
 
 

Dienstspecificaties Invoer Baseline 4 
 

 

Versie 7.0 

 

Datum  8 november 2011 
Status  definitief 
   

 



 

 

 

Colofon  
 

Uitgegeven door  Rijkswaterstaat Data ICT Dienst 

Informatie  M.J. Vreeken 

Telefoon  015-2757048 

Fax   

Uitgevoerd door  M. Elorche en M.J. Vreeken 

Opmaak   

Datum  8-11-2011 

Status  definitief 

Versienummer  7.0 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 





 

8 november 2011 5 Dienstspecificaties Invoer Baseline Versie 7 

 

INHOUDSOPGAVE.......................................................................................... BLZ. 

 

1 PRODUCTOMSCHRIJVING ............................................................................. 7 

1.1 INLEIDING............................................................................................................................................... 7 

1.2 LEESWIJZER............................................................................................................................................ 7 

2 BASELINE...................................................................................................... 9 

2.1 BASELINE SYSTEEM ................................................................................................................................ 9 

2.2 OPBOUW BASELINE DATABASE ............................................................................................................. 9 

2.3 INHOUD VAN BASELINE ....................................................................................................................... 10 

2.4 ACTUALISATIE MET BEHULP VAN MAATREGELEN ................................................................................ 12 

2.5 MAATREGEL VOOR HET INVOEGEN VAN NIEUWE ECOTOOP VIA ECORUW ......................................... 13 

3 ALGEMENE EISEN........................................................................................ 15 

3.1 DIENSTSPECIFICATIE ........................................................................................................................... 15 

3.2 PROCESEISEN ....................................................................................................................................... 15 

3.3 PRODUCTEISEN..................................................................................................................................... 16 

3.3.1 Kwaliteitsrapportage ............................................................................................................. 16 

3.3.2 Baseline database .................................................................................................................. 16 

3.3.2.1 Bestandsopbouw ................................................................................................................................... 16 

3.3.2.2 Volledigheid............................................................................................................................................. 17 

3.3.2.3 Betrouwbaarheid................................................................................................................................... 17 

3.3.2.4 Reproduceerbaarheid .......................................................................................................................... 17 

3.3.2.5 Actualiteit................................................................................................................................................. 17 

3.3.2.6 Nauwkeurigheid en puntdichtheid .................................................................................................. 18 

3.3.2.7 Bruikbaarheid ......................................................................................................................................... 18 

3.3.2.8 Hydraulische juistheid......................................................................................................................... 18 

3.3.2.9 Eisen aan het handmatig toevoegen van hoogtelijnen........................................................... 18 

3.3.2.10 Afleiden hoogtelijnen uit Top10NL en AHN............................................................................... 21 

3.3.2.11 Overlap en Aansluiting ..................................................................................................................... 21 

4 BESTANDSPECIFIEKE EISEN ....................................................................... 23 

4.1 INLEIDING............................................................................................................................................. 23 

4.2 GRENZEN .............................................................................................................................................. 24 

4.2.1 Winterbed .................................................................................................................................. 24 

4.2.2 Oeverlijn..................................................................................................................................... 26 

4.2.3 Normaallijn................................................................................................................................ 28 

4.2.4 WC_Omtrek .............................................................................................................................. 29 

4.2.5 Er_<cover> .............................................................................................................................. 30 

4.3 HOOGTELIJNEN..................................................................................................................................... 32 

4.3.1 Algemeen ................................................................................................................................... 32 

4.3.2 Hoogteverschillijnen .............................................................................................................. 32 

4.3.3 Bandijk........................................................................................................................................ 36 

4.3.4 Breuklijn ..................................................................................................................................... 38 

4.3.5 Kades........................................................................................................................................... 41 

4.3.6 Kribben ....................................................................................................................................... 43 

4.4 HOOGTEPUNTEN ................................................................................................................................... 45 

4.4.1 Hoogtes winterbed ................................................................................................................. 45 

4.4.2 Hoogtes zomerbed ................................................................................................................. 47 

4.4.3 Hoogtes plassen ...................................................................................................................... 49 

4.5 MEETPUNT............................................................................................................................................. 50 

4.5.1 Meetpunten ............................................................................................................................... 50 

4.5.2 Uitvoerlocaties ......................................................................................................................... 51 

4.6 OPPWATER ............................................................................................................................................ 52 

4.6.1 Plassen........................................................................................................................................ 52 

4.7 OVERIG ................................................................................................................................................. 54 



 

8 november 2011 6 Dienstspecificaties Invoer Baseline Versie 7 

 

4.7.1 Bronnen en putten ................................................................................................................. 54 

4.7.2 Kunstwerken............................................................................................................................. 55 

4.8 RIVGEOM............................................................................................................................................... 56 

4.8.1 Rivieras....................................................................................................................................... 56 

4.8.2 Rivierkilometrering................................................................................................................. 57 

4.9 RUWHEID .............................................................................................................................................. 58 

4.9.1 Ecotopen .................................................................................................................................... 58 

4.9.2 Ecoruw ........................................................................................................................................ 59 

4.9.3 Bomen......................................................................................................................................... 61 

4.9.4 Heggen ....................................................................................................................................... 62 

4.9.5 Lanen........................................................................................................................................... 63 

4.9.6 Zomerbed .................................................................................................................................. 65 

4.9.7 Hoogwatervrij........................................................................................................................... 66 

4.9.8 Hoogwatervrije lijnen ............................................................................................................ 68 

5 AANLEVERING DOOR OPDRACHTGEVER...................................................... 69 

6 AFLEVERING ............................................................................................... 71 

7 REFERENTIES.............................................................................................. 73 

BIJLAGE A. EISEN KWALITEITSRAPPORTAGE................................................... 75 

BIJLAGE B. BASELINE DATASTRUCTUUR........................................................... 78 

BIJLAGE C.  RUWHEIDSCODERING ECOTOPEN ................................................. 83 

BIJLAGE D. DTB-NAT CONVERSIESLEUTEL........................................................ 97 

BIJLAGE E. BEGRIPPENLIJST............................................................................ 99 

BIJLAGE F. METADATA SJABLOON MAATREGELEN (VOORBEELD) ................... 103 

MAATREGEL MA_ADMKLEI_A2........................................................................ 103 

BIJLAGE G. SCHEMATISATIE VOLGORDE (AANBEVOLEN) ............................... 107 

BIJLAGE H. AFKORTINGEN VAN RIVIERTAKKEN............................................. 109 

 



 

8 november 2011 7 Dienstspecificaties Invoer Baseline Versie 7 

 

1 Productomschrijving 

1.1 Inleiding 
Baseline is een ArcInfo database en –applicatie voor de opslag, het raadplegen, 
bewerken en presenteren van riviergegevens. Deze gegevens worden gebruikt bij 
berekeningen met hydraulische modellen zoals SOBEK, WAQUA en Delft3D. Deze 
modellen worden onder andere toegepast bij het bepalen van hydraulische 
randvoorwaarden en WBR-vergunningverlening (WBR=Wet Beheer 
Rijkswaterstaatswerken, opgenomen in de Waterwet). 
 
De Baseline database bevat gegevens over bodemhoogte. Ook de ligging van kades en 
kribben, en hoogwatervrije gebieden, vegetatie, oppervlaktewateren en meetpunten en 
dergelijke zijn in Baseline vastgelegd. De Baseline database wordt regelmatig 
geactualiseerd met de meest recente bronbestanden. De bronbestanden voor deze 
actualisatie zijn onder andere: Digitaal Topografisch Bestand (DTB-nat), lodingen, 
Ecotopenkaarten, Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) en Top10NL. 
 
De Dienstspecificaties Invoer Baseline zijn opgesteld om bovenstaande bronbestanden op 
eenduidige en reproduceerbare wijze om te zetten naar een Baseline databestand. 
Gebruikers van dit document zijn diegenen die bovenstaande bronbestanden om zullen 
zetten naar een Baseline databestand.   
Dit document bevat naast producteisen tevens een aantal minimale eisen waaraan de 
actualisatie methode moet voldoen. Deze eisen dienen ter borging van de eenduidigheid 
en reproduceerbaarheid van het Baseline databestand.  
 

1.2 Leeswijzer 
Dit document bevat specificaties voor de omzetting van brongegevens naar een Baseline 
database. Het is een zelfstandig te lezen document voor de actualisatie van een Baseline 
database en is als zodanig een integratie en actualisatie van de documenten Baseline 
Maatregelen – eisen en richtlijnen (Vos, 2007) en het Dataprotocol Baseline  4.03 (RIZA, 
2004a), aangevuld met specifieke eisen die gelden voor de actualisatie vanuit eerder 
genoemde bronbestanden. Indien deze dienstspecificaties in strijd zijn met het 
Dataprotocol, zijn de Dienstspecificaties leidend. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de voor de gebruiker relevante rivierkundige terminologie en 
algemene schematiseerstandaarden. Vervolgens gaat hoofdstuk 3 in op de eisen die aan 
het product gesteld worden. In hoofdstuk 4 worden bestandspecifieke eisen ten behoeve 
van de omzetting van bronbestanden naar het betreffende Baseline bestand gesteld. 
Hoofdstuk 5 en 6 ten slotte beschrijven respectievelijk de eisen voor de aanlevering van 
de bronbestanden en de oplevering van het eindproduct. 

Meer informatie over de te gebruiken bronbestanden is te vinden in de  
Projectspecificaties, behorende bij de opdracht. Deze Projectspecificaties worden met de 
om te zetten bronbestanden mee aangeleverd. 

Voor een eenduidige interpretatie van begrippen en afkortingen in deze 
dienstspecificaties wordt verwezen naar de begrippenlijst in bijlage E. 
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2 Baseline 

2.1 Baseline systeem 
Baseline is een GIS database en -applicatie waarmee op eenduidige wijze de ruimtelijke 
aspecten van modelschematisaties voor WAQUA, SOBEK en Delft3D worden vervaardigd.  
De ruimtelijke gegevens in Baseline geven een geografisch en rivierkundig adequate 
beschrijving van een gebied. Deze gebiedsbeschrijving wordt vervolgens met behulp van 
conversie tools omgezet naar een WAQUA, SOBEK of Delft3D schematisaties. Deze 
omzetting is geen onderdeel van voorliggende dienstspecificaties. 
 
De meest recente Baseline database is J11_4 (voor Rijn en Maas). Deze database is 
opgebouwd conform het Baseline Dataprotocol 4.03 (RIZA, 2004a). De dienstspecificaties 
beschrijven de wijze van actualisatie van dit meest recente bestand en zijn gebaseerd op 
het gebruik van Baseline versie 4.03.  
Verschillende projecten gebruiken ook oudere versies van Baseline. Zo maken grote 
rivierkundige projecten zoals Ruimte voor de Rivier en Maaswerken gebruik van Baseline 
3.31 in plaats van Baseline 4. Baseline 4 was bij aanvang van deze projecten namelijk 
nog niet beschikbaar. Om consistentie te waarborgen gedurende de doorlooptijd van 
deze projecten is tot op heden nog niet de overstap gemaakt van Baseline 3 naar 
Baseline 4.  
In 2010 is Baseline 5 gereed gekomen, de nieuwe versie van de applicatie. Hierin is 
voorzien in een functionaliteit die maatregelen, gebouwd in Baseline 4 kan omzetten naar 
5 en vice versa. Daarom zullen deze specificaties ook in de toekomst bruikbaar blijven. 
 
Baseline wordt behalve in Nederland ook in Duitsland en België gebruikt. Het Baseline 
Dataprotocol 4.03 gaat ook in op de in Duitsland voorhanden zijnde bronbestanden. De 
Dienstspecificaties gaan niet in op actualisatie met behulp van buitenlandse 
databestanden. Uitgangspunten van de dienstspecificaties zijn de in Hoofdstuk 1 
genoemde bronbestanden.  
De Baseline database wordt beheerd door Deltares. De applicatie is in beheer bij HKV-MX 
Systems. De helpdesk is te bereiken via http://www.ibaseline.nl/. 
 

2.2 Opbouw Baseline database 
Een Baseline database is een verzameling van ArcInfo workspaces, met daarin ArcInfo 
coverages en TINs. De opbouw van een Baseline database (ook wel Baseline-boom 
genoemd) is vastgelegd, dus voor elke Baseline-boom gelijk. Bijlage B geeft de Baseline-
boom weer. § 2.3 gaat dieper in op ArcInfo, coverages en workspaces. 
 
Er worden drie typen Baseline-bomen onderscheiden: referentie, variant en maatregel. 
Referenties en varianten bevatten alle in het Baseline Dataprotocol benoemde 
workspaces en coverages. Met behulp van maatregelen worden gebiedsveranderingen 
(bijv. de aanleg van nevengeulen of het verlagen van zomerkades) in de Baseline 
referentie opgenomen (ingemixt). Het resultaat van deze opname is een Baseline variant. 
Maatregelen bevatten alleen die coverages die de wijziging beschrijven. Een maatregel 
bevat wel alle in het Dataprotocol opgenomen workspaces. 
 
Een volledige Baseline-boom bestaat uit basisbestanden, afgeleide bestanden en 
geconverteerde bestanden. Basisbestanden zijn door de gebruiker gemaakte bestanden 
die de geografische kenmerken van het gebied (bijvoorbeeld hoogtepunten, kades en 
dijken, vegetatie etc) weergeven. 
Afgeleide bestanden zijn bestanden die met behulp van in Baseline aanwezige tools 
worden vervaardigd op basis van de basisbestanden. Deze afgeleide bestanden vatten de 
kenmerken van overeenkomende basisbestanden samen in een bestand (bijvoorbeeld 
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een overlaten-bestand bevat de ligging en kenmerken van zowel kribben, 
hoogteverschillijnen als kades). 
Geconverteerde bestanden zijn geen ArcInfo bestanden, maar bestanden die geschikt 
zijn voor gebruik met de hydraulische modellen SOBEK, WAQUA of Delft3D. Deze worden 
geconverteerd uit de afgeleide bestanden en deels uit de basisbestanden. 
Afgeleide en geconverteerde bestanden in een Baseline-boom zijn altijd reproduceerbaar 
indien dezelfde softwareversie van Baseline en dezelfde basisbestanden / 
modelrekenroosters worden gebruikt. 
 

2.3 Inhoud van Baseline   
De Baseline database is een verzameling databestanden (ArcInfo coverages in ArcInfo 
workspaces). Elke Baseline coverage beschrijft een deel van de complete dataset. In de 
applicatie Baseline worden verschillende coverages samengevoegd tot een aantal 
beschrijvende bestanden. Voor WAQUA zijn dit: bodemhoogte, ruwheid en overlaten. 
Deze zijn hieronder beschreven. Daarnaast zijn in de Baseline database ook coverages 
opgenomen die direct als invoer dienen voor de hydraulische berekeningen (bijvoorbeeld 
de ligging van meetpunten).  Verder zitten er in een Baseline database nog aanvullende 
coverages en tekstbestanden ten behoeve van de bouw van SOBEK of Delft3D 
schematisaties. Deze aanvullingen worden in deze dienstspecificaties niet beschreven. 
 
Bodemhoogte 

De bodemhoogte is een nauwkeurige beschrijving van de hoogte van het maaiveld in het 
winterbed, de diepte van plassen, nevengeulen en de hoofdgeul. De bodemhoogte is een 
van de parameters die van invloed is op de doorstroming van water door het gebied.  
De bodemhoogte is opgeslagen als TIN (Triangulated Irregular Network), en wordt 
opgebouwd uit de volgende bestanden (Figuur 1): 

• hoogteverschillijn (hoogtelijnen); 
• breuklijn (hoogtelijnen); 
• bandijk (hoogtelijnen); 
• winbedhgt (hoogtepunten); 
• zombedhgt (hoogtepunten); 
• plashgt (hoogtepunten); 
• winbed (vlak(ken), begrenzing TIN) 

 
Figuur 1. Bodemhoogte en bestanden die gebruikt worden voor de opbouw van dit bestand. 
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Hoogteverschillijnen, breuklijnen en bandijken zijn lijnbestanden, waaraan 
hoogtegegevens gekoppeld zijn. De ligging van deze lijnen geeft de aanwezigheid van 
een knik in het maaiveld aan.  
 

Ruwheid 

Naast bodemhoogte is ook de hydraulische ruwheid van het oppervlak van groot belang 
voor de doorstroming. Door een gebied met dicht bos (hoge ruwheid) stroomt water veel 
moeilijker dan over vlak gemaaid grasland (lage ruwheid). Naast vegetatie en plassen 
wordt ook de ligging van gebouwen en andere niet-overstroombare locaties in het 
ruwhedenbestand opgenomen.  
In Baseline zijn drie afgeleide bestanden die de ruwheid uitdrukken: ruwheidv (vlak), 
ruwheidl (lijn) en ruwheidp (punt) (Figuur 2). Deze worden opgebouwd uit de volgende 
bestanden: 
 

• ruwheidp (punten voor ruwheidsbepaling) 
o opgebouwd uit bomen; 
o lanen 

• ruwheidl (lijnen voor ruwheidsbepaling) 
o opgebouwd uit heggen 

• ruwheidv (vlakken voor ruwheidsbepaling) 
o opgebouwd uit ecoruw (afgeleid bestand van ecotoop); 
o zombed 
o plassen 
o hwatvrij_v 

 

 
Figuur 2. Opbouw ruwheid in Baseline met lijnen, vlakken en punten. 

 
Overlaten 

Kribben, kades en steile taluds hebben directe invloed op de doorstroming van water 
omdat ze extra energieverlies genereren. Deze elementen zijn niet opgenomen in de 
bodemhoogte, maar worden in Baseline afgeleid naar een apart lijnenbestand: overlaten. 
WAQUA handelt energieverlies door bodemwrijving (bepaald uit de lokale waterdiepte en 
de lokaal aanwezige vegetatie) en energieverlies door overlaatwerking op aparte wijze af 
tijdens de berekeningen. 
Het afgeleid bestand Overlaten wordt opgebouwd uit de volgende Baseline lijnbestanden 
(Figuur 3): 
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• hoogteverschillijn (zit ook in bodemhoogte, maar wordt ook in overlatenbestand 

opgenomen om energieverlies te berekenen) 
• kade 
• krib 

 

 
Figuur 3. Overlaten in Baseline. Kribben en kades zijn relatief smalle elementen en zijn daarom niet 
opgenomen in het bodemhoogtemodel. Hoogteverschillijnen geven de bovenkant van een steil 
talud bij een terreinsprong aan en worden zowel in de bodemhoogte als in het overlatenbestand 
opgenomen. 

 

2.4 Actualisatie met behulp van maatregelen 
Wijzigingen in de Baseline database worden ingevoerd met behulp van maatregelen. In 
de Baseline referentie wordt een Baseline maatregel ingemixt; het resultaat is een 
Baseline variant. Het inmixen wordt in de applicatie Baseline uitgevoerd met behulp van 
de functie ‘Maatregelenmixer’.  
 
De Baseline referentie wordt door de Opdrachtgever aangeleverd en dient als basis voor 
de aanpassing. Daarnaast levert de Opdrachtgever de actuele bronbestanden voor het 
aan te passen gebied. Deze bronbestanden moeten worden vertaald naar een Baseline 
maatregel. In de Baseline maatregel wordt alleen die informatie opgenomen die voor de 
actualisatie noodzakelijk is.  
Bijvoorbeeld bij het verleggen en verlagen van een kade. In deze situatie worden twee 
bestanden in de maatregel opgenomen. Het eerste bestand geeft aan binnen welk gebied 
de oude kade verwijderd dient te worden: de erase-coverage. Het tweede bestand is de 
beschrijving van de nieuwe ligging van de kade (een toevoeg-coverage). Bij het inmixen 
van deze maatregel in de Baseline referentie worden eerst alle kades verwijderd die 
binnen de omtrek van de erase-coverage liggen, daarna wordt de nieuwe kade uit de 
toevoeg-coverage toegevoegd. Het resultaat is een variant op de referentie, waarin de 
betreffende kade is aangepast. 
In de Baseline maatregel worden twee tekstbestanden opgenomen; toevoeg_lijst en 
erase_lijst. Deze twee tekstbestanden bevatten lijsten van de erase- en 
toevoegcoverages die de maatregel bevat. De Maatregelenmixer gebruikt deze 
bestanden bij het inmixen.  
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Deze methode past alleen die bestanden aan, die daadwerkelijk aangepast moeten 
worden. Het voorbeeld geeft een aanpassing van een kade aan. Deze aanpassing betreft 
niet een aanpassing van de vegetatie. Deze wordt dus ook niet in de maatregel 
opgenomen. Hierdoor blijft de vegetatie in de variant gelijk aan die in de referentie. Met 
deze methode worden maatregelen onafhankelijk van elkaar gebruikt.  
Door deze methode te gebruiken, hoeven bestanden die ongewijzigd blijven niet 
opgenomen te worden in de maatregel, waardoor deze zo klein mogelijk blijft.  
 

2.5 Maatregel voor het invoegen van nieuwe ecotoop via ecoruw 
Op het moment dat er een nieuwe of een herziene ecotopenkartering beschikbaar komt 
moet deze omgezet worden naar een maatregel. In deze maatregel zit ook de verwerking 
van de plassen en van de erasebestanden voor de heggen, bomen en lanen. Vervolgens 
wordt deze maatregel ingemixt. 
 
Het toevoegen van een nieuwe ecotoop via ecoruw gaat m.b.v. een maatregel. Deze 
maatregel dient ook erase bestanden te bevatten voor heggen, bomen en lanen wanneer 
deze door de nieuwe ecoruw-vlakken zijn komen deze liggen binnen  onderstaande 
contouren van de ecoruwcodes; 

• zachthoutstruweel (Ruw_code=1231) 
• griend (Ruw_code=1232) 
• doornstruweel (Ruw_code=1233) 
• zachthoutproductiebos (Ruw_code=1242) 
• hardhoutooibos (Ruw_code=1244) 
• zachthoutooibos (Ruw_code=1245) 

Ruwheidp en ruwheidl mogen dus niet overlappen met ruwheidv. 
 
N.B.: De plasomtrekken uit DTB en uit ecotopen passen nooit precies op elkaar, omdat 
deze op verschillende detailniveaus worden ingewonnen. Om de aansluiting met de 
hoogtegegevens (breuklijnen e.d.) en de indeling van de hoogtepunten in winbedhoogte 
en plashoogte uit het DTB niet te verliezen, is er voor gekozen om ook in ecoruw de 
plassenomtrek uit het DTB te gebruiken. Daarbinnen worden de plassen wel volgens 
het ecotopenbestand bestand onderverdeeld en met ruw_codes gecodeerd in ecoruw. Zie 
hiervoor ook § 4.6.1. 
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3 Algemene eisen 

3.1 Dienstspecificatie 
De Dienstspecificatie Invoer Baseline 4 bevat specificaties voor de omzetting van 
bronbestanden naar een Baseline database volgens het Baseline 4.03 protocol zoals 
beschreven in het Dataprotocol Baseline 4.03 (RIZA, 2004a).  
 
De onderhavige Dienstspecificatie Invoer Baseline beschrijft de standaard dienst. Indien 
in een project op onderdelen wordt afgeweken van deze specificatie, is een nadere 
omschrijving hiervan opgenomen in de projectspecificatie. Voor deze onderdelen is het in 
de projectspecificatie gestelde leidend. 
De projectspecificatie geeft aanvullende informatie bij een specifieke opdracht tot het 
maken van maatregelen. 

3.2 Proceseisen 
De Baseline database wordt opgebouwd uit verschillende bronbestanden. Deze 
bronbestanden zijn wat betreft dekking, volledigheid, actualiteit, etcetera niet gelijk. Bij 
de omzetting van deze brongegevens naar Baseline moet de volgende rangorde worden 
aangehouden. Tabel 3.1 vat deze rangorde samen. Dit is een standaard rangorde. In 
projecten kan sprake zijn van aanvullende recentere opnamen of bronbestanden van een 
hogere rangorde. In dat geval is een nadere omschrijving opgenomen in de 
projectspecificatie. 
 
Tabel 3.1. Rangorde in gebruik bronbestanden.  

 
1. DTB-Nat 

DTB-nat is het belangrijkste bronbestand voor alle hoogte-elementen in het winterbed. 
Daarnaast dient DTB-nat te worden gebruikt voor de ligging van hoogwatervrije terreinen 
en lijnvormige en puntvormige vegetatie-elementen. 
 
2. Top10NL  en de meest actuele versie van het AHN 

Indien DTB-nat niet beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van Top10NL als het eerste 
alternatief voor de ligging van relevante data. Voor bepaling van de hoogte wordt gebruik 
gemaakt van het AHN.  
Het AHN wordt gebruikt voor de bepaling van de bodemhoogte in het winterbed. Het AHN 
is niet bruikbaar voor de bepaling van bodemhoogtes van oppervlaktewateren. Bij 
bebouwd gebied dient er rekening mee gehouden te worden dat gebouwen niet uit de 
data gefilterd zijn. Dit is wel gebeurd bij losstaande gebouwen in het landelijk gebied. Zie 
hiervoor ook §4.9.7. 
 
3. Bronbestanden zonder rangorde 

Voor onderstaande gegevens is geen sprake van een rangorde: 
a. De meest recente ecotopenkartering wordt gebruikt voor de 

vlakdekkende ecotoop-opname in Baseline.  
b. Het meest recente lodingenbestand wordt gebruikt voor de bepaling van 

de bodemhoogte van het zomerbed en (indien aanwezig) van plassen. 
c. Dijkringenbestand voor winterbedbegrenzing (zie § 4.2.1) 
d. Normaallijn (zie § 4.2.3). Deze wordt door de Opdrachtgever aangeleverd. 
e. Rivieras (zie § 4.8.1). Deze wordt door de Opdrachtgever aangeleverd. 
f. Rivierkm (zie § 4.8.2). Deze wordt door de Opdrachtgever aangeleverd. 

 

Volgorde Bronbestand 
1 DTB-nat 
2 Top10NL, AHN + Orthofotomozaïek   
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3.3 Producteisen 

3.3.1 Kwaliteitsrapportage 

De kwaliteitsrapportage beschrijft het resultaat van het doorlopen van het project- en 
kwaliteitsplan van de opdrachtnemer. Zo wordt voor de Opdrachtgever aantoonbaar dat 
het geleverde product (de Baseline maatregel) voldoet aan de productspecificaties. 
Bijlage A bevat eisen die gelden voor de kwaliteitsrapportage . 
 

3.3.2 Baseline database 

De op te leveren Baseline maatregel moet voldoen aan een aantal eisen. Deze eisen 
hebben betrekking op de: 

• bestandsopbouw; 
• volledigheid;  
• betrouwbaarheid; 
• reproduceerbaarheid; 
• actualiteit; 
• nauwkeurigheid en puntdichtheid;  
• overlap en aansluiting van gegevens. 
• bruikbaarheid: de maatregel moet werken (d.w.z. ingemixt kunnen worden in de 

bijbehorende referentie) zowel bij de opdrachtnemer, de Opdrachtgever of een 
derde partij 

• hydraulische juistheid: de maatregel moet uiteindelijk in de modelberekeningen 
tot een realistisch effect leiden.  

In de hierna volgende paragrafen wordt per producteis beschreven wat deze eis inhoudt. 
 

3.3.2.1 Bestandsopbouw 

 
Inhoud 
De Baseline boom (maatregel-database) bevat op de eerste plaats de Baseline 
databestanden (erase- en toevoegbestanden). Ten tweede bevat deze een metadata 

document (conform sjabloon in Bijlage F) dat de maatregel en de argumentatie van de 
opname-beslissingen beschrijft. Het is van groot belang dat deze tijdig en juist wordt 
ingevuld, omdat inhoudelijke controle van de opgeleverde maatregel door de Regionale 
Diensten anders niet mogelijk is. Doel van de metadata is de reproduceerbaarheid van de 
maatregel. Daarvoor is het vooral nodig  hierin aan te geven: 

o Welke versie van de Dienstspecificaties is gebruikt 
o Op welke punten daarvan afgeweken is en 
o Waarom (b.v. op verzoek van de RD).  

Voor de volgorde van inmixen van maatregel is het van belang aan te geven vanaf welke 
datum de maatregel geldig is. Deze informatie wordt door de Regionale Dienst 
aangeleverd. Ook dient de metainformatie een overzichtskaartje in PDF te bevatten van 
het maatregelgebied. Tot slot bevat de maatregel-database de bestanden toevoeg_lijst 

en erase_lijst, waarin opgenomen is welke Baseline databestanden aangepast worden. 
Deze bestanden worden opgeslagen in de map ‘metainfo’. 
 
Structuur 
De vereiste datastructuur voor Baseline maatregelen is opgenomen als bijlage B.  
Overige relevante vectorbestanden dienen opgeleverd te worden als ESRI-Shapefile. 
Rasterbestanden worden als ESRI-grid, Erdas Imagine-img of (Geo)tiff-bestand 
opgeleverd. Deze overige bestanden worden in de Baseline-boom geplaatst onder 
DATA/source. Ook toegeleverde bronbestanden zoals grids van lodingen, tekeningen etc 
worden onder DATA/source geplaatst. 
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Extra aandachtspunten bij de bestandsopbouw 
Om vastlopen van sommige bewerkingen in ArcInfo te voorkomen mag de totale 
padlengte, inclusief de naam van de coverage niet groter zijn dan 80 karakters, 
Daarnaast is ook de naamlengte van een coverage beperkt tot 13 karakters. Ook spaties 
zijn niet toegestaan. Om problemen te voorkomen, is een standaard naamgeving 
vastgesteld. Deze wijkt op sommige punten af van ArcInfo-conventies.  
De naam van een maatregel mag niet meer dan 13 karakters bevatten en wordt als volgt 
ingedeeld (conform Vos, 2007): 

• de eerste twee posities zijn letters en worden gebruikt om de riviertak of het 
water waarop de maatregel van toepassing is, aan te duiden. Bijvoorbeeld (zie 
Bijlage H voor een volledige opsomming): 

o rt (Rijntakken) 
o zm (Zandmaas) 
o wl (Waal) 

• de derde positie is een underscore (_) 
• de vierde t/m de tiende positie is vrij in te vullen, en kan gebruikt worden om de 

maatregel te omschrijven. De maximale lengte van dit deel is zes karakters, maar 
mag minder zijn. Als dit minder karakters zijn, is geen aanvulling tot de 10e 
karakter nodig.  

• de 11e positie bestaat uit een underscore 
• de 12e positie is een letter, waarmee de volgorde bij het inmixen wordt 

aangegeven (a is de eerste maatregel die ingemixt wordt, en zo verder) 
• de 13e positie is een cijfer die aangeeft welke versie van de maatregel het betreft 

Op alle overige punten geldt het Dataprotocol Baseline 4.03. 
 
Om te voorkomen dat maatregelnamen worden gekozen die reeds in gebruik zijn, dient 
de naam van de maatregel afgestemd te worden met de RD indien deze nog niet bekend 
is.  
 

3.3.2.2 Volledigheid 

Door de opdrachtnemer wordt een volledige Baseline maatregeldatabase opgeleverd 
(100% gebiedsdekkend). Alle Baseline databestanden die een verandering in het gebied 
beschrijven dienen in deze maatregeldatabase te worden opgenomen. Dit geldt voor 
zowel toevoeg- als erase-coverages. Ook dienen de bestanden erase_lijst en 
toevoeg_lijst aanwezig te zijn, alsook de complete metadata.  
 

3.3.2.3 Betrouwbaarheid 

De betrouwbaarheid van het opgeleverde product dient aantoonbaar te zijn geborgd in de 
meegeleverde kwaliteitsrapportage conform Bijlage A. De kwaliteitsrapportage wordt 
opgeslagen in de map Metadata. 
 

3.3.2.4 Reproduceerbaarheid 

Voor de reproduceerbaarheid van de opgeleverde producten dient de omzetting 
uitgevoerd te zijn conform de in Hoofdstuk 1 gestelde bestandspecifieke eisen. 
 

3.3.2.5 Actualiteit 

De actualiteit van het opgeleverde product is afhankelijk van de actualiteit van de 
gebruikte bronbestanden. Wanneer door de Opdrachtgever aanvullende en actuelere 
bestanden meegeleverd worden (naast de in § 3.2 gestelde bestanden), dient door de 
Opdrachtgever aangegeven te worden welke prioriteit gesteld wordt met betrekking tot 
opname uit de verschillende bestanden. 
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3.3.2.6 Nauwkeurigheid en puntdichtheid 

De nauwkeurigheid van de Baseline database is afhankelijk van de gebruikte 
bronbestanden. De nauwkeurigheid van de gebruikte bronbestanden is de 
nauwkeurigheid die minimaal moet worden aangehouden. 

3.3.2.7 Bruikbaarheid 

De opdrachtnemer dient in de kwaliteitsrapportage op te nemen dat de maatregel getest 
is op de geschiktheid voor  

A. inmixen in het door de Opdrachtgever aangeleverde referentiemodel.  
B. het bouwen van een TIN 
C. het maken van de afgeleide bestanden 
D. het omzetten naar WAQUA 
E. het omzetten naar de Baseline 5 configuratie 

 
In de projectbeschrijving wordt aangegeven of hierbij de varianten en afgeleide en 
geconverteerde bestanden mee moeten worden opgeleverd of niet. 

3.3.2.8 Hydraulische juistheid 

Het bouwen van een maatregel is niet het 1:1 het selecteren en omzetten van de shapes 
uit het DTB naar de Baseline structuur. Deels berust het bouwen van een maatregel op 
de juiste INTERPRETATIE van de bronbestanden. Het is daarom van groot belang voor de 
inhoudelijke kwaliteit van de maatregel, dat de omzetting  wordt gedaan met kennis van 
hydraulische modellen, zodat er beoordeeld kan worden wat de impact is van de 
informatie in de maatregel op de uiteindelijke modelberekeningen. Alleen zo kan 
gegarandeerd worden dat de keuzes in de verwerking van de broninformatie de juiste 
zijn. Ingeval van twijfel zal een oplossingsvoorstel gedaan moeten worden aan de RD, 
voor men verder gaat met de uitvoering. Al deze keuzes moeten vastgelegd worden in de 
metadata. 

3.3.2.9 Eisen aan het handmatig toevoegen van hoogtelijnen 

Voor het handmatig toevoegen van hoogtelijnen (hoogteverschillijnen, breuklijnen, 
kades, kribben of bandijk) gelden criteria om een correcte opbouw van de bodemhoogte 
te waarborgen.  Deze criteria worden hieronder beschreven. Ook hoogtelijnen die 
gebaseerd zijn op de geometrie uit Top10NL moeten op onderstaande wijze 
geclassificeerd worden (zie § 3.3.2.10).  
Het volgende stuk beschrijft hoe de bodemhoogte met behulp van hoogtelijnen 
geschematiseerd moet worden. Het gaat hierbij om alle lijnelementen die bij het 
aanmaken van het bodemhoogte TIN gebruikt worden. 
Wanneer bij hoogtelijnen naast kruinhoogtes ook teenhoogtes (links en rechts) moeten 
worden toegekend, is de kijkrichting van de lijn leidend (Figuur 4).  

 
Figuur 4. Richting lijn en bepaling linker- en rechterzijde. De richting van lijnen is onafhankelijk van 
de stroomrichting.  
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Insteeklijnen 

De insteeklijn is de grenslijn tussen het onveranderde maaiveld en een ophoging of 
vergraving en beschrijft de buitenste grens van een bodemhoogteverandering. Bij de 
schematisatie moeten alleen op de plaatsen waar de geometrie is gewijzigd, de 
wijzigingen in het TIN optreden. Bij elke vergraving of ophoging is het daarom belangrijk 
dat de insteeklijn geschematiseerd wordt. Een hoge puntdichtheid (veel vertices) is 
hierbij essentieel om zo verstoringen in het TIN buiten de insteeklijn minimaal te houden. 
Hiervoor wordt een afstand van 5 meter tussen de opeenvolgende vertices aangehouden. 
De hoogte van de punten op de vertices wordt bepaald uit het TIN van de ongewijzigde 
situatie. 
In de breuklijnen van een maatregel wordt in principe geen insteeklijn meegenomen. 
behalve wanneer er wel een grote wijziging in de bodemhoogte plaatsvindt en deze niet 
duidelijk door een breuklijn of hoogteverschil uit het DTB-nat begrenst wordt. Dit moet 
vooraf met de opdrachtgevende Regionale Dienst besproken worden. 
 
 
Hoogtelijnen 

Om een vergraving of ophoging (binnen de insteeklijn) weer te geven, worden alleen de 
overgangen in het talud met hoogtelijnen geschematiseerd. Om de omvang van de 
datasets zo klein mogelijk te houden, is het gebruik van iso-hoogtelijnen niet toegestaan.  
De triangulatie bepaalt de tussenliggende vlakken automatisch goed. Om de triangulatie 
tussen een insteeklijn (vertices om de 5 meter) en een min of meer parallel lopende 
hoogtelijn soepel te laten verlopen (d.w.z. te voorkomen dat de driehoeken te groot 
worden), dient de afstand tussen de opeenvolgende vertices van de hoogtelijn niet te 
groot te worden.  
 
Voor de puntdichtheid van hoogtelijnen gelden de volgende eisen: 

• De maximale afstand tussen twee punten op dezelfde lijn is 25 meter; 
• De minimale afstand tussen twee punten op dezelfde lijn is 5 meter; 
• Op elke lijn-vertex bevindt zich een punt, ook al is de afstand tot de volgende 

punt kleiner dan 5 meter; 
• Het hoogteverschil tussen twee punten die verder dan 5 meter uit elkaar op 

dezelfde lijn liggen mag niet groter zijn dan 10 centimeter (Figuur 5). 
 
Om aan deze eisen te voldoen, wordt de volgende methode als richtlijn aangegeven: 

• Plaats op de lijn punten met de hoogst mogelijke dichtheid (5 meter) 
• Voer dezelfde analyse uit bij oplopende afstand, waarbij de maximale afstand van 

25 meter tussen twee punten gewaarborgd blijft. 
 
Bij de triangulatie wordt voor alle vertices van de hoogtelijnen waarvoor geen hoogte is 
opgegeven een hoogte geïnterpoleerd. Om te voorkomen dat nabijgelegen punten de 
interpolatie verstoren dienen alle vertices in de hoogtelijn van de maatregel samen te 
vallen met punten. 

In Baseline is hiervoor een controletool opgenomen (‘Conversie van lijnen en punten’). 
Na schematisatie is het gebruik van deze conversietool verplicht. Het resultaat wordt 
opgeslagen in de workspace Conversie. De geconverteerde hoogtelijnen moeten 
handmatig worden verplaatst naar de workspace Hooglijn. Ze overschrijven de originele 
hoogtelijnen. 

Bovenstaande geldt ook voor hoogtelijnen die op elkaar aansluiten. Deze moeten op de 
aansluiting allen voorzien worden van een geschematiseerd punt, voorzien van dezelfde 
hoogte. Op deze manier is het zeker dat bij de triangulatie de juiste hoogte wordt 
gebruikt. 
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Figuur 5. Verlaging van de puntdichtheid. Als dZ kleiner is dan 10 centimeter tussen punt 1 en 3, 
kan punt 2 verwijderd worden. dXY mag niet groter zijn dan 25 meter. 
 
Uniformeren hoogtelijnen 
Het selecteren van hoogtelijnen staat beschreven in hoofdstuk 4, paragraaf 4.3. Bij de 
afleiding van hoogteverschillijnen, bandijken, kades en kribben dient deze handleiding 
aangehouden te worden. Echter, wanneer het resultaat van deze acties is dat de lijn die 
dan ontstaat bijvoorbeeld afwisselend een hoogteverschillijn en een kade is volgens de 
DTB definitie, terwijl er op die plek eigenlijk een bandijk bedoeld is, dient de opsteller 
van de maatregel op basis van zijn/haar expertkennis deze lijn als zodanig te 
interpreteren en te coderen. Het doel hiervan is om binnen het model zoveel mogelijk 
eenduidigheid te hebben en kades, c.q. bandijken, c.q. hoogteverschillijnen over zo groot 
mogelijke afstand door te laten lopen. 

 

Samenvoegen van lijnen en vlakken 
In het DTB-Nat zijn lijnen met dezelfde code vaak opgebouwd uit meerdere lijnstukken. 
Alle lijnenstukken die geselecteerd zijn die op elkaar aansluiten dienen samengevoegd te 
worden tot één lijn. Dit om het aantal lijnen in Baseline zo klein mogelijk te houden. Dit 
samenvoegen dient te gebeuren nadat alle betreffende lijnstukken dezelfde richting 
hebben gekregen. Gebeurt dit niet, dan worden na omzetting tot coverage door Arcinfo 
de lijnstukken alsnog gesplitst. 
Het samenvoegen geldt ook voor vlakken (zoals toegepast voor bv. plassen). 
 
 
Overlaatwerking 

Indien bij een vergraving of een ophoging taluds ontstaan die steiler zijn dan 1:7, dan 
kan deze helling als een overlaat gaan werken. De stroming laat los, er treedt turbulentie 
op en er ontstaat een bodemneer. Hierdoor treedt er een groot energieverlies op in 
vergelijking met het energieverlies door bodemwrijving. Dit extra energieverlies moet in 
de hydraulische berekening mee worden genomen. 

Zowel voor insteeklijnen als andere hoogtelijnen geldt daarom dat taluds steiler dan 1:7 
aan de bovenzijde geschematiseerd moeten worden als hoogteverschillijnen. Zo kan bij 
de conversie naar de hydraulische modellen de overlaatwerking gemodelleerd worden. In 
drie gevallen echter mogen ophogingen niet als hoogteverschillijn geschematiseerd 
worden, namelijk als de ophoging een kade, een krib of een bandijk is. 

Het ontwerp kan goed geanalyseerd worden door eerst alle hoogtelijnen (ook kaden en 
kribben) te schematiseren als breuklijnen en hier vervolgens een TIN mee te bouwen. 
Vanuit dit TIN kan een hellingkaart gemaakt worden. Door van deze hellingkaart weer te 
geven waar de helling groter is dan 1:7 kan eenvoudig beoordeeld worden welke 
hoogtelijnen overlaatwerking hebben en dus in een ander hoogtelijnbestand horen 
(bijvoorbeeld KADE of HVERSCHIL). Indien een talud getrapt is (bijvoorbeeld door de 
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aanwezigheid van een horizontale tussenberm) en beide delen zijn steiler dan 1:7, dan 
worden twee hoogteverschillijnen geschematiseerd. Hierbij is (afhankelijk van de richting 
van de lijn) de linker- of de rechterhoogte van de bovenste hoogteverschillijn gelijk aan 
de kruinhoogte van de lager gelegen lijn (de bermhoogte). De andere hoogte is gelijk 
aan de kruinhoogte van de hoogteverschillijn. De tweede hoogteverschillijn heeft de 
hoogte van de berm als kruinhoogte. 

3.3.2.10 Afleiden hoogtelijnen uit Top10NL en AHN 

Top10NL wordt gebruikt voor de selectie van voor de bodemhoogte relevante elementen. 
Vanwege de huidige gebrekkige uniformiteit van het GBKN is deze gegevensbron 
ongeschikt geacht als basisbestand voor Baseline maatregelen. Aan de hand van het AHN 
worden markante hoogteverschillen die niet in Top10NL opgenomen zijn, handmatig als 
hoogtelijn toegevoegd. 
 
Voor elk Baseline bestand is in Hoofdstuk 4 beschreven hoe deze uit de bronbestanden 
afgeleid moet worden.  
 
De selectie uit deze bestanden wordt in de volgende stappen doorlopen: 

1. Selecteer in Top10NL de categorie “relief” lijn de lijnelementen met de volgende 
kenmerken: 

a. kade/wal 
b. talud, hoogteverschil 
c. hoogtelijn 

 
De selectie wordt achtereenvolgens voor de Baseline bestanden kade, hoogteverschil en 
breuklijn gebruikt. Op basis van het AHN dient er gecontroleerd te worden (zie punt 2) of 
de lijnenselectie alle relevante hoogteverschillen beschrijft en welk type hoogtelijn het 
zou moeten zijn.  

Mocht blijken dat niet alle hoogtelijnen in de selectie aanwezig zijn dan kunnen 
ontbrekende lijnen uit de TOP10NL categorieën “spoorbaandeel_lijn”, “waterdeel_lijn” en 
“wegdeel_lijn” toegevoegd worden. 

 
2. Controleer op basis van het AHN of de lijnenselectie alle relevante 

hoogteverschillen beschrijft (zijn alle taluds met lijnen begrensd). Indien extra 
hoogtelijnen noodzakelijk zijn, moeten deze handmatig op basis van het AHN 
worden toegevoegd. Controleer ook of de geselecteerde lijnelementen 
daadwerkelijk een verandering in de bodemhoogte aangeven. Lijnen die dit niet 
doen, moeten uit de selectie worden verwijderd.  

 

3.3.2.11 Overlap en Aansluiting  

Wanneer objecten uit verschillende bronbestanden dezelfde geometrie beschrijven dient 
voor de overname van geometrie rekening te worden gehouden met de rangorde die 
geldt voor de omzetting uit verschillende bronbestanden (zie § 3.2).  
Voor de aansluiting van verschillende (lijn)elementen, al dan niet afkomstig uit 
verschillende bronbestanden, die hetzelfde object beschrijven, gelden de volgende eisen 
en richtlijnen hoe met deze aansluiting om te gaan. 
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Figuur 6 : Aansluiting van twee hoogtelijnen 

 
• Aansluiten van twee hoogtelijnen. In de punten die aan elke hoogtelijn zijn 

verbonden zit de hoogte op die locatie opgeslagen. Wanneer twee hoogtelijnen 
met elkaar verbonden zijn (Figuur 6), moeten de hoogtepunten van beide lijnen 
op de verbindingspunt (de rood-zwarte punt Figuur 6) dezelfde locatie (x en y) en 
hoogte (z) hebben. Aansluitende hoogtelijnen moeten op het verbindingspunt 
dezelfde hoogte hebben. 

• Als verschillende (lijn)elementen hetzelfde object beschrijven, moeten 
deze elementen precies op elkaar aansluiten, er mag geen opening aanwezig zijn 
als deze in werkelijkheid niet aanwezig is. 

• Indien een element binnen het werkgebied doorloopt buiten het 

werkgebied (maatregelgrens), dient dit element precies aan te sluiten op het 
betreffende element uit de referentie. De ligging van de referentie blijft 
gehandhaafd.  In overleg met de opdrachtgevende RD dient hiervoor de 
maatregelgrens verlegd te worden. 

• Als een element (hoogtelijn, vegetatie-eenheid, gebouwen etc.) reeds 

aanwezig is in de te actualiseren referentie, en dit bestand niet 
geactualiseerd wordt, wordt deze niet in de Baseline maatregel opgenomen. 

• Restanten van hoogte-elementen die door toevoeging van de maatregel 

hun functie verliezen, dienen verwijderd te worden door de omtrek van de 
erase-coverage zodanig aan te passen dat deze restanten binnen de erase-omtrek 
vallen. 

De bodemhoogte buiten de maatregel mag niet worden beïnvloed door aanpassingen 
binnen het maatregelgebied. Indien dit wel het geval is, dient op de grens van de 
maatregel een breuklijn (insteeklijn) te worden toegevoegd, waarvan de hoogte gelijk is 
aan de hoogte uit de Baseline referentie. Hiermee wordt voorkomen dat aanpassingen 
binnen de maatregel effect hebben buiten het gestelde gebied. Dit leidt wel tot 
referentieafhankelijkheid van de maatregel, omdat de hoogte van de omtrekkende 
breuklijn overgenomen wordt uit de referentie. Dit is geen probleem bij het actualiseren 
van de Baseline database, omdat de aanpassingen per definitie referentieafhankelijk zijn.  
 
Overgangen tussen twee hoogteverschillijnen (brede kade) en een kadelijn (smalle kade) 
vergen aandacht. Het is voor WAQUA overlaten van groot belang dat deze op elkaar 
aansluiten. Daarom dienen de twee hoogteverschillijnen met elkaar verbonden te worden 
op de aansluiting met een kadelijn. Op de aansluiting dient op de hoogteverschillijn een 
punt te liggen dat dezelfde hoogte heeft als de aansluitende kade (zie Figuur 7). 
 
 
 
 
Figuur 7: Twee voorbeelden van een handmatig geconstrueerde overgang van twee 
hoogteverschillijnen in een kade. Gestippelde lijnen zijn handmatig toegevoegde 
hoogteverschillijnen 

 
 

of 
kade hoogtelijnen 
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4 Bestandspecifieke eisen 

4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk beschrijft de bestandspecifieke eisen voor een correcte opbouw van een 
Baseline databoom. Elke § beschrijft uit welke bronbestanden een ArcInfo workspace is 
opgebouwd, rekening houdend met de in § 3.2 gestelde rangorde voor het gebruik van 
bronbestanden bij de omzetting naar een Baseline bestand. 
Bij het schematiseren van hoogtelijnen (hoogteverschillijnen, breuklijnen, bandijklijnen, 
kades en kribben) op basis van GBKN, Top10NL en AHN, dienen de algemene criteria 
voor het schematiseren van hoogtelijnen (§ 3.3) in acht genomen te worden. 
 
Voor elk basisbestand gelden specifieke eisen, waarbij bij de omzetting rekening mee 
gehouden dient te worden. Voor elk bestand is daarom onder het subkopje Basisbestand 
opgenomen hoe de desbetreffende Baseline coverage opgebouwd moet zijn en waar deze 
zich bevindt in de Baseline-boom. Elke coverage heeft een verplichte opbouw van de 
attribuutitems, waarbij ook de veldbreedtes en eigenschappen vastgelegd zijn. Dit is voor 
elk item als volgt beschreven: 
 

• <<naam attribuut-item>> (<<item breedte>>,<<output breedte>>, <<item 
type>>, <<aantal decimalen>>). 

 
Voorbeeld 1: actief (4,5,B,0).  Het item met de naam ACTIEF moet aanwezig zijn in de 

Baseline coverage WINBED. De breedte van dit veld is 4 karakters, de 
output breedte is 5 karakters, het item is in Binair formaat; en het aantal 
decimalen van dit veld is 0. 

Voorbeeld 2: kenmerk (20,20,C). Het item met de naam KENMERK moet aanwezig zijn 
in alle Baseline coverages. De breedte van dit veld is 20 karakters, de 
output breedte is ook 20 karakters, het item is in Character formaat 
(tekst). Hierbij is het opgeven van het aantal decimalen niet nodig.  

 
Alleen de bestanden die daadwerkelijk geactualiseerd moeten worden, moeten worden 
opgenomen in de Baseline maatregel. Gelijkblijvende bestanden worden niet in de 
maatregel opgenomen.   
 
Als KENMERK wordt altijd de maatregelnaam ingevuld. Zo is in de variant altijd te 
achterhalen uit welke maatregel (of de referentie) de informatie afkomstig is. 
Uitzondering hierop is hwatvrij_v: het kenmerk hiervan moet zijn “hwatvrij” indien het 
een vlak betreft dat in de hydraulische berekening moet worden uitgesloten van 
stroming. Dit zijn bijvoorbeeld de landhoofden van bruggen, ook sommige kunstwerken 
worden als “hwatvrij” meegenomen. Voor alle overige vlakken in hwatvrij_v (gebouwen, 
pijlers) geldt dat het kenmerk gelijk is aan de naam van de maatregel. Bij twijfel kan 
contact opgenomen worden met de RD. 
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4.2 Grenzen 

4.2.1 Winterbed 

Basisbestand: 

Naam:  WINBED 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\GRENZEN 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: vlak(ken), lijnen 
Items:  lijnen: 

  winbed-id (4,10,B,0)  cover-id 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 

vlakken: 

  winbed-id (4,10,B,0)  cover-id 
actief (4,5,B,0)  0 = niet actief, dus niet meenemen in 

modelbouw 
      1 = actief gebied  
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: lijnen/vlakkenbestand met omtrek winterbed. In maatregelen worden 

alleen lijnen geschematiseerd. Bij het inmixen van een nieuwe variant 
wordt na het toevoegen van de nieuwe lijnen en het verwijderen van de 
oude lijnen een nieuw polygonenbestand gemaakt die de juiste begrenzing 
weergeeft. 

 
Bronbestand: 

De begrenzing van het winterbed wordt uit het DTB-nat afgeleid met de lijnelementen 
met  de CTE-code: 

• MD30 (winterbedlijn/kruinlijn winterdijk) 
Let op: Deze lijnen beschrijven niet de totale winterbedbegrenzing. Bijvoorbeeld in 
stedelijke gebieden wordt het winterbed begrensd met meer algemene elementen zoals 
muren.  
 
Afleiding bestand 

Uit DTB-nat worden de lijnen met bovenstaande CTE code overgenomen. De 
lijnbegrenzing moet aangevuld worden op locaties waar geen gegevens met 
bovenstaande code aanwezig is. Daar waar een bandijk aanwezig is, wordt de 
winterdijkbegrenzing 10 cm landwaards naast de bandijk (CTE code= MD30) getrokken. 
Daar waar geen bandijk is, wordt de winterbedbegrenzing aangegeven door de 
rivierbeheerder, of moet deze aanvulling gemaakt worden op basis van een oude 
Baseline database, of het door Opdrachtgever aangeleverde dijkringenbestand. Ook het 
DTB-nat en eventueel orthofoto mozaïek of Top10NL kunnen worden geraadpleegd. Deze 
lijnen kunnen ook elders in het winterbed aanwezig zijn, waardoor automatische selectie 
van deze lijnen mogelijk onjuiste resultaten oplevert. 
Verificatie van handmatige toevoeging van winterbedgrenslijnen dient plaats te vinden op 
basis van orthofoto mozaïeken.  
 
Het maximaal aantal toegestane begrenzingspunten (vertices) in een referentie of variant 
mag niet meer dan 20.000 zijn, omdat anders het TIN niet geclipt kan worden in ArcInfo. 
Om dit probleem te voorkomen mag na de actualisatie de omtrek van WINBED maximaal 
19.000 punten bevatten. Hierdoor is een eventuele toekomstige uitbreiding van het 
winterbed mogelijk zonder grote problemen.  
Toelichting:  
Indien het aantal vertices de 19.000 overschrijdt, dient door generalisatie dit aantal 
verminderd worden. Er moet wel op gelet worden dat de aangepaste begrenzing niet 
andere elementen (bijvoorbeeld bandijk-elementen) doorsnijdt. 
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Oplossingsmogelijkheid:  
Een mogelijkheid om te voorkomen dat er teveel vertices in winbed terechtkomen, is om 
te proberen niet méér vertices toe te voegen dan er uit de referentie verwijderd worden.  
 
De nieuwe lijnen die de winterbedbegrenzing weergeven, moeten aan de randen van het 
te actualiseren gebied precies aansluiten op de bestaande winterbedlijnen. Hierbij mag 
geen gat aanwezig zijn. De erase-coverage die de omtrek aangeeft welk deel van de 
oude winterbedlijn verwijderd moet worden, moet ook exact aansluiten op hetzelfde 
punt. 
Wanneer de aansluiting onvolledig is, zal het afleiden van de bodemhoogte in Baseline 
mislukken. 
 
Opmerking: 

 
• De opnamegrens van DTB-nat is niet gelijk aan de winterbedgrens en kan dus niet 

zonder verificatie met behulp van orthofoto mozaïeken gebruikt worden om de 
winterbedgrens in Baseline aan te geven wanneer bandijken niet aanwezig zijn. 
Voor de winterbedgrens wanneer bandijken ontbreken wordt verwezen naar de 
Regionale Dienst. 

• Alle nieuwe winterbedlijnen moeten exact aansluiten op bestaande lijnen. Er 
mogen geen losse, of niet-aansluitende lijnen aanwezig zijn.  

• met name in het Rijntakkengebied is het maximale aantal vertices binnen dit 
lijnenbestand voor Baseline 4 (20.000) al bereikt. In afstemming met de 
Opdrachtgever kan in deze gevallen de eis van mazimaal 19.000 vertices in de 
variant komen te vervallen. Bij overgang naar Baseline 5 zal dit probleem 
opgelost zijn. Omdat voorlopig de maatregelen ook in Baseline 4 gebruikt zullen 
worden, wordt nog steeds gevraagd om indien mogelijk niet meer vertices toe te 
voegen dan er worden verwijderd. Indien dit niet mogelijk is, wordt gevraagd om 
te overleggen met de Opdrachtgevende RD. Beperken van het aantal vertices in 
winbed kan bv. door in het maatregelgebied handmatig een bandijklijn te maken 
met zo min mogelijk vertices. Deze lijn wordt gebruikt om winbed te maken (copy 
parallel met 0.10 m). Op de bandijk worden wel meer hoogtepunten toegevoegd. 
Dit kan door alle bandijkpunten uit het DTB binnen een bepaalde afstand tot de 
nieuwe bandijklijn toe te voegen. Deze methode zorgt ervoor dat een recht stuk 
bandijk slechts twee winbed-vertices bevat, maar wel veel meer bandijkpunten. 
 

• Het blijkt, dat het ook mogelijk is in Baseline 4.03 om een TIN aan te maken 
zonder de winterbedbegrenzing. Zie hiervoor de Gebruikershandleiding Baseline 
4.03, blz. 4-47. Afstemming met de Opdrachtgever blijft nodig. 

 
• Om te controleren of winbed goed aansluit op de referentie kan deze worden 

ingemixt. Als winbed na het inmixen zowel uit lijnen als uit één polygoon bestaat, 
zijn de aansluitingen in orde. Als de polygoon ontbreekt, is winbed niet correct. 
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4.2.2 Oeverlijn 

Basisbestand: 
Naam:  OEVERL 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\GRENZEN 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: lijnen 
Items:  oeverl-id (4,10,B,0)   cover-id  

locatie (20,20,C) “linkeroever” of “rechteroever”, bepaald met 
stroomafwaarts gerichte kijkrichting. Bij meren 
is het vaak onmogelijk om te stellen wat de 
linker of de rechteroever is. Gebruik hier 
“ongedefinieerd”. 

  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel  
Inhoud: lijnenbestand met ligging oeverlijn. De oeverlijn vormt de grens tussen de 

oever(krib)-sectie en de winterbedsectie.  
 
Bronbestand 

 
De ligging van de oeverlijn wordt afgeleid uit het DTB-Nat en de normaallijn. Eventueel 
kan de ligging van de oeverlijn aangeleverd worden door de Regionale Diensten.  
Oeverlijnen uit DTB met  de CTE-code: 

• W09 (oeverlijn) 
 
Afleiding bestand 

 
Daar waar plassen aantakken op het zomerbed, wordt de oeverlijn handmatig aangepast 
zodat deze gelijk loopt met de normaallijn (Figuur 8).  
 

Figuur 8. Aansluiting plassen op de normaallijn en aanpassing oeverlijn (rood). De oeverlijn volgt 
de contour van de plas en de normaallijn. 

 
Specifieke eisen: 

• De oeverlijn mag de normaallijn niet kruisen. Daar waar een plas aantakt op het 
zomerbed, valt de oeverlijn samen met de normaallijn.  

• Wanneer de oeverlijn de normaallijn kruist en doorloopt tot in het zomerbed, 
moet het deel dat in het zomerbed ligt verwijderd worden. De oeverlijn valt in 
deze gevallen samen met de normaallijn. Deze situatie treedt vaak op bij kribben. 

• De oeverlijn doorsnijdt het polygoon WINBED en sluit bij de modelgrens (de 
bovenstroomse en benedenstroomse uiteinden van het model) aan op de 
begrenzing van WINBED. 
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• De oeverlijn binnen de maatregel dient exact aan te sluiten op de oeverlijn uit de 
referentie buiten de maatregel. 

 

Opmerking: 

• In het Baseline Dataprotocol 4.03 wordt gesteld dat de ligging van OEVERL 
aansluit op de landzijde (teen) van kribben. Deze eis is in deze Dienstspecificaties 
komen te vervallen. 
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4.2.3 Normaallijn 

Basisbestand: 

Naam:  NORMAALL 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\GRENZEN 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: lijnen 
Items:  normaall-id (4,10,B,0)  cover-id 

locatie (20,20,C) “linkeroever” of “rechteroever”, bepaald met 
stroomafwaarts gerichte kijkrichting 

kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: lijnenbestand met ligging normaallijn. De normaallijn vormt de grens 

tussen de oever(krib)-sectie en de zomerbedsectie.  
 
Bronbestand: 

De ligging van de normaallijnen is niet uit DTB-nat of de andere in dit rapport beschreven 
bronbestanden af te leiden. De normaallijn uit de meest recente Baseline referentie wordt 
gehandhaafd. Het is dus niet nodig deze in de maatregel op te nemen tenzij er door de 
Opdrachtgever een nieuwe normaallijn met afwijkende ligging wordt aangeleverd, 
Bij actualisaties kan het voorkomen dat een nieuwe normaallijn moet worden afgeleid. 
Voorbeelden zijn werkzaamheden waarbij kribben worden ingekort of verlengd, of een 
oever wordt verlegd. In overleg met de Regionale Dienst dient een nieuwe normaallijn te 
worden afgeleid. Wijziging van de normaallijn betekent ook een aanpassing van het 
bestand ruwheid/zombed in dezelfde maatregel. 
 
Specifieke eisen: 

• De normaallijn mag de oeverlijn niet kruisen. Daar waar een plas aantakt op het 
zomerbed, valt de normaallijn samen met de oeverlijn (Figuur 8). 

• Daar waar de normaallijn wordt gekruist door de oeverlijn,vervalt het deel van de 
oeverlijn dat zich in het zomerbed bevindt. Op deze locatie vallen de normaallijn 
en de oeverlijn samen.  

• De normaallijn doorsnijdt het polygoon WINBED en sluit bij de modelgrens aan op 
de begrenzing van WINBED. 

• De normaallijn binnen de maatregel dient exact aan te sluiten op de normaallijn in 
de referentie buiten de maatregel. 

• Basis is de oeverlijn. Daar waar plassen/havens liggen volgt deze gewoon de rivier 
(rechtdoor trekken waar oeverlijn naar binnen valt door bijvoorbeeld aangetakte 
plassen) en gaat deze niet de plas/monding volgen. 

• Bij kribben gaat de normaallijn over de kop van de kribben. Bij aangetakte 
plassen vallen normaallijn en oeverlijn samen.   
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4.2.4 WC_Omtrek 

 

Basisbestand: 

Naam:  WC_OMTREK  
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\GRENZEN 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: vlakken 
Items:  wc_omtrek-id (4,10,B,0)  cover-id 

maatregel (20,20,C)   naam van maatregel 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: polygonenbestand met omtrek gebied waarin aanpassingen aan de 

Baseline referentie plaatsvindt 
   
Bronbestand: 

In de coverage WC_omtrek wordt de omtrek van een Baseline maatregel opgenomen.  
In de Baseline maatregel wordt handmatig de omtrek van het werkgebied (de totale 
omtrek van aanpassingen, zowel toevoegingen als verwijderingen) in WC_omtrek 
opgenomen. De door de Opdrachtgever aangeleverde gebiedsgrens kan als basis dienen 
voor WC_omtrek.  
 
Specifieke eisen: 

• Alle attributen (kolomnamen) van de WC_OMTREK moeten matchen met de 
attributen van de referentie, anders levert dit fouten op bij het inmixen! (let op 
attribuut WC_OMTREK#) 

• De WC_omtrek van een Baseline maatregel is de omtrek waarbinnen 
aanpassingen (toevoegingen en verwijderingen) plaatsvinden.  

• De WC_omtrek van de maatregel mag niet ruimer zijn dan de omtrek van het 
werkgebied, om overlapping te voorkomen daar waar geen aanpassing is verricht. 

• Overlappende polygonen dienen samengevoegd te worden. 
 

 
Opmerkingen: 

• Er is geen limiet aan het areaal dat WC-omtrek kan omvatten: dit kan ook een hele 
riviertak of meer zijn. 

• WC_omtrek mag bestaan uit meerdere polygonen.  
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4.2.5 Er_<cover> 

Basisbestand: 

Naam:  ER_<COVER>  
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\GRENZEN 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: vlakken 
Items:  vlakken: 

  er_<cover>-id (4,10,B,0)  cover-id 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: polygonenbestand met omtrek(ken) van te wissen elementen uit <cover> 
 
Bronbestand: 

De coverage er_<cover> wordt handmatig aangemaakt. Elke er_<cover> geeft de 
omtrek aan van het gebied waarbinnen elementen verwijderd moeten worden uit de 
betreffende coverage. Alle erase-coverages vallen binnen de omtrek van WC_omtrek. 
 
De volgende erase-coverages zijn mogelijk: 

1. er_bandijk 
2. er_breukl 
3. er_ecoruw 
4. er_zombed* 
5. er_hwatvrij_v 
6. er_hwatvrij_l** 
7. er_heggen 
8. er_lanen 
9. er_bomen 
10. er_hverschil 
11. er_krib 
12. er_kade 
13. er_normaall* 
14. er_oeverl 
15. er_oeverhgt*** 
16. er_plassen 
17. er_winbed 
18. er_winbedhgt 
19. er_zombedhgt 
20. er_plashgt 
21. er_meetpunt* 
22. er_kunstwrk* 
23. er_bronput**** 
24. er_wc_omtrek 

 
*  Het gebruik van de coverages er_zombed, er_normaall, er_meetpunt en 

er_kunstwerk moet zo veel mogelijk vermeden worden, omdat de coverage zombed 
gebruikt wordt bij de calibratie van het model, en dus niet zonder meer aangepast 
mag worden. Zombed wordt weer samengesteld op basis van normaall, meetpunt en 
kunstwerk, dus aanpassing van deze bestanden is eveneens niet wenselijk, tenzij de 
ligging van een van deze elementen daadwerkelijk is veranderd. 

**  Wijzigingen in hoogwatervrije lijnen dienen altijd door de Opdrachtgever te 
worden aangeleverd. Als dit niet het geval is, is ook het bestand er_hwatvrij_l niet 
nodig 

*** Oeverhgt bestaat vrijwel nooit in de referenties. In deze Dienstspecificaties wordt  
het gebruik van Oeverhgt ook afgeschaft, dus is het bestand er_oeverhgt vrijwel 
nooit nodig. 
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**** Het gebruik van er_bronput is veelal niet relevant, omdat wijziging van een 
laterale toestroming zelden voorkomt. 

 
Specifieke eisen: 

 
• Een erase-coverage mag uit meerdere polygonen bestaan. 
• Alle erase_covers moeten binnen de gezamenlijke WC_omtrek van de maatregel 

vallen. 
• Er worden alleen erase-coverages gemaakt voor de elementen die geactualiseerd 

worden. Als een bestand niet wordt geactualiseerd, mag er geen erase-coverage 
van aanwezig zijn. 

• Bij lijnen die exact moeten aansluiten op de referentie (zoals normaall, oeverl en 
winbed en hoogtelijnen) moet extra gecontroleerd worden of de erase-coverage 
de juiste omtrek heeft. 

• In een erase-coverage mogen geen eiland-polygonen aanwezig zijn (doughnut-
polygonen) die gebieden representeren die niet verwijderd worden, omdat ArcInfo 
hier niet mee om kan gaan. Het resultaat zal zijn dat alle elementen op het eiland 
toch verwijderd worden. Indien mogelijk moet dit opgelost worden door het eiland 
via een smalle opening te verbinden met de buitenkant van de polygoon 
(hoefijzer). Dit mag echter niet leiden tot het achterblijven van data die 
verwijderd had moeten worden. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat een te 
verwijderen hoogtelijn het eiland volledig omsluit, dan is vereist dat een aparte 
maatregel wordt gemaakt met dezelfde omtrek als het eiland en deze te vullen 
met gegevens uit de referentie (referentie clippen met eiland-polygoon). Deze 
maatregel zal door de Opdrachtgever ná de erase-maatregel in de variant 
ingemixt worden. 

 
Opmerking 

• Elke Baseline maatregel kan maar maximaal 23 erase-coverages bevatten. 
Wanneer meer dan 23 erase-covers aanwezig zijn, werkt de Baseline Datacontrole 
Tool van Baseline 4.03 niet meer. 

• Wanneer als product een variant wordt gevraagd, zal deze geen erase coverages 
bevatten. De foutmelding van de controletool, dat er geen erase-coverages zijn, 
kan dan genegeerd worden. 
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4.3 Hoogtelijnen 

 

4.3.1 Algemeen  

In het DTB is veel hoogte informatie aanwezig, gekoppeld aan een grote variatie van 
lijnvormige elementen. In de hieronder volgende paragrafen worden CTE codes 
aangegeven van te selecteren lijnen. Echter, deze kunnen vervolgens nog steeds 
onvoldoende informatie bieden voor het opbouwen van een betrouwbaar TIN. Dit dient 
gecontroleerd te worden door een TIN te bouwen op basis van de geselecteerde 
elementen en als dat onvoldoende de werkelijkheid weergeeft, dienen waar mogelijk 
extra lijnen uit het DTB geselecteerd te worden en toegevoegd aan de bijpassende, 
hieronder genoemde coverages. Ook hoogtepunten kunnen eventueel worden 
toegevoegd.  
Voor taluds, waar het bij de hoogteverschillen om gaat, is het uiteindelijke doel, dat de 
hoogte van de onderkant en de hoogte van de bovenkant van het talud worden 
vastgelegd. Hoe dit het beste kan staat hieronder beschreven. 
Het DTB bevat inmiddels een zeer grote puntdichtheid. Vanwege de beheerbaarheid van 
de maatregelen en de benodigde tijd om te mixen, verdient het sterke aanbeveling om 
de betreffende lijnen te generaliseren. 
 

4.3.2 Hoogteverschillijnen 

Basisbestand: 

Naam:  HVERSCHIL 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\HOOGLIJN 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: lijnen en punten die op de lijnen liggen 
Items:  lijnen: 

  hverschil-id (4,10,B,0)  cover-id 
  nummer (10,12,N,0)  uniek nummer lijn 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
  punten: 

  hverschil-id (4,10,B,0) cover-id 
  nummer (10,12,N,0)  nummer van de lijn waar de punten op liggen 
  k_hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte kruin 
  l_hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte linkerzijde lijn 
  r_hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte rechterzijde lijn 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: lijnen/puntenbestand met ligging en hoogte steile taluds (steiler dan 1:7). 
Opmerking: alle hoogtes zijn in meter t.o.v. een referentieniveau (in Nederland: NAP)  
 
Bronbestand: 

De ligging van hoogteverschillijnen wordt uit DTB-nat afgeleid met lijnelementen met de 
CTE-codes: 

• H05 (hoogteverschillijn) 
• R3105 (damwand) 
• ZH7 (talud bovenkant) 
• R3107 (kademuur) 

Verticale taluds zoals kademuren worden in het DTB-Nat vaak aangegeven met 
maaiveldlijnen algemeen (code MD27). Dit geldt vaak zowel voor de bovenkant als voor 
de onderkant. De bovenkant van een vertikaal talud dient als hoogteverschillijn 
overgenomen te worden indien het maaiveld aan één zijde op gelijke hoogte ligt als de 
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kademuur. De onderkant van het talud wordt dan breuklijn, op een minimale afstand van 
10 cm van de hoogteverschillijn. 
 
 
Afleiding uit DTB-nat: 

Uit DTB-nat worden de lijnen met bovenstaande CTE-codes overgenomen. Elke lijn moet 
een uniek nummer hebben, welke opgeslagen wordt in het veld NUMMER. Deze selectie 
is het lijnen-item voor de coverage HVERSCHIL. De nummering van de lijnen moet 
starten bij 1, bij elke volgende lijn wordt het nummer met 1 ogehoogd. Er zijn dus geen 
lijnnummers met waarde hoger dan het aantal lijnen in de maatregel. 
 
Hoogteverschillijnen die parallel lopen aan een kadelijn (zie § 4.3.5) en hetzelfde element 
representeren (gebruik orthofotomozaïeken om dit te verifiëren), moeten worden 
verwijderd indien de afstand van kadelijn tot hoogteverschillijnen kleiner is dan 5 m aan 
beide zijden van de kadelijn (de kruin is minder dan 10 meter breed). 
Indien er geen kadelijn in het DTB-Nat beschikbaar is, maar de hoogteverschillijnen 
liggen toch minder dan 10 meter uit elkaar, dan dient zelf een kadelijn gemaakt te 
worden; de kruinhoogte van de punten op de kadelijn is gelijk aan de hoogste 
kruinhoogte van de beide hoogteverschillijnen of aan de hoogte van een winbedhgt-punt 
tussen de twee hoogteverschillijnen, indien dit nog hoger ligt. Dit moet per punt bepaald 
worden. De bijbehorende hoogteverschillijnen dienen verwijderd te worden.  
Indien de afstand tussen de hoogteverschillijnen op deze grens ligt (of schommelt rond 
die grens), geldt het bovenstaande ook.  
Wanneer twee hoogteverschillijnen parallel lopen aan een kadelijn, en doorlopen daar 
waar de kade ophoudt, moeten van het deel waar geen kadelijn meer aanwezig is de 
hoogteverschillijnen overgenomen worden. Kade en hoogteverschillijn dienen verbonden 
te worden. 
Wanneer de kade overgaat in een hoog gelegen terrein (beschreven door 
hoogteverschillijnen) dienen de hoogteverschillijnen gesloten te zijn. 
Wanneer een hoogteverschillijn de ligging van een krib beschrijft, moet het deel dat de 
krib beschrijft worden verwijderd, omdat een krib niet in het bodemhoogtemodel 
opgenomen mag worden. Het resterende deel van de hoogteverschillijn sluit aan op de 
landzijde van de krib.   
Hoogteverschillijnen die loodrecht staan op een kade, moeten met hun eindpunt 
aansluiten op de kade.  
 
Het punten-item van HVERSCHIL bevat de punten die aan elke hoogteverschillijn 
gekoppeld zijn. Elk punt krijgt de waarde voor het item NUMMER die overeenkomt met 
de NUMMER waarde van de lijn waarop de punt ligt (bijvoorbeeld: alle punten op de 
hoogteverschillijn met NUMMER = 1 krijgen ook NUMMER = 1). Ook bevindt zich op elk 
hoekpunt (vertex) en op beide uiteinden van de lijn een punt.  
In het veld K_HOOGTE wordt de hoogte op die locatie ingevuld. Het veld K_HOOGTE 
beschrijft de hoogteligging van de hoogteverschillijn zelf. Bij afleiding uit DTB-nat wordt 
K_HOOGTE overgenomen uit de Z-waarde van elke vertex. 
In de velden R_HOOGTE en L_HOOGTE wordt de maaiveldhoogte aan beide zijden van de 
kruinlijn ingevuld (de kijkrichting is de richting van begin- naar eindpunt van de lijn). 
(Figuur 9). De methode voor de lage zijde (teenhogte) is:  

• gebruik de hoogte van de breuklijn die aan de onderzijde van het talud ligt. Deze 
breuklijn kan ook op andere afstanden dan 10 meter van de hoogteverschillijn 
liggen. De breuklijn is de kniklijn van het talud, en geeft dus het beste de 
onderkant van het talud aan.  

Alleen indien er geen breuklijnen onder aan het talud gevonden of herleid kunnen 
worden (eventueel met andere dan de aangegeven DTB codes) geldt de volgende 
methode:  

• voor elk punt de bodemhoogte op een afstand van 10 meter loodrecht op de 
lijnrichting bepalen (Figuur 9). 
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Figuur 9. Richting en afstand bepaling kruin- en teenhoogtes voor hoogtelijnen. 

 
Voor de hoge zijde van  de lijn geldt: de kruinhoogte is hoger dan of gelijk aan 
L_HOOGTE en R_HOOGTE. K_HOOGTE mag NOOIT kleiner zijn dan L_HOOGTE en/of 
R_HOOGTE. Als de hoogteverschillijn de bovenkant van een vergraving, of van een brede 
(> 10m) kruin aangeeft, wordt, afhankelijk van de lijnrichting L_HOOGTE of R_HOOGTE 
gelijk aan K_HOOGTE (Figuur 10; in deze figuur is L_HOOGTE gelijk aan K_HOOGTE). 
 
 
 

 
Figuur 10. Kruin- en teenhoogtes bij brede kruinen.  

 
Afleiding uit combinatie Top10NL, AHN en orthofotomozaieken: 

In § 3.3.2.10 is de algemene richtlijn beschreven hoe hoogtelijnen uit Top10NL afgeleid 
moeten worden. 
De ligging van hoogteverschillijnen moet de bovenzijde van taluds aangeven die een 
helling hebben die steiler is dan 1:7. Voor het bepalen van de helling van het terrein in 
hoogtemodellen is in vrijwel alle GIS applicaties een methode beschikbaar.  
De geselecteerde lijnen die aan deze criteria voldoen, worden in HVERSCHIL opgenomen. 
 

Figuur 11. Schematisatie van hoogtelijnen. Rood: hoogteverschillijn, zwart: breuklijn. 

 
In het geval dat een steil talud (steiler dan 1:7) intervallen heeft waar het talud flauwer 
is dan 1:7, wordt de hoogteverschillijn ook doorgetrokken op de locatie waar het talud 
flauwer is dan 1:7, zolang de afstand van dit interval kleiner is dan 25 meter (Figuur 11, 
rode lijn).  
Indien uit visuele beoordeling van het AHN blijkt dat sommige taluds niet beschreven 
worden met de geselecteerde hoogteverschillijnen, moeten extra lijnen handmatig 
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worden geschematiseerd. Deze hoogtelijnen volgen dan de taludranden die op het AHN 
zichtbaar zijn. 
De hoogteligging van kruinhoogte en teenhoogtes wordt uit het AHN afgeleid.  
 
Specifieke eisen: 

• Hoogteverschilpunten mogen alleen op hoogteverschillijnen liggen. Punten die 
niet op de lijnen liggen (afstand tot de lijn > 5 m) worden niet meegenomen in 
de triangulatie van de bodemhoogte. Dit kan in Baseline gecontroleerd en 
gecorrigeerd worden met de tool “Conversie lijnen en punten”. De tolerantie van 
de controletool, is in dit geval 5 m. 

• Wanneer hoogteverschillijnen niet uit DTB-nat overgenomen worden, is de 
minimale afstand tussen twee punten 5 meter (uitgezonderd die punten die dicht 
bij een lijnvertex liggen), de maximale afstand is 25 meter. Het aantal punten 
dient gegeneraliseerd te worden zodat de criteria, gesteld in § 3.3.2.9 
gehandhaafd blijven. 

• Hoogteverschillijnen mogen geen breuklijnen (breukl) en bandijklijnen (bandijk) 
snijden. Bij aansluitende lijnen mag de hoogte op het aansluitpunt voor beide 
elementen niet verschillen (gelijk op 2 decimalen). 

• Teenhoogtes zijn lager, of gelijk aan de kruinhoogte. Teenhoogtes kunnen niet 
hoger zijn dan de kruinhoogte op het betreffende punt. De teenhoogte is de L-
hoogte of de R hoogte, afhankelijk van wat de lage zijde van het talud is, gezien 
in de richting van de lijn. 

• Hoogteverschillijnen mogen alleen de bovenzijde (insteeklijn) van een talud 
aangeven welke steiler is dan 1:7. Bij taluds flauwer dan 1:7 wordt de bovenzijde 
van een talud aangegeven met een breuklijn. De onderkant van het talud wordt 
altijd aangegeven met een breuklijn. 

• Bij een getrapt talud wordt elke overgang van vlak naar helling aan de bovenzijde 
aangegeven met een hoogteverschillijn wanneer het talud steiler is dan 1:7. 
Beide hoogteverschillijnen dienen dezelfde lijnrichting te hebben. De onderkant 
van het talud wordt aangegeven met een breuklijn. 

• Bij plassen met een talud steiler dan 1:7 wordt de insteeklijn aangegeven met 
een hoogteverschillijn. De waterniveaulijn kan dan als breuklijn worden 
toegevoegd voor extra informatie (zie ook 4.3.4).  

• Een kade wordt geschematiseerd afhankelijk van de breedte van de kruin door 
twee hoogteverschillijnen (kruin breder dan 10 m), of door één kadelijn (kruin 
smaller dan 10 m, figuur 12). De kade moet altijd aan de onderzijde begrensd 
worden met een breuklijn.  

• Per definitie is bij een hoogteverschillijn óf de L-HOOGTE óf de R-HOOGTE gelijk 
aan de kruinhoogte, afhankelijk van de kijkrichting. Dit is aan de zijde waar het 
talud niet is!  

• Hoogteverschillijnen die het buitentalud van de bandijk weergeven, dienen 
verwijderd te worden. 

• Indien het voor een correcte rivierkundige analyse noodzakelijk is dat ook een 
talud flauwer dan 1:7 op een specifieke locatie als overlaat moet functioneren, 
dan kan dit gedaan worden met een kadelijn of met een hoogteverschillijn. Dit is 
situatie-afhankelijk, neem hiervoor contact op met de RD 
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Figuur 12. Beslissingsschema voor schematisatie van kade-elementen. 
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4.3.3 Bandijk 

Basisbestand: 

Naam:  BANDIJK 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\HOOGLIJN 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: lijnen en punten die op de lijnen liggen 
Items:  lijnen: 

  bandijk-id (4,10,B,0)  cover-id 
  nummer (10,12,N,0)  uniek nummer lijn 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
  punten: 

  bandijk-id (4,10,B,0) cover-id 
  nummer (10,12,N,0)  nummer van de lijn waar de punten op liggen 
  k_hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte kruin 
  t_hoogte (4,12,F,2)  hoogte buitendijkse teen 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud:  lijnen/puntenbestand met ligging en hoogte bandijk 
Opmerking: alle hoogtes zijn in meter t.o.v. een referentieniveau (in Nederland: NAP)  
 
Bronbestand: 

De ligging van bandijken wordt uit DTB-nat afgeleid met lijnelementen met de CTE-
codes: 

• MD30 (winterbedlijn) 
• Op diverse plaatsen is de ligging van de bandijk aangegeven met de code kruinlijn 

(CTE-code = MD31).  
Daarnaast kan de ligging van bandijken worden afgeleid uit onder andere het 
dijkringenbestand, Top10NL of orthofotomozaïeken of AHN. 
 
Afleiding uit DTB-nat: 

Uit DTB-nat worden de lijnen met bovenstaande CTE-codes overgenomen. Wanneer 
MD31 gebruikt wordt, moet bijvoorbeeld op basis van aangeleverde orthofotomozaïeken 
bepaald worden of op die locatie een bandijk aanwezig is, omdat niet overal het 
winterbed begrensd wordt met een bandijk. 
Elke lijn moet een uniek nummer hebben, welke opgeslagen wordt in het veld NUMMER. 
Deze selectie is het lijnen-item voor de coverage BANDIJK. De nummering van de lijnen 
moet starten bij 1, bij elke volgende lijn wordt het nummer met 1 ogehoogd. Er zijn dus 
geen lijnnummers met waarde hoger dan het aantal lijnen in de maatregel.   
Als er geen bandijk aanwezig is en deze ook niet op de orthofotomozaieken zichtbaar is, 
hoeft geen bandijk geschematiseerd te worden.  
 
Het punten-item van BANDIJK bevat de punten die aan elke bandijklijn gekoppeld zijn. 
Elk punt krijgt de waarde voor het item NUMMER die overeenkomt met de NUMMER 
waarde van de lijn waarop de punt ligt (bijvoorbeeld: alle punten op de bandijk met 
NUMMER = 1 krijgen ook NUMMER = 1). Ook bevindt zich op elk hoekpunt (vertex) en op 
beide uiteinden van de lijn een punt.  
In het veld K_HOOGTE wordt de hoogte op die locatie ingevuld. Het veld K_HOOGTE 
beschrijft de hoogteligging van de kruin van de bandijk. Bij afleiding uit DTB-nat wordt 
K_HOOGTE overgenomen uit de Z-waarde van elke vertex. 
In het veld T_HOOGTE wordt de maaiveldhoogte aan de buitendijkse teen van de bandijk 
ingevuld (afhankelijk van de lijnrichting rechts of links van de lijn). Omdat bandijken 
vaak taluds hebben die breder zijn dan 10 meter, is de standaard afstand van kruin tot 
teen bij bandijken 15 meter. Deze hoogte is de hoogte van het maaiveld waar het 
bandijktalud eindigt. Deze hoogte moet waar mogelijk uit de daar liggende breuklijn 
gehaald worden.  
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Afleiding uit combinatie Top10NL, AHN en orthofotomozaïeken: 

In § 3.3.2.10 is de algemene richtlijn beschreven hoe hoogtelijnen uit Top10NL afgeleid 
moeten worden. Uit deze selectie worden de lijnen die de kruin van de bandijk 
representeren geselecteerd en aan de Baseline database toegevoegd. Welke lijnen dit 
zijn, kan bepaald worden op basis van orthofotomozaïeken, het AHN of de meest recente 
Baseline database. 
Indien uit bovenstaande bestanden de ligging van een bandijk niet is af te leiden, maar 
op orthofotomozaïeken, het AHN en in de meest recente Baseline database bevindt zich 
op een bepaalde locatie wel een bandijk, moet deze handmatig worden toegevoegd. 
 
Specifieke eisen: 

• De teenhoogte geeft de onderzijde van het bandijktalud aan. Deze moet lager 
zijn dan, of gelijk zijn aan de kruinhoogte op elk punt. De teenhoogte mag nooit 
hoger zijn dan de kruinhoogte. 

• De teenhoogte van de bandijk dient afgeleid te worden uit de dichtstbij gelegen 
breuklijn langs de bandijk. 

• Punten mogen alleen op lijnen liggen. Punten die niet op lijnen liggen (afstand tot 
de lijn > 5 m) worden niet meegenomen in de triangulatie van de bodemhoogte. 
De tolerantie van de controletool, is in dit geval 5 m. 

• Bandijklijnen mogen geen hoogteverschillijnen en breuklijnen snijden.  
• Wanneer bandijklijnen niet uit DTB-nat overgenomen worden, is de minimale 

afstand tussen twee punten 5 meter (uitgezonderd die punten die dicht bij een 
lijnvertex liggen), de maximale afstand is 25 meter. Het aantal punten dient 
gegeneraliseerd te worden zodat de criteria, gesteld in § 3.3.2.9 gehandhaafd 
blijven. 

• Bij de triangulatie moet aangegeven worden of de teenhoogte of kruinhoogte 
gebruikt moet worden om de bodemhoogte te bepalen. In de meeste gevallen 
wordt bij de triangulatie gebruik gemaakt van de teenhoogte van de bandijk. 

• Hoogteverschillijnen die het buitentalud van de bandijk weergeeft, dienen 
verwijderd te worden 
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4.3.4 Breuklijn 

Basisbestand: 

Naam:  BREUKL 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\HOOGLIJN 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: lijnen en punten die op de lijnen liggen 
Items:  lijnen: 

  breukl-id (4,10,B,0)  cover-id 
  nummer (10,12,N,0)  uniek nummer lijn 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
  punten: 

  breukl-id (4,10,B,0) cover-id 
  nummer (10,12,N,0)  nummer van de lijn waar de punten op liggen 
  k_hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte kruin 
Inhoud: lijnen/puntenbestand met ligging en hoogte breuklijnen  
Opmerking: alle hoogtes zijn in meter t.o.v. een referentieniveau (in Nederland: NAP)  
 
Bronbestand: 

De ligging van breuklijnen wordt uit DTB-nat afgeleid met lijnelementen met de CTE-
codes (let op het kenmerk tussen haakjes): 

• ZH1 (breuklijn soft) 
• ZH6 (talud onderkant) 
• ZH5 (insteek sloot) 
• T0105 (insteek sloot) 
• W09 (waterniveaulijn). Dit zorgt ervoor dat de rand van elke plas ook als breuklijn 

in de maatregel terechtkomt, zodat extra hoogte onformatie wordt geleverd voor 
het hoogtemodel. (zie Figuur 13: plasrand schematisatie) 

 

 
Figuur 13: plasrand schematisatie 

 
Verticale taluds zoals kademuren worden in het DTB-Nat vaak aangegeven met 
maaiveldlijnen algemeen (CTE code = MD27 ). Dit geldt vaak zowel voor de bovenkant 
als voor de onderkant. De onderkant van een verticaal talud dient als breuklijn te worden 
opgenomen op een minimale afstand van 10 cm van de lijn waarmee de bovenkant van 
het talud wordt geschematiseerd. Ondersteunende breuklijnen kunnen ontleend worden 
aan diverse andere lijnen uit het DTB. Voorbeelden hiervan zijn: 

o T (terreinafscheiding) 
o MD17 (mvln geb/kunstw/instal) 
o T0105 (raster/hekwerk) 
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Afleiding uit DTB-nat: 

Uit DTB-nat worden de lijnen met bovenstaande CTE-code overgenomen. Let bij de 
selectie van de elementen met code T0105 op bovenstaande opmerking. Elke lijn moet 
een uniek nummer hebben, welke opgeslagen wordt in het veld NUMMER. Deze selectie 
is het lijnen-item voor de coverage BREUKL. De nummering van de lijnen moet starten 
bij 1, bij elke volgende lijn wordt het nummer met 1 opgehoogd. Er zijn dus geen 
lijnnummers met waarde hoger dan het aantal lijnen in de maatregel.  
Het punten-item van BREUKL bevat de punten die aan elke breuklijn gekoppeld zijn. Elk 
punt krijgt de waarde voor het item NUMMER die overeenkomt met de NUMMER waarde 
van de lijn waarop de punt ligt (bijvoorbeeld: alle punten op de breuklijn met NUMMER = 
1 krijgen ook NUMMER = 1). Ook bevindt zich op elk hoekpunt (vertex) en op beide 
uiteinden van de lijn een punt. Als lijnen uit DTB-nat geknipt worden, moet aan de 
uiteinden handmatig een punt toegevoegd worden.  
In het veld K_HOOGTE wordt de hoogte op die locatie ingevuld. Het veld K_HOOGTE 
beschrijft de hoogteligging van de breuklijn. Bij afleiding uit DTB-nat wordt K_HOOGTE 
overgenomen uit de Z-waarde van elke vertex. 
 
Afleiding uit combinatie Top10NL, AHN en orthofotomozaïeken: 

In § 3.3.2.10 is de algemene richtlijn beschreven hoe hoogtelijnen uit Top10NL afgeleid 
moeten worden. 
De ligging van breuklijnen geeft de onderzijde van taluds aan; ze bevinden zich aan de 
onderzijde van taluds die aangegeven worden met hoogteverschillijnen, kadelijnen, 
kriblijnen en bandijklijnen. Taluds die flauwer zijn dan 1:7 krijgen ook aan de bovenzijde 
van het talud een breuklijn. Wanneer de steilheid van het talud schommelt rond 1:7, 
moet een keuze gemaakt worden of de lijn als HVERSCHIL of BREUKL wordt opgenomen 
(zie Figuur 14). Wanneer een talud overwegend flauwer is dan 1:7 over een korte 
afstand (<= 25m) steiler is dan 1:7, wordt ook dit deel opgenomen als breuklijn. De 
geselecteerde lijnen die aan deze criteria voldoen, worden in BREUKL opgenomen. 
Indien na verificatie met het AHN blijkt dat niet alle taluds aan de onderzijde zijn 
begrensd met een breuklijnen, dienen extra breuklijnen handmatig te worden  
toegevoegd. Deze lijnen dienen de ligging van het knikpunt van talud naar vlak maaiveld 
te beschrijven. Dit gebeurt op basis van het AHN.  

 Figuur 14. Schematisatie van hoogtelijnen. Rood: hoogteverschillijn, zwart: breuklijn 
 

Plassen e.d. 

Als voor plassen geen diepte-informatie beschikbaar is, wordt een standaard talud en 
plasdiepte aangehouden. Deze zijn beide afhankelijk van het type plas: een ondiepe plas 
(kleiput) heeft een standaarddiepte van 2 meter ten opzichte van de insteeklijn, en een 
taludbreedte van 5 meter. Diepe plassen (zandwinputten) hebben een standaarddiepte 
van 10 meter ten opzichte van de insteeklijn, en een standaard taludbreedte van 30 
meter. Havens hebben een standaarddiepte van 5 meter en een taludbreedte van 10 
meter. 
In bovenstaande gevallen wordt de bodem van de plas aangegeven met een breuklijn 
(Figuur 15). Indien de diepte van de plas niet op basis van het bovenstaande geschat 
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kan worden, dient bij de Opdrachtgever nagevraagd te worden wat de plasdiepte moet 
zijn.   
De insteeklijn van de plas is gelijk aan de omtrek van de plas. 
Indien een plas minder dan 10 meter breed is, kan worden volstaan met een 
taludbreedte van 2 meter en een plasdiepte van 1 meter.  
 
Specifieke eisen: 

• Punten mogen alleen op lijnen liggen. Punten die niet op lijnen liggen (afstand tot 
de lijn > 5 m) worden niet meegenomen in de triangulatie van de bodemhoogte. 
De tolerantie van de controletool, is in dit geval 5 m. 

• Wanneer breuklijnen niet uit DTB-nat overgenomen worden, is de minimale 
afstand tussen twee punten 5 meter (uitgezonderd die punten die dicht bij een 
lijnvertex liggen), de maximale afstand is 25 meter. Het aantal punten dient 
gegeneraliseerd te worden zodat de criteria, gesteld in § 3.3.2.9 gehandhaafd 
blijven. 

• Breuklijnen die de winterbedhoogte beschrijven, maar doorlopen tot binnen de 
omtrek van plassen moeten worden afgeknipt op de grens van de plas. Binnen de 
omtrek van een plas mogen alleen breuklijnen aanwezig zijn die de bodemhoogte 
van de plas beschrijven. 

• Breuklijnen mogen geen bandijklijnen en hoogteverschillijnen snijden.  
• Breuklijnen rondom kribben dienen verwijderd te worden. 
 

 
Figuur 15. Schematisatie breuklijnen in plassen (Vos, 2007). Voor verschillende typen plassen 
worden verschillende dieptes en afstanden bepaald.  
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4.3.5 Kades 

Basisbestand: 

Naam:  KADE 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\HOOGLIJN 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: lijnen en punten die op de lijnen liggen 
Items:  lijnen: 

  kade-id (4,10,B,0)   cover-id 
  nummer (10,12,N,0)  uniek nummer lijn 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
  punten: 

  kade-id (4,10,B,0)  cover-id 
  nummer (10,12,N,0)  nummer van de lijn waar de punten op liggen 
  k_hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte kruin 
  l_hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte linkerzijde lijn 
  r_hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte rechterzijde lijn 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: lijnen/puntenbestand met ligging en hoogte kades 
Opmerking: alle hoogtes zijn in meter t.o.v. een referentieniveau (in Nederland: NAP)  
 
De kades moeten gedefinieerd worden voordat HVERSCHIL wordt gedefinieerd. Dit is van 
belang om kades uit de HVERSCHIL te kunnen verwijderen 
 

Bronbestand: 

De ligging van kadelijnen wordt uit DTB-nat afgeleid met lijnelementen met de CTE-
codes: 

• H0701 (kade) 
• MD31 (kruinlijn) 
• R17 (coupure) 

 
Afleiding bestand uit DTB-nat: 

Uit DTB-nat worden de lijnen met bovenstaande CTE-codes overgenomen. Elke lijn moet 
een uniek nummer hebben, welke opgeslagen wordt in het veld NUMMER. Deze selectie 
is het lijnen-item voor de coverage KADE. De nummering van de lijnen moet starten bij 
1, bij elke volgende lijn wordt het nummer met 1 ogehoogd. Er zijn dus geen 
lijnnummers met waarde hoger dan het aantal lijnen in de maatregel.  
Indien er geen kadelijn in het DTB-Nat beschikbaar is, maar de hoogteverschillijnen 
liggen toch minder dan 10 meter uit elkaar, dan dient zelf een kadelijn gemaakt te 
worden; de kruinhoogte van de punten op de kadelijn is gelijk aan de hoogste 
kruinhoogte van de beide hoogteverschillijnen of aan de hoogte van een winbedhgt-punt 
tussen de twee hoogteverschillijnen, indien dit nog hoger ligt. Dit moet per punt bepaald 
worden. De bijbehorende hoogteverschillijnen dienen verwijderd te worden.  
Het punten-item van KADE bevat de punten die aan elke kade gekoppeld zijn. Elk punt 
krijgt de waarde voor het item NUMMER die overeenkomt met de NUMMER waarde van 
de lijn waarop de punt ligt (bijvoorbeeld: alle punten op de kade met NUMMER = 1 
krijgen ook NUMMER = 1). De afstand tussen twee punten op 1 lijn bedraagt 5 meter. 
Ook bevindt zich op elk hoekpunt (vertex) en op beide uiteinden van de lijn een punt.  
In het veld K_HOOGTE wordt de hoogte op die locatie ingevuld. Het veld K_HOOGTE 
beschrijft de hoogteligging van de kadelijn. Bij afleiding uit DTB-nat wordt K_HOOGTE 
overgenomen uit de Z-waarde van elke vertex. 
De kruinhoogtes van coupures (CTE-code R17) beschrijven de maaiveldhoogte. Dit is niet 
gelijk aan de kadehoogte bij hoogwater. Voor de K_HOOGTE van kades die uit coupures 
zijn ingevoegd, moet de K_HOOGTE van de aansluitende kadelijn gebruikt worden. 
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In de velden R_HOOGTE en L_HOOGTE wordt de maaiveldhoogte aan beide zijden van de 
kruin ingevuld. De afstand vanaf de kruin tot de locatie waar R_HOOGTE en L_HOOGTE 
bepaald worden is 10 meter. 
 

Afleiding uit combinatie Top10NL, AHN en orthofotomozaieken: 

In § 3.3.2.10 is de algemene richtlijn beschreven hoe hoogtelijnen uit Top10NL afgeleid 
moeten worden.  
Er zijn verschillende hoogte-elementen uit Top10NL die kades kunnen voorstellen. De ligging van 
kadelijnen geeft de ligging van de kruin van een element aan, deze kruin is smaller dan 10 meter 
(Figuur 16). 

De geselecteerde lijnen die aan deze criteria voldoen, worden in KADE opgenomen. 
Indien na visuele verificatie met het AHN blijkt dat niet alle kades zijn opgenomen, 
dienen extra kadelijnen handmatig te worden geschematiseerd. 
 
Specifieke eisen: 

• De linker- en rechterzijde van een lijn wordt bepaald aan de hand van de richting 
van de lijn; de kijkrichting is van begin-vertex naar eind-vertex van de lijn. 

• De teenhoogtes zijn kleiner of gelijk aan de kruinhoogte, maar nooit hoger dan 
de kruinhoogte op dat punt. 

• Punten mogen alleen op lijnen liggen. Punten die niet op lijnen liggen (afstand tot 
de lijn > 5 m) worden niet meegenomen in de bepaling van de overlaathoogte.  

• Teenhoogtes zijn lager, of gelijk aan de kruinhoogte. Teenhoogtes kunnen niet 
hoger zijn dan de kruinhoogte op het betreffende punt. 

• Wanneer kades niet uit DTB-nat overgenomen worden, is de minimale afstand 
tussen twee punten 5 meter (uitgezonderd die punten die dicht bij een lijnvertex 
liggen), de maximale afstand is 25 meter. Het aantal punten dient 
gegeneraliseerd te worden zodat de criteria, gesteld in § 3.3.2.9 gehandhaafd 
blijven. 

• Verschillende kade-elementen moeten op elkaar aansluiten. Gaten tussen de 
kades kunnen resulteren in ongewenste stroming door de opening. Het is vereist 
zo veel mogelijk aansluitende kade-elementen samen te voegen tot één kade-
element. 

• Kades mogen niet in het bodemhoogtemodel zichtbaar zijn (zie § 2.3). Als een 
hoogteverschil geschematiseerd wordt als kade, moeten eventuele 
hoogteverschillijnen en breuklijnen die hetzelfde element beschrijven verwijderd 
worden.  

• Indien het voor een correcte rivierkundige analyse noodzakelijk is dat ook een 
talud flauwer dan 1:7 op een specifieke locatie als overlaat moet functioneren, 
dan kan dit gedaan worden met een kadelijn of met een hoogteverschillijn. Dit is 
situatie-afhankelijk, neem hiervoor contact op met de RD. 

• Kade-elementen moeten precies op elkaar aansluiten. Als in DTB-nat 
verschillende elementen niet goed aansluiten, moet dit in het kadebestand 
gecorrigeerd worden. Dit gebeurt handmatig door een verbindingsstuk toe te 
voegen tussen de twee lijnen en de lijnen vervolgens samen te voegen. 
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Figuur 16. Schematiseren van kades met behulp van kadelijnen (als de kruin smaller is 
dan 10 meter) of twee hoogteverschillijnen (kruin breder dan 10 meter) (Vos, 2007). 
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4.3.6 Kribben 

Basisbestand: 

Naam:  KRIB 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\HOOGLIJN 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: lijnen en punten die op de lijnen liggen 
Items:  lijnen: 

  krib-id (4,10,B,0)   cover-id 
  nummer (10,12,N,0)  uniek nummer lijn 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
  punten: 

  krib-id (4,10,B,0)  cover-id 
  nummer (10,12,N,0)  nummer van de lijn waar de punten op liggen 
  k_hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte kruin 
  l_hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte linkerzijde lijn 
  r_hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte rechterzijde lijn 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: lijnen/puntenbestand met ligging en hoogte kribben 
Opmerking: alle hoogtes zijn in meter t.o.v. een referentieniveau (in Nederland: NAP)  
 
Bronbestand: 

De ligging van kriblijnen wordt uit DTB-nat afgeleid met lijnelementen met de CTE-code: 
• R0501 (kribrug) 

Opmerking: niet alle elementen met bovenstaande code en omschrijving zijn 
daadwerkelijk kribben. Dit moet gecontroleerd worden met de Baseline referentie. De 
elementen die ten onrechte als krib zijn aangeduid moeten handmatig verplaatst worden 
naar KADE, HVERSCHIL of BREUK (afhankelijk van de geldende criteria). Ook kunnen er 
kribben ontbreken in het DTB. Omdat de ligging van kribben vrijwel onveranderlijk is, 
kan gebruik gemaakt worden van de door de Opdrachtgever aangeleverde Baseline 
referentie om te controleren of alle kribben aanwezig zijn. Indien er in het DTB kribben 
ontbreken, moeten deze handmatig worden toegevoegd. 
 
Afleiding bestand uit DTB-nat: 

Uit DTB-nat worden de lijnen met bovenstaande CTE-code overgenomen. Elke lijn moet 
een uniek nummer hebben, welke opgeslagen wordt in het veld NUMMER. Deze selectie 
is het lijnen-item voor de coverage KADE. De nummering van de lijnen moet starten bij 
1, bij elke volgende lijn wordt het nummer met 1 ogehoogd. Er zijn dus geen 
lijnnummers met waarde hoger dan het aantal lijnen in de maatregel. 
Alle vertices (lijnpunten) voor elke lijn worden naar het kribpuntenbestand omgezet. In 
het veld K_HOOGTE wordt de bij de vertex behorende Z-waarde ingevuld. Het veld 
K_HOOGTE beschrijft de hoogteligging van de kruin van de kriblijn. 
In de velden R_HOOGTE en L_HOOGTE wordt de bodemhoogte aan beide zijden van de 
kruin ingevuld. Hiervoor wordt voor elk punt de bodemhoogte op een afstand van 10 
meter loodrecht op de lijnrichting bepaald. 
 
Bij toevoeging van kribben uit DTB dienen strekdammen en andere elementen die niet in 
de oeverzone liggen verplaatst te worden van het KRIB bestand naar het Baseline 
bestand KADE. 
Eventuele hoogtelijnen (zoals HVERSCHIL) die de kruin van de kribben beschrijven moeten worden 
verwijderd. De aangepaste hoogtelijn sluit aan op het eindpunt aan de landzijde van de krib 
(Figuur 17).  
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Figuur 17. Aanpassen van hoogteverschillijnen die een krib beschrijven.  

 
Afleiding uit combinatie Top10NL, AHN en orthofotomozaïeken: 

In het Top10NL zijn geen krib-elementen opgenomen. Afleiding van kribben moet, als 
DTB-nat niet beschikbaar is, plaatsvinden op basis van het AHN of luchtfoto’s. Ter 
verificatie kan de meest recente Baseline referentie gebruikt worden. De kribben moeten 
handmatig worden toegevoegd op basis van de hoogte in het AHN. De hoogte kan 
eveneens worden bepaald uit het AHN.  
 
Specifieke eisen: 

• Kribben bevinden zich in de oeverzone (een krib kan deels in het winterbed 
liggen, ook dit deel wordt als krib geschematiseerd). De oriëntatie van een krib is 
(min of meer) loodrecht op de normaallijn.  

• De linker- en rechterzijde van een lijn wordt bepaald aan de hand van de richting 
van de lijn; de kijkrichting is van begin-vertex naar eind-vertex van de lijn. 

• De teenhoogtes zijn kleiner of gelijk aan de kruinhoogte, maar nooit hoger dan 
de kruinhoogte op dat punt. 

• Teenhoogtes zijn lager, of gelijk aan de kruinhoogte. Teenhoogtes kunnen niet 
hoger zijn dan de kruinhoogte op het betreffende punt. 

• Punten mogen alleen op lijnen liggen. Punten die niet op lijnen liggen (afstand tot 
de lijn > 5 m) worden niet meegenomen in de triangulatie van de bodemhoogte.  

• Wanneer kribben niet uit DTB-nat overgenomen worden, is de minimale afstand 
tussen twee punten 5 meter (uitgezonderd die punten die dicht bij een lijnvertex 
liggen), de maximale afstand is 25 meter. Het aantal punten dient 
gegeneraliseerd te worden zodat de criteria, gesteld in § 3.3.2.9 gehandhaafd 
blijven. 

• Kribben mogen niet in het bodemhoogtemodel zichtbaar zijn. Wanneer een krib 
toch in het hoogtemodel zichtbaar is, wordt deze verwijderd uit het Baseline 
bestand waarin deze hoogte is opgenomen (bijvoorbeeld hoogteverschillijnen of 
zomerbedpunten). 

 
Opmerking: 

• Bij de in het kader van de rivierverruimende maatregelen verlaagde kribben 
(zoals in de Waal) is bovenstaande methodiek niet toepasbaar, omdat deze 
kribben in principe onder water liggen, en niet in AHN of DTB voorkomen. De 
Baseline maatregel zal dan gebouwd moeten worden op basis van een met zeer 
laag water gevlogen laseraltimetrie bestand. De werkwijze hiervoor zal in dat 
geval apart door de Opdrachtgever worden aangeleverd. 
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4.4 Hoogtepunten 

4.4.1 Hoogtes winterbed 

Basisbestand: 

Naam:  WINBEDHGT 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\HOOGPUNT 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: punten 
Items:  winbedhgt-id (4,10,B,0)  cover-id 
  hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: puntenbestand met hoogte winterbed 
Opmerking: alle hoogtes zijn in meter t.o.v. een referentieniveau (in Nederland: NAP)  
 
Bronbestand: 

 

Afleiding uit DTB-nat: 

De ligging van hoogtepunten wordt uit DTB-nat afgeleid met puntelementen met de CTE-
codes: 

• H03 (hoogtepunt) 
 
 
Algemeen: 

Punten nabij hoogtelijnen die niet in WINBEDHGT worden opgenomen: 
• alle punten dichter dan 2.5 m rondom lijnen in HVERSCHIL; 
• alle punten dichter dan 2.5 m rondom lijnen in BREUKL; 
• alle punten dichter dan 5.0 m rondom lijnen in BANDIJK;  
• alle punten dichter dan 5.0 m rondom lijnen in KADE;  
• alle punten dichter dan 5.0 m rondom lijnen in KRIB. 

Indien punten binnen de omtrek van polygonen in de PLASSEN coverage liggen, worden 
deze punten ook uit WINBEDHGT verwijderd. Uitzondering hierop zijn punten die op 
eilanden in plassen liggen. 
 
 
Afleiding uit AHN: 

Alleen indien het DTB-nat niet beschikbaar is, wordt bij afleiding van de 
winterbedhoogtes gebruik gemaakt van het 25*25 m AHN. Gebruik van het 5*5 m AHN 
levert een te hoog detailniveau. Elke cel wordt omgezet naar een winterbedhoogtepunt, 
waaraan de celwaarde gekoppeld is in het item HOOGTE. De hoogte in het 
puntenbestand is in meters. 
 
Het is van belang dat de volgende gebieden worden uitgesloten van opname: 
oppervlaktewateren inclusief zomerbed, bruggen, pijlers, en gebouwen. Daarnaast geldt 
ook voor de afleiding van hoogtepunten uit het AHN, dat er een minimum afstand tot 
hoogtelijn-elementen moet zijn.  
Daar waar het winterbed wordt ingenomen door stedelijk gebied is vaak niet de hele 
bebouwing ingemeten in het DTB. Hier zal het AHN uitkomst moeten brengen. Dit kan op 
twee manieren: ,  

1. AHN 5x5m beschikbaar (voorkeur): AHN omzetten naar punten en dan alle punten 
die binnen polygonen van hwatvrij_v (lees: in gebouwen) liggen verwijderen. Dit 
levert wat minder nauwkeurige data, want je loopt het risico dat (vanwege de 
resolutie) je toch nog een paar hoge punten meepikt, of: in plaats van het filteren 
op gebouwen zelf handmatig die hoogtes eruit kan pikken, waarvan je (vrij) zeker 
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ben, dat ze het straatniveau aangeven. Voorwaarde: Er moeten genoeg punten 
overblijven om een geloofwaardig TIN mee te bouwen (dus: controleer het TIN) 

2. geen AHN 5x5m leverbaar: treedt dan in overleg over hoe de hoogten te kiezen. 
(Het “wegdeel_punt” van de TOPNL kan ook gebruikt worden om een stedelijk gebied 
met AHN hoogten te schematiseren. De hoogte-informatie is als attribuut 
opgenomen(hoogte t.o.v. NAP in meters met 1 decimaal). De punten in dit bestand 
liggen op straatniveau.) 

 1 
Alle punten die zijn verkregen door de conversie van grid naar puntbestand, en onderling 
gelijke afstanden hebben, moeten een fractie worden verschoven. Deze stap is vereist 
voordat een bodemhoogte TIN wordt afgeleid. Een verschuiving van 1 mm in willekeurige 
richting is hierbij voldoende. Voor deze verschuiving kan de in Baseline 4.03 opgenomen 
tool BASCON worden gebruikt. 
 
Specifieke eisen: 

• Punten in winbedhgt bevinden zich in de winterbedsectie (Sectie 3), dus tussen 
winterbedgrens en oeverlijn.  

• Winterbedpunten bevinden zich op een minimale afstand van hoogtelijnen: 2.5 m 
van HVERSCHIL en KRIB, 5 m van KADE, KRIB en BANDIJK. 

• Punten afkomstig uit grids moeten een fractie (~1mm) verschoven worden als ze 
onderling gelijke afstanden hebben. Hiervoor kan de in Baseline opgenomen tool 
BASCON gebruikt worden. 

 
Opmerking: 

• Om de eerder genoemde overkill aan hoogtepunten te voorkomen, verdient het 
aanbeveling om overal waar dit mogelijk is, overbodige hoogtepunten 
(handmatig) weg te halen. 

 

                                           
1. 1 NB: kiezen voor hoogwatervrij is geen optie, want het is niet gezegd dat de 

bebouwing ook daadwerkelijk hoogwatervrij is. Bovendien is hoogwatervrij 
hetzelfde als niet opnemen in het model. (opmerking Dienst Oost-Nederland) 
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4.4.2 Hoogtes zomerbed 

Basisbestand: 

Naam:  ZOMBEDHGT 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\HOOGPUNT 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: punten 
Items:  zombedhgt-id (4,10,B,0)  cover-id 
  hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: puntenbestand met hoogtes zomerbed 
Opmerking: alle hoogtes zijn in meter t.o.v. een referentieniveau (in Nederland: NAP)  
 
Bronbestand: 

Zomerbedhoogtes worden afgeleid uit het aangeleverde bestand met lodingen.  
 
Afleiding bestand uit het Basisbestand Lodingen: 

De Opdrachtgever levert een grid-bestand met zomerbedlodingen aan. De celgrootte van 
dit bestand komt overeen met de gewenste afstand tussen twee zomerbedhoogtepunten.   
De afstand tussen twee zomerbedhoogetpunten is dan ook gelijk aan de celbreedte van 
het door de Opdrachtgever aangeleverde bestand. De ligging van elk zomerbedhoogte-
punt bevindt zich in het centrum van de gridcel. 
 
Omdat punten die zijn verkregen door de conversie van grid naar puntbestand onderling 
gelijke afstanden hebben, moeten deze punten een fractie (circa 1 mm) worden 
verschoven. Deze stap is vereist voordat een bodemhoogte TIN wordt afgeleid. Voor deze 
verschuiving kan de in Baseline 4.03 opgenomen tool BASCON worden gebruikt. 
 
Algemeen: 

Punten nabij hoogtelijnen worden die niet in ZOMBEDHGT worden opgenomen:  
• alle punten dichter dan 2.5 m rondom lijnen in HVERSCHIL; 
• alle punten dichter dan 2.5 m rondom lijnen in BREUKL;  
• alle punten dichter dan 5.0 m rondom lijnen in KADE;  
• alle punten dichter dan 10.0 m rondom lijnen in KRIB 

NB: deze afstanden zijn een richtlijn. Per riviertak en per maatregel zal met de RD 
moeten worden afgesproken welke afstand gebruikt moet worden! 
 

Specifieke eisen: 
• Onder bruggen zijn meestal geen lodinggegevens beschikbaar. Om 

drempelvorming te voorkomen bij het aanmaken van een bodemhoogte TIN, zijn 
er twee oplossingen mogelijk: 

Onder bruggen met behulp van breuklijnen een bodemhoogteprofiel maken. Uitgangspunt hierbij is 
een lineaire interpolatie tussen de bovenstroomse en benedenstroomse bodemhoogtepunten 
(Figuur 18). 

1. Onder bruggen, maar ook langs ondiepe oevers, het lodingenbestand dicht 
interpoleren. Het verdient de voorkeur dit door de MID te laten uitvoeren in 
het lodingenbestand, zodat het bronbestand op orde is en de maatregel  
reproduceerbaar is. 

De keuze tussen de twee opties dient door de RD gemaakt te worden. 
• Zomerbedhoogtes bevinden zich in de zomerbedzone of oeverzone (dus het 

gebied tussen de oeverlijnen). 
• Punten uit lodingbestanden moeten in een willekeurige richting circa 1mm 

verschoven zijn als ze onderling gelijke afstanden hebben. 
• Er mogen geen drempels ontstaan door afwezigheid van lodingen, bijvoorbeeld 

onder bruggen en nabij stuwen. 
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• Zomerbedhoogtepunten die de hoogte van een krib weergeven moeten worden 
verwijderd. 

 

 
Figuur 18. Interpolatie van de zomerbedbodem met behulp van breuklijnen waar lodingen 
ontbreken, bijvoorbeeld onder bruggen. 

 
Opmerking: 

• Volgens het Baseline Dataprotocol 4.03 worden de hoogtepunten in de oeversectie 
(tussen oeverlijn en normaallijn) in het Baseline bestand OEVERHGT geplaatst. Dit 
is bij de ontwikkeling van HR2006_4 niet gedaan. Ook in deze Dienstspecificaties 
is het Baseline bestand OEVERHGT geschrapt. Dit is een afwijking ten opzichte 
van het Dataprotocol 4.03. De hoogtepunten in de oeversectie worden 
toegevoegd aan ZOMBEDHGT. 

•  In het geval er gebieden zijn met overlappende multibeamdata waarin een  

systematische verschil zit moet de grens tussen de twee gebieden op een logische 
plek gelegd worden. Een logische grens is bijvoorbeeld de grens tussen twee 
systemen (rivier – open water). Indien geen logische grens kan worden 
gedefinieerd dient deze in overleg met de Opdrachtgever te worden 
overeengekomen. De overlappende gegevens moeten daarna aan beide kanten 
van de logische grens verwijderd worden. 

• Punten uit het lodingengrid die in plassen vallen, dienen als plashgt te worden 
opgenomen.  
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4.4.3 Hoogtes plassen 

Basisbestand: 

Naam:  PLASHGT 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\HOOGPUNT 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: punten 
Items:  plashgt-id (4,10,B,0)  cover-id 
  hoogte (4,12,F,2)  maaiveldhoogte 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: puntenbestand met bodemhoogtes plassen 
Opmerking: alle hoogtes zijn in meter t.o.v. een referentieniveau (in Nederland: NAP)  
 
Bronbestand: 

Plashoogtes worden afgeleid uit het Basisbestand Lodingen. Als er geen lodingenbestand 
voor een plas aanwezig is, wordt de bodemhoogte van een plas geschematiseerd met 
breuklijnen (zie Figuur 15). In dit geval worden in de betreffende plas geen 
plashoogtepunten toegevoegd. Bij een gedeeltelijk gepeilde plas wordt in het niet 
gepeilde deel een breuklijn geconstrueerd conform Figuur 5. 
 
Afleiding bestand uit Basisbestand Lodingen: 

 

Algemeen: 

Hoogtepunten die dichter dan 2.5 m rondom lijnen in BREUKL liggen, worden niet in 
PLASHGT opgenomen  
 
De hoogte van elk punt wordt afgeleid uit multibeamgegevens uit het Basisbestand 
Lodingen, zoals aangeleverd door de Opdrachtgever. Elk plashoogtepunt heeft de locatie 
van het middelpunt van elke gridcel, met de bijbehorende waarde. 
Wanneer single-beam raaien aangeleverd zijn om de plashoogte te beschrijven, moeten 
aanvullend op deze informatie ook breuklijnen geschematiseerd worden aan de 
onderzijde van het talud van de plas, zoals omschreven in Figuur 5.  
 
Omdat punten die zijn verkregen door de conversie van grid naar puntbestand onderling 
gelijke afstanden hebben, moeten deze punten circa 1 mm worden verschoven. Deze 
stap is vereist voordat een bodemhoogte TIN wordt afgeleid. Voor deze verschuiving kan 
het de in Baseline 4.03 opgenomen tool BASCON worden gebruikt. 
 
Alle plashoogtepunten die buiten de omtrek van de plas (in PLASSEN) liggen, dienen te 
worden verwijderd. Uit zomerbedgegevens kunnen punten afkomstig zijn die in plassen 
vallen. Deze dienen aan plashgt te worden toegevoegd. 
 
Specifieke eisen: 

• Punten uit lodingbestanden moeten circa 1 mm verschoven zijn als ze onderling 
gelijke afstanden hebben, door bijvoorbeeld afleiding uit een grid. 

• Plashoogtepunten kunnen alleen in plassen liggen. 
 

Opmerking: 

In aanvulling op lodinggegevens kan het noodzakelijk zijn om toch breuklijnen toe te 
voegen. Dit geldt met name voor ondiepere delen van plassen die mogelijk niet zijn 
gepeild. Het kan zinvol zijn op die locaties wel een breuklijn in de plas te leggen. De 
afstand tussen lodingenpunten en de eventuele breuklijnen dient minimaal 10 m te zijn. 
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4.5 Meetpunt 

4.5.1 Meetpunten 

Basisbestand: 

Naam:  MEETPUNT 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\MEETPUNT 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: punten 
Items:  meetpunt-id (4,10,B,0)  cover-id 
  mpnaam (40,40,C)  naam van meetpunt 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: puntenbestand met ligging meetpunten 
 
Bronbestand: 

Het bestand met meetpunten geeft aan waar meetstations liggen. De Opdrachtgever 
controleert vooraf of de actuele ligging van meetpunten overeenkomt met de ligging van 
meetpunten in de Baseline referentie. Indien dit niet het geval is, wordt dit door de 
Opdrachtgever aangegeven en wordt de aanpassing in de maatregel opgenomen. Indien 
de ligging gelijk is aan die in de referentie, hoeft het bestand MEETPUNT niet in de 
maatregel opgenomen te worden. Een erase-coverage is dan ook niet nodig. 
 
Bij voorkeur worden meetpunten in volgorde van tak en rivierkilometer (bovenstrooms 
naar benedenstrooms) toegevoegd. 
 
Specifieke eisen: 

 
In MEETPUNT mogen niet de zelfde stations staan als in UITVLOC. 
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4.5.2 Uitvoerlocaties 

Basisbestand: 

Naam:  UITVLOC 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\MEETPUNT 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: punten 
Items:  uitvloc-id (4,10,B,0)  cover-id 
  mpnaam (40,40,C)  naam van uitvoerlocatie.  
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: puntenbestand met ligging uitvoerlocaties 
 
Bronbestand: 

Het bestand met uitvoerlocaties geven aan waar in het hydraulische model uitvoer 
gewenst is. In het UITVLOC-bestand van de referentie zijn handmatig aanpassingen en 
toevoegingen verricht die van belang zijn voor een correcte werking van modellen die 
van de Baseline-database worden afgeleid. Indien de ligging van uitvoerlocaties 
ongewijzigd blijft, hoeft het bestand UITVLOC niet in de maatregel opgenomen te 
worden. Een erase-coverage is dan ook niet nodig.  
 
Als handmatig toevoegingen gedaan worden, worden bij voorkeur de uitvoerlocaties in 
volgorde van riviertak en rivierkilometer (bovenstrooms naar benedenstrooms) 
toegevoegd.  
 
Specifieke eisen 

• MPNAAM mag geen spaties bevatten. In plaats van spaties wordt “_” gebruikt.  
• In UITVLOC mogen niet de zelfde stations staan als in MEETPUNT. 
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4.6 Oppwater 

4.6.1 Plassen 

Basisbestand: 

Naam:  PLASSEN 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\OPPWATER 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: vlakken 
Items:  plassen-id (4,10,B,0)  cover-id 

aangetkt (4,5,B,0)  wel of niet aangetakt aan de rivier 
    2 = niet aangetakt 
    1 = wel aangetakt 
    0 = eiland in plas 
mvhgt (4,12,F,2)  omliggende gemiddelde maaiveldhoogte in m 
ruw_code (4,5,B,0)  code ruwheidseenheid  

  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: polygonenbestand met ligging oppervlaktewateren en de bijbehorende 

eilandjes, uitgezonderd het zomerbed en eilanden die daarin liggen. 
Opmerking: alle hoogtes zijn in meter t.o.v. een referentieniveau (in Nederland: NAP)  
 
Bronbestand: 

In het plassenbestand bevinden zich alle oppervlaktewateren als vlakken, exclusief het 
zomerbed.  
Omtrekken van plassen worden, in tegenstelling tot de overige ruwheidbepalende 
vlakken, NIET afgeleid uit de Baseline coverage ECORUW, maar uit DTB-nat2. Eventuele 
onderverdeling van de plassen in verschillende RUW_CODE’s (104, 105, 106), wordt WEL 
overgenomen uit ECORUW. 
 
Afleiding bestand uit DTB-nat: 

Uit DTB-nat worden de vlakelementen met CTE-code: 
• W0101 (rivier)(alleen de delen die niet binnen de zomerbedbegrenzing (Baseline 

coverage SECTIES, code 1) liggen),  
• W0103 (beek),  
• W0301 (kanaal),  
• W0305 (gracht),  
• W0501 (zee),  
• W0505 (meer),  
• W0701 (plas),  
• W0703 (ven),  
• W0705 (vijver),  
• W0707 (wiel) en  
• W030703 (sloot) geselecteerd.  

 
Aanpassingen: 

Het uit bovenstaande bestand gevulde plassenbestand wordt handmatig aangepast. Op 
het zomerbed aangetakte plassen worden begrensd op de normaallijn. Deze plassen 
krijgen AANGETKT code 1. Ook plassen die met een duiker in directe verbinding staan 
met het zomerbed krijgen AANGETKT code 1. Overige plassen krijgen AANGETKT code 2. 

                                           
2 De plasomtrek uit het DTB valt nooit helemaal samen met de plasomtrek uit ECORUW. 
Keuze voor ECORUW als bron heeft tot gevolg dat er mogelijk breuklijnen of 
hoogtepunten binnen het plasvlak komen te liggen, die daar niet horen.  
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Eilanden moeten AANGETKT code 0 krijgen (anders gaat de conversie naar Baseline 5 
fout).  
 
De polygonen uit ECORUW met de RUW_CODEs 104, 105, 106 worden gecombineerd 
met de plassen uit het DTB. Hierbij wordt de ruwcode overgenomen in het 
plassenbestand. De plassen behouden de RUW_CODE codering uit ECORUW. 
Alleen de informatie uit de overlap tussen de plasvlakken uit DTB en die uit ECORUW wordt 
gebruikt. Zie Figuur 19.  

Daar waar het DTB buiten het plassenvlak uit ECORUW valt, wordt de ruwcode 106 
toegekend (plas/haven/slikkige oever). 
 
 

 
 
Figuur 19. Combinatie van DTB en ECORUW om tot het Plassen bestand te komen 
(ruw_codes in blauw, blauw omlijnde polygonen uit ECORUW, roodomlijnde uit DTB). 
  
De omliggende maaiveldhoogte is een gemiddelde hoogte van het maaiveld rondom de 
plas. De gemiddelde maaiveldhoogte kan worden bepaald uit AHN of het 
bodemhoogtemodel van de Baseline referentie. Vanuit een van deze bestanden wordt de 
gemiddelde hoogte van de zone van 10m breed rondom de plas bepaald en opgenomen 
in MVHGT. 
 
Specifieke eisen: 

• Alle attributen (kolomnamen) van de PLASSEN moeten matchen met de attributen 
van de referentie, anders levert dit fouten op bij het inmixen! 

• Aangetakte plassen zijn begrensd op de normaallijn, dus snijden niet het 
zomerbed. De oeverlijn valt in deze situaties samen met de grens 
normaallijn/plas.  

• Voor alle plassen moet een RUW_CODE ingevuld zijn.  
• Voor alle plassen moet aangegeven worden of deze aangetakt is of niet. 
• eilanden in plassen dienen de volgende waarden te krijgen: 

o MVHGT =  -9999.  
o RUW_CODE = 0 
o AANGETKT = 0 

 

ECORUW 

DTB (W09) 

PLASSEN 

106 

105 

1202 

106 
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4.7 Overig 

4.7.1 Bronnen en putten 

Basisbestand: 

Naam:  BRONPUT 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\OVERIG 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: punten 
Items:  bronput-id (4,10,B,0)  cover-id 

bpnaam (40,40,C)  naam van de bron of put 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: puntenbestand met ligging waterinlaat-, of wateronttrekkingspunten. 
   
Bronbestand: 

Bronnen en putten worden bij de hydraulische berekening in WAQUA gebruikt om aan te 
geven waar water ontrokken of toegevoegd wordt aan het systeem.  
In het puntenbestand van DTB-nat beschrijven de elementen met CTE-codes B034501, 
B034505 en B034507 de ligging van sluizen, CTE-code B0305 de ligging van een 
bemalingstation. De ligging van de bronnen en putten kan met behulp van deze DTB-nat 
elementen worden geverifieerd. 
 
Wanneer Bronput wordt overgenomen uit de meest recente database, is het niet nodig 
deze in de actualisatie maatregel op te nemen. Dit geldt alleen als geen aanpassingen 
aan Bronput verricht hoeft te worden. 
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4.7.2 Kunstwerken 

Basisbestand: 

Naam:  KUNSTWRK 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\OVERIG 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: lijnen 
Items:  kunstwrk-id (4,10,B,0)  cover-id 

kwnaam (40,40,C)  naam van het kunstwerk 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: lijnenbestand met ligging kunstwerken (stuwen). 
 
Bronbestand: 

Kunstwerken geven de ligging van stuwen. Wanneer Kunstwrk geen actualisatie behoeft, 
is het niet nodig deze in de actualisatie maatregel op te nemen. Dit geldt alleen als geen 
aanpassingen aan de kunstwerken verricht hoeven te worden. 
Indien aanpassing van KUNSTWRK noodzakelijk is, wordt de geactualiseerde ligging door 
de Opdrachtgever aangeleverd.  
 
Specifieke eisen: 

• Kunstwerken mogen niet samenvallen met een kade of onderdeel zijn van een 
bandijk. 

• Kunstwerken (stuwen) moeten aansluiten op de geschematiseerde stuwhoofden. 
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4.8 Rivgeom 

4.8.1 Rivieras 

Basisbestand: 

Naam:  RIVIERAS 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\RIVGEOM 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: lijnen 
Items:  rivieras-id (4,10,B,0)  cover-id 

volgorde (8,8,I)  volgorde van doorlopen model 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: lijnenbestand met ligging rivieras 
 
Bronbestand: 

Rivieras geeft de as van de rivier weer. Dit bestand wordt overgenomen uit de meest 
recente Baseline database, of wordt aangeleverd door de Opdrachtgever. 
 
Wanneer Rivieras niet wordt geactualiseerd, is het niet nodig deze in de actualisatie 
maatregel op te nemen. Dit geldt alleen als geen aanpassingen aan de rivieras verricht 
hoeven te worden. 
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4.8.2 Rivierkilometrering 

Basisbestand: 

Naam:  RIVIERKM 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\RIVGEOM 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: lijnen en punten 
Items:  lijnen: 

rivierkm-id (4,10,B,0)  cover-id 
kilom (4,12,F,2)  rivierkilometrering 
modelkm (20,20,C)  naam en rivierkilometers 

  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
  punten: 

  rivierkm-ID (4,10,B,0) cover-id 
  kilom (4,12,F,2)  rivierkilometrering 
  modelkm (20,20,C)  naam en rivierkilometers 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: lijnen/puntenbestand waarmee de kilometrering van de riviertakken wordt 

weergegeven. 
   
Bronbestand: 

RIVIERKM wordt gebruikt ter oriëntatie en tijdens hydraulische analyses. Dit bestand 
wordt overgenomen uit de meest recente Baseline database, of kan zijn aangeleverd  
door de Opdrachtgever. In het laatste geval moeten de door de Opdrachtgever 
aangeleverde gegevens worden aangehouden. 
Wanneer RIVIERKM niet wordt geactualiseerd, is het niet nodig deze in de actualisatie 
maatregel op te nemen. Dit geldt alleen als geen aanpassingen aan de RIVIERKM verricht 
hoeven te worden. 
 
Specifieke eisen: 

Bij handmatige toevoeging wordt de kilometrering bij voorkeur op volgorde per tak en 
kilometer (stroomopwaarts naar stroomafwaarts) opgegeven. Wanneer de kilometrering 
uit de meest recente Baseline database wordt overgenomen, is dit al gebeurd en zijn 
geen extra aanpassingen nodig.  
 



 

8 november 2011 61 Dienstspecificaties Invoer Baseline Versie 7 

 

4.9 Ruwheid 

4.9.1 Ecotopen 

Basisbestand: 

Naam:  ECOTOOP 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\RUWHEID 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: vlakken 
Items:  ecotoop-ID (4,10,B,0) cover-id 
  eco_code (20,20,C)  code ecotoop (Baseline 4.1 protocol) 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: polygonenbestand met ligging ecotopen. 
  
Bronbestand: 

Het ecotopenbestand wordt overgenomen uit de meest recente ecotopenkartering die 
door RWS is uitgevoerd. In de ecotopenkartering is een item ECO_CODE aanwezig, de 
gegevens uit dit item worden overgenomen in de Baseline coverage ECOTOOP.  
 
Opmerkingen: 

• Het bestand sleutel.asc (in de Baseline systeem-directory) bevat alle ecotoop-
codes die in ECOTOOP aanwezig zijn. Op basis van de gegevens in dit bestand 
moet de Baseline coverage ECORUW worden afgeleid. Vlakken waarvan de 
ECO_CODE niet in sleutel.asc aanwezig is, worden niet omgezet naar ECORUW.  

• Het ECO_CODE attribuut in de meest recente ecotopenkartering is langer dan 10 
karakters, waardoor een omzetting naar de Baseline coverage ECOTOOP niet 
conform het Baseline Dataprotocol 4.03 uitgevoerd kan worden. RWS-WD is bezig 
met de ontwikkeling van een nieuwe versie van Baseline (Baseline .1), waarin 
deze omzetting wel conform protocol uitgevoerd kan worden.  

• In  
•  
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• Bijlage C.  Ruwheidscodering ecotopen’ is een voorbeeld van de vertaalsleutel van 
ECOTOOP naar ECORUW opgenomen zoals deze zal worden gebruikt in Baseline 
4.1. De meest recente versie van de vertaalsleutel zal door de Opdrachtgever 
worden aangeleverd. 
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4.9.2 Ecoruw 

Afgeleid bestand/basisbestand: 
Naam:  ECORUW 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\RUWHEID 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: vlakken 
Items:  ecoruw-ID (4,10,B,0) cover-id 
  ruw_code (4,5,B,0)  code ruwheidseenheid 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: polygonenbestand met geclusterde ecotopen, waarbij clustering plaatsvindt 
  op overeenkomstige vegetatie-kenmerken tussen verschillende ecotopen. 
 
Bronbestand: 

Ecoruw is een clustering van het bestand ECOTOOP op basis van de meegeleverde sleutel 
‘sleutel.asc’ (zie bijlage C). Deze clustering wordt uitgevoerd met de Baseline tool 
CLUSTERING ECOTOPEN. ECORUW dient als bronbestand voor selectie van onder andere 
plassen. 
 
Afleiding uit Top10NL 

 

Indien er ecotopen aanwezig zijn, of deze is niet dekkend voor het maatregelgebied, 
worden gebouwen, plassen en ruwheden uit de TOP10NL vlakken “gebouw_vlak”, 
“waterdeel_vlak”, “terrein_vlak” en “wegdeel_vlak” gehaald, of wordt het uit Ecotopen 
afgeleide bestand hiermee aangevuld. De conversie tabel is hieronder weergegeven. 
 

Let op: een dissolve actie kan nodig zijn! 
 
Opmerkingen: 

• ECORUW is een afgeleid bestand, maar dient toch als input voor de selectie van 
andere bestanden zoals plassen. Hiervoor is gekozen om bij eventuele 

Bestand Selectie ruw_code Baseline 
bestand 

gebouw_vlak Alles 1 (gebouwen) Hwatvrij_v 

waterdeel_vlak Alles 106 (plas) Ecoruw 

wegdeel_vlak Alles 114 (bebouwd/ verhard) Ecoruw 

Akkerland 121 Ecoruw 

Basaltblokken, 
Steenglooiing 

113 Ecoruw 

Bebouwd gebied 114 Ecoruw 

Boomgaard 1242 Ecoruw 

Boomkwekerij 1242 Ecoruw 

Bos: gemengd bos 1245 Ecoruw 

Bos: griend 1232 Ecoruw 

Bos: loofbos 1245 Ecoruw 

Bos: naaldbos 1245 Ecoruw 

Dodenakker 121 Ecoruw 

Dodenakker met bos 121 Ecoruw 

Fruitkwekerij 1242 Ecoruw 

Grasland 1202 Ecoruw 

Heide 1212 Ecoruw 

Overig 1202 Ecoruw 

Populieren 1245 Ecoruw 

terrein_vlak 

Zand 111 Ecoruw 
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ECORUW 

PLASSEN 

106 

10
1807 

1245 

1250 

1201 

 

106 106 

105 

106 

aanpassingen van ECOTOOP of de conversie-sleutel de Dienstspecificaties 
bruikbaar te houden.  

• Bij een toevoeging van het bestand ECOTOOP (zie § 4.9.1) dient dus altijd de 
Baseline tool CLUSTERING ECOTOPEN te worden uitgevoerd in de maatregel en 
dienen de bestanden ECOTOOP en ECORUW in de toevoeglijst te worden 
opgenomen.  

De afleiding van ECORUW_V wijkt af van ECOTOOP, daar waar PLASSEN uitsteekt buiten de 
plascontouren uit ECORUW (zie Figuur 20, de groen gearceerde gebiedjes). Deze krijgen de 
standaardwaarde 106. Daar waar de plascontouren uit ECORUW uitsteken buiten PLASSEN (oranje 
gearceerde gebieden) blijft de ruwcode gehandhaafd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 20: Aanpassing van ECORUW_V aan PLASSEN. (rood: PLASSEN; blauw: ECORUW; groen 
gearceerd: standaard ruwcode=106; oranje gearceerd: ruwcode volgt ECORUW) 
 



 

8 november 2011 68 Dienstspecificaties Invoer Baseline Versie 7 

 

4.9.3 Bomen 

Basisbestand: 

Naam:  BOMEN 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\RUWHEID 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: punten 
Items:  bomen-ID (4,10,B,0) cover-id 
  hoogte (4,12,F,2)  hoogte bomen in meters 
  diameter (4,12,F,2)  diameter bomen in meters 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: puntenbestand met ligging individuele bomen. 
 
Afleiding bestand uit DTB-nat:: 

Bomen worden afgeleid uit het puntenbestand van DTB-nat, met CTE-code: 
• Q09 (boom) 

 
Uit het lijnenbestand van DTB-nat worden alle elementen met bovenstaande CTE-code 
geselecteerd en in BOMEN opgenomen.  
Indien geen waarden voor HOOGTE en DIAMETER bekend zijn worden de volgende 
waarden aangehouden: HOOGTE = 9.12 m, DIAMETER = 0.56 m. Deze waarden komen 
overeen met de tot op heden gebruikte standaard waarden. 
 
Bomen die overlappen met de volgende vegetatietypen uit het Baseline bestand ECORUW 
moeten worden verwijderd uit het bomenbestand: 

• Zachthoutstruweel (ruw_code 1231)  
• Griend (1232) 
• Doornstruweel (1233) 
• Zachthoutproductiebos (1242) 
• Hardhoutooibos (1244)  
• Zachthoutooibos (1245) 

 
Afleiding uit TOP10NL 

 
Uit het inrichtingselement_punt worden bomen geselecteerd door bij “TYPEINRICH” boom 
te selecteren. Deze wordt vertaald naar de Baseline coverage “bomen” 
 
 
Specifieke eisen: 

• Als geen hoogte bekend is, wordt HOOGTE =  9.12 m. 
• Als geen diameter bekend is, wordt DIAMETER = 0.56 m. 
• De waarde van hoogte en diameter is groter dan 0.  
• Bomen mogen niet overlappen met houtachtige vegetatie-typen / ruw-codes. 
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4.9.4 Heggen 

Basisbestand: 

Naam:  HEGGEN 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\RUWHEID 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: lijnen  
Items:  heggen-ID (4,10,B,0) cover-id 
  hoogte (4,12,F,2)  hoogte heggen in meters 
  dichtheid (10,10,C)  zeer open 

open 
      dicht 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud:  lijnenbestand met ligging van heggen en hagen.  
 
Afleiding bestand uit DTB-nat: 

Heggen worden geselecteerd uit het lijnenbestand van DTB-nat, met CTE-code: 
• T030101 (haag met raster) 
• T0301 (haag/heg) 

 
Uit het lijnenbestand van DTB-nat worden alle elementen met bovenstaande CTE-code 
geselecteerd en in HEGGEN opgenomen.  
Indien geen waarden voor HOOGTE en DICHTHEID bekend zijn, worden de volgende 
waarden aangehouden: HOOGTE = 4.71 m, DICHTHEID = “open”. Deze waarden komen 
overeen met de tot op heden gebruikte standaard waarden.  
 
Heggen die overlappen met de volgende vegetatietypen uit het Baseline bestand 
ECORUW moeten worden verwijderd uit het heggen-bestand: 

• Zachthoutstruweel (ruw_code 1231)  
• Griend (1232) 
• Doornstruweel (1233) 
• Zachthoutproductiebos (1242) 
• Hardhoutooibos (1244)  
• Zachthoutooibos (1245) 

Van heg-elementen die deels overlappen, dient alleen het overlappende deel verwijderd 
te worden.  
 
Afleiding uit TOP10NL 

Uit het inrichtingselement_lijn worden uit het “TYPEINRICH” de “heg, haag” geselecteerd. 
De de heg, haag wordt omgezet naar het Baseline coverage bestand “Heggen”.  
 
 
Specifieke eisen: 

• Als geen dichtheid bekend is, wordt DICHTHEID = “open”. 
• Als geen hoogte bekend is, wordt HOOGTE = 4.71 m. 
• Heggen mogen niet overlappen met houtachtige vegetatie-typen / ruw-codes. 
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4.9.5 Lanen 

Basisbestand: 

Naam:  LANEN 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\RUWHEID 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: lijnen  
Items:  lanen-ID (4,10,B,0)  cover-id 
  hoogte (4,12,F,2)  hoogte bomen in meters 
  diameter (4,12,F,2)  diameter bomen in meters 
  afstand (4,12,F,2)  onderlinge afstand bomen in meters 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud: lijnenbestand met ligging bomenrijen/laanbeplanting. LANEN wordt bij het 

aanmaken van het ruwheidsbestand RUWHEID_P omgezet naar individuele 
bomen op de opgegeven onderlinge afstand.  

 
Afleiding bestand uit DTB-nat: 

Heggen worden geselecteerd uit het lijnenbestand van DTB-nat, met CTE-code: 
• Q07 (bomenrij, laanbeplanting) 

 
Uit het lijnenbestand van DTB-nat worden alle elementen met bovenstaande CTE-code 
geselecteerd en in LANEN opgenomen.  
Indien geen waarden voor HOOGTE, DIAMETER en AFSTAND bekend zijn worden de 
volgende waarden aangehouden: HOOGTE = 9.12 m, DIAMETER = 0.56 m, AFSTAND = 
6.23 m. Deze waarden komen overeen met de tot op heden gebruikte standaard 
waarden. 
Diverse bomenlanen zijn niet als lijnelement in DTB aanwezig, maar als vlak. Het gaat 
om de volgende DTB-vlakken waar bomen aanwezig zijn:  

• N0503 (bomen/struiken),  
• N0503051 (bomengroep),  
• N0303  (boomgaard) en  
• N0503031 (bos).  

Wanneer deze vlakken niet binnen bos-achtige vlakken in ECOTOOP vallen, dienen deze 
lijnvormige vlakken handmatig omgezet te worden naar een lijnelement en aan LANEN 
toegevoegd te worden. 
 
Lanen die overlappen met de volgende vegetatietypen uit het Baseline bestand ECORUW 
moeten worden verwijderd uit het lanen-bestand: 

• Zachthoutstruweel (ruw_code 1231)  
• Griend (1232) 
• Doornstruweel (1233) 
• Zachthoutproductiebos (1242) 
• Hardhoutooibos (1244)  
• Zachthoutooibos (1245) 

Van laan-elementen die deels overlappen, dient alleen het overlappende deel verwijderd 
te worden.  
 
Afleiding uit TOP10NL 

Uit het inrichtingselement_lijn worden uit het “TYPEINRICH” de “bomenrij” en  
geselecteerd. De bomenrij wordt vertaald naar de Baseline coverage “lanen” . 
 

Specifieke eisen: 

• De waarden voor AFSTAND, HOOGTE en DIAMETER moet groter zijn dan 0. 
• Als geen waarden bekend zijn, worden de volgende waarden ingevuld:  

o HOOGTE = 9.12 m. 
o DIAMETER = 0.56 m. 
o AFSTAND = 6.23 m. 
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• Lanen mogen niet overlappen met houtachtige vegetatie-typen / ruw_codes.   
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4.9.6 Zomerbed 

 
Basisbestand: 

Naam:  ZOMBED 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\RUWHEID 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: vlakken  
Items:  zombed-ID (4,10,B,0) cover-id 
  ruw_code (4,5,B,0)  code ruwheidseenheid 
  kenmerk (20,20,C)  naam maatregel 
Inhoud:  polygonenbestand met ligging en omtrek zomerbed. Calibratie van de 

hydraulische modellen gebeurt door aanpassing van de ruw_code van de 
verschillende vakken in ZOMBED.  

 
Bronbestand 

ZOMBED wordt begrensd door de normaallijnen (NORMAALL) en de bovenstroomse en 
benedenstroomse randen van het model (in WINBED) en wordt handmatig aangemaakt 
met behulp van NORMAALL en WINBED. 
 
Wanneer Zombed wordt overgenomen uit de meest recente database en er geen 
verplaatsing van Zombed plaatsgevonden heeft, is het niet nodig deze in de actualisatie 
maatregel op te nemen.  
 
Afleiding bestand 

Zombed wordt ingedeeld in vakken met verschillende RUW_CODES. Vaste lagen worden 
zo ook in ZOMBED weergegeven. De grens tussen twee vakken wordt bepaald door de 
ligging van waterstandmeetstations. Door toekenning van verschillende RUW_CODE-
coderingen aan de verschillende vakken, kan het hydraulisch model gecalibreerd worden. 
De RUW_CODE codering wordt overgenomen uit de meest recente Baseline database. 
 
Opmerking 

Als de normaallijn wordt aangepast dient ook zombed te worden aangepast. 



 

8 november 2011 73 Dienstspecificaties Invoer Baseline Versie 7 

 

 

4.9.7 Hoogwatervrij  

Basisbestand: 

Naam:  HWATVRIJ_V 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\RUWHEID 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: vlakken 
Items:  hwatvrij_v-id (4,10,B,0)  cover-id 

ruw_code (4,5,B,0)  code ruwheidseenheid 
kenmerk (20,20,C) naam maatregel of “hwatvrij” 

Inhoud: alle locaties die bij hoogwater niet mogen/kunnen overstromen, zoals 
landhoofden en sommige kunstwerken. Deze locaties worden uitgesloten 
bij de stromingsmodellering. 

   
Afleiding bestand uit DTB-nat: 

Het Baseline databestand hwatvrij_v wordt afgeleid uit het vlakkenbestand van DTB-nat, 
met CTE-codes: 

• B01 (gebouw) 
• B010103 (huis) 
• B010105 (kasteel) 
• B010107 (klooster) 
• B010109 (pastorie) 
• B010111 (flat) 
• B010301 (dienstverleningsgeb.) 
• B010305 (handelsgebouw) 
• B010307 (horecagebouw) 
• B010309 (industriegebouw) 
• B010311 (kantoorgebouw) 
• B010313 (onderwijsgebouw) 
• B010315 (recreatiegebouw) 
• B010317 (verzorgingsgebouw) 
• B0103512 (elektriciteitscentrale) 
• B010501 (boerderij) 
• B010503 (winkelhuis) 
• B0305 (bemalinginstallatie) 
• B0329 (molen) 
• B0333 (pompstation) 
• B0335 (pijler) 
• B0339 (schoorsteen) 
• B0341 (silo) 
• B0351 (tank) 
• B0357 (watertoren) 
• B0507 (bedieningsgebouw) 
• B0517 (garage) 
• B0521 (hok) 
• B0523 (kas) 
• B0529 (loods) 
• B0539 (schuur) 
• MD15 (heftoren) 
• Q29 (kast/huis) 
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Uit het vlakkenbestand van DTB-nat worden de elementen met bovenstaande CTE-codes 
geselecteerd en geëxporteerd naar het bestand HWATVRIJ_V. 
 
De elementen met CTE-code B0335 (Pijler) krijgen de RUW_CODE waarde 3. Alle overige 
elementen (gebouwen) krijgen RUW_CODE 1.  
 

Afleiding bestand uit TOP10NL 
In het vlakken bestand “gebouw_vlak” van de Top10NL worden de polygonen 
overgenomen en vertaald naar ruw_code = 1 in hwatvrij_v.  
 
Specifieke eisen: 

• Gebouwen: RUW_CODE = 1, Hoogwatervrije terreinen: RUW_CODE = 2, Pijlers: 
RUW_CODE = 3. 

• KENMERK = “hwatvrij” indien het een vlak betreft dat in de hydraulische 
berekening moet worden uitgesloten van stroming (bijvoorbeeld de landhoofden 
van bruggen), voor alle overige vlakken (gebouwen, pijlers) geldt dat het 
kenmerk gelijk is aan de naam van de maatregel. Bij twijfel kan contact 
opgenomen worden met de RD. 

 
Opmerking: 

• Bij de actualisatie van de Baseline database zullen in hwatvrij_v vooral gebouwen 
en pijlers opgenomen worden. De classificatie Hoogwatervrije terrein wordt vooral 
bij de Wbr-vergunningverlening gebruikt. 
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4.9.8 Hoogwatervrije lijnen 

Basisbestand: 

Naam:  HWATVRIJ_L 
Locatie: baseline\<gebied>\<variant>\RUWHEID 
Opslag: één aaneengesloten coverage  
Features: lijnen 
Items:  hwatvrij_vl-id (4,10,B,0)  cover-id 

kenmerk (20,20,C) naam maatregel 
Inhoud: alle hoogwatervrije lijnen (bijvoorbeeld hoogwatervrije kades) die moeten 

worden uitgesloten bij de hydraulische berekeningen 
   
Bronbestand: 

In DTB-nat en andere bronbestanden is niet opgenomen welke kades en andere 
lijnelementen hoogwatervrij zijn. Indien hoogwatervrije lijnen in de actualisatie 
opgenomen moeten worden, worden deze elementen door de Opdrachtgever 
aangeleverd.  
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5 Aanlevering door Opdrachtgever 
Voor de aanlevering van de bronbestanden geldt dat deze, indien mogelijk, te 
downloaden zijn via de Service Desk Data van RWS-DID. Overige bestanden worden 
aangeleverd op CD, DVD, externe harde schijf, memory-stick, e-mail of electronische 
overdracht via FTP. Cursief: bestandsformaten van aan te leveren bestanden. 
 
De Opdrachtgever levert standaard de volgende bestanden aan: (De specificaties gaan 
uit van aanlevering van de meest recente gegevens voor het aan te passen gebied) 

• Baseline referentie database. ArcInfo-coverages en TIN. 

• Begrenzing werkgebied(en). Shapefile. 

• Orthofotomozaieken, inclusief begeleidende documenten (WMS/WFS) 

• DTB-nat; lijnen, vlakken en punten, inclusief begeleidende documenten. 
Shapefile. 

• Dienstspecificaties Invoer Baseline (laatste versie) 

De Opdrachtgever levert de volgende bestanden aan, voor zover van toepassing op de 
maatregel: 

• Ecotopen-gegevens, inclusief begeleidende documenten. Shapefile. 

• Laatste versie vertaaltabel ecotopen (sleutel.asc). 

• Lodingen. ESRI-grid, ASCII-grid, Erdas Imagine img. De celgrootte is hierbij 
afhankelijk van het riviersysteem (Rijn/Maas) en wordt vooraf door de 
Opdrachtgever bepaald. Het aangeleverde bestand moet door de Opdrachtnemer 
zonder verdere processen kunnen worden gebruikt. Standaard wordt voor het 
rivierengebied een gridgrootte van 5 x 5 m aangehouden. Daarbij wordt een vast 
nulpunt gehanteerd. De coördinaten hiervan zijn: 100.000,420.000 (X,Y) en dit 
punt is geldig voor de gehele Rijntakken (excl. de Rijn-Maasmonding) en de Maas. 

• AHN. Celgrootte: 5*5 m en 25*25 m inclusief begeleidende documenten. ESRI-
grid, ASCII-grid of Erdas Imagine img 

• Top10NL; lijnen, vlakken en punten, inclusief begeleidende documenten. 
Shapefile.  

• Dijkringenbestand (zie § 4.2.1) Shapefile. 

De Opdrachtgever levert de volgende bestanden op verzoek aan: 

• Voor aanvullende informatie over de applicatie Baseline: Handleiding Baseline 
4.03 (RIZA, 2004). PDF 

• Voor aanvullende informatie over de Baseline data: Baseline Dataprotocol 4.03 
(RIZA, 2004). PDF 

• Voor aanvullende informatie over het schematiseren van Baseline maatregelen: 
Baseline Maatregelen – Eisen en Richtlijnen (Vos, 2007). PDF 

 

Aan te leveren door de opdrachtgevende Regionale Dienst van RWS (indien van 
toepassing): 

• Te actualiseren ligging normaallijn (zie § 4.2.3). Shapefile. 

• Te actualiseren kunstwerken (zie § 4.7.2). Shapefile. 

• Te actualiseren rivierkm (zie § 4.8.2). Shapefile. 

• Te actualiseren hoogwatervrije lijnen (zie § 4.9.8)). Shapefile. 
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• Te actualiseren rivieras (zie § 4.8.1). Shapefile 

• Te actualiseren oeverlijn (zie § 4.2.2). Shapefile 

• Te actualiseren winterbedgrens (zie § 4.2.1). Shapefile 
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6 Aflevering 
Voor alle digitale gegevens geldt dat deze door de opdrachtnemer worden afgeleverd op 
DVD, externe harde schijf of memorystick of worden geupload naar de server van RWS 
(nadere details in de projectspecificaties) 
 
De volgende producten dienen door de opdrachtnemer te worden afgeleverd: 
 

• Baseline maatregelen conform dit document en Dataprotocol Baseline 4.03, 
inclusief correcte erase_lijst en toevoeg_lijst; 

• In alle maatregelen moet het item KENMERK ingevuld zijn met  de naam van de 
betreffende maatregel. Uitzondering hierop is HWATVRIJ_V (zie §4.9.7). 

• Metadata-documenten, waaronder een overzichtskaartje, voor elke maatregel 
waarin de gebruikte omzettingswijze beargumenteerd wordt (in document 
\metadata\metadata.doc, opbouw conform Bijlage F). 

• Kwaliteitsrapportage (zie Bijlage A); 

• Door Opdrachtgever aangeleverde bronbestanden 

 
De Baseline maatregelen mogen alleen die bestanden bevatten die gespecificeerd zijn in 
dit document. Overige (tussen)producten dienen te worden verwijderd, uitgezonderd de 
bestanden in de map \data\source. Overige afspraken over het aanleveren van 
concepten e.d. worden in de projectspecificaties vastgelegd. 
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Bijlage A. Eisen kwaliteitsrapportage 
De kwaliteitsrapportage beschrijft het resultaat van het doorlopen van het project- en 
kwaliteitsplan van de opdrachtnemer. Zo wordt voor de Opdrachtgever aantoonbaar dat 
het geleverde product voldoet aan de productspecificaties. 
 
De kwaliteitsrapportage bevat minimaal de volgende onderdelen: 
 

• Inhoudsopgave 

• Afwijkingen ten opzichte van het project- en kwaliteitsplan, inclusief de 
beschrijving van de gevolgen en acties; 

• Kwaliteit van het geleverde product; 
Een beschrijving in hoeverre het product voldoet aan de in de dienstspecificatie 
gespecificeerde eisen inclusief de onderbouwing. Ten aanzien van de wijze van 
rapporteren geldt dat voor elke eis uit de dienstspecificatie het volgende moet zijn 
aangegeven: 
- Een beknopte beschrijving van de product- en/of proceseis die is 

gecontroleerd; 
- Een beknopte beschrijving op welke wijze er op de betreffende eis is 

gecontroleerd (desgewenst mag worden volstaan met een gerichte verwijzing 
naar het kwaliteitsplan); 

- Een vermelding welke toetsingscriteria bij de beoordeling zijn gehanteerd 
(desgewenst mag worden volstaan met een gerichte verwijzing naar het 
kwaliteitsplan); 

- Een vermelding van hetgeen tijdens de controle is geconstateerd; 
- Een uitspraak of aan de betreffende product- of proceseis wordt voldaan; 
- Indien van toepassing, een vermelding van afwijkingen, inclusief argumentatie  
- en een vermelding hoe hier mee is omgegaan. 

• Afwijkingen ten opzichte van de productspecificaties. 

o Indien afwijkingen reeds zijn opgenomen in het document metadata.doc, 
volstaat met een verwijzing naar dit document. Indien van toepassing  
dient aangegeven te worden met wie en wanneer dit is afgestemd. 

• Tekst-output van de Baseline Data Controle Tool; tekst waarin opgenomen is of 
de afzonderlijke Baseline bestanden in de maatregel zijn opgebouwd conform het 
Dataprotocol Baseline. 

• Eindconclusie over de kwaliteit van het geleverde product.  
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Bijlage B. Baseline datastructuur 
Onderstaande bestandstructuur beschrijft de opzet van de Baseline database conform het 
Baseline Dataprotocol 4.03 (RIZA, 2004a). De directories waqua, delft3d en sobek 
hebben standaard geen subdirectories. Deze worden pas aangemaakt bij de vertaling van 
Baseline naar de desbetreffende schematisaties. Afgeleide bestanden (cursief), 
uitgezonderd ECORUW worden in dit document niet behandeld. 
 
HOOFDLETTER = bestandnaam, kleine_letter = workspacenaam, <****> = variabel 
      <gebied>/ 
            <variant>/ 
                  data 
                  delft3d 
                  export 
                  grenzen 
                        LINRECH  (vlak) 
                        OEVERL  (lijn) 
                        NORMAALL  (lijn) 
                        WINBED  (lijn, vlak) 
                        SECTIES  (vlak) 
                        WC_OMTREK  (vlak) 
                        ER_<cover>  (vlak) 
                  hooglijn 
                        BANDIJK  (lijn, punt) 
                        BREUKL  (lijn, punt) 
                        HVERSCHIL  (lijn, punt) 
                        KADE   (lijn, punt) 
                        KRIB   (lijn, punt) 
                        OVERLAAT  (lijn, punt) 
                  hoogpunt 
                        PLASHGT  (punt) 
                        ZOMBEDHGT  (punt) 
                        WINBEDHGT  (punt) 
                  import 

meetpunt 
                        MEETPUNT  (punt) 
                        UITVLOC  (punt) 
                  metainfo 

oppwater 
                        PLASSEN  (vlak) 
                  overig 
                        BRONPUT  (punt) 
                        KUNSTWRK  (lijn) 
                  plot 

rivgeom 
                        RIVIERAS  (lijn) 
                        RIVIERKM  (lijn) 
                  ruwheid 
                        ECOTOOP  (vlak) 
                        ECORUW  (vlak) 
                        BOMEN  (putn) 
                        HEGGEN  (lijn) 
                        HWATVRIJ_V  (vlak) 
                        HWATVRIJ_L  (lijn) 
                        LANEN  (lijn) 
                        ZOMBED  (vlak) 
                        RUWHEIDL  (lijn) 
                        RUWHEIDP  (punt) 
                        RUWHEIDV  (vlak) 
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                  sobek 
                  tin 
                        BODEMHOOGTE (tin) 
    WATERHOOGTE (tin) 
                  waqua 

  log
3 (niet verplicht) 

 

                                           
2. 3 In elke maatregel zit het bestand log, wat volgens de controles een overbodig bestand is. 

Echter, wanneer er in Baseline iets met de maatregel wordt gedaan (zoals conversie van 

lijnen en punten), wordt er automatisch weer een log gemaakt, dus dat is niet te voorkomen. 
Daarom is toch toegestaan dat log aanwezig is (de controle module geeft een warning, en 
geen error), dit geeft ook extra inzicht in de werkwijze. 
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Bijlage C.  Ruwheidscodering ecotopen  
Bij het omzetten van ECOTOOP naar ECORUW wordt gebruik gemaakt van een conversie-
sleutel (sleutel.asc). Deze sleutel bevat de in het Ecotopenstelsel gebruikte ecotoop-
codes en de bijbehorende ruwheidscode voor ECORUW. De sleutel is te vinden in de map 
SYSTEEM van de Baseline applicatie. 
 
Voor de clustering van ecotopen wordt het bestand sleutel.asc omgezet naar een INFO-
tabel, met behulp van sleutel.aml. Bij actualisatie van het bestand sleutel.asc moet met 
behulp van sleutel.aml een nieuw INFO tabel gemaakt worden. 
 
Het ecotopenstelsel met de meest recente kartering is een combinatie van de vroegere 
ecotopenstelsels RES, MES en BES (Rivieren, Meren en Benedenrivieren Ecotopen 
Stelsels). De in het Dataprotocol Baseline 4.03 opgenomen Bijlage D is hierdoor 
verouderd. Hieronder wordt de nieuwe sleutel weergegeven voor alle ecotopen die in het 
Ecotopenstelsel opgenomen zijn. Dit is de sleutel zoals deze ook wordt opgenomen in 
Baseline 4.1.  
 

N.B.: De meest recente versie van de vertaalsleutel (sleutel.asc) zal door de 

Opdrachtgever met de productspecificaties aangeleverd worden. 

 

ecotoopcode ruwcode omschrijving ruwcode 

A 114 bebouwd/verhard terrein 

ATK_2111 115 bebouwd terrein 

ATK_2112 115 bebouwd terrein 

ATK_2113 115 bebouwd terrein 

ATK_2114 115 bebouwd terrein 

ATK_2121 115 bebouwd terrein 

ATK_2122 114 bebouwd/verhard terrein 

ATK_2123 115 bebouwd terrein 

ATK_2126 115 bebouwd terrein 

ATK_2127 115 bebouwd terrein 

ATK_2129 115 bebouwd terrein 

ATK_2132 115 bebouwd terrein 

ATK_2133 115 bebouwd terrein 

ATK_2134 115 bebouwd terrein 

ATK_2135 115 bebouwd terrein 

ATK_2201 114 bebouwd/verhard terrein 

ATK_2202 1820 75% natuurlijk gras/hooiland 25% produktiebos hardhout 

ATK_2213 114 bebouwd/verhard terrein 

ATK_2221 115 bebouwd terrein 

ATK_2222 116 verhard terrein 

ATK_2223 115 bebouwd terrein 

ATK_2224 114 bebouwd/verhard terrein 

ATK_2227 1820 75% natuurlijk gras/hooiland 25% produktiebos hardhout 

ATK_2228 1821 75% produktiegrasland 25% produktiebos hardhout 

ATK_2230 1821 75% produktiegrasland 25% produktiebos hardhout 

ATK_2301 114 bebouwd/verhard terrein 

ATK_2302 114 bebouwd/verhard terrein 

ATK_2314 106 plas/haven/slikkige oever 

ATK_2345 106 plas/haven/slikkige oever 
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ecotoopcode ruwcode omschrijving ruwcode 

ATK_3103 116 verhard terrein 

ATK_3204 116 verhard terrein 

ATK_3301 1201 productiegrasland 

ATK_3302 1201 productiegrasland 

ATK_3401 106 plas/haven/slikkige oever 

ATK_3402 106 plas/haven/slikkige oever 

ATK_3501 114 bebouwd/verhard terrein 

ATK_3502 114 bebouwd/verhard terrein 

ATK_3511 115 bebouwd terrein 

ATK_3514 116 verhard terrein 

ATK_4101 121 akker 

ATK_4102 1201 productiegrasland 

ATK_4103 1822 95% akker 5% doornstruweel 

ATK_4104 1212 droge ruigte 

ATK_4105 1802 5% zachthoutooibos 95% (natte ruigte met 25% water) 

ATK_4106 1804 75% rietgras 25% water 

ATK_4107 1244 hardhoutooibos 

ATK_4108 1823 25% natuurlijk gras/hooiland 75% hardhoutooibos 

ATK_4109 1246 boomgaard laagstam 

ATK_4110 1212 droge ruigte 

ATK_4111 1801 75% natte ruigte 25% water 

ATK_4120 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

ATK_4199 101 default waarde 

ATK_5101 102 diepe bedding 

ATK_5102 106 plas/haven/slikkige oever 

ATK_5103 106 plas/haven/slikkige oever 

ATK_5105 106 plas/haven/slikkige oever 

ATK_5112 106 plas/haven/slikkige oever 

ATK_5202 113 steenbekleding 

ATK_5302 116 verhard terrein 

ATK_5303 116 verhard terrein 

ATK_5304 106 plas/haven/slikkige oever 

B1 1245 zachthoutooibos 

B2 1242 productiebos zachthout 

B4 1231 zachthoutstruweel 

BBs-2 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

BBs-2a 1250 pioniervegetatie 

BBs-3 106 plas/haven/slikkige oever 

BBs-3a 1250 pioniervegetatie 

BBs-5 112 ruwe oever 

BBs-6 113 steenbekleding 

BBz-2 304 diep getijdewater 

BBz-2b 304 diep getijdewater 

BBz-3 304 diep getijdewater 

BBz-3b 304 diep getijdewater 

BBz-6 304 diep getijdewater 

BDn-1 304 diep getijdewater 

BDn-3 304 diep getijdewater 

BGb-3 1245 zachthoutooibos 
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ecotoopcode ruwcode omschrijving ruwcode 

BGb-6 1232 griend 

BGg-0 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

BGg-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

BGg-3 1201 productiegrasland 

BGk-1 1250 pioniervegetatie 

BGr-1 1212 droge ruigte 

BGr-2 121 akker 

BGr-3 114 bebouwd/verhard terrein 

BHb-1 1233 doornstruweel 

BHb-2 1244 hardhoutooibos 

BHb-3 1242 productiebos zachthout 

BHg-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

BHg-3 1201 productiegrasland 

BHk-1 1250 pioniervegetatie 

BHr-1 1212 droge ruigte 

BHr-2 121 akker 

BHr-3 114 bebouwd/verhard terrein 

BKb-2 1245 zachthoutooibos 

BKb-6 1232 griend 

BKg-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

BKg-3 1201 productiegrasland 

BKk-1 1250 pioniervegetatie 

BKr-0 1805 75% biezen 25% water 

BKr-1 1804 75% rietgras 25% water 

BKr-2 1807 75% riet 25% strooisel 

BKr-2a 1807 75% riet 25% strooisel 

BKr-2b 1807 75% riet 25% strooisel 

BKr-3 121 akker 

BKr-4 114 bebouwd/verhard terrein 

BMn-1 304 diep getijdewater 

BMn-3 304 diep getijdewater 

BMn-5 106 plas/haven/slikkige oever 

BMn-6 106 plas/haven/slikkige oever 

BNb-1 1231 zachthoutstruweel 

BNb-2 1245 zachthoutooibos 

BNb-3 1242 productiebos zachthout 

BNg-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

BNg-3 1201 productiegrasland 

BNk-1 1250 pioniervegetatie 

BNn-1 304 diep getijdewater 

BNr-1 1212 droge ruigte 

BNr-2 121 akker 

BNr-3 114 bebouwd/verhard terrein 

BOn-1 305 ondipe getijdewater 

BOn-2 305 ondipe getijdewater 

BOn-3 305 ondipe getijdewater 

BOr-1 1250 pioniervegetatie 

BSh-1 113 steenbekleding 

BSn-1 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 
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ecotoopcode ruwcode omschrijving ruwcode 

BSn-4 1250 pioniervegetatie 

BZn-1 304 diep getijdewater 

G1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

G1-2 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

G2 1201 productiegrasland 

G3 121 akker 

G5 1807 75% riet 25% strooisel 

G6 1212 droge ruigte 

GbD 102 diepe bedding 

GbDk 104 strang 

GbKz 104 strang 

GbM 102 diepe bedding 

GbMk 104 strang 

GbO 102 diepe bedding 

GbOk 104 strang 

GbX 102 diepe bedding 

GbXa 106 plas/haven/slikkige oever 

GbXk 104 strang 

GbXv 106 plas/haven/slikkige oever 

GbZx 102 diepe bedding 

GoD 102 diepe bedding 

GoDk 104 strang 

GoH 106 plas/haven/slikkige oever 

GoM 102 diepe bedding 

GoMk 104 strang 

GoO 102 diepe bedding 

GoOk 104 strang 

GoX 102 diepe bedding 

GoXk 104 strang 

GoZx 102 diepe bedding 

Gz/o/bM 102 diepe bedding 

Gz/o/bO 102 diepe bedding 

Gz/o/bX 102 diepe bedding 

Gz/o/bXa 106 plas/haven/slikkige oever 

Gz/o/bXk 104 strang 

Gz/o/bXv 106 plas/haven/slikkige oever 

GzA 106 plas/haven/slikkige oever 

GzD 102 diepe bedding 

GzDk 104 strang 

GzH 106 plas/haven/slikkige oever 

GzKz 104 strang 

GzM 102 diepe bedding 

GzMk 104 strang 

GzO 102 diepe bedding 

GzOk 104 strang 

GzP 106 plas/haven/slikkige oever 

GzX 102 diepe bedding 

GzXa 106 plas/haven/slikkige oever 

GzXk 104 strang 
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ecotoopcode ruwcode omschrijving ruwcode 

GzXv 106 plas/haven/slikkige oever 

GzZx 102 diepe bedding 

HA-1 121 akker 

HA-2 114 bebouwd/verhard terrein 

HB-1 1244 hardhoutooibos 

HB-2 1233 doornstruweel 

HB-3 1242 productiebos zachthout 

HB-4 1247 boomgaard hoogstam 

HB-5 1246 boomgaard laagstam 

HG-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

HG-1-2 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

HG-2 1201 productiegrasland 

HK-1 1250 pioniervegetatie 

HM-1 1807 75% riet 25% strooisel 

HM-1-2 1807 75% riet 25% strooisel 

HM-3 1224 biezen homogeen 

HP-1 1250 pioniervegetatie 

HR-1 1212 droge ruigte 

I.1 106 plas/haven/slikkige oever 

I.1/MzO-M-D-Z 106 plas/haven/slikkige oever 

I.3/IV.3 106 plas/haven/slikkige oever 

I.3/IV.4 106 plas/haven/slikkige oever 

I.4/IV.5 106 plas/haven/slikkige oever 

I.5 106 plas/haven/slikkige oever 

II.1 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

II.1-2 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

II.2 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

II.2/HK-1 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

II.2-3 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

II.2-3/REST-O/T 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

II.2-3/REST-O-U 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

II.2-3-4-5 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

II.2-3-4-5/REST-O/T 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

II.4-5 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

II.4-5/REST-O/T 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

III.2-3 113 steenbekleding 

III.2-3/HA-2 113 steenbekleding 

III.2-4 113 steenbekleding 

III.2-4/HA-2 113 steenbekleding 

III.5 113 steenbekleding 

III.8 113 steenbekleding 

IV.1 1807 75% riet 25% strooisel 

IV.11 1807 75% riet 25% strooisel 

IV.1-2-6-8-9 1807 75% riet 25% strooisel 

IV.1-2-6-8-9/HM-1 1807 75% riet 25% strooisel 

IV.1-2-6-8-9/HM-1-2 1807 75% riet 25% strooisel 

IV.1-8-11/HM-1 1807 75% riet 25% strooisel 

IV.3 1224 biezen homogeen 

IV.3-8 1224 biezen homogeen 
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ecotoopcode ruwcode omschrijving ruwcode 

IV.7 1807 75% riet 25% strooisel 

IV.8-9 1807 75% riet 25% strooisel 

IX.a 121 akker 

IX.a/HA-1 121 akker 

K4 106 plas/haven/slikkige oever 

LGN4_1 1201 productiegrasland 

LGN4_10 121 akker 

LGN4_11 1244 hardhoutooibos 

LGN4_12 1243 productiebos naaldhout 

LGN4_16 106 plas/haven/slikkige oever 

LGN4_17 106 plas/haven/slikkige oever 

LGN4_18 114 bebouwd/verhard terrein 

LGN4_19 114 bebouwd/verhard terrein 

LGN4_2 121 akker 

LGN4_20 1244 hardhoutooibos 

LGN4_21 1243 productiebos naaldhout 

LGN4_22 114 bebouwd/verhard terrein 

LGN4_23 1201 productiegrasland 

LGN4_24 1250 pioniervegetatie 

LGN4_25 116 verhard terrein 

LGN4_26 114 bebouwd/verhard terrein 

LGN4_3 121 akker 

LGN4_30 1303 zachthoutstruweel, hoogte 1.70 m 

LGN4_31 1250 pioniervegetatie 

LGN4_32 1203 verruigd grasland 

LGN4_33 1212 droge ruigte 

LGN4_34 1212 droge ruigte 

LGN4_35 1250 pioniervegetatie 

LGN4_36 1212 droge ruigte 

LGN4_37 1212 droge ruigte 

LGN4_38 1212 droge ruigte 

LGN4_39 1203 verruigd grasland 

LGN4_4 121 akker 

LGN4_40 1245 zachthoutooibos 

LGN4_41 1801 75% natte ruigte 25% water 

LGN4_42 1807 75% riet 25% strooisel 

LGN4_43 1245 zachthoutooibos 

LGN4_44 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

LGN4_45 1212 droge ruigte 

LGN4_46 1250 pioniervegetatie 

LGN4_5 121 akker 

LGN4_6 121 akker 

LGN4_8 114 bebouwd/verhard terrein 

LGN4_9 1246 boomgaard laagstam 

LGN5_1 1201 productiegrasland 

LGN5_10 121 akker 

LGN5_11 1244 hardhoutooibos 

LGN5_12 1243 productiebos naaldhout 

LGN5_16 106 plas/haven/slikkige oever 
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ecotoopcode ruwcode omschrijving ruwcode 

LGN5_17 106 plas/haven/slikkige oever 

LGN5_18 114 bebouwd/verhard terrein 

LGN5_19 114 bebouwd/verhard terrein 

LGN5_2 121 akker 

LGN5_20 1244 hardhoutooibos 

LGN5_21 1243 productiebos naaldhout 

LGN5_22 114 bebouwd/verhard terrein 

LGN5_23 1201 productiegrasland 

LGN5_24 1250 pioniervegetatie 

LGN5_25 116 verhard terrein 

LGN5_26 114 bebouwd/verhard terrein 

LGN5_3 121 akker 

LGN5_30 1303 zachthoutstruweel, hoogte 1.70 m 

LGN5_31 1250 pioniervegetatie 

LGN5_32 1203 verruigd grasland 

LGN5_33 1212 droge ruigte 

LGN5_34 1212 droge ruigte 

LGN5_35 1250 pioniervegetatie 

LGN5_36 1212 droge ruigte 

LGN5_37 1212 droge ruigte 

LGN5_38 1212 droge ruigte 

LGN5_39 1203 verruigd grasland 

LGN5_4 121 akker 

LGN5_40 1245 zachthoutooibos 

LGN5_41 1801 75% natte ruigte 25% water 

LGN5_42 1807 75% riet 25% strooisel 

LGN5_43 1245 zachthoutooibos 

LGN5_44 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

LGN5_45 1212 droge ruigte 

LGN5_46 1250 pioniervegetatie 

LGN5_5 121 akker 

LGN5_6 121 akker 

LGN5_8 114 bebouwd/verhard terrein 

LGN5_9 1246 boomgaard laagstam 

MDn-0 302 diepe meerbodem 

MDn-1 302 diepe meerbodem 

MDn-2 302 diepe meerbodem 

MDw-0 302 diepe meerbodem 

MDw-1 302 diepe meerbodem 

MDz 302 diepe meerbodem 

MDz-0 302 diepe meerbodem 

MDz-1 302 diepe meerbodem 

MDz-2 302 diepe meerbodem 

MH#b-1 1233 doornstruweel 

MH#b-2 1244 hardhoutooibos 

MH#b-3 1242 productiebos zachthout 

MH#g-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

MH#g-2 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

MH#g-3 1201 productiegrasland 
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ecotoopcode ruwcode omschrijving ruwcode 

MH#k-1 1250 pioniervegetatie 

MH#k-2b 114 bebouwd/verhard terrein 

MH#k-2v 114 bebouwd/verhard terrein 

MH#r-0 1805 75% biezen 25% water 

MH#r-1 1212 droge ruigte 

MH#r-2 1807 75% riet 25% strooisel 

MH#r-3 1807 75% riet 25% strooisel 

MH#r-4 121 akker 

MHb-1 1233 doornstruweel 

MHb-2 1244 hardhoutooibos 

MHb-3 1242 productiebos zachthout 

MHg-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

MHg-2 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

MHg-3 1201 productiegrasland 

MHk-1 1250 pioniervegetatie 

MHk-1f 1250 pioniervegetatie 

MHk-1m/b 1250 pioniervegetatie 

MHk-2 114 bebouwd/verhard terrein 

MHk-2b 114 bebouwd/verhard terrein 

MHk-2v 114 bebouwd/verhard terrein 

MHr-1 1212 droge ruigte 

MHr-1f 1203 verruigd grasland 

MHr-1m/b 1203 verruigd grasland 

MHr-2 1807 75% riet 25% strooisel 

MHr-3 1807 75% riet 25% strooisel 

MHr-4 121 akker 

MLb-1 1231 zachthoutstruweel 

MLb-2 1245 zachthoutooibos 

MLg-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

MLg-2 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

MLg-3 1201 productiegrasland 

MLk-1 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

MLk-1f 1250 pioniervegetatie 

MLk-1m/b 1250 pioniervegetatie 

MLK-2 113 steenbekleding 

MLk-2b 113 steenbekleding 

MLk-2v 113 steenbekleding 

MLr-1 1805 75% biezen 25% water 

MLr-2 1804 75% rietgras 25% water 

MLr-2f 1804 75% rietgras 25% water 

MLr-2m/b 1804 75% rietgras 25% water 

MLr-3 1807 75% riet 25% strooisel 

MLr-4 1807 75% riet 25% strooisel 

MLr-5 121 akker 

MMn-0 302 diepe meerbodem 

MMn-1 302 diepe meerbodem 

MMn-2 302 diepe meerbodem 

MMw-0 302 diepe meerbodem 

MMw-1 302 diepe meerbodem 
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ecotoopcode ruwcode omschrijving ruwcode 

MMw-2 302 diepe meerbodem 

MMz 302 diepe meerbodem 

MMz-0 302 diepe meerbodem 

MMz-1 302 diepe meerbodem 

MMz-2 302 diepe meerbodem 

MMz-3 106 plas/haven/slikkige oever 

MNb-1 1231 zachthoutstruweel 

MNb-2 1245 zachthoutooibos 

MNb-3 1242 productiebos zachthout 

MNg-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

MNg-3 1201 productiegrasland 

MNh-4 1807 75% riet 25% strooisel 

MNk-1 1250 pioniervegetatie 

MNk-2 114 bebouwd/verhard terrein 

MNr-2 1212 droge ruigte 

MNr-3 1807 75% riet 25% strooisel 

MNw-2 303 ondiepe meerbodem 

MNz 302 diepe meerbodem 

MOh-1 1806 75% lisdodde 25% water 

MOh-4 1807 75% riet 25% strooisel 

MOn-0 303 ondiepe meerbodem 

MOn-1 303 ondiepe meerbodem 

MOn-2 303 ondiepe meerbodem 

MOw-0 303 ondiepe meerbodem 

MOw-1 303 ondiepe meerbodem 

MOw-2 303 ondiepe meerbodem 

MOz 303 ondiepe meerbodem 

MOz-0 303 ondiepe meerbodem 

MOz-1 303 ondiepe meerbodem 

MOz-2 303 ondiepe meerbodem 

MzD 106 plas/haven/slikkige oever 

MzM 106 plas/haven/slikkige oever 

MZn-0 302 diepe meerbodem 

MZn-1 302 diepe meerbodem 

MZn-2 302 diepe meerbodem 

MzO 106 plas/haven/slikkige oever 

MZw-2 302 diepe meerbodem 

MZz 302 diepe meerbodem 

MzZ 106 plas/haven/slikkige oever 

MZz-0 302 diepe meerbodem 

MZz-1 302 diepe meerbodem 

MZz-2 302 diepe meerbodem 

OK-1 1250 pioniervegetatie 

O-UA-1 121 akker 

O-UA-2 114 bebouwd/verhard terrein 

O-UB-1 1245 zachthoutooibos 

O-UB-2 1231 zachthoutstruweel 

O-UB-3 1242 productiebos zachthout 

O-UB-4 1247 boomgaard hoogstam 
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ecotoopcode ruwcode omschrijving ruwcode 

O-UB-5 1246 boomgaard laagstam 

O-UG-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

O-UG-1-2 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

O-UG-2 1201 productiegrasland 

O-UK-1 1250 pioniervegetatie 

O-UP-1 1250 pioniervegetatie 

O-UR-1 1212 droge ruigte 

REST 1250 pioniervegetatie 

REST-H 1250 pioniervegetatie 

REST-O 1250 pioniervegetatie 

REST-O-T 1250 pioniervegetatie 

REST-O-U 1250 pioniervegetatie 

REST-T 1250 pioniervegetatie 

REST-U 1250 pioniervegetatie 

RHb-1 1244 hardhoutooibos 

RHb-1h 1244 hardhoutooibos 

RHb-1z 1245 zachthoutooibos 

RHb-2 1233 doornstruweel 

RHb-2h 1233 doornstruweel 

RHb-2z 1231 zachthoutstruweel 

RHb-3 1242 productiebos zachthout 

RHb-3h 1241 productiebos hardhout 

RHb-3z 1242 productiebos zachthout 

RHg-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

RHg-2 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

RHg-3 1201 productiegrasland 

RHh-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

RHh-2 1201 productiegrasland 

RHh-3 121 akker 

RHk-1 1250 pioniervegetatie 

RHr-1 1212 droge ruigte 

RHr-1a 1211 akkerdistelruigte 

RHr-1r 1212 droge ruigte 

RHr-2 121 akker 

RHr-3 114 bebouwd/verhard terrein 

RHr-3b 114 bebouwd/verhard terrein 

RHr-3v 114 bebouwd/verhard terrein 

RMb-1 1244 hardhoutooibos 

RMb-2 1245 zachthoutooibos 

RMb-3 1231 zachthoutstruweel 

RMb-4 1231 zachthoutstruweel 

RMg-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

RMg-2 1201 productiegrasland 

RMg-3 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

RMr-1 1804 75% rietgras 25% water 

RMr-2 1807 75% riet 25% strooisel 

RMr-3 1801 75% natte ruigte 25% water 

RnD 105 nevengeul 

RnM 105 nevengeul 
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ecotoopcode ruwcode omschrijving ruwcode 

RnM/RnO 105 nevengeul 

RnO 105 nevengeul 

ROb-1 1244 hardhoutooibos 

ROb-2 1233 doornstruweel 

ROb-3 1245 zachthoutooibos 

ROb-4 1231 zachthoutstruweel 

ROb-5 1242 productiebos zachthout 

ROb-5h 1241 productiebos hardhout 

ROb-5z 1242 productiebos zachthout 

ROg-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

ROg-2 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

ROg-3 1201 productiegrasland 

ROh-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

ROh-2 1201 productiegrasland 

ROh-3 121 akker 

ROk-1 1250 pioniervegetatie 

ROr-1 1250 pioniervegetatie 

ROr-2 1212 droge ruigte 

ROr-2a 1211 akkerdistelruigte 

ROr-2r 1212 droge ruigte 

ROr-3 121 akker 

ROr-4 114 bebouwd/verhard terrein 

ROr-4b 114 bebouwd/verhard terrein 

ROr-4v 114 bebouwd/verhard terrein 

RtD 105 nevengeul 

RtM 105 nevengeul 

RtO 105 nevengeul 

RUb-1 1244 hardhoutooibos 

RUb-2 1233 doornstruweel 

RUb-3 1245 zachthoutooibos 

RUb-4 1231 zachthoutstruweel 

RUb-5 1241 productiebos hardhout 

RUb-6 1242 productiebos zachthout 

RUg-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

RUg-2 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

RUg-3 1201 productiegrasland 

RUh-2 1201 productiegrasland 

RUh-3 121 akker 

RUk-1 1250 pioniervegetatie 

RUr-1 1212 droge ruigte 

RUr-2 1211 akkerdistelruigte 

RUr-3 121 akker 

RUr-4 114 bebouwd/verhard terrein 

RUr-4b 114 bebouwd/verhard terrein 

RUr-4v 114 bebouwd/verhard terrein 

Rv/wX 106 plas/haven/slikkige oever 

RvD 106 plas/haven/slikkige oever 

RvD/RvM 106 plas/haven/slikkige oever 

RvM 106 plas/haven/slikkige oever 
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ecotoopcode ruwcode omschrijving ruwcode 

RvO 106 plas/haven/slikkige oever 

RvX 106 plas/haven/slikkige oever 

RvX/RwX 106 plas/haven/slikkige oever 

RwD 106 plas/haven/slikkige oever 

RwM 106 plas/haven/slikkige oever 

RWn-1 105 nevengeul 

RWn-2 104 strang 

RWn-3 104 strang 

RwO 106 plas/haven/slikkige oever 

RWp-1 106 plas/haven/slikkige oever 

RWp-2 106 plas/haven/slikkige oever 

RWp-3 106 plas/haven/slikkige oever 

RWp-4 106 plas/haven/slikkige oever 

RWs-1 104 strang 

RWs-2 104 strang 

RWs-3 104 strang 

RWs-4 104 strang 

RWs-5 104 strang 

RwX 106 plas/haven/slikkige oever 

RzD 102 diepe bedding 

RZd-1 102 diepe bedding 

RzM 102 diepe bedding 

RzO 102 diepe bedding 

RZo-1 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

RZo-2 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

RZo-3 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

RZs-1 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

RZs-2 111 kribvakstrand/zandplaat/grindplaat 

RZs-3 106 plas/haven/slikkige oever 

RZs-4 1805 75% biezen 25% water 

RZs-5 112 ruwe oever 

RZs-6 113 steenbekleding 

UA-1 121 akker 

UA-2 114 bebouwd/verhard terrein 

UB-1 1245 zachthoutooibos 

UB-2 1231 zachthoutstruweel 

UB-3 1242 productiebos zachthout 

UB-4 1247 boomgaard hoogstam 

UB-5 1246 boomgaard laagstam 

UG-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

UG-1-2 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

UG-2 1201 productiegrasland 

UK-1 1250 pioniervegetatie 

UM-1 1807 75% riet 25% strooisel 

UP-1 1250 pioniervegetatie 

UR-1 1212 droge ruigte 

V.1-2 1804 75% rietgras 25% water 

V.1-2-3-4 1804 75% rietgras 25% water 

V.1-2-3-4/HR-1 1804 75% rietgras 25% water 
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ecotoopcode ruwcode omschrijving ruwcode 

V.2 1804 75% rietgras 25% water 

VI.1 1231 zachthoutstruweel 

VI.1/HB-2 1231 zachthoutstruweel 

VI.10 1246 boomgaard laagstam 

VI.10/HB-5 1246 boomgaard laagstam 

VI.2 1231 zachthoutstruweel 

VI.2/HB-2 1231 zachthoutstruweel 

VI.2-3 1231 zachthoutstruweel 

VI.4 1245 zachthoutooibos 

VI.4/HB-1 1245 zachthoutooibos 

VI.5 1242 productiebos zachthout 

VI.5-6/HB-1 1245 zachthoutooibos 

VI.6 1242 productiebos zachthout 

VI.7 1232 griend 

VI.8 1242 productiebos zachthout 

VI.8/HB-3 1242 productiebos zachthout 

VI.9 1247 boomgaard hoogstam 

VI.9/HB-4 1247 boomgaard hoogstam 

VII.1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

VII.1-2 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

VII.1-2/HG-1 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

VII.1-2-3 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

VII.1-2-3/HG-1-2 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

VII.1-3 1202 natuuurlijk gras/hooiland 

VII.3 1201 productiegrasland 

VII.3/HG-2 1201 productiegrasland 

VII.4 1250 pioniervegetatie 

VII.4/HP-1 1250 pioniervegetatie 
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Bijlage D. DTB-nat conversiesleutel 
 
Baseline coverage CTE-code Omschrijving DTB-element 

WINBED MD30 Winterbedlijn 

OEVERL W09 Oeverlijn 

HVERSCHIL H05 Hoogteverschillijn 

 ZH7 Talud bovenkant 

 R3107 Kademuur 

 R3105 Damwand 

BANDIJK MD30 Winterbedlijn 

BREUKLIJN ZH1 Breuklijn soft 

 ZH6 Talud onderkant 

 ZH5 Insteek sloot 

 T0105 Insteek sloot 

KADE H0701 Kade 

 MD31 Kruinlijn 

 R17 Coupure 

KRIB R0501 Kribrug 

WINBEDHGT H03 Hoogtepunt 

PLASSEN W0101 Rivier 

 W0103 Beek 

 W0301 Kanaal 

 W0305 Gracht 

 W0501 Zee 

 W0505 Meer 

 W0701 Plas 

 W0703 Ven 

 W0705 Vijver 

 W0707 Wiel 

 W030703 Sloot 

BOMEN Q09 Boom 

HEGGEN T030101 Haag met raster 

 T0301 Haag/heg 

HWATVRIJ_V B01 Gebouw 

 B010103 Huis 

 B010105 Kasteel 

 B010107 Klooster 

 B010109 Pastorie 

 B010111 Flat 

 B010301 Dienstverleningsgebouw 

 B010305 Handelsgebouw 

 B010307 Horecagebouw 

 B010309 Industriegebouw 

 B010311 Kantoorgebouw 

 B010313 Onderwijsgebouw 

 B010315 Recreatiegebouw 

 B010317 Verzorgingsgebouw 

 B0103512 Electriciteitcentrale 

 B010501 Boerderij 

 B010503 Winkelhuis 
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 B0305 Bemalingsinstallatie 

 B0329 Molen 

 B0333 Pompstation 

 B0335 Pijler 

 B0339 Schoorsteen 

 B0341 Silo 

 B0351 Tank 

 B0357 Watertoren 

 B0507 Bedieningsgebouw 

 B0517 Garage 

 B0521 Hok 

 B0523 Kas 

 B0529 Loods 

 B0539 Schuur 

 MD15 Heftoren 

 Q29 Kast/huis 

LANEN Q07 Bomenrij/laanbeplanting 

 
 
Overige lijnen: MD27 Maaiveldlijn algemeen 

 T Terreinafscheiding 

 MD17 Maaivldh geb/kunstw/instal 

 T0105 Raster/hekwerk 

 N0303 Boomgaard 

 N0503051 Bomengroep 

 N0503 Bomen en struiken 

 N0503031 Bos 
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Bijlage E. Begrippenlijst 
 
De gehanteerde definities zijn onttrokken uit het rapport “Informatie inwinplan uniforme 
basisinformatie nat” (CSO, 2002). Voor aanvullingen op de begrippenlijst wordt verwezen 
naar de Aquo-lex woordenlijst van de informatiedesk Standaarden Water (IDsW). Deze is 
te vinden op http://www.idsw.nl/standaarden/woordenboek/.  
Definities van GIS-specifieke termen zijn te vinden op de website van ESRI: 
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.gisDictionary.gateway. 
 
 
Askilometrering De askilometrering is een rekenkundige kilometrering welke wordt bepaald 

door de afstand gemeten langs de rivieras. De kilometerraaien zijn loodlijnen 
op deze rivieras om de 1000 meter. 

  
AHN Actuele hoogtebestand Nederland 
  
Bakenlijn geknikte lijn over de bakens (daar waar bakens in bochten ontbreken wordt 

ook de bakenlijn onderbroken). 
  
Bandijk 
(rivierdijk of winterdijk) 

Hoogwaterkering langs een rivier. 

  
Bebakening Een baken, staande op de kop van de krib of op strekdammen. Bebakening 

is nodig om bij hogere waterstand (overstroomde kribben) de vaargeul te 
markeren. In de bakens zit een radar reflectieplaat zodat ze op radar 
zichtbaar zijn. Op linker- en rechteroever staan verschillende soorten bakens 

  
Begrenzing winterbed De oppervlakte tussen de buitenkruinlijnen van de hoogwaterkerende dijken 

(bandijken) dan wel de hoge gronden, die het water (tot maatgevend hoge 
standen) keren.  

  
Begrenzing zomerbed de oppervlakte, die bij gewoon hoog zomerwater door de rivier wordt 

ingenomen.  
  
Bodemligging droge uiterwaard Bovenkant of oppervlak van het natuurlijk of aangelegd terrein, dus het 

maaiveld inclusief kunstmatige lijnvormige verhogingen. 
  
Bodemligging rivier Bodemligging waterbodem tussen de normaallijnen in cm tov. NAP (positief 

boven NAP ). 
  
Breuklijn Hoogtelijn die de onderkant van een talud aangeeft. Ook geeft een breuklijn 

de bovenkant van een flauw talud aan (flauwer dan 1:7). 

  
DTB-Nat Digitaal Topografisch Bestand voor de “natte” infrastructuur zoals rivieren en 

meren. 

  
Ecotoop Een ecotoop is het kleinste, ecologisch nog onderscheidbare gebied in een 

ecologisch classificatiesysteem van gebieden. Het vertegenwoordigt een 
relatief homogene, ruimtelijke gebiedseenheid met eigenschappen voor het 
meten en vastleggen van de gebiedsstructuur, functie en verandering. 

  
GBKN Grootschalige Basiskaart Nederland 

-een 2D digitale topografische kaart met een vast gedefinieerde minimale 
inhoud en precisie, waarop de belangrijkste topografie in het terrein staat 
aangegeven (gebouwen, wegen, waterlopen);  
-een grootschalige kaart: het bruikbare schaalbereik loopt van ongeveer 
schaal 1:500 tot 1:5.000. Dankzij deze grote schaal kunt u veel details zien;  
-een basiskaart, die als ondergrond dient en geschikt is voor uiteenlopende 
toepassingen. Gebruikers kunnen desgewenst zelf informatie toevoegen;  
en beschikbaar van heel Nederland. 

  
Hoogteverschillijn Hoogtelijn die de bovenkant van een steil talud (steiler dan 1:7) aangeeft. 
  
Insteeklijn De insteeklijn is de buitenste begrenzing van een bodemhoogteverandering 
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zoals een vergraving of een ophoging. De hoogte van de insteeklijn komt 
overeen met de oorspronkelijke hoogte.  

  
iso-hoogtelijnen lijnen met gelijke hoogte 
  
Kade Een kade is een relatief smalle (de kruin is smaller dan 10 meter) 

langgerekte verhoging van het maaiveld met aan beide zijden een steil talud. 
Voorbeelden van kades zijn wegen die op een verhoging in de uiterwaard 
liggen, maar ook zomerdijken. 

  
Kribben Een krib is een relatief smal object (kunstwerk), bestaande uit stortsteen en 

zetsteen, min of meer loodrecht op de rivieroever met als functie: 
stroomoplegging. Deze functie van stroomoplegging wordt vaak 
overgenomen door strekdammen, deze lopen in de lengterichting van de 
rivier.  
Van de kribben wordt alleen de ligging van de kribas opgenomen. De kribas 
is de lijn die over het midden van de kruin van de krib loopt. In de 
lengterichting wordt de kribas bepaald door dat deel dat zichtbaar is op een 
luchtfoto (aan de rivierzijde het baken (kribkop), landinwaarts de 
kribwortelpaal (kribteen) of daar waar de krib onder het maaiveld verdwijnt). 
 

Kruinhoogte Hoogte van de bovenkant van een talud die aangegeven wordt door het 
attribuut K_HOOGTE bij de hoogtepunten op een hoogteverschillijn, een 
breuklijn, of een bandijk, of de grootste hoogte van een kade of krib, 
loodrecht op de kruinlijn.  

  
  
Normaallijn normaallijn = buffer van een halve normaalbreedte (breedte van een met 

kunstwerken genormaliseerde rivier) rondom de rivieras (normaalbreedtes 
conform MR 1871-1880) 

  
Oeverlijn rivier De oppervlakte die de rivier inneemt bij gemiddelde afvoer bij Lobith (2220 

m3/s). Havens en plassen in open verbinding met de rivier worden 
afgesneden ter plekke van de denkbeeldige lijn tussen de landwaarts 
kribeinden (kribtenen of kribtenen). 
De gemiddelde afvoer is bepaald als het langjarig gemiddelde over de 
periode 1901 t/m 2000. 

  
Overlaat In Baseline/WAQUA: kade of steil talud. Bij overlaten ontstaat, door de 

steilheid van het object, energieverlies. Dit resulteert in afname van de 
stroomsnelheid, waardoor er waterstandverhoging kan optreden.  

  
Plassen uiterwaard De oppervlakte van de uiterwaarden die onder water staat bij gemiddelde 

afvoer bij Lobith (2220 m3/s). Havens en plassen in open verbinding met de 
rivier worden afgesneden ter plekke van de denkbeeldige lijn tussen de 
landwaartse kribeinden (kribwortels). 

 De gemiddelde afvoer is bepaald als het langjarig gemiddelde over de 
periode 1901 t/m 2000. 

  
Rivieras De rivieras is het midden van de rivier en wordt gevormd door het 

gemiddelde van de normaallijnen. De as wordt beschreven door een tabel 
met tangentpunten, rechtstanden, cirkelbogen, stralen en richtingen. 

  
Rivierkilometrering De rivierkilometrering (ook wel nautische of borden kilometrering genoemd) 

geeft de locatie van de kilometerborden langs de rivier. Deze kilometrering 
heeft een metrische oorsprong maar is minder exact. Bovendien is deze 
kilometrering niet kloppend als gevolg van bochtafsnijdingen en door de 
incidentele verplaatsing van de borden. De kilometerraaien zijn lijnen die de 
kilometerborden aan weerszijden van de rivier verbinden. 

 kilometerraaien worden gevormd door de constructie van een lijn tussen de 
locaties van kilometerborden op beide oevers van de rivier, de raai houdt op 
bij de oeverlijn rivier. De kilometerraaien worden aangeduid met de code 
RKM met daar achter de waarden op de bijbehorende kilometerborden. 

  
Riviertak Een aftakking van de rivier die permanent of periodiek deelneemt aan de 

rivierafvoer. 
  
Secties (oever-, zomerbed-, 
winterbed-) 

In Baseline wordt het modelgebied in drie delen (secties) onderverdeeld; 
zomerbedsectie, winterbedsectie en oeversectie. De begrenzing van deze 
gebieden wordt aangegeven met de oeverlijn (grens winterbed-oever) en de 
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normaallijn (grens oever-zomerbed). 
Het Baseline-bestand SECTIES is een afgeleid bestand en wordt in de 
Baseline applicatie automatisch gegenereerd. 

  
Strekdammen Dam langs de normaallijn welke richting geeft aan een stroming. Bij rivier 

specifiek in holle oevers, gemaakt van zand, afgedekt met zinkstukken en 
bestorting van steen evenwijdig aan de stroomrichting. 
 

Teenhoogte Hoogte van de onderkant van een talud dat aangegeven wordt door het 
attribuut L_HOOGTE of R_HOOGTE (afhankelijk van de kijkrichting) bij de 
hoogtepunten op een hoogteverschillijn, T_HOOGTE bij een bandijk, en 
L_HOOGTE én R_HOOGTE (2 taluds) bij kades en bij kribben 

  
TOP10NL Landsdekkend 2D topografisch bestand  vervaardigd door het Kadaster. 

TOP10NL is een digitaal topografisch bestand in het algemeen bruikbaar 
binnen een schaalbereik van 1:5.000 tot 1:25.000. TOP10NL is uitermate 
geschikt als geometrische referentie en als basis voor GIS- en 
webapplicaties. Kadaster / GEO-Informatie produceert vanaf 2007 dit nieuwe 
objectgerichte vectorbestand  

  
Uiterwaarden Een deel van het winterbed door kaden en door bandijk of hoger gelegen 

land begrensd:  
 aan de landzijde begrenzing winterbed; 
 aan de rivierzijde: oeverlijn rivier (berekend bij gemiddelde afvoer); 
 dwarsgrenzen: harde topografische elementen uit DTB die zo dicht mogelijk 

bij de huidige grenzen liggen. 
  
Vaargeul De vaarweg is het gebied tussen de oeverlijnen. 
 De vaargeul is een vloeiend pad waarbinnen zich de meeste scheepvaart 

bevindt. 
  
Vaarweglijn vloeiende lijn over de bakens (korte kribben worden uitgesloten, hierbij dient 

kort te worden gekwantificeerd) 
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Bijlage F. Metadata sjabloon maatregelen (voorbeeld) 
 
Aan te leveren in Word, of Word-compatibel formaat 

Maatregel ma_admklei_a2 
 

Beschrijving van de dataset 

 Kleiwinning langs de Maas bij rivierkilometer 26 tot 28 (rechteroever). 

Samenvatting 

 Aanpassing van het gebied met nieuwe hoogtegegevens. 

Doel van vervaardiging 

 Actualisatie Baseline database 2010 ten behoeve van HR2011 

Producent van de dataset 

  Arcadis - Meander 

Inhoudelijk contactpersoon 

  Jan Bremer (RWS Limburg), Bas van Dongen (Arcadis – Meander)  

 

Type bestand 

   Arc/Info coverages voor gebruik met de maatregelenmixer in Baseline. Meegeleverde 
bestanden: 

  Originele shapefiles (data/shapefiles). 

  Gebruikte bronbestanden (data/source). 

  Aanvulling voor ruw.karak (waqua). 

Karakteristieken en toepassingseisen 

    Maatregel is gebaseerd op: HR2006_4 

 Gebruikt Baseline-protocol:  Protocol 3 

   Protocol 4.03 

 Vegetatiecodering:  PKB 

   Handboek stromingsweerstand 

   N.v.t. 

 
Geschikt voor conversie 
naar: 

 WAQUA 

   Delft3D 

   Sobek 

  Gebruikte dienstspecicaties:  

 versie 6.0 

 anders: …….. 
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Dataset herkomst 

 Grenzen  

  normaall �  

  oeverl �  

  wc_omtrek �  

  winbed �  

 Hooglijn  

  bandijk �  

  breukl � DTB2009. 

  hverschil � DTB2009 

  kade � . 

  krib � . 

 Hoogpunt  

  plashgt � . 

  winbedhgt � DTB2009. 

  zombedhgt � . 

 Meetpunt 

  meetpunt � . 

 Oppwater  

  plassen � . 

 Overig 

  bronput � . 

  kunstwrk � . 

 Ruwheid  

  bomen � . 

  ecoruw � . 

  heggen � . 

  hwatvrij_l � . 

  hwatvrij_v � DTB2009. 

  lanen � . 

  zombed � . 
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Opmerkingen 

 

• De kade in het zuiden van de maatregel is gecontroleerd, maar niet vervangen 
omdat hoogte niet veel afwijkt (minder dan 20 cm). 

• De kade in het oosten is niet toegevoegd omdat deze op de rand van het 
winterbed ligt. 
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Inwinningsdata 

 Bron:  DTB NAT Inwinningsdatum:  2009 

 Bron:       Inwinningsdatum:       
 Bron:       Inwinningsdatum:       
 
 

Geldigheidsdatum 

  
    1996 

 
 

Leveringsdatum 

 10 september 2010 
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Bijlage G. Schematisatie volgorde (aanbevolen) 
Omdat voor enkele Baseline bestanden andere Baseline bestanden als ondersteunend 
bestand (bijvoorbeeld clip of erase) gebruikt kan worden, wordt een volgorde 
geadviseerd waarin de coverages aangemaakt kunnen worden.  
 

1. ECOTOOP 
2. ECORUW 

 
ECORUW wordt in Baseline afgeleid van het bestand ECOTOOP. Hiervoor moet de 
Baseline tool “Clustering Ecotopen” worden gebruikt. 

 
3. NORMAALL 
4. PLASSEN 
5. OEVERL 
6. ZOMBED 
7. BANDIJK 
8. WINBED 
9. HVERSCHIL 
10. KADE 
11. KRIB 
12. BREUKL 
 

  
Nadat alle hoogtelijnen zijn overgenomen, moet een controle uitgevoerd worden of alle 
lijnen consistent zijn met de specificaties. Dit kan pas als alle lijnen zijn overgenomen, 
vanwege de relaties en afhankelijkheden tussen de verschillende hoogtelijntypen. 
 

13. HWATVRIJ_V 
14. HWATVRIJ_L 
15. WINBEDHGT 
16. ZOMBEDHGT 
17. PLASHGT 
18. BOMEN 
19. HEGGEN 
20. LANEN 
21. BRONPUT 
22. KUNSTWRK 
23. UITVLOC 
24. MEETPUNT 
25. RIVIERAS 
26. RIVIERKM 
27. WC_OMTREK 
28. nodige ER_<COVERs> 
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Bijlage H. Afkortingen van riviertakken 
 

Rijn 

RT   Rijntakken   
BR   Boven-Rijn   
WL   Waal 
PK   Pannerdensch Kanaal 
NR   Neder-Rijn 
LE   Lek 
IJ   IJssel 
KE   Keteldiep 

KT   Kattendiep 
KM   Ketelmeer 
VM   Vossemeer 
DM   Dronter Meer 
VE   Veluwemeer 
ZW   Zwarte Water 
ZR   Zwarte Meer 
OV   Overijsselsche Vecht 

 
Maas 

MA   Maas 
KA   Kalkmaas 
GM   Grensmaas 

ZM   Zandmaas 
AF   Afgedamde Maas 
BM   Bergsche Maas 

 
Grote meren 

YM   IJsselmeer 
MM   Markermeer 
YR   IJmeer 

EM   Eemmeer 
GR   Gooimeer 

 
Benedenrivieren en zuid-westelijke delta 

AM   Amer 
BO   Boven-Merwede 
BE   Beneden-Merwede 
NI   Nieuwe-Merwede 
HD   Hollandsch Diep 
HV   Haringvliet 
DK   Dordtsche Kil 
NO   Noord 
OM   Oude Maas 

NM   Nieuwe Maas 
NW   Nieuwe Waterweg 
HY   Hollandsche IJssel 
VO   Volkerak 
GN   Grevelingen 
MG   Mastgat 
OS   Oosterschelde 
WS   Westerschelde 
VR   Veerse Meer 

 
Kust- en zee 

NZ  Noordzee    WZ  Waddenzee 

 


