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De praktijk
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De praktijk van de (basis)registraties
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Die wil gewoon alles weten over ‘waar’

Wat wil de gebruiker?
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‘In Nederland hebben we 2 aparte productieprocessen en basisregistraties voor topografie.’

Het ketenproces staat centraal

In Nederland hebben we 2 
aparte productieprocessen 
en basisregistraties voor 

topografie.



8

BAG-
proces

BGT-proces

BRT-proces
(1:10.000)

BRT-proces
(1:25.000 à)

3D 
topografie

Kadaster werkwijze voor 3D en BRT in het huidige stelsel

‘De 3D topografische 
objecten worden 

afgeleid en bestaan 
informeel naast de 

landelijke registraties 
van BGT en BAG.’



Naar: Objecten staan centraal

Scheiding van processen en informatie

Allerlei werkprocessen werken, via applicaties, geïntegreerd aan de data, los van de silo’s
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Game changers
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Eindbeeld: Een landelijk geïntegreerde 3D BAG/BGT/BRT/…
registratie waarop bronhouders direct muteren

Scheiding van data en afgeleide informatie



12 |

Nieuwe situatie

één centraal georganiseerde uniforme registratie 
met daarin basisgegevens over objecten uit de 
fysieke werkelijkheid

Geïntegreerde (3D) geometrie



“Hoe gaat de BRT eruit zien als 
deze wordt afgeleid uit BGT?”
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BRT - Basisregistratie Topografie

BGT - Basisregistratie Grootschalige
Topografie
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Context BGT/BRT

Wat er nu is, is resultaat van (lange) 
geschiedenis

• BRs bestaan naast elkaar met eigen inhoud, kwaliteit, 
actualiteit, organisatie

• data gebaseerd op (kaart) specificaties van soms enkele 
decennia oud

• gebruik TOP10NL-data voor landsdekkende GIS-
toepassingen; omdat dit het enige landsdekkende bestand 
was tot 2018
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TOP10NL uit BGT/BAG zal niet identiek zijn aan huidige TOP10NL 
(experimenten 2014/2015)

BGT Huidige TOP10NL BGT-TOP10NL



Voorbeelden verschillen
§ Relatieve hoogteligging
§ Hartlijnen van wegen
§ Kruisingen
§ Functie gebouw
§ Inrichtingselementen
§ Meer attributen, bijv wegdelen: fysieke 

voorkomen, verhardingsbreedteklasse, verhardingsbreedte, 
gescheiden rijbanen, aantal rijbanen, straatnamen, afritten, 
knooppunten, bruggen en tunnels

§ Objectafbakening

NB: verschillen dienen niet altijd een doel!!

BGT TOP10NL



1:……

1:250k

2D/3D BRT afgeleid uit BGT/BAG:
op zoek naar nieuwe specificaties BRT

Plus 
info

1:50k

1:25k
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Op basis van:
§ techn mogelijkheden voor afleiding (experimenten)

§ wensen gebruikers
§ nieuwe context



Overwegingen voor 3D

Waar willen we heen?

§ 3D basis bestand
§ mutatie in 3D bestand
§ voor specifieke toepassingen: automatische afleiding
§ samenwerking met 3D bronhouder



Eerst maar eens lansdekkend op 
basis van autom. 3D reconstructie

Point clouds, from
LiDAR and dense matching

2D BGT BAG

3D BGT (gebouwen/terrein); jaarlijks

3D versie van BAG; maandelijkse update

Gebouwen met hoogtestatistiek



Op korte termijn: eerste versie 3D 
topografie afgeleid uit BGT en BAG

§Ontsluiting via download en viewer
§Met specificaties (ism Geonovum)
§Terugmelding richting BGT
§ Jaarlijks respectievelijk maandelijks
§Kijken naar relatie met data 3D bronhouders
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Software ter ondersteuning van gebruik…



Daarnaast: 3D voor specifieke thema’s



Dank voor uw aandacht!


