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• Discussie functionele indeling & omvang GML aanlevering aan OZON (8/12/2020)

• Aanleveringen tot dusver

• Op te stellen Handreiking Optimale geometrieën OW voor Bevoegd Gezag 
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Gebruiker-georiënteerd (DSO-Viewer / DSO-API)

T.b.v. goed bruikbare locaties is het wenselijk om

● niet te werken met hele grote

geometrieën (surface of multi-surface)

● die kwalitatief goed zijn 

Uitgangspunt:
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Niet alle data-eisen (kunnen) 

worden gevalideerd

BG

Wat zouden jullie kunnen doen?

Juristen

Geo’s

DSO-software

Gebruiker

Viewer

API’s

OZON / RTR

registraties Validatie

Jullie zijn het entry point 

en daarmee van groot 

belang voor de 

datakwaliteit

Geo-

applicaties

• Data kwaliteit borgen bij het bevoegd gezag

• Adviserend in werkprocessen

• Tools: 



• 10 Mb beperking is in 95-99% van de gevallen geen issue

• OW-locaties > 10 Mb?

• Meer tijd om te valideren en registreren. 

• Krijgt de gebruiker bij 1 klik op de kaart een object van 100Mb te zien?

• Wat is de reden van grote omvang?

• Functionele indeling: Alle sloten 1 waterschap in 1 OW-locatie

• Te gedetailleerd: Storingsvrije zones radar

100km cirkel 100km rond radar met vlakbegrenzingspunten om de 10cm

• Dijk niet nauwkeurig volgen, wel gedetailleerde coördinaatparen

• Slivers…

Grootte?
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Voorbeelden (3)



• Functionele gebieden, qua granulariteit kloppen bij ‘de gebruiker’

• Hoofdrijwegennet?  > A27, A2, A15, A44, etc.

• Tertiaire watergangen hele waterschap? > Per peilgebied 

• Beperkingengebied hoofdspoorwegen? > Baanvak Delft-Den Haag of per 
ProRail regio

• Groepen

• Gebruik locatie groepen heeft functionele reden: toevoegen van locatie 

zonder opnieuw vaststellen vd regels

• Je kan spelen met de balans tussen de aantal geometrieën in een groep en de 

omvang van de afzonderlijke geometrie

• Vergt wel goed beheer van UUID’s

Functioneel



• Geometrie betreft de begrenzing van OW-objecten i.r.t. ondergrond. Een 

grotere detaillering dan ondergrond is schijnnauwkeurig.

• Ondergrond gedefinieerd als ‘geografische context’  in IMOP:

GIO’s vastgesteld obv achtergrond

• Ondergrond en gevraagde nauwkeurigheid

• BGT als achtergrond (1:500 – 1:5.000)? > 1cm nauwkeurig coördinaten

• BRT als achtergrond (1:5.000 – 1:25.000) > 1dm nauwkeurige coördinaten

• Vlakbegrenzingspunten in afstand tot elkaar i.r.t. nauwkeurigheid

• BGT: bijvoorbeeld 20cm (of meer)

• BRT: bijvoorbeeld 1m (of meer)

Functioneel: Hoe nauwkeurig?



• Basisgeometrie

• GML 3.2.2 

• Simple Feature Profile SF: d.w.z. geen bogen

• ETRS89 of Rijksdriehoekstelsel (RD)

• Geen self-intersections (ringen snijden zichzelf niet) 

• Ringen zijn gesloten

• Geen duplicate points

• Geen slivers

• Vlakken, tenzij…

• Lange lijnen advies

• Geen M-, Z- coördinaten (indien niet nodig)

• Maximaal 3 decimalen

• Dezelfde UUID is dezelfde geometrie

Technische kwaliteit



• Locatie (geometrie): 10 Mb als gewenst, 100 Mb als maximum

• Max. 250 locaties (geometrieën in een groep)

• Daarmee

• Geometrie splitsen als deze groter is dan 10 MB.

• BRT: één decimaal in de coördinaat-paren (aanbeveling)

• BGT: 2 of 3 decimalen in de coördinaat-paren

• Beperken van aantal vlakbegrenzingspunten i.r.t. ondergrond: maatstaf

Kwantiteit

Richtlijn / Validatie grens

Gewenste grens Validatie grens

Effecten irt BGT nauwkeurigheid gaan we oppakken 

in Werkplaats. Met gebruikers kijken wat in de 

praktijk werkbaar en bruikbaar is.


