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Onderwerpen
• Welkom bij de sessie “(Wegen)netwerken in samenhang”
• Even voorstellen
• Wie hebben we in de “zaal”?
• Waar wordt netwerkinformatie voor gebruikt?
• Het wegennetwerk in samenhang
• Wat is een netwerk? 
• Huidige situatie en initiele informatiebehoefte in de SOR
• Vervolg
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Even voorstellen

Afdeling smart Mobility Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
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Deelnemers
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Vraag 1:

Wat is voor jou de reden om deze sessie te volgen?

(Antwoord kort via de chat)



• Data worden steeds belangrijker om bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen.
• Betere doorstroming en bereikbaarheid door efficiënter gebruik het netwerk
• Duurzaamheid door minder onnodige voertuig bewegingen en elektrisch rijden
• Veiligheid door beter geïnformeerde weggebruikers en aanrijroutes hulpdiensten

• Dezelfde data dragen bij aan betere beslisinformatie

• Digitalisering draagt bij aan efficiëntere overheidsprocessen, digitalisering is de 
context waarin overheid opereert

• Data meervoudig toegepast: data over wegen zijn relevant voor mobiliteit, 
omgevingskwaliteit en openbare orde en veiligheid

Aanleiding



Belang van data

Wegen netwerkinformatie



Functionele inrichting: het netwerk

Fysieke infrastructuur

Lagenmodel: samenhang van netwerken met andere type data 

Actueel, historisch en toekomstig 
gebruik van het netwerk

Beschikbaarheid



• Doorontwikkeling netwerken  (weg, water, vaarwegen en spoor) in het stelsel van 
basisregistraties 

• Data waarin de overheid beslissend is (wegontwerp en verkeersregels)
• Data productie voornamelijk gegenereerd vanuit verkeersbesluiten en tracébesluiten
• Doorontwikkeling verkeersbesluiten applicatie (KooP)
• Belangrijk voor het informeren automobilist (verkeersregels)

Verkeerskundige inrichting: het netwerk
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Wegen netwerkinformatie van belang voor
• Wegbeheerders;
• basis voor wegontwerpen, verkeersbesluiten, routeringsplannen

(voetgangers, auto’s, fiets, etc).
• verkeersmodellen; beleid, monitoring en evaluatie
• wegbeheer; strooiroutes, wegwerkzaamheden
• ontheffingen; bijzonder transport
• omgevingskwaliteit: geluid, fijnstof
• beleid: parkeren, electrisch rijden, verkeersveiligheid

• Weggebruikers, dienstaanbieders o.a. navigatie
• Landelijke overheden (CBS, RDW, Hulpdiensten, RWS, etc).



Registraties Leefbaarheid
Lucht/fijnstof

Informeren
weggebruiker

OV Logistiek & 
transport

Verkeersveiligheid
Ongevallen 
informatie

Dynamische Data
NDW/DOVA

Intensiteiten Intensiteiten Locatie 
Bus/trein/Pod

Intensiteiten Intensiteiten,
werkzaamheden, 
status van de weg

Beschikbaarheid
NDW

Beschikbaarheid Werkzaamheden, 
brug opening,
spitsstroken file 
staart, iVRI

Beschikbaarheid 
netwerk

Beschikbaarheid 
netwerk 
(venstertijden)

Werkzaamheden, 
status van de weg

Netwerklaag/
NWB

Maximum snelheid Snelheden, 
rijrichting

routes Milieu zones, route 
gevaarlijke stoffen

Verkeersregels (o.a. 
maximumsnelheden)

BGT/BAG/NPR Type ondergrond Locatie parkeren haltes Informatie
kunstwerken 
(doorrijhoogtes)

Omgevingsfactoren

• Het lagenmodel helpt te structureren en te prioriteren:
• Waar zit een gemeenschappelijke informatie behoefte om te bepalen waarmee grote stappen 

gezet kunnen worden?
• Welke data zijn nodig vanuit een beleidsopgave en aan welke criteria moeten de data voldoen om 

invulling te geven aan de beleidsopgave (hoe goed moeten de data zijn)?
• Welke data wordt meervoudig gebruikt en/of ingewonnen?
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Vraag 2:

Wat is voor uw organisatie de belangrijkste toepassing van 
netwerkinformatie?

(Antwoord kort via de chat)



Netwerken en de SOR
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Beschrijven de functionele inrichting van de fysieke infrastructuur voor
verplaatsing van:
• Wegverkeer
• Spoorverkeer
• Scheepvaart
• Water
Op basis van 1 conceptueel model voor alle netwerken
NEN 3610:
• Onderscheid in fysiek en functioneel voorkomen
• Transportnetwerken: wegen, vaarwegen, water en spoor
Focus op wegverkeer, andere netwerken volgen later



Een netwerk beschrijft relaties tussen tenminste twee 
knopen.
Een verbinding beschrijft een relatie tussen twee 
knopen.
Aan knopen en verbindingen kunnen eigenschappen 
worden toegekend. Deze eigenschappen beschrijven de 
knopen en verbindingen en worden gebruikt voor het 
doorrekenen van het gebruik en de mogelijkheden van 
het netwerk.

(een verbinding mag niet beschouwd worden als een 
geometrie en v.v. Topografische bestanden met een 
lijngeometrie geven wel een ligging van “iets” weer 
maar daarmee is het nog geen netwerk”).

Een model is een netwerk als je na verwijdering van de 
geometrie nog kunt routeren.

Wat is een netwerk?
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Knopen A en B in het netwerk hebben 
een punt en vlak geometrie 
verbindingen W1 en W2 bevatten een 
lijn en vlak geometrie

Netwerk
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Wegennetwerk
Een knoop is een keuzepunt voor de weggebruiker.



Eigenschappen van knopen en verbindingen

› Geometrie
› Administratief 

gegeven
› Voorwaarde:

– Verkeerskundig
– Afgeleid

› Locatiereferentie
› Classificatie

Soort verharding



Lineair referencing: voor attributen die van waarde wisselen tussen twee knopen

200m 2500m



Level of detail: netwerktopologie
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Weg Baan Strook



Level of detail: wegindeling

Weg

Baan

Strook



Level of detail voorbeeld van een 
netwerk van een rotonde level of 
detail (LoD0->1->2)

Rotonde in lijnen in TOP10NL



Netwerk, voorbeeld level of 
detail (LoD0)
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Netwerk, voorbeeld level of 
detail (LoD1)
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Netwerk, voorbeeld level of 
detail (LoD2)

17

12
13

4
5

15

7

819

25

10

24

21

22

26

27

1

23



Samenhang: fysiek en functioneel
Fysiek: het bord
Functioneel: over welk deel van de weg geldt de informatie op het bord



Samenhang: Van belang voor het netwerk
Van belang voor het netwerk maar 
maakt er geen onderdeel van uit:
• Parkeerplaatsen
• Oplaadplaatsen
• Laad/los plaatsen
• In- en uitritten
• Bermen
• Etc.
Deze worden wel gerelateerd aan een
knoop/verbinding zodat ze vindbaar zijn
via het network.



• Het digitale wegennetwerk beschrijft de verkeerskundige inrichting van het wegennetwerk:
• De wegen in de vorm van verbindingen en knopen in het wegennetwerk.
• De indeling van wegen naar rijbanen en rijstroken

• Met de volgende eigenschappen:
• Administratieve gegevens over de wegen, zoals straatnamen en aangelegen huisnummers
• De verkeerskundige kenmerken zoals rijrichtingen, gebaseerd op de RVV en inrichting van de 

weg, soort verkeersgebruik, etc.
• De uit fysieke afgeleide kenmerken die van belang zijn voor het verkeer, zoals 

doorrijhoogten.
• Gegevens ten behoeve van locatiereferentie zoals hectometerpunten.

Initiële informatiebehoefte in de SOR

• Waarborgen creëren voor de landelijke beschikbaarheid van basisinformatie over het 
wegennetwerk. Inclusief de daarvoor benodigde ingerichte organisatie en processen met 
betrekking tot geovernance en datamanagement.

• Governance op basis van vraag en aanbod

Door:



NWB, Nationaal Wegen Bestand
Verkeersbordenbestand
Verkeersbesluiten
Ontwerpen voor nieuwe aanleg/reconstructie
BRT, Basisregistratie Topografie

BGT, Basisregistratie Grootschalige Topografie
BAG, Basisregistratie Adressen en gebouwen
BRT, Basisregistratie Topografie

Lagenmodel 
Huidige 
Registraties/dataknooppunten

NDW, Nationaal Dataportaal 
Wegverkeer



DiS-Geo

Informatiebehoefte Modelleren

Realisatie via releaseplanning

SOR

BAG BGT 

BRT.next

1-1-2021 1-1-2022?

Digitaliseren verkeersbesluiten & WegontwerpenNo-regret

Realisatie via releaseplanningMigratie NWB
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Vraag 3:

Wat zijn de succesfactoren voor de realisatie?

(Antwoord kort via de chat)



Einde van de presentatie bedankt voor uw tijd!

– Wouter.Quite@minienw.nl
– Eric.vander.ster@minienw.nl

mailto:Eric.vander.ster@rws.nl
mailto:Eric.vander.ster@rws.nl

