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DTB is RWS eigen registratie
BGT is een wettelijke registratie waar RWS één van de bronhouders is

BGT dient dezelfde digitale weergave van het areaal weer te geven als het DTB, behalve bij tijdelijke objecten van grote werken
Verschillen tussen BGT en DTB zijn toegestaan wanneer dit ontstaat door aansluiting op omliggende topografie.
Waar het binnen de informatiemodellen mogelijk is, moeten het DTB en de BGT geometrisch gelijk zijn.

DTB RWS

DTB is topografisch bestand van RWS

• Digitaal geografisch bestand
• Punten, lijnen en vlakken
• Areaal dekkend
• Z-component
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Relatie DTB en BGT

DTB is een eigen registratie van RWS

• De BGT dient dezelfde werkelijkheid van het areaal te representeren als het DTB

• Objecten identiek gemodelleerd, verplichte gelijke geometrie

• Verschillen tussen DTB en BGT soms toegestaan



DTB is RWS eigen registratie
BGT is een wettelijke registratie waar RWS één van de bronhouders is

BGT dient dezelfde digitale weergave van het areaal weer te geven als het DTB, behalve bij tijdelijke objecten van grote werken
Verschillen tussen BGT en DTB zijn toegestaan wanneer dit ontstaat door aansluiting op omliggende topografie.
Waar het binnen de informatiemodellen mogelijk is, moeten het DTB en de BGT geometrisch gelijk zijn.

BGT mutaties

• GWW projecten

• Areaal op orde

• MMS meldingen
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Topografie is de basis

Rijkswaterstaat gaat van meerdere bestanden naar 1 GIS
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Combineren van bronnen



Centraal toegangspunt data
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Diverse toepassingen in 3D
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❑ Representatie (2D, 3D)
❑ Visualisatie
❑ Opslag en performance
❑ Archivering
❑ Verbinding met datasets
❑ Game engine
❑ Security
❑ Artificial Intelligence
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Visie 



Film Heijenoordtunnel

https://youtu.be/nxjLno9ISr4

