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Sinds de jaren negentig verzamelt Rijkswaterstaat topologische data over de Nederlandse
infrastructuur via het Nationaal Wegen Bestand (NWB). Dit is het enige publieke bestand in
Nederland met een landelijke dekking over wegvakken en knooppunten met routeerbare
informatie.
Het aanleveren van data aan dit bestand gebeurt door gemeenten, provincies, waterschappen en
Rijkswaterstaat. Het Nationaal Wegen Bestand is sinds 2011 als open data beschikbaar. Op basaal
niveau wordt er dus digitale informatie bijgehouden over ons wegennet, maar tegelijkertijd valt op
dat veel datastromen versnipperd geregistreerd worden. Tegelijkertijd wordt het steeds
belangrijker om als overheid actuele, betrouwbare en consistente data over ons wegennetwerk te
beschikken en te leveren. Immers: slimme mobiliteit, veiligheid en de kwaliteit van onzw
leefomgeving vragen om relevante data en informatievoorziening.
Daarom doen het programma Samenwerking NWB en het Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit
en Infrastructuur in dit discussiepaper enkele voorzetten voor de doorontwikkeling van het
Nationaal Wegen Bestand naar een actueel, betrouwbaar en consistent openbaar
gegevensbestand over ons wegennet.
In het programma Samenwerking NWB werken wegbeheerders en niet-wegbeheerders samen aan
een ontwerp voor een structurele samenwerking. Dit paper is gebaseerd op de geïnventariseerde
behoeften van de verschillende partijen en gaat vooral in op de relatie met gemeenten.
Het Nationaal Wegen Bestand: wat is het en wat kun je ermee?
In de jaren ’80 ontstond de behoefte om de data over verkeersongevallen te ontsluiten.
Vanuit efficiency is besloten om een landelijke registratie te realiseren. Destijds heeft Rijkswaterstaat
met gemeenten en provincies afspraken gemaakt over het aanleveren en ontsluiten van deze data.
Hieruit is het Nationaal Wegen Bestand ontstaan.
Het Nationaal Wegen Bestand wordt door Rijkswaterstaat gefaciliteerd, maar de aanlevering van
data moet vooral door de decentrale wegbeheerders worden gedaan. In totaal bevat het huidige
NWB ca. 150.000 km weg verdeeld over een 1.000.000 wegvakken en ca. 5.000.000 knooppunten.
Het NWB is geen wettelijke basisregistratie (nwb.pleio.nl).
In het Nationaal Wegen Bestand zijn de keuzepunten en verbindingen daartussen geregistreerd.
Hiermee verschilt het Nationaal Wegen Bestand van de andere openbare bestanden die ruimtelijke
objecten registreren. Het NWB beschrijft de weg op een andere manier dan de basisregistraties BAG,
BGT en BRT. Dit kunnen we concreet vertalen. Voor een basisregistratie is het van belang waar een
verkeersbord staat. Voor het NWB is het van belang over welk deel van de weg de informatie op het
verkeersbord geldt. Een gebruiker ziet dus in een basisregistratie dat er een rijbanen met een
infrastructurele bestemming ligt, maar kan op basis van deze registratie geen uitspraken doen over
de verkeerskundige inrichting en eigenschappen. Rijrichtingen ontbreken bijvoorbeeld in de BGT en
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BRT. Over het algemeen valt te stellen dat de huidige publieke basisregistraties vooral samenhangen
met het geven van een algemeen ruimtelijk beeld en vaak gericht zijn op het borgen van
rechtszekerheid en een efficiënte lokale belastingheffing. Daardoor is deze informatievoorziening
minder geschikt voor de beleids- en beheersmatige sturing van mobiliteit.
Figuur 1
Het NWB (rood) en BRT met
TOP10NL (blauw) lijken visueel op
elkaar. Maar de compleetheid en
definities zijn vanuit hun beider
doelstelling zo anders dat de
registraties in combinatie lastig
bruikbaar zijn. BRT is een
cartografisch product, terwijl
NWB bedoeld is om te kunnen
rekenen met netwerken.
Het NWB is een routeerbaar
netwerk. De BRT is niet
routeerbaar. Daarnaast
verschillen de registraties in
actualiteit.

Figuur 2
Het NWB (rood) en BGT (groen)
zijn verschillende registraties.
Het NWB is een wegennetwerk,
terwijl de BGT een beschrijving
van de fysieke werkelijkheid is.
Uit de registratiewijze van de BGT
is samenhang van wegdelen niet
af te leiden. Daarnaast
verschillen de registraties in
actualiteit.

De toegevoegde waarde van een sluitende publieke registratie van netwerkdata zit in de combinatie
tussen de fysieke eigenschappen van het wegennet en de topografische data. Daardoor kan
bijvoorbeeld inzichtelijk worden gemaakt wat de emissies van het gemotoriseerde verkeer op de
omgeving zijn.
Hoe wordt het Nationaal Wegen Bestand momenteel in stand gehouden?
Nederland kent in 2019 ongeveer 370 gemeenten. Toch is het aantal gemeenten dat gegevens
aanlevert gedaald naar 130 gemeenten die al dan niet incidenteel gegevens aan het Nationaal
Wegen Bestand leveren. Dat is een zorgwekkend punt want hierdoor neemt de actualiteit van het
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bestand af en wordt de routeerbare informatie onbetrouwbaar, terwijl er aan de andere kant steeds
meer behoefte komt aan actuele en betrouwbare overheidsdata over het infrastructurele netwerk.
Gemeenten die niet aanleveren verwijzen voor de instandhouding naar de basisregistraties.
Voor de instandhouding van het NWB kan er gebruik worden gemaakt van de gegevens uit de
basisregistraties. Het afgelopen halfjaar is daarmee geëxperimenteerd en zijn in de productie van het
bestand de eerste stappen gezet. Dit levert informatie op over de ligging van de wegen. Maar zoals
hierboven gesteld ontbreken dan juist de verkeerskundige attributen. De digitale levenscyclus van
een weg in de basisregistraties is vanuit NWB-perspectief daarbij niet sluitend. Bekende voorbeelden
zijn: uit de BAG kun je signaleren dát er een straat is bijgekomen maar niet wáár. De BRT sluit het
best aan op het NWB, maar de actualiteit van BRT is voor een aantal toepassingen te beperkt.
Een andere reden van de afname van aanleveringen is dat het aanleverproces als omslachtig en niet
sluitend werd ervaren. Bronhouders van de basisregistraties hebben de behoefte geuit om de
voorzieningen van de basisregistraties zoals Verbeter de Kaart ook te gebruiken voor de
instandhouding van het NWB.
Hoe wordt het Nationaal Wegenbestand momenteel gebruikt?
Het bestand wordt geraadpleegd om informatie over een weg te krijgen zoals wie de beheerder is.
Via de site Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) is het bestand in 2017 op deze manier door
meer dan 20.000 gebruikers (individuele gebruikers/organisaties) geraadpleegd. Een ander gebruik
is dat het bestand gedownload wordt, en vervolgens in de systemen van gebruikers wordt
opgenomen. Het bestand wordt ongeveer 1800 keer per jaar wordt gedownload door 300
verschillende partijen. Niet alleen wegbeheerders gebruiken het bestand. Maar ook de Nationale
Politie en het CBS zijn trouwe gebruikers van het NWB. Gemeenten zijn veelal indirecte gebruikers
doordat adviesbureaus door opdrachten van gemeenten het bestand gebruiken voor het uitvoeren
van onderzoeken of het maken van verkeersmodellen. Daarnaast wordt het bestand gebruikt om
maximum snelheden te verstrekken aan marktpartijen, die deze data vervolgens opnemen in
mobiele applicaties.
Wat ontbreekt er nog aan het Nationaal Wegen Bestand?
Binnen de publieke sector wordt er veel aandacht besteed aan de digitalisering van de samenleving.
De interactie tussen de digitale en de fysieke omgeving wordt steeds sterker. Dit vraagt daarom ook
om goede registratiesystemen en werkprocessen in de fysieke leefomgeving. Binnen het
verkeerskundige werkveld valt het ons op dat het NWB weliswaar een goed basisbestand vormt,
maar er nog diverse aandachtspunten voor verbetering en ontwikkeling bestaan. Uit een
inventarisatie onder diverse gemeenten maken wij de volgende hoofdlijnen op:
-

-
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De aanlevering van actuele informatie aan het Nationaal Wegen Bestand is nog niet goed
geborgd binnen de bestaande werkprocessen (zie: https://docs.geostandaarden.nl/bgt/dfhr-nwb-bgt-20180719/). Binnen de leverende gemeenten valt het op dat het NWB vooral
wordt bijgehouden vanuit de optiek van geo-informatie, terwijl het bestand een rijke bron
van verkeerskundige informatie kan zijn. Een verklaring hiervoor is dat de focus ligt op de
registratie van fysieke objecten en niet op de registratie van verkeerskundige kenmerken
zoals rijrichtingen;
Aan de beleidskant zijn gemeenten vaak niet bekend met het Nationaal Wegen Bestand.
Vanuit de beheerkant hebben veel gemeenten een waaier aan registratiesystemen en
werkprocessen ontwikkeld om informatie te verzamelen, te ontsluiten en te analyseren;
Het Nationaal Wegen Bestand wordt in opdracht van gemeenten vaak gebruikt als basis voor
verkeersmodellen en ruimtelijke studies. Dat sluit goed aan bij het doel van het NWB. Veelal

-

krijgen private partijen de opdracht om de actualiteit van de gegevens voor het eigen
gemeentelijke grondgebied bij te werken. Deze informatie vloeit vervolgens niet terug naar
de bron, terwijl daar wel kansen liggen om de actualiteit van het NWB te borgen.
Er bestaat in Nederland geen landelijke registratie van verkeerskundige kenmerken.
Dat heeft tot gevolg dat gebruikers afzonderlijk van elkaar de vertaling maken van
verkeersborden naar verkeerskundige kenmerken. Daarnaast zijn de registraties die er wel
zijn, zoals maximum snelheden of beperkingen voor transport, niet zonder meer in
combinatie bruikbaar.

Noodzaak om publieke data over wegennetwerken te ontsluiten
Voor ons is het Nationaal Wegen Bestand geen doel maar een middel dat bijdraagt aan een actuele,
betrouwbare en consistente registratie en ontsluiting van data over ons wegennetwerk.
Wij zien namelijk een drietal trends die deze ontwikkeling noodzakelijk maken:
1. De digitalisering van mobiliteit vraagt om grip op data en werkprocessen: de digitalisering
van de samenleving raakt ook onze manieren van verplaatsen en de inrichting van openbare
ruimte en infrastructuur. De communicatie tussen voertuigen en walkantsystemen neemt
toe, er is veel aandacht voor verkeersmanagement en er wordt steeds meer ingezet op
verkeersveiligheid. De komst van 5G opent mogelijkheden om de mobilist realtime te
voorzien van informatie over zijn reis en om het gebruik van de infrastructuur af te stemmen
op diens behoeften, bijvoorbeeld via in-carsystemen. Tegelijkertijd roept dit ook de vraag op
van wie er zeggenschap heeft over gegenereerde data, willen gebruikers actuele informatie
over hun reis ontvangen en zoeken wegbeheerders naar grip op IT-systemen met een
mobiliteitsfunctie. De digitalisering vraagt om een herbezinning van interne werkprocessen,
budgetten, sturingskracht en assets op straat. Hierin ligt een kans voor een goede publieke
basisregistratie.
2. De maatschappelijke functie van mobiliteitsdata neemt toe: voorheen werd data over
verkeersnetwerken vooral gebruikt om de mobilist accurate data over de reis in al zijn
facetten te verschaffen. De informatiebehoefte is toegenomen en daarnaast treedt er een
diversificatie op binnen de eindgebruikers van informatie. Bekende actoren zoals mobilisten
en overheden bepalen de behoeften en het ontwikkeltempo van producten, maar het is
bijvoorbeeld amper bekend dat verschillende publieke en private partijen individuele
contacten onderhouden met alle wegbeheerders in Nederland om relevante gegevens te
verkrijgen. Hieruit blijkt ook het verborgen potentieel voor een goed publiek databestand
over ons verkeersnetwerk omdat de maatschappelijke behoefte aan relevante informatie
breder is dan menigeen denkt.
Deze diversificatie van eindgebruikers valt ook op binnen de opgezette pilots rondom de
doorontwikkeling van het NWB: de regionale hulpdiensten willen graag beschikken over
accuratere positioneringsdata en er is een behoefte aan een accuraat bestand als basis voor
verkeersmodellen voor o.a. geluidberekeningen gesignaleerd. Ook hier kan een goede
publieke basisregistratie bijdragen aan het doelmatiger en optimaler informeren van zowel
overheidspartijen, dienstverleners en eindgebruikers op de weg.
3. Binnen alle overheidslagen is de integraliteit van beleid steeds belangrijker aan het worden.
Vraagstukken en ontwikkelingen worden niet meer sectoraal of incidenteel bekeken, maar
op basis van integraliteit en waar nodig maatwerk. Binnen het ruimtelijke domein moet de
verkeerskundige steeds vaker bijdragen aan het oplossen van vraagstukken waarbij de
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verkeerskundige component niet het uitgangspunt maar een facet is. Dit vereist ook dat er
valide beleidsmatige informatie beschikbaar is om beleidsmatige keuzes te onderbouwen.
Waaraan zou het NWB in de toekomst moeten voldoen?
De digitalisering van de mobiliteit grijpt diep in op de inrichting van onze samenleving en vraagt om
een andere benaderingswijze rondom het verzamelen en ontsluiten van data. Daarbij is ons
uitgangspunt dat een slimme samenleving niet alleen optimaal gefaciliteerd wordt in haar
informatiebehoeften maar ook dat er sprake is van een overheid die grip houdt op data en de
ontsluiting daarvan borgt. Op die manier ontstaat er een gelijkwaardig speelveld voor aanbieders en
weten eindgebruikers waar ze aan toe zijn. Of om het anders te formuleren: de beschikbaarheid van
brondata over ons infrastructurele netwerk moet een even grote vanzelfsprekendheid worden als
het publiek organiseren van de watervoorziening.
Vanuit dit vertrekpunt willen we graag de discussie aangaan over de optimale manier in het omgaan
met het verzamelen en ontsluiten van netwerkgerelateerde data in publieke handen.
Voorop staat dat de digitalisering van mobiliteit vraagt om een actuele, betrouwbare en consistente
publieke registratievorm.
In het bestaan van het NWB wordt het NWB breder gebruikt dan de oorspronkelijke registratie voor
verkeersongevallen. Dit breder gegroeide gebruik maakt het noodzakelijk dat er afspraken worden
gemaakt over de inhoud van het bestand én de kwaliteit van de aangeleverde data.
Het leidend principe is dat eisen vanuit de verschillende toepassingen voor de kwaliteit van het
bestand en gekoppelde registraties met elkaar in overeenstemming zijn. De nadruk ligt daarbij op de
koppelbaarheid en uitwisselbaarheid van data. Het is dus niet noodzakelijk dat alle gegevens zich
fysiek in één registratie bevinden.
Door deze insteek krijgen overheden meer grip op hun data, is er ruimte voor private dienstverleners
om op basis van open data producten te ontwikkelen en kan de weggebruiker beter geïnformeerd
worden. Een aantal aandachtspunten lijkt ons daarbij van belang:
-

-

-

-
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Het verzamelen en ontsluiten van data is een overheidsbrede zaak, en dus niet alleen
afhankelijk van de Rijksoverheid ;
Het aanleverproces van het NWB gaat uit van gemak, beheersbaarheid en het voorkomen
van dubbel werk. Doelmatigheid en accuratesse gaan hand in hand ;
We zoeken een goede samenhang met de drie bestaande basisregistraties BAG, BGT, BRT.
Enerzijds om dubbel werk te voorkomen, anderzijds om ook gebruik te maken van het goede
dat de drie andere basisregistraties bieden en dit aan te vullen met relevante broninformatie
vanuit het mobiliteitsdomein ;
Het is daarbij wel verstandig dat de basis op orde komt: wegbeheerders verdienen optimale
facilitering in het aanleverproces, bijvoorbeeld door het geven van feedback op mutaties en
kwaliteitscontroles, zodat er een stimulans bestaat om mee te werken aan een accuraat en
betrouwbaar NWB ;
We streven daarbij naar het vereenvoudigen en doelmatiger maken van werkprocessen: er
komt meer uniformiteit in de wijze van registratie van assets, het wordt mogelijk om de
maatschappelijke prestaties van het netwerk te relateren aan bijvoorbeeld milieukundige
effecten en er kan een betere synergie ontstaan tussen beleidsmatige en beheersmatige
informatie ;
Bovenop de basis zou er ruimte kunnen zijn om via een lagenbenadering additionele
attributen en datasets toe te voegen, zodat het NWB een inhoudelijk rijker bestand wordt,
met een mogelijkheid om snapshots te maken van een situatie zodat beleidsevaluatie wordt

-

vergemakkelijkt. Kortom: het NWB legt de bestaande situatie vast, maar draagt ook bij aan
evaluatie doordat “terugkijken” mogelijk wordt.
Vanuit de toepassingen is er behoefte aan data van een bepaalde kwaliteit. Voor
bijvoorbeeld toepassingen zoals het maken van geluidberekeningen is er een bepaalde
accuratesse nodig. De hulpdiensten vragen een om een hogere actualiteit. Het NWB hanteert
een kwaliteitsstandaard die recht doet aan deze vragen om data.

Een voorzetje: drielagenbenadering
Een gedachtenlijn kan zijn dat het NWB door middel van drie lagen verder wordt geoptimaliseerd en
verrijkt:
1e laag: rechtszekere data. In de 1e laag wordt informatie met rechtsgevolgen ontsloten. Daarbij valt
te denken aan de verkeersbesluiten, samenhang met de Omgevingsvisie v.w.b. mobiliteit, de
basisverkeerskundige kenmerken van de weg en openbare orde en veiligheid. Deze laag sluit daarbij
aan op de basisregistraties en heeft een relatie met de beleidsvorming en informatievoorziening in
het kader van de Omgevingswet. Het zou kunnen zijn dat verkeerskundige kenmerken worden
opgenomen in de basisregistraties. Deze vormen dan als het ware een extra laag of dimensie binnen
de basisregistraties. Een dergelijke registratiewijze voorkomt dubbel werk en kan geïntegreerd
worden in reguliere werkprocessen. Dit kan ook aansluiten bij de praktijk van de wegbeheerder:
mutaties komen immers voort uit ontwikkelingen in de gebouwde omgeving en na oplevering treedt
de beheerfase in.
2e laag: gekoppelde data. In de 2e laag wordt data ontsloten die een (in)directe relatie met een
wegvak heeft. Denk bijvoorbeeld aan een koppelvlak tussen de ligging van gebouwde objecten,
huisnummers en het wegvak. Daardoor wordt met name de context van de infrastructuur geduid.
3e laag: verrijkende data. In deze laag is er ruimte voor situationele en contextuele verrijking, op
basis van de inbreng van marktpartijen en wegbeheerders. Deze laag heeft een aanvullend karakter:
de input wordt bepaald door wat externe partijen onder hun condities beschikbaar stellen en door
het specifieke maatwerk dat gemeenten koppelen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de
ontsluiting van actuele gegevens over parkeerdrukmetingen of wegwerkzaamheden. Dit zijn
gegevens die niet bij voorbaat rechtsgevolgen hebben of de bestaande situatie vastleggen, maar
veelal betrekking hebben op dynamiek en maatwerk.
Aanpak stap voor stap
In het programma Samenwerking Nationaal Wegen Bestand worden eerste stappen gezet om de
datakwaliteit te normeren aan de hand van de basisregistraties. Dat geeft voor gebruikers
duidelijkheid wat de kwaliteit is en faciliteert de bronhouders in hun aanleverproces.
Het geeft ook inzicht welke gegevens ontbreken in de basisregistraties, zoals rijrichtingen.
De basisregistraties zijn vooral een signaalfunctie. Er blijft nog veel handmatig werk te doen.
Deze ervaring is ingebracht in de werkgroep wegen van het BZK-programma doorontwikkelen en
versterken van de samenhang van de basisregistraties.
Voor twee toepassingsgebieden zijn projecten ingericht om tot kwaliteitsafspraken te komen over de
data: het toepassen van het bestand voor berekenen van geluidproductieplafonds en het gebruik van
het bestand door de hulpdiensten ten behoeve van locatiebepaling. Deze projecten geven inzicht
welke processen, organisatie en data nodig zijn om tot vraagarticulatie en goed beheer te komen.
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Op basis van deze ervaringen wordt eind 2018 de besluitvorming gestart over invulling van het
vervolg van het programma Samenwerking Nationaal Wegen Bestand.
Discussievragen
We benutten graag uw expertise om aandachtspunten en inhoudelijke eisen mee te nemen ten
aanzien van deze data. Wat is de (maatschappelijke) waarde en behoefte? Waar moeten we qua
hanteerbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens dan aan denken? Wat zijn mogelijke
ontwikkelroutes voor zo’n bestand? Klopt onze aanname dat hiermee kan worden voorzien in een
betere afstemming tussen informatie voor beleid en beheer?
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