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Inleiding
Als gevolg van de verstedelijking en de industrialisatie in ons
land wordt de druk op het landelijk gebied steeds groter. Voorbeelden zijn:
/
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- de "verrommeling" van het landelijk gebied binnen de directe
invloedsfeer van de stedelijke agglemoraties;
- het illegaal storten van giftige stoffen met z'n enorme
gevolgen voor het milieu;
- de industrialisatie van de veehouderij met het probleem van de
mestoverschotten.
Deze ontwikkelingen hebben een duidelijke invloed op de inrichting en het beheer van het landelijk gebied en de daarmee
samenhangende politieke besluitvorming. Daarbij wordt kennis van
de plaatselijke situatie en met name de toegankelijkheid van
deze kennis - informatie en communicatie - steeds belaQgrijker.
We zien dan ook een duidelijke toename van het aantal geografische informatiesystemen waarbij gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheden die de automatisering biedt, zoals het digitaliseren van kaarten, het gebruik van grafische beeldschermen en het
gebruik van tekenmachines gekoppeld aan computers. Deze systemen
kunnen worden ingedeeld in:
- systemen waarbij de software al dan niet in combinatie met een
bepaalde hardware configuratie en organisatie centraal staat.
De informatie zelf en het doel waarvoor d_e__infqrmati.e _wo_r_d,_t_ _
gebruikt is hierbij niet of minder relevant (ARC-INFO, AUTOGIS,
INTERGRAPH, IDECAP, MAP, SALADIN);
- systemen waarbij het accent ligt op de informatie. De harden software zijn van ondergeschikt belang en het gebruik heeft
een algemeen karakter (BIS, CIAB, INSYRON, PAP);
- systemen waarbij het gebruik centraal staat. De hard- en software zijn van ondergeschikt belang en de informatie wordt bebepaald door het specifieke gebruik (CIN).
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In deze bijdrage wordt ingegaan op de Cult uurtechnische Inventarisatie Nederland (CIN) . Dit systeem behoort tot de catagorie waarbij het gebruik centraal staat. Het systeem wordt gebruikt in de planvormingsfase van landinrichtingprojecten ondermeer voor het ontwerpen van een toedelingsplan . Sterk vereenvoudigd houdt dit het onderling ruilen van gr ond van landbouwbedrijven in. Omdat vanaf de eerste ontwikkeling gebruik is gemaakt
van de computer heeft het systeem alle ontwikkelingen op het gebied van de automatisering meegemaakt. Belangrijke aspecten die
daarbij thans een rol spelen zijn : eenduidighe id van begrippen ,
flexibele invoer, gedecentraliseerd gebruik, gebiedsdekkende informatie, niet verouderde gegevens, flexibele uitvoer en koppeling met andere systemen.
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Cultuurtechnische inventarisatie Nederland
Het systeem van Cultuurtechnische Inventarisatie
Nederland (CIN) is in de jaren zestig ontwikkeld. Het is een
geografisch informatiesysteem voor de landinrichting, dat beschrijft wie welke grond in gebruik heeft, wat voor grond het betreft en hoe die grond wordt gebruikt [1]. De beschrijving heeft
betrekking op het landelijk gebied en richt zich vooral op het
gebruik van grond door agrariers . Ze is bedoeld om inzicht te
verschaffen in de mogelijkheden voor verbetering van de verkavelingssituatie van de agrarische bedrijven in een gebied . Dit
houdt in dat er, door uitruil van gronden tus s en de landbouwbedrijven onderling, naar gestreefd wordt de gr ond zo dicht mogelijk bij de boerderij te brengen. De gegevens worden in dat verband gebruikt voor:
het beschrijven van de bestaande situatie;
een rekenmodel dat is gebaseerd op het minimaliseren van de
transportafstand tussen de boerderij en de verschillende kavels;
het interactief inschetsen van de nieuwe situatie;
- het berekenen van de baten.
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beschrijving van de verwerkingsprocedure maakt
gegevens er toen en ook nu nog in het systeem
Allereerst dient een aantal kaarten beschikbaar
basisinformatie leveren voor het systeem. Dit

de topografische kaarten 1:10.000 of 1:5 . 000. Deze kaarten worden door de Topografische Dienst vervaardigd. Ze dienen als baais voor de hierna te noemen kaarten;
-de kaart met wegen en waterlopen . Op deze kaart staan de wegen
aangegeven, onderverdeeld naar voor landbouwverkeer toegankelijke en niet-toegankelijke wegen. Bij de voop landbouwverkeer
toegankelijke wegen is onderscheid gemaakt in verharde, semiverharde en onverharde wegen;

Automatisering in de jaren zestig
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kaarten waarin gelijke lijnelementen voorkomen . Dijvoorbeeld
de koppeling van de gebruikerskaart met de cultuurkaart waarbij
per cultuurtoestand de oppervlakte per kavel moet worden bere kend . Deze problemen zijn met voldoende nauwkeurigheid niet
volledig automati s ch op te lossen met als gevolg visuel e con trole en daardoor hoge kosten;
- het automatisch t e kenen van kaarten. liet automatisch tekenen
van thematische kaarten waarbij de topografische ondergrond
ontbreekt geeft problemen met de oriëntatie . Om dit prob l eem op
te lossen kunnen de thema's geplot worden op een topografische
ondergrond of daarmee fotografisch worden gecombineerd. Dit be tekent onder andere reproduktie-activiteiten en inpassingsproblemen .
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In de loop van de jaren zeventig nam het aantal computers en
het gebruik ervan sterk toe . Bij de Landinrichtingsdienst (LD),
de belangrijkste gebruiker van het systeem CIN, werden de provinciale directies door terminalverbindingen aangesloten op de centrale computer. Hierdoor ontstond de behoefte aan het decentraal
gebruiken van de cer1traal opgebouwde bestanden en nam ook de behoefte aan een flexibele in- en uitvoer toe. Het decentraal gebruiken van de bestanden riep nog een ander probleem ~p. Deze gebruikers werken er niet dagelijks mee wat betekent dat de programmatuur uiterst eebruikersvriendelijk moet zijn.
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De automatisering in de tachtiger jaren
De ontwikkeling van de automatisering in de jaren tachtig kenmerkt zich voor de landinrichting door een sterke toename van de
computerfaciliteiten en het verder ontwikkelen van geografische
informatiesystemen . Dit laatste gebeurt door de projectgroep
TINFOL (Technisch INFOrmatiesysteem voor de Landinrichting) die
is ingesteld door de LD en het ICW [5]. Het opbouwen van bestanden
van op kaart vastgelegde informatie en het koppelen van deze bestanden voor de projectvoorbereiding staan hierbij centraal . Vele van deze bestanden zijn onderling afhankelijk doordat het
dezelfqe lijn- of vlakelementen betreft. Zo kan een lijnelement
een sloot, een grens van een kavel, een natuurwetenschappelijk
waardevol element of een grens van een bepaalde cultuurtoestand
zijn. De problemen die bij het koppelen van dergelijke bestanden
ontstaan, zijn reeds gesignaleerd bij de verwerkingsprocedure van
de CIN in de jaren zeventig .

DIGTOP
Analyse van de informatie die bij de inrichting van het landelijk gebied een rol speelt, leert dat er veelal een relatie
bestaat met de fotogrammetrische kaart 1:10.000, die door de Topografische Dienst wordt vervaardigd (fig. 1). Deze kaart is echter thans en ook in de nabije toekomst niet in digitale vorm beschikbaar. Dit heeft er toe geleid dat in een samenwerkingsver-
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-de nauwkeurigheid van de fotogrammetrische kaart 1:10.000 wordt
benaderd.
Bebouwingen , symboli s che weergaven als dammen, dui kers , gemeentehuizen en kerktorens zijn niet in het bestand opgenomen .
Enige voordelen zijn:

k
Fig. 1. Deel van de fotogrammetrische t aar
tingsproject Duiven-Westervoor

- de koppelingsproblemen kunnen voor een belangrijk deel worden
opgelost;
- het digitaliseren van de kaarten en de daarmee samenhangende
werkzaamheden worden tot een mimimum beperkt;
- de kaartvervaardiging kan zonder tussenkomst van een reproduktieafdeling plaatsvinden;
-de kaarten kunnen qua schaal, vorm en bladligging worden afgestemd op het gebruik;
- de kaartvervaardiging kan worden afgestemd op de beschikbare
hulpmiddelen en de vereiste kwaliteit (printer, drumplotter,
tafelplotter, viltstift, graveernaald) ;
- de kaarten kunnen als basis dienen voor veldwaarnemingen waarmee, door gebruik van veldcomputers, de mees ~ directe vorm van
bestandsopbouw kan worden bereikt.

t van het landinrieh-

DIGKAV
Het opbouwen van een digitaal topografisch bestand met behulp
van DIGTOP-LI vormt een vast onderdeel van de verwerkingsprocedure van een cultuurtechnische inventarisatie. Op basis van di t
bestand is een methode ontwikkeld om een digitaal kavelbesta nd op
te bouwen (DIGKAV). In dit bestand is de reeds eerder genoemde
gebruikerskaart vastgelegd (fig. 3). De verwerking komt er op

fi he kaart van het
Deel van de gedigitaliseerde topogra s e
Fig. 2 . landinrichtingsproject Duiven-Westervoort
CV een systeem is ontwikkeld voor het
band van ICW, LD en RAET
d' itale topografische basiskaart
opbouwen en onderhouden van e:~LI~g(fig . 2) [6) . Daarbij is onder
voor de landinrichting (DIGTO
PH
ft- en hardware. Deze kaart
meer gebruik gemaakt van INTERGRA
so
geeft een zodanig beeld dat
- een goede geografische orientatie mogelijk is; te koppelen
alle elementen die van belang zijn voor daaraan
informatie is weergegeven;

Fig. 3. Deel van de gebruikerskaart van het landinrichtingsproject Duiven-Westervoort; resultaat van koppeling van
DIGTOP-LI en Cl
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neer dat uitgaande van het DIGTOP-bestand per kavel de topogra(lache grenzen, die tevens een kavelgrens zijn, worden gekopieerd
nnnr een ander niveau en ontbrekende kavelgren zen worden toegevoc~d . Dnarnaast wordt een centraal in de kavel gelegen punt
vastgelegd en de vormgeving van het gebruikers- en kavelnummer
verzorgd. Tenslotte wordt de ontsluitingsroute van de kavel gediillnllseerd, waarmee een koppeling met het wegennet mogelijk
wordt; dit in verband met het automatisch berekenen van de afltnnd van de kavel tot de boerderij.

- door het op eenvoudige wijze kunnen vervaardigen van bedrijfskaartjes zijn de voorwaarden geschapen voor het actualiseren
van de grondgebruikerssituatie.
Jaarlijks wordt met het systeem CIN 30 000 tot 40 000 ha. van het
landelijk gebied verwerkt. De totale verwerkte oppervlakte is
thans 1 300 000 ha. De verwerking vindt plaats bij het rekencentrum RAET CV .

Flexibele in- en output
Automatisering in de nabije toekomst
De op deze wijze opgebouwde grafische bestanden vormen de baals voor het decentraal aanmaken van flexibele grafische output .
Een van de onderdelen die op dit moment operationeel is, is het
uken van bedrijfskaartjes met behulp van een matrixprinter [7].
Op een dergelijk kaartje zijn de kavels van een bepaald landbouw~drljf weergegeven. Dit kaartje kan tevens een belangrijke rol
aann spelen bij het jaarlijks actualiseren van de grondgebruikerul tuntie.
Oa te kunnen voorzien in de behoefte aan het decentraal maken
van tabellarische output is door de LD het programmapakket FOCUS
ontwikkeld [8]. Dit pakket is gebruikersvriendelijk en flexibel
van opzet en is toegesneden op de werkzaamheden van de medewerkera van de provleiale directies. Dit betekent dat de tabellen
die In het verleden centraal werden vervaardigd nu door de gebruiker van het systeem worden vervaardigd op een moment en in
een vorm die hij wenst. Daarnaast is het mogelijk gemaakt het rekonaodel voor de toedeling (uitruil) decentraal uit te voeren
(IIITOVOL) [9]. Centraal is het interactief insc hetsen van de met
bet aodel berekende toedeling mogelijk geworden . Ook aan de invoerkant is de programmatuur zodanig gewijzigd dat een meer flealbelc invoer mogelijk wordt afhankelijk van de landinrichtingsproble~atiek in een bepaald gebied.

Stand

\'all

In de nabije toekomst zijn de volgende ontwikkelingen te
verwachten:
- het decentraal gebruik van de bestanden zal zich zowel grafisch
als niet-grafisch verder ontwikkelen met name op het gebied van
het interactief ontwerpen. De ontwikkeling op het gebied van de
personal computers zal daarbij een belangrijke rpl spelen;
- door het beschikbaar komen van de digitale topografische kaart
voor de landinrichting zal het opbouwen van bestanden van geo grafische informat i e die een zeer nauwe relatie heeft met de
topografie, zoals informatie over sloten en landschappelijke
elementen, sterk worden vereenvoudigd door het gebruik van
handzame veldcomputers waarin het lijnenbeeld van de basiskaart
is opgeslagen;
- de ontwikkelde methoden van opbouw en vcrwerking van geografische informatie zullen niet alleen gebruikt gaan worden voor de
cultuurtechnische inventarisatie maar ook voor andere inventarisaties die voor de planvoorbereiding een rol spelen. Ook een
uitbouw naar de totale problematiek van het inrichten en beheren van het landelijk gebied op locaal, regionaal, provinciaal
en nationaal niveau is te verwachten.

;;aken

De huidige stand van zaken van het systeem GIN is als volgt:
• bot systeem wordt voortdurend aangepast aan de ontwikkelingen
Jn de automatisering; daarbij moet onderschei d worden gemaakt
ln het opbouwen en het gebruik van bestanden;
• bet opbouwen van bestanden wordt centraal uit gevoerd, waardoor
de uniformiteit is gewaarborgd;
• bet opbouwen van de bestanden is sterk geautomatiseerd. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de techniek van het digitaliseren van
kenrten, de meest moderne apparatuur en een digitale topografiache bnsiskaart;
• bij het opbouwen van bestanden is flexibiliteit van de invoer
aerenliseerd;
• auutomntiseerde grafische output is centraal mogelijk, decentraal zijn de mogelijkheden in ontwikkeling;
• bet vervaardigen van flexibele tabellarische output en het gebruik van de bestanden voor modelberekeningen is decentraal
aogclljk.
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Tenslotte zal uit het voorgaande duidelijk zijn geworden dat
het geografisch informatiesysteem Cultuurtechnische Inventarisatie Nederland geen computerprogramma alleen is en geen gegevensbestand alleen. Het is een systeem voor het verzamelen, verwerken
en presenteren van geografische informatie gericht op het gebruik
van grond in het landelijk gebied . Naast hard- en software spelen
organisatorische aspecten als centrale en decentrale verwerking,
flexibele in- en uitvoer en koppeling van bestanden een belangrijke rol.
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