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Vragen BAG afnemers

– Wie gebruikt ArcGIS i.c.m. BAG tool ESRI?
– Wie gebruikt ArcGIS i.c.m. open source tool?
– Wie gebruikt ArcGIS i.c.m. ‘eigen’ tool?
– Wie gebruikt geen ArcGIS?– Wie gebruikt geen ArcGIS?

– Mapinfo
– PostGIS
– Anders….
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Datamodel 
BAG in theorie

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AdresseerbaarObject  
 
 
 
 

 
 

BRA 
Woonplaats  

identificatie 
aanduidingRecordInactief 
aanduidingRecordCorrectie 
begindatumTijdvakGeldigheid 
einddatumTijdvakGeldigheid 
woonplaatsNaam 
woonplaatsGeometrie 
officieel 
inOnderzoek 
documentdatum 
documentnummer 
woonplaatsStatus 

Openbare ruimte  
identificatie 
aanduidingRecordInactief 
aanduidingRecordCorrectie 
begindatumTijdvakGeldigheid 
einddatumTijdvakGeldigheid 
openbareRuimteNaam 
officieel 
inOnderzoek 
GerelateerdeWoonplaats 
openbareRuimteType 
documentdatum 
documentnummer 
openbareruimteStatus 
 

Nummeraanduiding  
identificatie 
aanduidingRecordInactief 
aanduidingRecordCorrectie 
begindatumTijdvakGeldigheid 
einddatumTijdvakGeldigheid 
huisnummer 
officieel 
huisletter 
nuisnummertoevoeging 
postcode 
GerelateerdeWoonplaats 
inOnderzoek 
GerelateerdeOpenbareRuimte 
typeAdresseerbaarObject 
documentdatum 
documentnummer 
nummeraanduidingStatus 

Verblijfsobject  
identificatie 
aanduidingRecordInactief 
aanduidingRecordCorrectie 

Standplaats  
identificatie 
aanduidingRecordInactief 
aanduidingRecordCorrectie 

Ligplaats  
identificatie 
aanduidingRecordInactief 
aanduidingRecordCorrectie 
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1..1 
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BGR 

aanduidingRecordCorrectie 
begindatumTijdvakGeldigheid 
einddatumTijdvakGeldigheid 
officieel 
verblijfsobjectStatus 
Hoofdadres 
verblijfsobjectGeometrie 
oppervlakteVerblijfsobject 
inOnderzoek 
documentdatum 
documentnummer 
 

aanduidingRecordCorrectie 
begindatumTijdvakGeldigheid 
einddatumTijdvakGeldigheid 
officieel 
standplaatsStatus 
Hoofdadres 
standplaatsGeometrie 
inOnderzoek 
documentdatum 
documentnummer 
 

aanduidingRecordCorrectie 
begindatumTijdvakGeldigheid 
einddatumTijdvakGeldigheid 
officieel 
ligplaatsStatus 
Hoofdadres 
ligplaatsGeometrie 
inOnderzoek 
documentdatum 
documentnummer 
 

Pand 
identificatie 
aanduidingRecordInactief 
aanduidingRecordCorrectie 
begindatumTijdvakGeldigheid 
einddatumTijdvakGeldigheid 
officieel 
pandGeometrie 
bouwjaar 
pandstatus 
inOnderzoek 
documentdatum 
documentnummer 
 

AdresseerbaarObjectNevenadres  
identificatie 
aanduidingRecordInactief 
aanduidingRecordCorrectie 
begindatumTijdvakGeldigheid 
Nevenadres 
 

VerblijfsObjectGebruiksdoel  
identificatie 
aanduidingRecordInactief 
aanduidingRecordCorrectie 
begindatumTijdvakGeldigheid 
gebruiksdoelVerblijfsobject 
 

VerblijfsObjectPand  
identificatie 
aanduidingRecordInactief 
aanduidingRecordCorrectie 
begindatumTijdvakGeldigheid 
GerelateerdPand 
 

1..1 
 

0..N 
 

1..1 
 

1..1 
 

1..N 
 

1..1 
 

1..N 
 



Inleiding BAG -GIS onderzoek
Doel:

– BAG t.b.v. vervanging Geografisch Basis Register op peildatum 
T(=1-1-2012)

– GBR = TNT postadressen met buurtcode en xy van ingebruik 
zijnde objecten (incl woonboten en stacaravans)

– Scope: GIS onderzoek kwaliteit BAG (tbv vervanging GBR)
– GBR wordt gebruikt voor uitkering gemeente/provincie fonds!– GBR wordt gebruikt voor uitkering gemeente/provincie fonds!
– BAG moet verplicht worden afgenomen en gebruikt!
– CBS geen terugmeldplicht op ID-basis!
– Beantwoording van inhoudelijke onderzoeksvragen

– (nog) niet: 
– BAG GBR (mis)match of andere adresbestanden
– invoering BAG CBS breed



Onderzoeksvragen

– Kan BAG het GBR vervangen? Hoe?
– Bron: num vs (vbo + sta + lig)?

– Inhoudelijke analyses BAG:
– Dubbele objecten op peildatum T1 (bestaand actueel)?
– coördinaten aan vbo’s, sta & lig?
– Nevenadressen ook hoofdadres? hebben alle num ook 

coördinaat?
– woonplaats adm <> woonplaats geo na spatial join?
– Hoeveel dubbele adressen (PCHTL) komen er voor?

– Zijn er andere opvallende zaken?…



Gebruikte (xml)-BAG -Bestanden

– (verkenning met 1/11/2010)
– 1/5/2011
– 8/8/2011 
……



Gebruikte tools

– Begin fase:
– BAG extract 1.4
– Access (2 gb limiet!)

– Later:
– BAG extensie ESRI NL
– Arcgis 9.3.1 (ArcInfo met data 

interoperability extension
– Python (/Modelbuilder, toolbox)– Python (/Modelbuilder, toolbox)

– Noodzakelijk: fysieke PC met 
voldoende RAM (4gb) !

– Sinds 1/9/2011 ODBC connectie 
naar acceptatie omgeving vastgoed.



Bevindingen 1 -5-2011 (1)
– Heel NL!
– Access (pgdb) niet werkbaar 

meer…
– File-geodatabase (ontbreken bv 

Oracle spatial) 
– Pythonscripts in aanvulling op – Pythonscripts in aanvulling op 

BAG tbx tool.
– Import XML � FGDB: > 19 

uur
– Kleine aanpassing ETL 

tool (pandid aan vbo)
– Postprocessing tbv analyses: 

> 32 uur



Bevindingen 1 -5-2011 (2)

– Esri bag.tbx (9.3)
– BAG model niet 1:1 geïmplementeerd (van 10 � 7 

objecten)
– Vlak!! (naast punt) geometrie in vbo �alleen centroide 

vbo……vbo……
– De samengestelde featureclass ‘adreslocatie’ werkt niet!

– Alleen opgebouwd uit vbo’s (geen sta & lig)
– Aangekoppelde attributen (num; obr; woonplaats 

attributen zijn NULL)
– weinig ervaring in zelfbouw\ombouw dataint. ETL tool 

– Ombouw I&M queries bestaand actueel naar python queries 
t.b.v. postprocessing



Bevindingen 1 -5-2011(3)

Voorbeeld: Nummeraanduiding peildatum 01-05-2011, bag-levering 01-11-2010

Identificatie

H
uisletter

H
uisnum

m
er

H
uisnum

m
ertoevoeging

P
ostcode

T
ypeA

dresseerbaarO
bject

S
tatus

B
eginD

atum

E
indD

atum

A
anduidingInO

nderzoek

A
anduidingR

ecordC
orrectie

A
anduidingR

ecordInactief

O
penbareR

uim
teID

W
oonplaatsID

W
oonplaatsN

aam

O
penbareR

uim
teN

aam

O
penbareR

uim
teT

ype

0064200000134265 A 18 8701CL Verblijfsobject
Naamgeving 
uitgegeven 19960321 20110501 N 0 N

006430000
0130664

– Dubbele records op peilmoment
– 31 records bestaand actuele VBO zonder bestaand actuele NUM

– Tgv fouten in status; of foutieve begin- einddatum in te voeren vbo of num: 
‘Timelag’ fout. 

– Opmerkelijk: begindatum num 0503010000053891 = ‘55021218’
– 3 woonplaatsen hebben een probleem: 

– Woudrichem e.o. = inactief; 
– Neerkant ligt volledig binnen Liesel; 
– Sittart twee vlakken met twee identificaties (beide actief bestaand)

0064200000134265 A 18 8701CL Verblijfsobject
Naamgeving 
uitgegeven 20110501 N 0 N

006430000
0130664



Bevindingen 1 -5-2011(4)
– 16676 Dubbele woonplts.ID + 

obr.ID + huisnr + huistoev + 
huisletter combinaties met 
verschillende identificaties!

– In gebruik en  gevormd met zelfde 
adresadres

– Externe adres bestanden 2 bagid’s 
mogelijk!

– Frequency analyse in access 
gedaan, arcgis 9.3.1 crashed….



Bevindingen 1 -8-2011 (1)
– # records BAG.tbx tool = # 

records inputbase systeem 
vastgoed!

– Woonplaatsproblemen uit 1-5-
2011 opgelost maar: Son en 2011 opgelost maar: Son en 
Breugel niet afgevoerd….

– 51 time lag records: bestaand 
actuele VBO zonder bestaand 
actuele NUM (koppeling wel met 
gehele NUM tabel)



Bevindingen 1 -8-2011 (2)

Freq. Analyse num en vbo op datum en status

Vbo.status = ‘vbo gevormd’ onwaarschijnlijk hoog bij:
- Zaltbommel (88%)
- Dordrecht (50%)
- Vlachtwede (50%)

Nadere analyse Datumvelden (jjjjmmdd) begin- en eindgeldigheid 
- Nummeraanduiding # (aantal) recs:

- begindatum > ‘20180101’ # = 10
- begindatum < ‘12000101’ # = 74618
- einddatum” > ‘20180101’ # = 9

-VBO # recs :
- begindatum < ‘12000101’ = 1542



Bevindingen 1 -8-2011 (3)
– Panden: bladgrens en kaartblad 

(‘bagger’)!
– Vbo in pand?: spatial join



Spatial join vbo ba & pand ba (1)

– NB: Let op! vbo vlak � punt
geometrie mbv imbag.xmp
(probleem bij L-vormig vbo)
� # onbekend aantal 

probleemgevallenprobleemgevallen
– Spatial join:

– JOIN_ONE_TO_ONE 
– JOIN_ONE_TO_MANY



Spatial join vbo ba & pand ba (2)

– na join one to one: # 29550 
records ba mogelijk probleem 
waarbij Vbo.pandID <> 
pand.identificatie (let op join 
count!)

– Count = 0; 1601#
– Count = 1; 2907#
– Count =>2 pandvlak op pandvlak � mogelijk verschil in 

pandids tgv!

– Na join one to many en freq 
vbo.pandID = pand.pandid # vbo.pandID = pand.pandid # 
4677 ‘mogelijk’ verdachte
records waarbij Vbo.pandID <> 
pand.identificatie

– Duur spatialjoin met alle attributen: vbo_ba 
+ pand_ba python: 12 u

– Duur spatial join met alleen id: < 5 u!



Voorbeelden van vbo.pandid en pand.id 
fouten (1): 73 van de 4677 ‘mogelijk’ 
verdachte records vbo ba niet in pand



Voorbeelden van vbo.pandid en pand.id 
fouten (2): vbo.pandid van schuur ipv 
woning



Voorbeelden van vbo.pandid en pand.id 
fouten (3): vbo zonder pand



Voorbeelden van vbo.pandid en pand.id 
fouten (4): vbo ba zonder pand ba (time 
lag)



Niet ingemeten Panden 
Rotterdam



Geo <> Adm. Woonplaats ba

♦# 131 records
♦ 88 records 

♦ Baare Hertog 
♦ < 100 mtr woonplaatsgrens♦ < 100 mtr woonplaatsgrens
♦ Noordzee (dorpstraat 43, ouderkerk)

♦ 43 timelag of zwevende objecten



Verdeling van adressen met xy

Vanuit num ba 

of

vanuit vbo sta lig ba

1-5-2011 1-8-2011

analyse vanuit nummeraanduiding 
bestaand actueel aantal records

aantal 
records

num bestaand actueel 8547822 8596235

verdeling naar koppeltabellen

in vbo sta lig bestaand actueel 8512846 8558452

rest als nevenadres 28677 31875

rest alleen in vbo sta lig (dus niet in vbo sta lig 
bestaand actueel, timlage probleem) 1835 1710

niet in vbo sta lig (= zwevende num) 4464 4198

som 8547822 8596235

vanuit vbo sta lig ba dubbele identificaties num bestaand actueel 19 0

analyse vanuit vbo sta lig bestaand actueel

vbo_sta_lig_ba 8512859 8558504

verdeling naar koppeltabellen

in num bestaand actueel 8512828 8558453

rest als nevenadres 0 0

rest alleen in num (dus niet in num bestaand 
actueel, timelag probleem) 31 51

niet in num (= zwevende vbo sta lig) 0 0

som 8512859 8558504

dubbele identificaties vbo sta lig bestaand 
actueel 1 1



Andere BAG bevindingen collega’s oa:

– Incidentele UTF conversie problemen 
straatnaam schrijfwijze met BAG.tbx xml-tool 
– Incidentele PC6 fouten
– Trendbreuk woningvoorraad vs vbo voorraad– Trendbreuk woningvoorraad vs vbo voorraad



Hoe verder?

– Bestaand actueel � in gebruik actueel (ia) 
voor vbo’s.

– Wachten op verbeterde kwaliteit BAG?.....
– (Mis)match onderzoek GBR– (Mis)match onderzoek GBR
– Integratie met administratieve gegevens 

Vastgoed BAG microbase
– Veel later CBS brede invoer BAG….



VBO bestaand actueel ����

in gebruik actueel
I&M VBO BA:
WHERE verblijfsobject.begindatum <= date() AND verblijfsobject.einddatum >= date() AND 

verblijfsobject.aanduidingrecordinactief = 'N' AND verblijfsobject.verblijfsobjectstatus <> 'Niet 
gerealiseerd verblijfsobject ' AND verblijfsobject.verblijfsobjectstatus <> 'Verblijfsobject 
ingetrokken';

CBS VBO in gebruik actueel:CBS VBO in gebruik actueel:
VBO: Aanduiding record Inactief = ‘N’
AND
(VBO: Verblijfsobjectstatus = ‘Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)’

OR
VBO: Verblijfsobjectstatus = ‘Verblijfsobject in gebruik’ )
AND
( ( VBO: Datum begin geldigheid <= ‘date’ AND VBO: Datum einde geldigheid > ‘date’) 

OR
( VBO: Datum begin geldigheid <= ‘date’ AND VBO: Datum einde geldigheid = ‘null’ ) )





Tips:
– Na gecrashde spatial join pand � vbo �C: xx* files �

systeem variabele ARCTEMPDIR aanpassen, niet 
vergeten!!!

– bij join:
– Zo min mogelijk attributen  � 40% tijdwinst)
– Maak gebruik van attribute indexen

– Spatial index versnelt o.a. zoom to selection 
– Compres & compact geodb… ook al loopt het vast…..
– Stoor de fgdb niet met andere acties tijdens, bv in fgdb 

verkennener openen
– Stoor de fgdb niet met andere acties tijdens, bv in fgdb 

verkennener openen
– Freq analyses kan je met een beperkte hoeveelheid 

attributen beter in workstation\access\spss uitvoeren! 
– 99999 locking errors bij python ondanks overwrite = 1 

� alle gis toepassingen sluiten als dit nog niet werkt 
oude bestand handmatig deleten.

– Hoe zijn de ervaringen met arcgis 10?.....



Wensen

– BAG model 1:1 vertaald in fgdb met exacte BAG naamgeving en 
definities

– Verbeteringen in controle mechanisme:
– Continu-check op peilmoment-’loop’ of relaties aanwezig blijven 

(geen zwevende actuele bestaande objecten die niet koppelbaar 
zijn) en dubbele identificaties voorkomen

– Woonplaatsen (gaten t.b.v. bv inactiviteit of overlappende vlakken – Woonplaatsen (gaten t.b.v. bv inactiviteit of overlappende vlakken 
op peilmoment Tn)

– Check op onmogelijkheden: vbo-punt in Noordzee, datum velden
– Wat te doen met verdachte dubbele adressen (bij zelfde adres; 

gelijktijdige nieuwbouw & ingebruik)
– ArcGIS BAG postprocessing tool die door afnemers wordt gebruikt 

(� zelfde populaties bestaand actueel bag_objecten).
– Juiste afleiding centroidepunt inside vbo-vlak bij L-vormig vbo-vlak
– Find duplicate geometry tool  � datareviewer extension!



Conclusie
- BAG kan GBR vervangen, maar:

- I&M queries moeten worden aangepast voor CBS gebruik (alleen ‘in gebruik 
actueel (ia)’ (=wel of niet ingemeten), met basis ∑ (vbo (ia) + (sta + lig))ba + 
num ba
- ArcGIS 9.3.1 i.c.m. BAG extensie moet verbeterd worden- ArcGIS 9.3.1 i.c.m. BAG extensie moet verbeterd worden

- vbo-vlakgeometrie  � punt inside geometrie
- Uitbreiding met koppeltabellen (Geobasis?!)
- Faalt af en toe bij zware berekeningen  � workarround nodig

- Mogen ‘zwevende’ BAG objecten en ‘time-lag’ situaties wel/niet voorkomen? 
- Tot en met 1 – 8 – 2011 (incidentele) fouten die onnodig zijn



Vragen / opmerkingen?

…………………



Bedankt voor de aandacht!


