te meten,

maar pseudo-coordinaten toe te kennen. Op deze wijze kan het voorproef-project

evengoed op waarde beoordeeld worden zonder dat de kosten voor het inmeten gemaakt

hoeven te worden. Mocht het voorproef-project slagen, in de zin dat er vervolgd wordt
met de opzet van een echte GIS, dan zullen de pseudo-coördinaten vervangen moeten
worden door echt ingemeten coördinaten, dan wel coördinaten die een voor bet doel
voldoende nauwkeurigheid bezitten.
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5 De organisatie

In dit hoofdstuk wil 1k in het kort de gevolgen van het werken met een geografisch
informatiesysteem toelichten, voor ROIEZ in het algerneen en CCTW in het bijzonder.

Verschillende gevolgen lijken triviaal, maar er zij opgemerkt dat er voor de gebruikers
een volledig niriwe situatie ontstaat. Na een jarenlange periode waarin gewerkt is met
kaartenbakken en typemachines, is er de laatste vijf jaar ervaring opgedaan met beheer-
programma's en printers. Omdat de beheerprogramma's voor CCTW niet altijd even
formidabel werkten, is er de indruk gewekt dat iedere technische vooruitgang in elk
opzicht een verbetering zal zijn. Zonder gedegen voorbereiding heeft het gaan werken met
een geografisch informatiesysteem het risico van mislukking in zich.

Wanneer de organisatie overgaat tot het gebruik van GIS toepassingen, moeten er voor de
vijf componenten van GIS een oplossing worden gevonden. Deze vijf componenten zijn:
* hardware (computer en randapparatuur)
* software (operating system en GIS pakket)
* opleiding
* inpassing van de GIS binnen de organisatie
* gegevensverwerving en gegevensbeheer

Deze componenten worden in de volgende drie paragrafen toegelicht.

5.1 technische aspecten

In overleg met de dienst I&A moet er een infrastructuur worden gecreeerd, zodanig dat
de personen binnen CCTW die gebruik zullen gaan maken van de GBKN-ondergrond,
hier, eventueel via een lijnverbinding, de beschikking over kunnen krijgen. Dc GBKN
wordt beheerd door Landmeetkunde, een onderafdeling van RO/EZ.

Deze lijnverbinding zal niet alleen voor GIS-doeleinden gebruikt worden, maar in de
toekomst ook als datalijn voor andere toepassingen. Ult technisch oogpunt is voor GIS-
toepassingen een datalijn niet de beste oplossing, omdat datatransfer via een lijnverbinding
relatief veel tijd kost (de GBKN als geheel zal honderden Mb's in beslag nemen).

Een alternatief voor een datalijn is dat er door CCTW een eigen versie van de GBKN
beheerd wordt. Voor het werken met GBKN-bestanden zal dit een aanzienlijke tijdwinst
opleveren. Aan de andere kant is Landmeetkunde de beheerder van de GBKN, en het is
niet te verwachten dat zij het beheer zo maar uit handen zullen geven, zelfs als zou
blijken dat de GBKN een lage mutatiegraad heeft. Bovendien staat het dubbel opslaan van
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gemeenschappelijke gegevens haaks op de uitgangspunten van een GIS in l1et bijzonder en
een database in het algemeen: je loopt een groot risico dat de data inconsistentie gaat
vertonen. Toch verdient dit onderwerp nadere aandacht: enerzijds is nog niets bekend
over systeemprestaties wanneer gebruik wordt gemaakt van een dataliju. anderzijds is de

beheerkwestie nog niet uitgekris(alliseerd.

Wanneer er door CCTW gewerkt gaat worden met een GIS, zal er behalve data ook hard-
en software beschikbaar moeten zijn. Met de keuze voor GEOVAS. ligt ook de keuze

voor hardware (IBM RS-6000) en software (InFoCAD en GEOVAS-modulen) vast. Daar-

naast moet uiteraard de huidige beheer- en rekenprogramniatuur gebruikt worden en
eventueel aangepast aan de nieuwe eisen en mogelijkheden van het systeem. Het operating
system kan zowel UNIX als OS/2 zijn. Met deze twee operating systems is, met name
binnen CCTW, nog nauwelijks ervaring.

Over randapparatuur is in hoofdstuk 3.4 al gesproken. Een digitizer is alleen nodig om
kaarten te converteren. Wanneer dat is gebeurd, of wanneer die activiteit uithesteed
wordt, is er in het kader van het GIS geen digitizer (meer) nodig. Een plotter dient wel
aanwezig te zijn, om een afdruk te kunnen maken van een gebied of deel van de GBKN
(al of niet met bepaalde beheerinformatie). Daarbij moet gedacht worden aan een groot
formaat plotter, zoals op dit moment bijvoorbeeld bij Landmeetkunde ook in gebruik is.
Daarnaast is het te overwegen ook gebruik te kunnen maken van een plotter A3-forinaat
(of eventueel een printer A3-formaat), wanneer er snel op locatie de juiste inforinatie
nodig is. Het plotten van een AO-formaat kaart vergt namelijk behoorlijk wat tijd.

Hoewel kantoorautomatisering in wezen niets te maken heeft met GIS, verdient het
aanbeveling dat OW in de nabije toekomst hier ook ruime aandacht aan geeft. Op dit
moment is de hardware zwaar verouderd. De software heeft twee problemen: enerzijds is
de software verouderd, en anderzijds niet geheel toegespitst op het gebruik dat OW er van
maakt. Het laten voortbestaan van deze situatie werkt demotiverend en kan het draagvlak
voor de nieuwe ontwikkelingen versmallen.

5.2 organisatorische gevolgen

Er dienen afspraken gemaakt te worden tussen de verschillende gebruikers van de GBKN-
ondergrond. Aan de kosten van het vervaardigen van de GBKN hebben veel toekomstige
gebruikers me betaald. 00k voor het onderhoud van de GBKN worden de kosten
gedeeld. Verantwoordelijk voor het beheer is alleen Landmeetkunde. Alleen zij zijn
geautoriseerd mutaties te maken. Tot op heden is het gebruikelijk dat wanneer iemand een
geplotte tekening van een dee! van de GBKN wil hebben (of van de DFK-kaart) daar een
bedrag voor betaald wordt als vergoeding van arbeids- en plotterkosten. Wanneer de
GBKN (als ondergrond) gemeentebreed toegankelijk is (uiteraard alleen voor bevragen,
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niet voor muteren), liggen de arbeids- en plotterkosten bij de persoon of afdeliiig die een
plot wil maken.

Niet alleen over bet gebruik van de ondergrond moeten afspraken gemaakt wordeii. Ook
over bet gebruik door anderen van de toegevoegde beheergegevens (bijvoorbeeld de
gegevens van bomen, riolen of wegen) moeten afspraken gemaakt worden, Hierhij nioeten
twee kanten in de gaten gehouden worden:

* in de eerste plaats is het doel van een GIS dat door koppeling van gegevens ook
anderen dan de beheerder33 gebruik kunnen maken van de ingewonnen gegevens. Gege-
vens kunnen dus niet zonder meer onder embargo worden gesteld 'omdat een ander niets

met "jouw" gegevens te maken heeft'.

* in de tweede plaats zijn veel gegevens (en dan met name in de vorm van attributen) niet
relevant voor anderen. De locatie van objecten is echter meestal wèl een relevant
gegeven. Er zou dus besloten kunnen worden dat iedere gebruiker objecten/entiteiten uit

andere lagen kan zien, maar geen toegang heeft tot de bijbehorende beheerinformatie.
Eventueel kan een deel van de beheerinformatie, afhankelijk van het geval, toegankelijk
worden gemaakt. In de praktijk houdt dit in: zet een boom op de kaart, maar niet
botanische naam en snoeiwijze. Zet een rioolstreng op de kaart en de diepte ten opzichte
van het straatniveau (attribuut!), maar niet jaar van aanleg en diameter. Er moet dus
besloten worden welke attributen voor anderen van belang kunnen zijn. en in welke
gevallen er toch persoonlijk contact met de betreffende beheerder nodig is.

Los van het al of niet zichtbaar zijn van objecten en attributen, wordt het niutatierecht van
een Iaag uiteraard alleen aan de betreffende beheerder toegekend. Andere gebruikers
kunnen die laag of lagen dus slechts bekijken, maar niet wijzigen.

De ontwikkelingen op het gebied van GIS moeten gevolgd worden, zowel wat betreft de
ontwikkeling van nieuwe tools en pakketten als wat betreft de stand van zaken bij andere
gemeentes en landelijke norffien. Het is daarbij raadzaam verder te kijken dan de
mogelijkheden die de hofleverancier, 'Oranjewoud' B.V., biedt. Met name de ontwikke-
lingen rond bet Terreinmodel Vastgoed en het object-georienteerde GIS dienen daarbij in

- het oog te worden gehouden.

Ervan uit gaande dat GIS als ruimtelijk-analytisch systeem is ontwikkeld voor analyse en
planning, moeten deze mogelijkheden ook opgepakt worden. Wanneer een GIS alleen

33Onder 'beheerder' wordt verstaan de persoon die de gegevens van een afdeling of sectie heheert. Het gaat
hier dus niet rn de beheerder van het concrete object uit de werkelijkheid, maar om de heheerder van de digitale

afbeelding van de concrete objecten.
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gebruikt wordt voor het muteren van tekeningen, had met een veel eenvoudiger CAD-
systeem kunnen worden volstaan. In de organisatie moet dus ruimte worden gecreeerd orn
optimaal gebruik te kunnen maken van de analyse- en planningsmogelijkheden van het
GIS. Dit is een sectie-overstijgende activiteit, a! was het alleen al omdat het niet reëel is

te verwachten dat van iedere sectie één persoon opgeleid en vrijgesteld kan worden om op
het beleid gericht informatie aan de database te kunnen bevragen.

Dat GIS geen CCTW-actie is blijkt ook uit het feit dat de gemeenteraad over dit onder-
werp een uitspraak heeft gedaan, en natuurlijk uit het feit dat de GBKN een gemeentebre-
de actie was en is. Het doe!, waar flu Iangzaam, onder andere vanuit CCTW, op aan
gestuurd gaat worden, is een koppeling van alle gemeentegegevens in één grote database,
waarbij resultaten grafisch gerepresenteerd kunnen worden. Deze grote database kan
beschouwd worden als een gedistribueerde database: verschillende diensten binnen de
gemeente beheren ieder hun eigen gegevens die via een DDBMS gecombineerd opge-
vraagd kunnen worden.

5.3 voorbereiding (proef-)GIS

In wezen geldt dat, voordat er met het GIS-project wordt begonnen, al zeer veel keuzes
gemaakt moeten zijn. Daar vallen ook de bovenstaande aspecten van hard- en software en
inbedding binnen de organisatie onder. In deze paragraaf komen twee andere aspecten aan
de orde, namelijk opleiding en het omgaan met data.

Wat betreft de opleiding geldt het volgende: in de opleiding moet het leren omgaan met
de nieuwe hard- en software (inclusief het operating system) aan de orde komen.
Daarnaast moet er worden gewerkt aan een cultuuromslag. AIlerlei bestaande activiteiten
zullen op een totaal andere manier worden uitgevoerd en nieuwe vaardigheden zullen
moeten worden geIntegreerd in bet takenpakket. Ilet bijhouden van analoge tekeningen
wordt vervangen door bet met een CAD-functie bijwerken van digitale kaarten. Selecties
leveren flu tekst op, en straks worden de resultaten grafisch weergegeven. Nu beschikt
men alleen over de gegevens van de eigen sectie, in de toekomst kan men tenminste een
dee! van de gegevens van andere secties inzien.

Normaal gesproken zorgt de leverancier van hard- en software ook voor opleidingen op
dit terrein. Hoewel opleiding een flinke kostenpost kan zijn, is een project zonder
opleiding tot rnislukken gedoemd. Terugkijkend op aanschaf en opleiding van eerdere
pakketten, valt te constateren dat de opleiding indertijd te beperkt is geweest (zowel in de
breedte als in de diepte) om deze pakketten optimaal te gebruiken. Gedeeltelijk vail het
slecht functioneren van de huidige pakketten hierop terug te voeren.

Daarnaast is het te overwegen er zorg voor te dragen dat op de locatie niet alleen
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'gebruikerskennis' aanwezig is, maar ook meer diepgaande kennis van hard- en software.
Op dit moment wordt in geval van grotere en kleinere calainiteiten alles op het hord van
de gegevensbeheerder gelegd, die hiervoor niet een passende opleiding heeft genoten. I-Jet
alternatief is het inschakelen van deskundigen van de afdeling I&A, rnaar omdat deze
afdeling ergens anders gevestigd is, kan daar nogal veel tijd over heen gaan. In dit kader
is het verstandig het gebruikerscontract met de leverancier nauwkeurig te formuleren,
zodat niet voor iedere hulpactie extra betaald hoeft te worden. Hierbij valt te denken aan
het uithouwen van de mogelijkheden en service van een telefc.nische hulpdienst (help-
desk).

Er is al gehieken dat het verwerven van gegevens een dure en tijdrovende bezigheid is. In
dit geval gaat het om de analoog-digitaal conversie van tekeningen en om de conversie
van de huidige administratieve data. In wezen maakt de koppeling tussen geometrische en
administratieve data ook dccl uit van de gegevensverwerving. De kostenpost van gege-
vensverwerving is groter dan van de aanschaf van hard- en software. Ook in de toekomst
zal gegevensbeheer en actualisatie een grote kostenpost blijven. Een GIS is nooit een
goedkope oplossing, maar zonder een goed gegevensbeheer zal een GIS nooit op een
betrouwbare manier kunnen werken. Je loopt dan eerder het risico dat je tijd en geld in
een rnislukt project hebt gestopt.

Er zullen nauwkeurige afspraken geformuleerd moeten worden enerzijds tussen beheerder
en uitvoerder en anderzijds tussen beheerders en Landmeetkunde. Het eerste is duidelijk:
een wijzigi1g in het 'origineel' van je eigen beheerlaag moet een wijziging in je beheerde
data tot gevoig hebben, anders zijn je gegevens niet meer up-to-date.

Dc afstemming tussen beheerders en Landmeetkunde is tweezijdig. Wordt er 'op straat'
een object, dat dee! uitmaakt van de GBKN, veranderd (bijvoorbeeld aanleg van een
fietspad), dan moeten de gegevens in de GBKN ook veranderd worden, anders on(staat er
een inconsistentie tussen de basislaag (GBKN) en de heheerlaag. Deze inconsistentie kan
wel tijdelijk worden opgevangen met behuip van een mutatielaag. niaar er dienen goed
werkbare afspraken te komen over de termijn van verwerking van mutaties. Zo'n
wijziging in de harde gegeven kan ook voor een andere sectie gevolgen hebben.
Bijvoorbeeld wanneer het fietspad is aangelegd op terrein waar eerst bosplantsoen lag. In
dat geval ontstaat er ook een inconsistentie zolang de betreffende sectie niet op de hoogte
is van de exacte wijziging in de situatie.

Deze situatie is. op dit moment niet elegant op te lossen. ledere wijziging die de GBKN-
ondergrond aantast zal op een moeizame en nauwkeurige manier aan andere betrokkenen
moeten worden meegedee!d. Hiervoor moet een passend protocol worden ontwikkeld, met
afspraken waaraan elke partij de ander kan houden.

De reden waarom dit probleem niet beter is op te lossen verdient enige aandacht. Dit
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heeft te maken met de manier waarop de GBKN is opgebouwd en de rnanier waarop ver-
schillende lagen met elkaar communiceren. Dc GBKN is opgebouwd uit meer dan 100
lagen. Deze lagen bevatten punten en Iijnstukken. Met behuip van toegevoegde synibolen
en je gezond verstand kun je afleiden wat voor een object een bepaalde oppervlakte voor-
stelt. Een stoep Iigt tussen een gevel en 'kant verharding'. Wordt in een beheerlaag deze
stoep (als oppervlakte-object) opgenomen, dan worden de coördinaten in het beste geval
gekopieerd van de coördinaten voor gevel en kant verharding. Na het kopiëren leiden de
coördinaten van de stoep een zelfstandig fysiek bestaan.

Een wijziging in de ene laag heeft dan geen effect meer voor de oorspronkelijk gelijke
gegevens in een andere laag. In wezen wordt er dus een groot aantal gegevens meer dan
eenrnaal opgeslagen en beheerd. Dit probleem is pas oplosbaar wanneer iedere grens één
keer voorkomt en opgeslagen is in de database, en alle referenties aan deze grens de
coördinaten niet kopieren, maar naar bet origineel verwijzen. Vergelijk in Pascal: de
pointerstructuur. Dit onderwerp verdient nog ruime aandacht in de toekomst, omdat een
oplossing van dit probleem een GIS-toepassing een stuk logischer en eenvoudiger te
onderhouden maakt.
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6 Een GIS-proef met SALADIN

Uiteindelijk is het mogelijk gebleken een proefproject op te zetten. De vorm waarin de
proef heeft plaatsgevonden is zelfs de vorm die ik mu in eerste instantie had voorgesteld:
een simulatie van GIS met -zo mogelijk- gebruikmaking van bestaande gegevens. In de
loop van het afstudeerproject is de opzet van de proef diverse malen veranderd. Uiteraard
was een proef met gebruikmaking van GEOVAS het meest nuttig geweest, maar deze
vorm, die gepland stond in januari, is verschoven naar mel 1995. Daardoor valt het
buiten het bestek van mijn afstudeerproject.

Besloten is om een GIS-situatie te simuleren met behulp van het progranima SALADIN.
Dit programma is met name geschikt om statistische informatie weer te geven. Wanneer
'administratieve' informatie (bijvoorbeeld verkiezingsuitslagen) worden gekoppeld aan een
zogenaamde 'geografische basisfile' (GBF), bijvoorbeeld een kaart van de stad met XY-
coördinaten, kunnen de resultaten met piecharts of staafdiagrammen per wijk worden
gepresenteerd. De resultaten van de proef zullen worden gebruikt als illustratie van de
mogelijkheden van een GIS, zowel naar CCTW als naar de vakgroep Informatica.

Het doel van deze proef is om enig inzicht te verwerven in de problemen die optreden bij
het verzamelen en gebruiken van een gegevens voor een GIS en bij het analyseren van
deze gegevens.

In de proefopstelling is voor de rioolproef gedeeltelijk gebruik gernaakt van inmeetgege-
vens. Ontbrekende gegevens zijn ingevuld met pseudogegevens. Voor de groenproef zijn
de pseudogegevens een benadering van de gegevens op de analoge kaart. Het was niet
mogelijk om voor deze proef enkele groentekeningen te scannen en te digitaliseren. Dat
betekent dat er van groen geen XY-coOrdinaten bekend zijn. De buitenkant van de
groenvakken (parken) Iigt wel vast in de GBF, de digitale kaart.

Een nadeel van pseudogegevens is dat in de proefopstelling geen ervaring wordt opgedaan
met de aanpak van de problematiek van conversie van analoge groen- en rioolkaarten,
alsmede de keuze van inmeten van bomen, putten etc. Een tweede nadeel is dat er geen

, helderheid wordt verkregen over de functie van de beheerpakketten in de permanente
GIS-situatie. In het bijzonder geldt dit nadeel voor een proef met SALADIN, omdat er
geen interactie mogelijk is tussen SALADIN en beheerpakket. Het moge duidelijk zijn dat
een GIS-situatie andere eisen stelt aan een beheerpakket dan wanneer een beheerpakket
'stand-alone' wordt gebruikt. Binnen een GIS zijn er namelijk diverse functies zoals
plaatsbepaling (in welke wijk ligt dit object?) en typering (Iigt dit object in groen of in
verharding?) die automatisch zouden moeten kunnen worden uitgevoerd.

In SALADIN kunnen views worden gemaakt. Het is echter niet mogelijk een view op te
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slaan. In de proef zijn diverse voorbeelden van views gemaakt, zoals die in de permanen-
e GIS-situatie gebruikt zullen worden. Aan de views zullen in de toekornst dus andere

eisen worden gesteld dan de eisen die tijdens de proef gesteld zijn. Er moeten views

worden gecreeerd opdat iedereen die bepaalde informatie (uit bepaalde lagen) nodig beeft,
dit zonder bewerkelijke handelingen in beeld kan krijgen. Ilet Iigt daarbij voor de hand
dat de views die interessant zijn voor een bepaalde sectie, ook binnen het gebied van die

sectie worden opgeslagen. Dit om te voorkomen dat de hoeveelheid views het rnoeilijk

maakt om de juiste view te kiezen. DaarnaasL moeten er intersectionele views zijn.
bijvoorbeeld met het oog op het combineren van werkzaamheden.

Wat SALADIN betreft, de meeste informatie wordt in SALADIN in de vorm van punten
(points of nodes) en lijnstukken (segments) opgeslagen. Dit geldt bijvoorbeeld voor
wegen, putten en rioolleidingen. Dat betekent dat in het kader van de proefopstelling geen
onderzoek kan worden gedaan naar die aspecten die een weg als een oppervlakte-element

beschouwen. In het vervoig van dit hoofdstuk worden hier wel geregeld uitspraken over
gedaan. Dit zijn echter eisen die gesteld moeten worden aan een proefopstelling in het

kader van GEOVAS (en InFoCAD).

Binnen ecu view moeten alle standaardbewerkingen uitgevoerd worden. Er moeten
selecties kunnen worden uitgevoerd. Het uitvoeren van selecties stelt eisen aan de manier

van opsiag van gegevens. Omdat binnen InFoCAD alle objecten met X- en Y-coördinaten

gelokaliseerd zijn en dus eenduidig vastliggen, moet daar met bet vastleggen van
attributen rekening mee gehouden worden.

Een goede database Iegt ieder gegeven maar één keer vast. Een boom koppelen aan een
huis en aan coördinaten levert problemen wanneer bijvoorbeeld de huisnummers gewij-

zigd worden. Natuurlijk kan een enkel geval eenvoudig gewijzigd worden, maar een GIS

staat en valt met de zekerheid dat alle gegevens voldoen aan een vastgestelde minimale
nauwkeurigheid. Je moet dus ieker weten dat in het boven genoernde geval aHe huisnum-
mers ook inderdaad bijgewerkt zijn. Het is daarom logischer het huis met nummer ook
aan coOrdinaten te koppelen, zodat er een indirecte koppeling tussen boom en huis
mogelijk is. 0p dit moment zijn bomen, waar mogelijk, gekoppeld aan het huisnummer
van een nabijgelegen huis. Als referentiesysteem is dit echter niet volledig.

Wanneer objecten voor een selectie aan andere objecten gekoppeld moeten worden,
bijvoorbeeld bij de selectie 'geef alle bomen in die-en-die straat', moet de koppeling op
een optimale wijze geregeld zijn. Dc meest voor de hand liggende methode is dat objecten
binnen een opprv1akte worden gezocht. In dit geval moet 'straat' dus een oppervlakte

in bet algemeen is het zo dat een object alleen dccl uit kan maken van een ander object (in de un van

inclusie) wanneer het tweede object dezelfde of een hogere dimensie heeft. Een puntobject kan natuurlijk ook

element zijn van een Iijnobject.
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aangeven en wel zodanig dat niet alleen het wegdek, maar ook fietspad, voetpad en berm
daaronder vallen. Er is lets voor te zeggen om huizen etc. ook via coördinaten te
koppelen aan de straat waar ze onder vallen. Oin alle gewenste koppelingen op de juiste
wijze te implementeren moet er een inventarisatie komen van alle selecties die normaliter
gemaak moeten kunnen worden. Er moet dan voor gezorgd worden dat alle te koppelen
objecten een eenduidige inclusieverhouding hebben, dat wil zeggen dat wanneer een
relatie gezocht wordt tussen een object type A en een object type B, er geldt dat object
type A binnen het coOrdinatendomein van object type B valt (bij een selectie: geef alle
A's die binnen B vallen). Omdat het niet waarschijnlijk is dat iedere gebruiker zeif in
staat zal zijn zeif queries in SQL te formuleren, is het een goede optie een aantal vaker
gebruikte queries als batchfile aan te maken. Bijzondere queries kunnen te zijner tijd
worden ingevoerd.

Waar binnen een proef ook duidelijkheid over verkregen moet worden, zijn de bewerkin-
gen invoer, mutatie en verwijdering van objecten: hier moet de koppelirig tussen het
grafIsche en administratieve gédeelte eenduidig worden vastgelegd. Deze drie bewerkin-
gen moeten dus zowel administratief als via InFoCAD uitgevoerd kunnen worden en we!
zodanig dat een bewerking op het ene niveau automatisch het passende effect heeft op het
andere niveau. Dit betekent dus dat wanneer een object via de administratie (het beheer-
pakket) verwijderd wordt, hij ook niet meer op de kaart gezien wordt. Andersom moet
bijvoorbeeld het creëren van een object via InFoCAD tot gevoig hebben dat dit object ook
in het beheerpakket wordt aangemaakt (hiervoor moet de aanvullende inforinatie die niet
grafisch zichtbaar is via een invulformulier worden toegevoegd). Deze eis kan gesteld
worden aan de vervolgproef met GEOVAS, maar is voor de proef met SALADIN niet
reëel: SALADIN haalt zijn administratieve gegevens uit een binnen SALADIN aange-
maakte (.UNL-) file. Het is we! mogelijk de administratieve gegevens uit het beheerpro-
gramma te gebruiken, maar bij iedere update zou er een conversie moeten plaatsvinden
van het beheerpakketformaat naar het SALADIN-formaat. Bij een update binnen SALA-
DIN moet de .UNL-file worden geconverteerd richting beheerprogramma, bij een
'administratieve' update moet de .UNL-file opnieuw worden aangemaakt vanuit de file die
het beheerprogramma bevat.

Omdat in iedere view sprake is van meerdere kaartlagen, kan een punt op de kaart
- geografisch gezien binnen het domein van meerdere objecten uit de diverse kaartlagen

vallen. Een punt dat met de muis wordt aangewezen valt bijvoorbeeld binnen de grens
van de stad Groningen, binnen een stadsdeel, binnen een wijk etc. Wanneer deze
hierarchic wordt toegepast op de situatie van CCTW, kan een punt vallen binnen een
wegvak, of binnen een gazon, speelplek of heestervak. Daarnaast kan een punt vallen
binnen de grens van meerdere objecten: een wegvak vail binnen een straat, een gazon vail
binnen een groenobject. Voor een bewerking zal er dus gekozen moeten worden op welk
niveau de bewerking plaats moet vinden. Het zou hierbij nuttig zijn dat afhankelijk van de
view bepaalde niet terzake doende niveaus niet in het keuzevenster zouden worden
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opgenonien. om te voorkomen dat er uit al te veel alternatieven moet worden gekozen.
Hierbij kan ook een rol spelen dat CCTW niet de mogelijkheid heeft bij de niveaus
stadsgrenzen, wijkindeling grenzen aan te passen voor eigen gebruik. Natuurlijk moet bij
selecties wel de mogelijkheid bestaan om gebruik te maken van gegevens uit kaartlagen
waar men geen 'write-access' heeft.

Bij de plaatsbepaling van objecten zal binnen een GIS in alle gevallen gebruik worden
gemaakt van X- en Y-coördinaten. Op dit moment wordt deze methode van plaatsbepaling
nog niet of nauwelijks gebruikt. Vaak wordt gerefereerd aan straten, huisnummers of
andere objecten35. Om de overgang naar dit coördinatenstelsel mogelijk te maken, moet
vastgelegd worden hoe de positie(her)bepaling van de objecten zo optirnaal mogelijk
plaats kan vinden.

6.1 de proef met riolen

Voor de proef met riolen heb ik gebruik gemaakt van ingemeten XY-coördinaten van
rioolputten in de West-Jndische buurt. Deze gegevens bevinden zich op handgeschreven
lijsten, voorzien van putnummer, omdat de inmeting kortgeleden in bet kader van een
proef heeft plaatsgevonden. In het rioolbeheerprogramma zijn de attributen gekoppeld aan
het key-veld 'putnummer'. Deze gegevens heb ik ook gebruikt. In de data-file van het
rioolbeheerprogramma zijn de coördinaten nog niet ingevuld. Dat was bet eerste dat
gebeuren moest, omdat SALADIN een put anders nergens kan plaatseri.

Vervolgens moet SALADIN eerst de putten als objecten aanmaken, zonder attributen. DiE
levert een file op met XY-coOrdinaten en putnummers. Daarna kan de file met attributen
gekoppeld aan deze objectenfile. De dan ontstane thematische file wordt tenslotte
verbonden aan de kaart van de stad, i.c. de West-Indische buurt.

Om vervolgens thematische informatie in beeld te brengen, worden er één of meer
attributen geselecteerd, en worden de waarden uit het bereik van deze attributen in enkele
categorieen ingedeeld. Dit levert een kaart op waarbij verschillende waarden op verschil-
lende wijze (verschillende kleuren) zijn weergegeven.

Voor de gegevens van de rioolleidingen ('strengen') geldt het volgende: in het rioolbe-
heerprogramma staat van iedere streng de identificerende code (strengnummer), aismede
de twee putnununers waartussen deze streng een verbinding is. Daarnaast zijn er diverse
attributen die materiaal, diameter, diepte etc. aangeven. Ook in dit geval moeten eerst de
objecten (Iijnstukken tussen t'.vee putten) worden aangemaakt. Vervoigens moet ieder

35Bijvoorbeeld bushaltes of een overgang van een type verharding naar een ander type verharding, 'schujn
tegenover nuinmer x'.
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segment het juiste strengnunimer krijgen. De dan gevormde (objecten-)file wordt
wederoni gekoppeld aan de (.UNL-)file met attributen. Op deze manier ontstaat een
thematische file, die aan de geografische basisfile is gekoppeld. Van de resultaten van
zowel put- als strenggegevens zijn enkele voorbeeldeii als bijiage hijgevoegd.

6.2 de proef met groen

De proef met groen is jets complexer gebleken. Dit komt voornamelijk orndat groen te
maken heeft met zowel punten, Iijnstukken als oppervlakten, terwiji er in bet geval van
riolen slechts sprake is van punten of lijnstukken (segmenten).

Daarnaast is er het probleem dat de sectie Groen administratief gezien een groenobject
gelijk stelt aan alle stukjes groen die op één kaart voorkomen. In ons geval is het
Molukkenplantsoen twee groenobjecten, terwiji het groen aan de Surinamestraat en aan de
West-Indische kade samen met de heift van het Molukkenplantsoen als één object gezien
wordt. In de administratie staat dus een hoeveelheid gazon, die bet totaal is van drie
verschillende parkjes. De data uit het beheerprogramma biedt in dezen dus geen aangrij-
pingspunt om tot een redelijk betrouwbare beschrijving van de groenstroken te komen. De
betreffende groentekeningen moeten dus op een of andere wijze worden 'overgetekend'.
Vervolgens kunnen er binnen SALAD1N waarden worden berekend (Iengtes, opperviak-
ten). In de toekomst is het onontbeerlijk dat niet de grenzen van de tekening de grenzen
van het object bepalen. Een object zal een Iogische eenheid moeten worden. In de proef is
hier geen rekening mee gehouden, omdat de gegevensstructuur niet geschikt was om te
aggregeren: er waren we! objecttypes 'gazon' en 'water', maar geen objecttype 'park'.

In de proef is een kaart van het Molukkenplantsoen e.o. gemaakt. Deze kaart is geen
getrouwe kopie van de oorspronkelijke groentekening. In het 'werkscherm' van SALA-
DIN bestaat er geen moge!ijkheid om oppervlakten te kleuren. Hiervoor moet worden
uitgeweken naar een andere module van SALADIN waar thematische kaarten kunnen
worden gemaakt. Op deze manier kan er weliswaar niet meer gerekend worden, maar kan
er wel een kleurenkaart van de verschi!Iende kleurencategorieen van een park worden
gemaakt. Deze chioropleeth kan echter verder niet gebruikt worden in combinatie met
andere gegevens, omdat de kaart net op een afwijkend formaat wordt opges!agen.

Naast het gewone groen is er ook een vo!ledig fictief bestand aangemaakt met bomen. Dit
bestand is gebaseerd op punten en kan we! worden gecombineerd met andere bestanden,
zoals ook in paragraaf 6.3 wordt toegelicht. Een deel van de resultaten van Groen en
bomen is als bijlage bijgevoegd.

RuG Vakgroep Informatica BO/CCTW 71



floofdstuk 6 Een GIS-proef met SALADIN

6.3 groen en riool gecombineerd

Om enig inzicht te krijgen in de situatie die ontstaat wanneer de verschillende beheergege-
vens binnen CCTW tegelijkertijd op één scherm kunnen worden weergegeven, heb 1k
onderzoek gedaan naar de mogelijke relatie tussen de ziekte van bomen en de diepte van
rioolstrengen. De diepte van strengen hangt af van de diepte van de putten waartussen de
streng loopt. In SALADIN kunnen boom- en rioolgegevens niet tegelijkertijd worden
weergegeven. Daarom heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid om meerdere plot-
bestanden als 'overlay' over elkaar heen te leggen. Daartoe moet eerst een laag met
"putten die minder dan twee meter diep zijn" worden gemaakt, en als plotfile worden

opgeslagen. Vervolgens wordt een plotfile met de gezondheidsstatus van de bomen
gemaakt. In de plotbewerkingsmodule van SALADIN, SALAPLOT, kunnen deze twee
lagen gecombineerd worden. Het resultaat van deze selectie is als bijiage bijgevoegd.

6.4 conclusie van de SALADIN-proef

Het doel van de proef was inzicht te krijgen in de problemen die zich in de praktijk

voordoen bij het verzamelen, gebruiken en analyseren van gegevens.

Het verzamelen van gegevens is een bewerkelijke actie. Daar waar gegevens digitaal

aanwezig waren, moesten deze gegevens toch vaak aangepast worden aan het specifieke
SALADIN-formaat. Het gebruik (wijzigen, toevoegen) gaat ook moeizaam. Een belangrij-
ke conclusie uit deze proef is dat SALADIN voor beheer van riool en groen niet geschikt

is. Dit was ook niet te verwachten, omdat SALADIN hier niet voor bedoeld is. Met veel

moeite is het mogelijk een aardig overzicht te creëren van een bepaalde situatie. Voor
toelichting en representatie is dit inderdaad een goede optie, voor het bijwerken van
gegevens is SALADIN niet geschikt. Voor gebruik bij presentaties zou een snelle
grafische kaart een aanzienlijke tijdwinst opleveren.

Een tweede conclusie is dat groen, zoals verwacht, het meest complex is. De secties
Wegen en Riolen hebben een redelijk deel van de gegevens al ingemeten beschikbaar,
terwijl bij de sectie Groen al het conversiewerk nog moet plaatsvinden. Daarnaast moeten
ook nog de nodige keuzes worden gemaakt over wat wel en wat niet van de analoge
groentekeningen moet worden overgenomen.

In de bijiagen zijn enige resultaten van deze proef opgenomen. Hierbij zij opgemerkt dat
de kleuren niet altijd even duidelijk zijn, omdat voor het printen een ander programma
gebruikt moest worden dan voor het genereren van de kaarten.
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7 Coiiclusies en aanbevellngen

In dit hoofdstuk wordt, net als in de rest van dit versiag, het proef-GIS naast het
definitieve GIS aan de orde gebracht. Er is verschillende malen duidelijk geniaakt dat een
geografisch informatiesysteem binnen CCTW niet goed in stelling kan worden gehracht
zonder een goede proef, en dat een proef niet kan slagen zonder goede voorbereiding.
Bovendien is de hele proef zinloos wanneer de instanties die beslissen over de aanschaf
van een GIS passief blijven in hun meningsvorming.

Organisatorische aanbevelingen zijn er op OW-niveau, op CCTW-niveau en daarnaast op
sect ie-niveau.

ow,
•Zorg voor goed contact en duidelijke afspraken met het Zuiderdiep: I&A. LMK. Dit
contact met I&A en LMK houdt in: als de GBKN via een ISDN-lijn getransporteerd gaat
worden, wat zijn dan de consequenties in wachttijd onder norniale en onder extreme
omstandigheden? Is dit acceptabel? Wanneer de GBKN bij CCTW geInstalleerd wordt (en
eventueel iedere nacht vanuit LMK bijgewerkt) geldt dit probleem niet. Dit zou een beter
werkbaar alternatief zijn. Voor de proef zal een dee! van de GBKN gekopieerd bij CCTW
worden opgeslagen.

•Wat zijn precies de afspraken inzake de GBKN: prijs voor gebruik en maximale ouder-
dom/mutatieachterstand bij LMK. Let hierbij ook op de eisen die LMK stelt over
aanlevering van revisies, en zorg dat iedere betrokken instantie zich daaraan houdt.

•GIS is een onderwerp in beweging. De functionaliteit van de diverse GIS-pakketten
verbetert voortdurend. Hierbij vail te denken aan het gebruik van Object georiënteerde
toepassingen, aan Global Positioning System en aan het gebruik van 'notebooks' bij in-
specties. Daarnaast is er ontwikke!ing op het gebied van standaards, zoals classificaties en
uitwisselingsformaten. Het is van groot belang dat deze ontwikkelingen worden gevolgd.

CCTW
SWanneer men besluit om ook naar de wijkposten data door te geven, moet men realise-
ren dat een GIS-netwerk verspreid over tien locaties geen reële optie is. Wat we! mogelijk
is, is dat de wijkposten op termijn de beschikking zouden krijgen over een on-line-
verbinding die alleen de administratieve gegevens doorgeeft (vergelijk de huidige
beheerprogramma ' s).

•De automatiseringsgraad en -kennis binnen CCTW is Iaag. Deze achterstand blijkt al
belemmerend bij alles wat automatisering aangaat, maar kan in het bijzonder bij de
overgang naar een GIS een belemmering vormen. Dit geldt met name omdat GIS een
geavanceerde automatiseringstoepassing is. GIS introduceren betekent training voor het
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personeel.

•Op dit moment is er binnen CCTW niet voldoende legale software aanwezig om op een
goede manier aan systeem-, applicatie- of gegevensbeheer te werken. Zonder software is
automatisering niet mogelijk. her zou in de toekomst meer in geInvesteeid moeten
worden.

•Een GIS is een middel en niet een doel. Houdt steeds het doel in ogen en kijk of het
middel niet de aandacht van het doel afleidt. Dit is een erkend risico.

•Een GIS is een databaseprogramma. Belangrijk bij het werken met een database is de
zekerheid van consistentie van gegevens: alle gegevens mogen slechts één keer opgeslagen
worden. Alle toepassingen moeten dus uit één bron putten. Binnen GEOVAS worden de
geometrische en administratieve gegevens uit hetzelfde bestand gehaald. Wordt er echter
gebru ik gemaakt van andere toepassingen (bijvoorbeeld het rioolberekeningsprogramma
MOUSE), dan moet hetzelfde bestand gebruikt worden. Dit is veiliger en heter dan het
gebruik maken van kopieen van de gegevens.

•Voor het maken van de koppeling tussen de administratieve gegevens en de GBKN
niaakt 'Oranjewoud' gebruik van een classificatie die ontleent is aan haar eigen beheer-
pakketten. Dit is strijdig met de keuze van de gemeente voor de BOCO-classificatie.

•Het gebruik van gegevens van andere secties moet goed omschreven zijn. In de eerste
plaats heeft een sectie alleen het recht om eigen gegevens te wijzigen (invoeren, verwijde-
ren). Het opvragen en in beeld brengen van gegevens van andere secties moet mogelijk
zijn. Slechts die elementenlattributen die geheim of niet terzake zijn kunnen worden
afgeschermd.

•Het is mogelijk dat er gebruikers van kaarten zijn die tot flu toe niet in de voorbereiding
zijn betrokken. Voordat een definitieve keuze gemaakt wordt over de keuze van catego-
rieën en de keuze van te converteren kaarten, moet geInventariseerd worden of inderdaad
alle objecten die gebruikt worden, in het nieuwe model opgenomen zijn. Deze actie kan
goed gecombineerd worden met controle van de interne afspraken over revisieverwerking.

F

Secties
•De sectie Groen moet nadenken over de herdefinitie van groenobjecten. Nu wordt de
vorm van een pbject bepaald door de inhoud van een groentekening. Wanneer een GIS
gebruikt wordt moet opnieuw worden vastgelegd wat o.a. de grenzen van een object zijn.

36Vergelijk H. van Cann, GIS en BSO/Origin, pag. 301.
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• De sectie Groen staat voor de omvangrijke taak van het digitaliseren van de groenteke-
ningen. Er moet worden besloten welke gegevens we! en welke gegevens nIet op de
digitale kaart zullen verschijnen. Het is raadzaam daarbij gebruik te maken van de
indeling in categorieën en subcategorieen zoals die in Groenbeheer versie 3.0 van
'Oranjewoud' wordt gebruikt. Daarnaast moet uitgezocht worden welke kaarten er in

aanmerking komen voor conversie, zodanig dat de meest recente kaarten gebruikt worden
en een zo groot mogelijke dekking wordt verkregen.

•De secties Groen, Wegen en Riolen en Gemalen moeten een keuze maken welke
elementen standaard zichtbaar zijn en op welke wijze deze worden weergegeven. Dit
houdt in een keuze voor een raster of symbool. Bij het Iaatste kan gebruik worden
gemaakt van RAVI rapport nr. 16, of eventueel een nieuwe versie van de voorstellen uit
dit rapport inzake grafische representatie van topologische elementen. Hierbij dient
bedacht te worden dat een verschil in functie van een element soms vastgelegd wordt door
het elementtype en soms door de waarde van een attribuut.

•Voor zover gebruik wordt gemaakt van 'afleidbare attributen', zoals 'boom in verhar-
ding', moet dit attribuut alleen opvraagbaar zijn. Voor wijziging dient het GIS-programma
zeif zorg te dragen. Dit dient om te voorkomen dat er inconsistentie in de gegevens
ontstaat.

IDe secties moeten met het oog op de proef die medio mel 1995 zal plaatsvinden voor
zichzelf doelstellingen formuleren. Daarnaast moeten zij vaststellen welke vragen c.q.
problemen in de proef aan de orde moeten komen. De vragen kunnen onderscheiden
worden in twee categorieën: vragen over de werking van GEOVAS en vragen over de
manier waarop binnen GEOVAS een bepaald probleem aangepakt moet worden. Oftewel:
welke methodes gebruikt GEOVAS en hoe moeten die methodes gebruikt worden. Op dit
moment is er nog weinig duidelijkheid over deze vragen.

Tenslotte: Ger!of de Haan heeft in zijn versiag 'GEOVAS: het licht op groen' ook veel
adviezen gegeven die betrekking hebben op het door CCTW ingeslagen traject. Deze
aanbevelingen heb ik hier niet herhaald. Het is raadzaam om in het proces van menings-
vorming ook dit versiag (opnieuw) te betrekken.
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8 Afkortingen en definities

BOCO Bestuurlijke OverlegCommissie voor Overheidsautomatisering
commissie die vastgoedobjecten definieert en codeert (BOCO-codering)

BRVG BasisRegistratie VastGoed
een GFO waarin vastgoedobjecten met hun kenmerken beschreven zijn

CCTW Civiel- en CultuurTechnische Werken
een afdeling van de vakdirectie Openbare Werken

CCW drieletterige afkorting voor CCTW

CODEs CODE stedebouw
DFK Digitaal Fotograrnmetrische Kaartering

een formaat om een geometrisch bestand op te slaan

DUF Data UitwisselingsFormaat
standaard uitwisselingsformaat van het Kadaster

DXF Data Exchange Format
een pixelformaat

GBI Gemeentelijk Beheer I nformatiesy steem
onderdeel van GEOVAS, bevat beheertoepassingen

GBF Geographic Base File
digitale basiskaart, gebruikt bij het programma SALADIN

GBK Gemeentelijke BasisKaart
een digitale kaart op basis van de GBKN volgens GFO-GBK; deze GFO
wordt ook aangeduid als: GFO-Basisregistratie Vastgoed : geometrisch

GBKG Gemeentelijke BasisKaart Groningen
een bewerking van de GBKN segment Groningen, voor gemeentelijk

gebruik: zie definitie GBK
GBKN Grootschalige BasisKaart van Nederland

in de meeste gevallen wordt hier de deel-kaart van Groningen mee bedoeld
GEOVAS Gemeente Omvattend Vastgoed Automatiserings Systeem

een vastgoedsysteem ontwikkeld door de bureaus L+T Informatica en
'Oranjewoud' B.V.

GFO bemeentelijk Functioned Ontwerp
beschrijving en definitie betreffende de gemeentelijke vastgoedvoorziening

GGI Gemeentelijk Grafisch Informatiesysteem
grafische component van GEOVAS

GIG Gemeentelijk Informatie Groeimodel
opgezet door het VNG

GIS Geografisch InformatieSysteem
een combinatie van hardware en software aismede een reeks maatregelen
zodanig dat de gebruiker in staat is ruimtelijke gegevens te ordenen,
manipuleren, raadplegen en ter beschikking te stellen.
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GPS Global Positioning Systeiri
nauwkeurige positiebepaling met behuip van satellietsignalen. bijvoorbeeld
gebruikt bij fotovluchten om bij iedere foto de positie van het vliegtuig e

bepalen.
GVA Gemeentelijk Vastgoed Administratief systeem

onderdeel van GEOVAS, bevat toepassingen waarbij een relatie aanwezig is
met perceel- en/of bouwwerkgegevens

I&A Informatisering & Automatisering
afdeling van de vakdirectie Middelen van de dienst RO/EZ, die zorg draagt
voor het beheer van hard- en software en de aanschaf hiervan

LKI Landmeetkundig en Kartograflsch Informatiesysteem
opgezet door het Kadaster (Dienst van het Kadaster en de Openbare
Registers); LKI-codering is een codering van vastgoedobjecten

LMK afdeling LandMeetKunde van de gemeente Groningen
beheerder van de GBKN voor de gemeente Groningen

NEN Nederlandse Norm
gedefinieerd door het NNI, bijvoorbeeld NEN 3610, NEN 1878

NEXPRI Nederlands EXPertisecentrum voor Ru imtel ijke Informatievoorziening
NNI Nederlands Normalisatie Instituut
RAVI (voorlopige) Raad voor Vastgoedlnformatie
RD RijksdDriehoeksmeting

een standaardmethode van plaatsbepaling
RO/EZ Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken

een van de diensten binnen de gemeente Groningen
SUF2 Standaard UitwisselingsFormaat versie 2

Iandelijke standaard; heet tegenwoordig NEN 1878
TDN Topografische Dienst Nederland
UNIE UNIE van wQterschappen
.UNL UNLinked file

een file met administratieve/thematische gegevens in een intern SALADIN-
formaat, die gekoppeld kan worden aan een GBF (geografische basisfile).

VCL Vervoig Commissie Leiding
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Defmnities

Basisregistratie vastgoed
Bevat vastgoedobjecten en hun kenmerken, zowel administratief als geometrisch.

Geograflsch
een combinatie van geometrische en adniinistratieve gegevens.
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Geometrisch
beschrijving van Jigging, grootte en vorm van objecten.

Geometrisch basisbestand
Een (digitaal) bestand, waarin de geometrie beschreven is van vastgoedobjecten die
binnen de gemeentelijke organisatie als basisobjecten zijn gedefinieerd. De inhoud bevat
minimaal het 'minimumpakket', zoals gedefinieerd in het GFO-GBK. De structuur is

zodanig, dat de objecten apart kunnen worden onderscheiden.

Grafisch
aspecten van de weergave van een object, bijvoorbeeld lijndikte, lijnvorm, kleur.
arcering.

Kadastrale kaart
een kaart met de verdeling van land ten behoeve van het beschrijven en registreren van
eigendomsrechten en belastingverplichtingen.

Ruimtelij ke gegevens
Reële zowel als virtuele gegevens die een relatie hebben met de aardbodern, en zich
zowel boven, op als onder de aardbodeni kunnen bevinden.

Topologie
beschrijft de ruimtelijke relatie tussen twee of meer geometrisch gedefinieerde objecten,
bijvoorbeeld :'object 1 bevindt zich links van object 2'. Topologie is een typische G1S-
functionaliteit en maakt ruimtelijke analyses mogelijk.

Vastgoed
Alle reële en virtuele objecten die een vaste plaats op, in of onder het aardoppervlak
bezitten. Hieronder vallen dus: gebouwen, groen en wegen; onder- en bovengrondse
leidingen; gebiedsindelingen (gtenzen) en percelen.
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