
DATA OP ORDE is een credo in de context van de Omgevingswet en een veel gebezigde uitdrukking in het licht van de
Energietransitie. Datakwaliteit is ook een belangrijk aandachtspunt in de beleidsvorming die op basis van Smart City 
ontwikkelingen gaande is. En in alles is de ruimtelijke data-component essentieel. Onderzoek en praktijk vullen de sessie.

Ruimtelijke data op orde & Datakwaliteit
Woensdag  3 juli Wageningen

Agenda

Wageningen Universiteit
GAIA - Gebouw 101
Droevendaalsesteeg 3
6708 PB  Wageningen
T: WEnR (0317) 48 17 00

12.45 Inloop – Ontvangst

13.30 Opening Ruimteschepper KennisKring Douwe Blanksma

Welkom in Wageningen
Wageningen Environmental Research is hèt kennisinstituut voor de groene leefomgeving. Als 
onderdeel van Wageningen University & Research levert het instituut expertise op gebied van de 
groene ruimte en het duurzaam maatschappelijk gebruik ervan. In vogelvlucht introduceert 
Machteld de werkgebieden.

Machteld Roos
Directeur 

Bedrijfsvoering
WEnR

13.45 Datakwaliteit: het belang van Fitness for use
Wanneer voldoet data aan de vastgestelde of vanzelfsprekende behoefte? Het hebben van inzicht 
in het gebruik en de gebruiker is belangrijk. Voorheen was de kwaliteitsbeoordeling vooral gericht 
op data als product. Fitness for use van data wordt steeds belangrijker. De invulling van het begrip 
Kwaliteit verschuift van datagericht naar contextbepaald. Het gebruik van ruimtelijke data is divers 
en de kwaliteitsbeoordeling wordt complexer. Hoe hier nu goed mee om te gaan is de uitdaging.

Wies Vullings
Teamleider Spatial 

Knowledge Systems
Environmental 
Sciences Group

14.10 De opzet en uitvoering van audits op de kwaliteit van (geo)registraties
WENR voert audits uit op de kwaliteit van o.a. de Basisregistratie Topografie en de Basisregistratie 
Kadaster. De aanpak van deze audits is verschillend. Maarten gaat in op de voor- en nadelen van 
verschillende controlemethodieken. De presentatie geeft een beeld van welke zaken van belang 
zijn bij het opzetten en uitvoeren van een kwaliteitsaudit en welke expertise daarbij nodig is.

Maarten Storm
GI Specialist & 

Onderzoeker Kwaliteit 
van Ruimtelijke Data

WEnR

14.35 De waarde van nauwkeurige data
Detaillering loont, een casus: Boeren leiden schade bij grondwateronttrekking. Bodem en 
grondwaterstand zijn gedetailleerd in kaart. Is zoveel detail nodig? Is de 1:50.000 bodemkaart niet 
goed genoeg om mee te rekenen? Middels een validatie-steekproef is schade berekend met 
verschillende schaalniveau kaarten. De kosten-baten analyse levert een interessante uitkomst.

Martin Knotters
DLO researcher

WEnR

15.00 Pauze

15.20 Het belang van Informatiearchitectuur
Aad vertelt in Jip & Janneke taal wat dat inhoudt. Waarom principes, standaarden en beleid vast te 
stellen? Beschrijven van de bouwstenen (data) en samenhang (datamodellen) levert overzicht en 
inzicht. Het vergroot vindbaarheid en (her)bruikbaarheid van data. Steeds meer data wordt 
geautomatiseerd ingewonnen en ontsloten naar ketenpartners. Om hier grip op te krijgen en te 
houden is het onder architectuur brengen van zowel de data als de koppelingen zinvol. 

Aad Verboom
Adviseur

Verboom Advies

15.40 De dagelijkse praktijk van gegevenskwaliteit 
Basis- en kernregistraties hebben de kwaliteit van belangrijke gegevens sterk verbeterd. Om de 
gegevenskwaliteit te bereiken en te behouden moeten ketens afgestemd en georganiseerd zijn. 
Hoe doe je dat in de praktijk? Er is geen ‘one size fits all’. Sturing, toezicht (governance), 
gegevensbeheer, samenwerking en bewustwording. Het hebben van de juiste data en kwaliteit 
daarvan is een klus die loont. Coen neemt ons mee aan de hand van voorbeelden bij de overheden. 
Rolf vervolgt met een praktijdvoorbeeld uit het bedrijfsleven. 

Coen Wessels
Adviseur - Nexpri

Rolf Bruijn
GIS Consultant -
Ruimteschepper

16.30 Datakwaliteit in de slimme stad
Welke data? Welke bronnen (er gebeurt zoveel daar buiten)? Hoe zit het met sturing 
(betrouwbaarheid, KPI's) en standaardisatie (terminologie, wereldwijde afspraken)? 
Iemke deelt kennis en geeft inzicht in de (internationale ontwikkelingen).

Iemke Idsingh
Adviseur i4urban

Smart City Academie

17.00 Afronding, aansluitend napraten/borrel KennisKring is een initiatief van 

Crystalic


