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Op zoek naar de BAG
Om de leveringsbestanden van de BAG te 
kunnen verkrijgen kan op vier verschillende 
websites worden gezocht: het Nationaal Geo-
register (NGR), de website van PDOK, het open 
dataportaal van de Nederlandse overheid en 
natuurlijk de website van het Kadaster. Voer je 
de zoekterm “BAG” in op het NGR dan worden 
meer dan 360 resultaten getoond, waarvan 
de eerste treffers voornamelijk “baggerdepots” 
zijn. Als de zoekterm “Basisregistratie Adres-
sen en Gebouwen” ingegeven wordt, geeft 
dit tiental resultaten. Een van de resultaten is 
de “INSPIRE Download Service van adressen 
(Inspire Adressen)”. Dat het hier om de BAG 
gaat, die naast de adressen ook gebouwen en 
woonplaatsgrenzen bevat, zal voor de gemid-
delde gebruiker niet meteen duidelijk zijn. Op 
de website van PDOK is de BAG ook onder 
de noemer “Inspire adressen” te downloaden 
onder de tab “PDOK Downloads”.

Dat de BAG in het Nationaal Georegister en op 
de website van PDOK onder de noemer “Inspire 
adressen” te vinden is, wordt pas duidelijk als je 
weet, dat de BAG volgens de Europese INSPIRE-
wetgeving als een downloadservice beschik-
baar gesteld moet worden. Voor Nederland 
worden deze downloadservices aangeboden 
via de website van PDOK. Er zijn verschillende 
vormen om een INSPIRE-downloadservice aan 
te bieden. Zo is er een tijdelijke Web Feature 
Service (WFS), die de geometrische informatie 
van BAG-panden, adresseerbare objecten en 
woonplaatsen met daarbij een selectie van 
de BAG-gegevens van deze objecten en de 
daaraan gekoppelde adressen. De WFS bevat 
statische gegevens van een vooraf gekozen 
peildatum. Vanwege deze beperkingen is de 
WFS geen authentieke BAG webservice.
Een andere vorm om een INSPIRE-down-
loadservice aan te bieden is in de vorm van 
zogenaamde “Atom-feeds”. Atom-feeds zijn 
webfeeds die ervoor zorgen, dat de gebrui-
ker automatisch wordt ingelicht als de data 
veranderingen ondergaat. Met behulp van 

deze Atom-feeds kan een gebruiker eenvoudig 
landsdekkende bestanden downloaden. Deze 
feeds kunnen met behulp van een feedreader 
of browser gelezen worden. Ook is een link 
opgenomen naar de metadata in het Nationaal 
Georegister. De gezipte landsdekkende bestan-
den worden in hetzelfde formaat uitgeleverd 
zoals de bronhouder deze aan PDOK aanlevert. 
Voor de BAG kan via deze Atom-feed de leve-

ringbestanden in GML worden gedownload.
Op het open dataportaal van de Nederlandse 
overheid staat ook een verwijzing naar de 
BAG. Er wordt hiervandaan verwezen naar een 
pagina op de website van het Kadaster. Bij het 
ter perse gaan van dit themanummer is deze 
pagina echter niet meer beschikbaar: een 
doodlopende weg!
Ten slotte kan de BAG in verschillende vormen 
direct bij het Kadaster worden besteld. 
Abonnees ontvangen dan iedere maand een 
leveringsbestand met de complete, landsdek-
kende BAG of een mutatiebestand. In dit 
mutatiebestand staan alleen de veranderingen 
ten opzichte van de maand ervoor beschreven.

Ontstaan van NLExtract
Met de BAG als basis kunnen allerlei kaarten en 
geografische teopassingen worden ontwikkeld, 
bijvoorbeeld een kaart met adrespunten, gebou-
wcontouren en woonplaatsgrenzen of een geo-
coder die aan de hand van een volledig adres een 
coördinatenpaar retourneert. Dat blijkt ineens 

NLExtract pakt de 
basisregistraties uit
BAG en BRT ontsloten met Open Source software

De Basisregistratie Adressen 
en Gebouwen (BAG) en 
Basisregistratie Topografie 
(BRT) zijn beide als open 
data te downloaden via de 
website www.pdok.nl van het 
overheidsprogramma Publieke 
Dienstverlening Op De Kaart 
(PDOK). Het gebruiken en 
integreren van de daadwerkelijke, 
geografische objecten die in 
deze leveringsbestanden zijn 
vastgelegd, vereist niet alleen 
diepgaande specialistische kennis, 
maar ook conversiesoftware om 
deze data naar een hanteerbaar 
formaat te brengen. Er is een 
groeiende community van 
softwareontwikkelaars en 
gebruikers in Nederland die 
gezamenlijk het ontsluiten van de 
basisregistraties hebben opgepakt. 
De daaruit voortkomende 
software, kennis en ervaring is nu 
publiek beschikbaar middels het 
project NLExtract. Aan de hand 
van de BAG zal de noodzaak en het 
ontstaan van het project NLExtract 
en haar community toegelicht 
worden.
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complex: waar bijvoorbeeld het oude ACN-
bestand (Adres Coördinaten Nederland) nog een 
eenvoudige tabelstructuur had die bijvoorbeeld 
als kommagescheiden waarden (CSV) uitgeleverd 
werd, is de BAG een compleet maar complex en 
genormaliseerd model. Het uitleverformaat van 
de BAG is feitelijk geen pure  Geography Markup 
Language (GML) in de zin van een “GML Applica-
tion Schema”, maar XML met GML-extenties. 
Hoewel dit degelijk gedocumenteerd is, is het 
nog steeds te complex voor de meeste ontwik-
kelaars, laat staan voor eindgebruikers.

GML is niet bedoeld of geschikt om direct als 
bron voor een toepassing te dienen. Al vroeg 
is vanuit het ministerie voor Infrastructuur en 
Milieu het project BAG Extract+ opgestart om 
de GML van de BAG te converteren naar de 
Open Source database PostGIS. Zo ontstond 
een bruikbaar datamodel waarmee kaarten 

en toepassingen gemaakt konden worden. 
Nadat het ministerie in november 2011 de 
laatste versie van BAG Extract+ op GitHub 
had gezet en geen beheer en ondersteuning 
meer bood, is het project later voortgezet door 
onder andere Milo van der Linden, Stefan de 
Konink en ondergetekende om deze conversie 
te verbeteren, sneller te maken en te docu-
menteren. Maar vooral ook om een com-
munity eromheen op te zetten via de website 
NLExtract.nl, een projectomgeving op GitHub 
en een mailinglijst/forum waar gebruikers en 
ontwikkelaars van NLExtract elkaar vinden.
Omdat een vergelijkbare conversie nodig is 
voor TOP10NL als onderdeel van de BRT en ook 
de Basisregistratie Grootschalige Topografie in 
de toekomst als open data beschikbaar komt, 
is NLExtract als een overkoepelend project 
opgezet. NLExtract heeft als doel om software en 
kennis te ontwikkelen en te delen om Neder-
landse open geodata te ontsluiten in breedste 
zin. Naast conversiesoftware worden binnen 
NLExtract bijdragen verzameld om deze open 
data verder toe te passen. Een voorbeeld hiervan 
is een projectbestand voor de Open Source 
desktop GIS-applicatie QGIS. Met dit project-
bestand kunnen kaarten en atlassen gemaakt 
worden op basis van TOP10NL en de BAG.

Ook zijn er Styled Layer Descriptions (SLDs) 
beschikbaar om zelf kaarten te kunnen maken 
via een Web Mapping Service (WMS). Binnen 
NLExtract worden zelfs scripts ontwikkeld om 
historische kaarten, met name de zoge-
naamde “Bonnebladen”, te georefereren en op 
elkaar aan te sluiten.

De kracht van Open Source zit niet alleen in 
het feit dat de software vrij en open is. Deze 
openheid geeft vooral ook de mogelijkheid 

aan ontwikkelaars en gebruikers om samen 
te werken binnen een “community”. De kleine 
maar groeiende community van NLExtract 
is bijna dagelijks bezig om gezamenlijk de 
software te verbeteren. Via een mailinglijst 
helpen gebruikers en ontwikkelaars elkaar,  
van gelouterde ontwikkelaar tot beginnende 
BAG-gebruiker met vragen en suggesties. 
Fouten in de software en nieuwe functional-
iteiten worden daar besproken en vervolgens 
geformaliseerd via “tickets” op de NLExtract 

De complexiteit van de leveringsbestanden: XML met GML-entiteiten.

Op GitHub wordt kennis uitgewisseld over de basisregistraties om de kwaliteit van de  software te ver-
groten.
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issue-tracker op GitHub. Zo ontwikkelt en 
bediscussieert de community momenteel 
over de aanpak om naast de complete BAG-
leveringsbestanden ook de verwerking van 
BAG-mutatiebestanden te realiseren.

Hoogtepunten
Kaartenmaker Jan-Willem van Aalst, NLExtract-
gebruiker van het eerste uur, begon met 
het maken van stedenkaarten gebaseerd 
op TOP10NL en BAG voor Wikipedia. Tik op 
Wikipedia een willekeurige Nederlandse stad 
in en je vindt daar één van zijn stedenkaarten. 
Daarnaast heeft Jan-Willem onlangs de website 
GemeentenAtlas.nl gepubliceerd. Deze “Open 
Atlas der Nederlandse Gemeenten” combineert 
het beste uit de hedendaagse open geodata-
bronnen is in 403 rasterkaarten, met als functie 
een topografisch overzicht te geven van het 
terrein van de Nederlandse gemeenten.

Het project Open Source City op de website 
OScity.nl is een online platvorm voor de 
ruimtelijke ordening van de toekomst en 
brengt de Nederlandse ruimtelijke ordening 
samen met de nieuwste informatietech-
nologie. Door direct geografische data op 
te vragen, te visualiseren en te combineren 
kan iedereen - van burger, ondernemer tot 

ontwerper en beleidsmaker - inzicht krijgen 
in alles wat ruimte betekent in onderwerpen 
als efficiënt energiegebruik, sociale cohesie en 
leegstand van kantoorlocaties. Ook dit project 
maakt gebruik van NLExtract om de BAG te 
verwerken, zodat deze gebruikt kan worden in 
de analyses en visualisaties.
Eind augustus stond de webkaart “Buildings 
in de Netherlands by year of construction”  
(www.citysdk.waag.org/buildings/) midden in 
de belangstelling. De kaart toont alle gebouwen 
uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen 
(BAG). De kleur van de gebouwen geeft aan in 
welke periode ze zijn gebouwd. Met een klik op 
een gebouw zie je vervolgens ook de details. 
De kaart is ontwikkeld met de City Service Devel-
opment Kit (SDK) van de Waag Society. Hiermee 
kunnen open datasets worden gedistribueerd 
en met elkaar worden verbonden door middel 
van standaard koppelvlakken, zogenaamde API’s. 
NLExtract is gebruikt om de BAG via de CitySDK 
te ontsluiten. Ook in de maandelijkse column 
“Open Kaart” in dit themanummer wordt deze 
webkaart onder de loep genomen.

Conclusies
Samenwerking binnen een Open Source 
community als NLExtract biedt grote voorde-
len aan zowel gebruikers als ontwikkelaars. 

Door kennisdeling neemt de kwaliteit van de 
software verder toe en kan de toekomstige 
doorontwikkeling, de zogenaamde roadmap, 
incrementeel afgestemd worden op de 
behoeften van eindgebruikers.

Er liggen nog veel nieuwe uitdagingen en 
ontwikkelingen in het verschiet, zoals de 
nieuwe basisregistratie BGT, die door middel 
van conversiesoftware ontsloten zal gaan 
worden. Via het afgeleide software-ontwikkel-
project Streaming Extraction Transformation 
and Loading (Stetl) op de website Stetl.org  
wordt toegewerkt naar een gemeenschap-
pelijk basisraamwerk voor de verschillende 
conversiesoftware die nu apart voor de BAG 
en TOP10NL zijn ontwikkeld. De eerste proeven 
met de TOP10NL en met de BGT geven 
goede resultaten. Er is zelfs een stapje over 
de landsgrens genomen: in een aantal uren 
is inmiddels de “MasterMap” van de de Britse 
Ordnance Survey met Stetl ontsloten.

De gebouwcontouren op OScity.nl zijn met NLExtract uit de BAG overgenomen.
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