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Het Kartografisch Administratief Systeem
(KAS) voor Landinrichtingsprojecten
-----------------------door ir. C.H.J. Lemmen, ir. M.P. Mooienaar, ir. J.K.B. Sonnenberg
(werkzaam bij de directie Landinrichting)
1. Inleiding

Automatisering heeft reeds geruime tijd
geleden zijn intrede gedaan in de landinrichtingswerkzaamheden van het Kadaster.
De belangrijkste systemen die in het begin van de 70-er jaren zijn ingevoerd zijn
het ARAK-systeem en het ATORsysteem.
Met het ARAK-systeem (Automatisering
Ruilverkavelings-Administratie Kadaster)
wordt de vastgoedinformatievoorziening
in de landinrichtingsprojecten verzorgd.
In de loop der jaren is het systeem geleidelijk uitgebreid en het omvat thans alle
administratieve vastgoedgegevens, die
tijdens de gehele procedure voor een landinrichtingsproject benodigd zijn .
Het ATOR-systeem (Automatisering Toedelings-Ontwerp Ruilverkaveling) wordt
gebruikt voor het verrichten van toedelingsonderzoek en het ontwerpen van het
plan van toedeling in landinrichtingsprojecten. Het betreft hier een systeem waarmee het zogenaamde plan in geld wordt
ontworpen , dat als basis dient voor het
uiteindelijke toedelingsplan_ Meer recent
is aan het ATOR-systeem het !NOK-systeem toegevoegd . Dit !NOK-systeem (Interactief Ontwerpen van Kavelstructuren)
geeft de mogelijkheid om in de vestiging
in de provincie alternatieve 'plannen in
geld' te ontwerpen met behulp van een
terminaltoegang op de computer in Apeldoorn. Hierbij kan het bekende overboekingsproces uit het ATOR-systeem worden toegepast. Het gaat zowel bij ARAK
als bij ATOR/INOK om niet-kariografische systemen.
In de loop van de jaren zijn ook systemen
voor de land inrichtingswerkzaamheden
van meer landmeetkundig/kartografische
aard ontwikkeld.
Genoemd kunnen worden het systeem
PLAN voor de centrale (te Apeldoorn) berekening van oppervlakte en waarde van
percelen, elementen en kavels, het
Systeem Scherp Inrekenen (SSI) voor het
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decentraal bepalen van kavelgrenzen.
Deze kartografische systemen leveren
geen bestanden met digitaal grafische informatie (cordinaten).
Daarnaast is destijds het systeem DETAILMETING '76 ontwikkeld, dat gebruikt kan worden voor de basiskaartvervaardiging in de landinrichting, maar
daarop niet optimaal is afgestemd, evenmin als het daaraan gekoppelde systeem
KA VUlT voor de decentrale bepaling van
uitzetgegevens van kavelgrenzen. Deze
systemen leiden wel tot de aanmaak van
digitaal-grafische bestanden.
Onlangs is een eerste versie van het LKIsysteem (Landmeetkundig en Kartografisch Informatiesysteem) beschikbaar gekomen, dat meer geavanceerde mogelijkheden biedt voor de landmeetkundig/
kartografische werkzaamheden. Ook dit
LKI-systeem is vooralsnog niet afgestemd op de eisen, die de landinrichting
stelt. Deze eisen betreffen o.a. de mogelijkheid om op basis van de 1e schatting
een kavelindeling te ontwerpen. In de huidige situatie is het zo, dat voor de landinrichtingswerkzaamheden een aantal afzonderlijke geautomatiseerde systemen
worden gebruikt. De consequentie hiervan is dat voor de onderlinge aansluitingen, diverse handmatige bewerkingen
zoals overschrijven en opnieuw invoeren ,
vergelijken, tellen en karteren worden uitgevoerd. Hierin is recent enige verbetering gekomen via de PAP-ARAK-INOK
koppeling en de PLAN-SSl-ARAK koppeling.
Het plan is opgevat om door middel van
een verder gaande automatisering te komen tot vergroting van de betrouwbaarheid van de informatie en verhogingvan
de efficiency en effectiviteit van de werkzaamheden in de landinrichting_ Hierbij
wordt met name gedacht aan een aanzienlijke modernisering van de landmeetkundig/kartografische systemen en inbouw daarin van
constructie- en
controlemogelijkheden alsmede koppeling daarvan met de systemen ARAK en
ATOR-INOK. Deze ontwikkeling wordt
geconcentreerd op de nieuwe situatie,
zoals deze in landinrichtingsprojecten op
basis van een grootschal ige kaart (werk-
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plan 11 in digitale vorm) tot stand wordt gebracht Het gaat hierbij om de introductie
van interactief/grafische werkmethoden
voor de optimalisering van de kaartvervaardiging en de opbouw van digitale
bestanden met grafische informatie, voor
het ontwerpen en berekenen van grenzen van elementen en kavels en voor het
bepalen van waarden en oppervlakten .
De koppeling met de system en ARAK en
ATOR-INOK vergemakkelijkt de rekenen controlewerkzaamheden, en vergroot
de mogelijkheden van flexibele en daardoor adequate dienstverlening zowel intern als extern.
Het alsdus omschreven te ontwikkelen
systeem wordt aangeduid als Kartografische-Administratief Systeem (KAS) voor
landinrichtingsprojecten. Het spreekt
vanzelf dat voor deze ontwikkeling in
eerste instantie valt te denken aan de verdere uitbouw van het L::KI-1 systeem. Bedacht moet hierbij worden dat KAS veel
meer omvattend is dan de vervaardiging
en bijhouding van de kadastrale. kaart en
de GBKN. Het omvat immers tevens de
specifiek op de landinrichting en met name op het plan van toedeling, gerichte
werkzaamheden , waarbij de sch atting
een belangrijke rol speelt, alsmede de
koppelingen met de systemen ARAK en
ATOR-INOK. Het is duidelijk dat daarvoor
het LKI-systeem, ondanks de mogelijkheden die het Interactief Grafisch Ontwerp
Systeem IGOS (apparatuur en programmatuur) biedt, nog aanzienlijk moet worden geoptimaliseerd en uitgebreid.
Daarom is besloten om, alvorens een
beslissing te nemen over de verdere ontwikkeling van het LKI-systeem ten behoeve van de landinrichting, na te gaan of in
binnen- en buitenland systemen beschikbaar zijn, die zich beter lenen voor de verdere uitbouw ten behoeve van de landinrichting of zelfs reeds min of meer aan de
landinrichtingseisen voldoen .
Gebleken is dat een lijst kan worden opgesteld van ruim 10 systemen die voor
een nadere beschouwing in aanmerking
komen, waarbij enkele wellicht na een
oppervlakkige beoordel ing reeds van de
lijst afgevoerd kunnen worden_ Een bij-
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zondere plaats op deze lijst wordt ingenomen door het Finish Geographical lnformation System (FINGIS) dat is ontwikkeld
door de Finse National Survey Administration. Voor zover thans bekend is, is
FINGIS het systeem dat t.o.v. de overige
systemen het meest complete pakket
van operationele landinrichtingsfuncties
omvat.
Het systeem heeft bovendien het voordeel dat het geschikt is voor toepassing
op de bij het Kadaster in de provinciale
vestigingen in te voeren micro-vax
computer.
Het een en ander was aanleiding om het
systeem in Helsinki te testen. Hiertoe
hebben de heren Molenaar en Lemmen
van de directie Landinrichting en de heer
Weemaes van de directie Rijksdriehoeksmeting, Fotogrammetrie en Automatisering in de maand juli een bezoek
gebracht aan het hoofdkantoor van de
National
Survey
Administration
in
Helsinki.
Dit artikel geeft in het navolgende een
overzicht van de alternatieve system en
en een nadere beschouwing van het
FINGIS.
Marktoverzicht
2.
software

kartografische

Sinds enige tijd wordt een aantal systemen in de handel aangeboden met behulp waarvan inwinning, verwerking en
presentatie van kartografische gegevens
op geautomatiseerde wijze ondersteund
kunnen worden.
Het aanbod van dit type systemen is gevarieerd en neemt snel toe. Niet ieder
systeem is voor elk doel geschikt.
De toepassingsmogelijkheden van een
systeem zijn afhankelijk van de mate van
flexibiliteit die een systeem biedt voor:
- gegevensinwinning door middel van:
digitaliseren
fotogrammetrie
landmeetkundige constructies
+ voerstraalmethode
- gegevensverwerking:
mogelijkheden om relaties tussen
grafische en administratieve gegevens aan te geven
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mogelijkheden om te ontwerpen op
basis van de aangegeven relaties
tussen gegevens
- gegevenspresentatie
veelzijdigheid t.a.v. de kaartvervaardigingsmogelijkheden.
In de tabel (pag. 9 en 10) wordt een nietlimitatief overzicht gegeven van systemen op kartografisch gebied.
Het SICAD-systeem en het FINGIS voldoen aan de eisen die de landinrichting
stelt voor wat betreft inwinning, verwerking en presentatie van gegevens. In deze systemen zijn zgn. 'overlay' -technieken beschikbaar met behulp waarvan het
mogelijk is om automatische waardebepaling uit te voeren . Bovendien bieden
deze systemen de mogelijkheid om kavelgrenzen interactief/grafisch te ontwerpen en landmeetkundige gegevensverwerking toe te passen.
Het SICAD-systeem heeft voor het Kadaster het nadeel dat het niet toepasbaar
is op de aan te schaffen apparatuur.
De module 'Beheer en Bijhouding' die
binnenkort operationeel wordt in het LKIsysteem biedt o.m. de mogelijkheid om
hulpkaarten te construeren . Hierbij worden de verwijzingsoppervlakten tussen
nieuwe en oude percelen bepaald. Aan
het geschikt maken van deze module
voor het interactief/grafisch ontwerpen
van kavelgrenzen zitten veel haken en
ogen. Daarnaast zijn in het IGOS een
aantal standaard faciliteiten beschikbaar
die eventueel bruikbaar zijn voor toepassing in de landinrichting. Hier dient het
proces van systeemontwikkeling nog volledig doorlopen te worden .
Zoals uit de tabel blijkt, beschikt het Kadaster omtrent de overige systemen nog
over onvoldoende informatie om tot een
beoordeling van deze systemen te komen. Het staat wel praktisch vast dat deze systemen niet specifiek op de landinrichtingswerkzaamheden zijn afgestemd.
Alleen voor zover de systemen aan de apparatuureisen van het Kadaster voldoen,
zal mogelijk een verdergaand onderzoek
nodig zijn .

3. FINGIS

Zoals in de inleiding is vermeld, is het
FINGIS ontwikkeld bij de Finse National
Survey Administration te Helsin ki.
Dit instituut verricht werkzaamheden die
in Nederland worden uitgevoerd door Kadaster, Topografische Dienst en Landinrichtingsdienst. Het systeem is op dit moment operationeel bij een vijftal nationale
instellingen en een aantal gemeenten in
Finland.
Naast een gevarieerd pakket aan mogelijkheden voor gegevensinwinning en presentatie is de eerder genoemde 'overlay'-techniek toepasbaar voor de gegevensverwerking ten behoeve van de landinrichting.
De mogelijkheden voor gegevensinwinning in FINGIS omvatten :
- digitaliseren, ondersteuning met grafische beeldschermen
- fotogrammetrie /
- landmeetkundige constructies, tachymetrie
- toekenning van classificaties en koppeling van administratieve gegevens
aan punt-, lijn-, en oppervlakte-elementen.
FINGIS biedt t.a.v. de gegevenspresentatie de mogelijkheid om kadastrale, topografische en thematische kaarten te produceren. De gebruiker kan daarbij de
legenda zelf samenstellen .
Gegevenspresentatie kan natuurlijk ook
via een grafisch beeldscherm plaatsvinden .
De uitgevoerde test van het FINGIS was
met name gericht op het onderzoeken
van de mogelijkheden van gegevensverwerking ten behoeve van de landinrichting.
De in het systeem beschikbare 'overlay'techniek kan worden gebruikt voor de volledige automatische waardebepaling van
een kavel in wisselwerking met het ontwerpen van de begrenzing met behu lp
van een grafisch beeldscherm. Daartoe
kan de gekozen begrenzing over de
eerste schatting worden gelegd (overlay) .
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lijnen
punten
teksten
indices
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GRAFISCHE
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GEGEVENS
VERWERKING

GEGEVENS
PRESENTATIE

Het FINGIS

De oppervlakten van de schattingsgedeelten worden berekend en vermenigvuldigd met de schattingswaarde, waarna de kavelwaarde door sommatie
bepaald wordt.
Nader aangeduid , verloopt het proces
van de gegevensinwinning, -verwerking
en -presentatie in het FINGIS als volgt
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a. Gegevensinwinning
De
topografische
basisinformatie
komt in digitale vorm in het systeem
beschikbaar door toepassing van Digitaal Fotogrammetrisch Kaarteren, terrestrische metingen en de om zetting
van reeds bestaande basiskaart-

bestanden. Deze laatste mogelijkheid
is bij de test van het FINGIS gerealiseerd door gebruik te maken van het
beschikbare topografische bestand
van het landinrichtingsproj ect 'Leeuwarderadeel'.
Voor de specifieke rui lverkavelingsin formatie op het Werkplan 11, zoals vak-
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elements- en schattingsgrenzen met
de bijbehorende ruimtelijke codes
worden aparte grafische bestanden
aangemaakt. Hierin kunnen door middel van kopiëren reeds in het bestand
aanwezige grafische gegevens worden opgenomen en kunnen via een
grafisch beeldscherm nieuwe grenzen
worden ingevoerd. Er bestaat de mogelijkheid om door middel van inkleuren op scherm te controleren of de
schattingsgedeelten, de vakken en de
elementen gesloten veelhoeken betreffen. De schattingskiassen en vaken elementsnummers worden ingevoerd als tekst.

natief is op dit moment slechts in de
vorm van een prototype beschikbaar;
verdere ontwikkeling dient nog plaats
te vinden.
Opgemerkt kan nog worden dat het
systeem de mogelijkheid biedt om
meerdere kavelindelingen te ontwerpen en op te slaan. Het bepalen van
uitzetgegevens behoort tot de mogelijkheden.

c

b. Gegevensverwerking
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De gegevensverwerking betreft in
eerste instantie de automatische
waarde- en oppervlakteberekening
van vakken en elementen .
Bij deze berekening wordt de 'overlay' -techniek toegepast.
Bij het interactief/grafisch ontwerpen
van kavelgrenzen wordt ook weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om reeds bekende grafische gegevens te kopiëren en van de mogelijkheid om nieuwe grenzen via een grafisch beeldscherm aan te geven.
Ook de waardebepaling van kavels
wordt uitgevoerd door het toepasen
van de 'overlay'-techniek. Indien na
de 1e berekening blijkt dat de waarde
van een kavel niet overeenkomt met
de gewenste waarde, kan een nieuwe
grens worden aangegeven.
Vervolgens wordtoppervlakeen waarde van het toegevoegde of afgesplitste gedeelte bepaald en opgeteld bij resp. afgetrokken van de
eerder bepaalde kavelwaarde en oppervlakte . Dit houdt een stapsgewijze benaderen van de gewenste kavelwaarde in . Een alternatieve methode
hiervoor zou kunnen zijn het invoeren
van de toe te voegen of af te splitsen
waarde in getalsvorm, waarna de
nieuwe grens automatisch wordt berekend en op het scherm wordt geprojecteerd. Dit zeer geavanceerde alter-
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beeld een bepaling van de toegedeelde waarde per Rnr. kan plaatsvinden.
Dit gedeelte dient te worden ontwikkeld.
Ten behoeve van een test van bovengenoemde punten is, zoals gezegd , het digitaal topografisch bestand van het landin(1 0
richtingsblok
'Leeuwarderadeel'
megabytes) geconverteerd van het Digitaal Uitwisselings Formaat (DUF) naar
het FINGIS Transfer Format (FTF). Vervolgens is voor een klein gedeelte van het
blok de invoer gerealiseerd voor vak- en
elementsgrenzen en schattingsgrenzen.
Op basis hiervan is de oppervlakte- en
waardebepaling volledig automatisch uitgevoerd. Vervolgens is een tweetal kavelindelingen voor het testgebiedje ontworpen, ondersteund door automatische
waardebepaling.
De resultaten van de test kunnen succesvol worden genoemd.
Overwogen wordt het systeem binnenkort gedurende een maand op proef te installeren op apparatuur van het Kadaster,
om zodoende een meer gedetailleerde inzicht omtrent de structuur en specificaties van het systeem te verkrijgen .
Daarnaast zal nog een kostenvergelijking
met andere systemen moeten worden opgezet, waarbij tevens de nog te aniwikkelen componenten in beschouwing zullen
worden genomen.

Het ,.overlay"·systeem van het FINGIS

4. Tenslotte

c. Gegevenspresentatie
De gebruiker kan op basis van toegekende classificaties de inhoud en
vormgeving van kartografische produkten zelf bepalen .
Resultaten van oppervlakte- en waardebepaling kunnen in lijst- en
beslandsvorm worden gepresenteerd.
Ten aanzien van de administratieve
gegevens bestaat er een mogelijkheid
om administratieve kenmerken (bij
voorbeeld Rnr. 's) toe te kennen aan
oppervlakte elementen; deze kunnen
op kaarten worden gepresenteerd.
Het systeem biedt echter geen database faciliteiten waarmee bij voor-

Het streven is erop gericht het Kartografische Administratief Systeem (KAS) op
een zodan ige tijdstip gereed te hebben,
dat het kan worden toegepast voor de
toedelingswerkzaamheden in landinrichtingsprojecten, waarvoor DFK-bestanden
beschikbaar zijn.
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1. SICAD
Siemens Computer
Aided design

D
F
T

ja
(pakket FLUR)

uitgebreide
mogelijkheden voor
produktie
van topografische ,thematische
en kadastrale
kaarten

2. FINGIS
Finnish
Geographical
lnformation
System
3. LKI-1/IGOS
Landmeetkundig
Kartografisch
Informatiesysteem-I

D
F
T

ja

idem

D
F
T

nee

grootschal ige topografische en
kadastrale
kaarten

OPMERKINGEN 2)

ook toepassingen in de
werktuigbouw
omvangrijk
pak ket

Siemens

VAX , microvax, HP;
Tektronix
schermen
uitgebreide
standaard
faciliteiten
via !GOS
database pakket voorwerkbestanden

4. GDS-ARC
General Drafting
System

D
verdere mogelijkheden
onbekend

?

uitgebreide
mogelijkheden voor
produktie
van grootschalige topografische ,
thematische
en kadastraIe kaarten

5. ARC-INFO

D
verdere mogelijkheden
onbekend
(o.a.
rasters)

nee

uitgebreide
mogelijkheden voor de
produktie
van thematische kaarten

toepassingen
in de milieukunde en planologie.
koppeling met
database pakket
beschikbaar
bij de RPD

6. INFO-CAM
KERN-GEO-information system
tor Computer
Aided Management

D
F
T

nee

uitgebreide
mogelijkheden voor
produktie
van topografische , thematische en
kadastrale
kaarten

recent beschikbaar op
de markt
uitgebreide
mogelijkheden
voor gegevens
inwinning
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HARDWARE

ook toepassingen in
werktuigbouw ,
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koppeling met
database pakket
omvangrijk
pakket

VAX, IGOS
(PDP, microvax)
/

PRIME , VA X;
Tektroni x of
Westward
beeldschermen

PRIME,
verdere
mogelijkheden onbekend

micro POP
micro VAX
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Algemene berichten
KANS

om nagenoeg terstond antwoord te krijgen op de volgende vragen:

Sluimerende gegevens

De stuurgroep die zich bezig houdt met
de strategie-ontwikkeling van het Kadaster (het KANS-project) werkt aan een
aantal deelprojecten, waarvan het project
'Sluimerende gegevens' er één is.

- Hoeveel inschrijvingen staan er thans
open ten behoeve van de NMB tussen
de 200.000 en de 300.000 gld, waarbij
het een hypotheekvorm betreft met
gelijkblijvende annuteiten?
-

Genoemd project is opgestart omdat de
indruk bestaat dat de kadastrale en hypothecaire registratie gegevens bevat waarvoor bij derden belangstelling bestaat,
doch welke gegevens thans niet effectief
gebruikt worden. Het betreft vooral gegevens van statistische aard. De raadpleging hiervan zal gemakkelijker worden indien de gegevens in geautomatiseerde
vorm worden opgeslagen. Ten overvloede wordt opgemerkt dat reeds jaren in beperkte mate sluimerende gegevens worden verstrekt aan derden.
In het kader van het onderhavige project
is een voorlopige inventarisatie gemaakt
van de volgende onderwerpen:
a. Geaggregeerde
gevens

hypothecaire

ge-

Hierbij wordt gedacht aan het aandeel
van de diverse banken in de totale hypotheekmarkt, de hypotheekvormen per
bank en de indeling van de hypotheken in
categorieën van de hoofdsomgrootte.
Verschillende banken verrichten thans
onderzoeken in de openbare registers
om aan de hand van steekproeven een
inzicht te krijgen in genoemde zaken.
In het kader van het innovatieproject Megadoc/Docsyst te Zwolle is ook aandacht
aan het vorenstaande besteed . Er zijn
verschillende essentialia uit de hypothecaire inschrijvingen in het Megadoc/Docsyst systeem opgenomen, zodat met behulp van een aantal zoekcriteria diverse
vragen kunnen worden beantwoord. Inmiddels is de statistische functie van genoemd systeem te Zwolle (bevattende de
kadastrale gemeenten Diepenheim, Zeewolde, Zwolle en Zwollerkerspel) beproefd , waarbij het mogelijk is gebleken
IK 86/4

Hoeveel eerste hypotheken hebben
de RABObanken verstrekt op bedrijfspanden gedurende de laatste vijf
jaren?

- Voor welk bedrag aan 2e hypotheken
heeft de ABN het afgelopen jaar verstrekt aan particulieren?
- Hoeveel inschrijvingen staan er open
t.b.v. de AMRObank met een rentevoet beneden de zeven procent?
- Wat is het aandeel van de AMRObank
in de hypotheekmarkt voor woningen
over het jaar 1985?
- Ter adstructie wordt van de laatste
vraag het (gefingeerde) resultaat
weergegeven zoals dit uit het Megadoc/Docsyst systeem is verkregen:

Toelichting :
Uit de gegevens blijkt dat er in totaal
13067 inschrijvingen op woonhuizen in
het bestand voorkomen. In het jaar 1985
zijn er 1125 inschrijvingen genomen,
waarvan 1021 op woonhuizen. Het aandeel van de AMRObank in deze 1021 hypotheken is 219. Na totalisering blijkt dat
de AMRObank voor f 18.615.500,- aan
hypotheek heeft genomen, zijnde 18%
van het totaal.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat
het Kadaster reeds vele jaren hypothecaire gegevens verstrekt aan het CBS voor
statistische doeleinden.
b. Prijsontwikkeling landbouwgronden

In overleg met de Stichting Adviesbureau
Onroerende Zaken en de Directie der Domeinen is in OverijsseVeen proef uitgevoerd inzake de ontwikkeling van de prijzen van landbouwgronden.
Als voorbeeld volgt hier het resultaat van
het verkochte grasland in Ommen in de
maand december 1985:

Resultaat:
combinatie

en

rubriek

begrenzing

waarde

datum inschr.

tussen

onderpand

uitsluitend

01 -01-85
01 -01 -86
woonhuis

• • • ·eindresultaat· • • • :

combinatie

en
en

rubriek

begrenzing

waarde

datum inschr.

tussen

schuldeiser
onderpand

begint met
uitsluitend

01-01-85
01-01-86
AMRO
woonhuis

····eindresultaat···· ·

aantal

1125
13067
1021

aantal

1125
4304
13067
219
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