
Bijlage bij Auditrapport LGN7 Status A (13 april 2015) 

Kwaliteit LGN7, toepassingen, monitoring changes en metadata – 

addendum 

Kwaliteit LGN7 
De kwaliteit van LGN7 blijkt o.a. uit de validatie resultaten en de verschillende test die zijn uitgevoerd op 

tijdens het productie proces. Deze tests en validatie resultaten zijn beschreven in het rapport “Landelijk 

Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) - Vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik”. Echter in 

de toekomst zou het goed zijn om tijdens de productie van een volgend LGN bestand de testprocedure te 

formaliseren. Dit zou mogelijk zijn door het opstellen van een testrapport waarin opgenomen wordt 

welke testen door wie en wanneer zijn uitgevoerd. Een dergelijk rapport zou in de documentatie en/of 

metadata van het bestand opgenomen dienen te worden. Dit maakt het voor de gebruiker nog 

inzichtelijker hoe de kwaliteit van het bestand geborgd wordt. 

De kwaliteit van het bestand hangt nauw samen met het type toepassing. Het LGN7 bestand wordt 

gebruikt voor regionale en nationale analyses op een 1:50.000 schaal. Het ruimtelijke detail is 

onvoldoende voor meer gedetailleerde, lokale analyses.  

LGN7 wordt m.n. gebruikt voor toepassingen op het gebied van landbouw, natuur en milieu. Het bestand 

wordt door m.n. waterschappen, provincies, PBL en RIVM gebruikt voor o.a. peilbesluiten, 

waterhuishoudingsplannen, wateroverlast, gewasverdampingsmodellen, toekenning categorie voor 

waterschapsbelasting, emissieregistratie, uitspoeling N,P en pesticiden, verdrogingsstudies, schade 

bepaling landbouw, bodemverstoring, areaal berekeningen, verdrogingsstudies, geluidbelasting en 

luchtverontreiniging. Afhankelijk van het type gebruik is de kwaliteit (o.a. betrouwbaarheid / 

nauwkeurigheid) van specifieke klassen belangrijk. 

De kwaliteit van de verschillende LGN7 klasse varieert. In onderstaande tabel is de kwaliteit van iedere 

klasse op een kwalitatieve manier weergegeven voor zowel de thematische, ruimtelijke/positionele en 

temporele nauwkeurigheid. 

De thematische nauwkeurigheid heeft m.n. betrekking op de validatie resultaten van de verschillende 

klassen. Enkele gewassen zijn gevalideerd met een onafhankelijk dataset (de LGN klassen aardappel, 

bloembollen en overige gewassen (ui, witlof)). Alle gewassen (m.u.v. bloembollen) zijn vergeleken met 

CBS statistieken per provincie. Verder heeft een vergelijking plaats gevonden tussen LGN7 en Eurostat’s 

LU/LC statistieken (LUCAS). Voetnoot hierbij is dat niet alle klassen tussen LGN7 en LUCAS 1:1 

overeenkomen. Ook is bij de verdeling van het aantal ‘ samples’ over de verschillende klasse geen 

rekening gehouden met de verschillen in oppervlakten tussen de klasse. Sommige klasse hebben maar 

een zeer beperkt aantal ‘ samples’. De code ++ betekend dat of de nauwkeurigheid van de klasse groter 

is dan 80% (onafhankelijke dataset), de verschillen in arealen geringer zijn dan 20% (vergelijking met 

CBS) en/of de vergelijking met de LUCAS data in meer dan 80% overeenkomt. Codes +, - en -- 

betekenen respectievelijk dat in 60-80%, 40-60% respectievelijk <40% van de gevallen LUCAS 

overeenkomt met LGN7. Verder betekend de code ++/+ dat voor de specifieke klasse vergelijkingen met 

andere data verschillende resultaten geven. Lage percentages  (i.e. geringe overeenkomst) komen veelal 

overeen met kleine steekproeven. De code 0 betekend dat er geen ‘samples’ in de klassen vielen. 

 

 

 

 

 

 



Code Hoofdklasse Subgroep Klasse temporeel ruimtelijk  thematisch 

1     agrarisch gras ++ ++ ++ 

2     mais ++ ++ ++ 

3     aardappelen ++ ++ ++ 

4     bieten ++ ++ ++ 

5 Agrarische gebied   granen ++ ++ ++ 

6     overige landbouwgewassen ++ ++ ++ 

61     boomkwekerijen ++ ++ + 

62     fruitkwekerijen ++ ++ ++ 

8     glastuinbouw ++ ++ ++ 

9     boomgaard ++ ++ 0 

10     bollen ++ ++ ++/+ 

26     bebouwing in buitengebied +/++ + - 

11 Bos   loofbos + ++ ++ 

12     naaldbos + ++ ++ 

16 Water   zoet water +/++ + ++ 

17     zout water +/++ ++ - - 

18     bebouwing in primair bebouwd gebied +/- ++ ++ 

19 Bebouwd gebied   bebouwing in secundair bebouwd gebied +/- ++ - - 

20     bos in primair bebouwd gebied +/- ++ - 

22     bos in secundair bebouwd gebied +/- ++ - 

23     gras in primair bebouwd gebied +/- ++ ++ 

24     kale grond in bebouwd buitengebied +/- ++ ++ 

28     gras in secundair bebouwd gebied +/- ++ + 

25 Infrastructure   hoofdwegen & spoorwegen +/++ + 0 

30     kwelders +/++ ++ - 

31   Kustgebied open zand in kustgebied + ++ - 

32     duinen met lage vegetatie (<1m) + ++ - - 

33     duinen met hoge vegetatie (>1m) + ++ 0 

34     duinheide +/++ ++ 0 

35     open stuifzand en/of rivierzand +/++ ++ ++ 

36   Heidegebied heide + ++ + 

37 Natuur   matig vergraste heide + ++ ++ 

38     sterk vergraste heide + ++ + 

39   Hoogveen hoogveen +/++ ++ ++ 

40     bos in hoogveengebied +/++ ++ 0 

41     overige moerasvegetatie +/++ ++ - 

42   Moeras rietvegetatie +/++ ++ 0 

43     bos in moerasgebied +/++ ++ ++ 

45     natuurgraslanden +/++ ++ ++ 

* temporele nauwkeurigheid:++ = referentiejaar 2012; +/++ = soms een geringe afwijking van het referentiejaar; + = binnen hoofdklassen is 

informatie uit LGN6 overgenomen en dus gedateerd; +/- = informatie gebaseerd op BBG met referentiejaar 2008 

* positionele nauwkeurigheid: ++ = goed; + = ruim voldoende 

* thematische nauwkeurigheid: ++ = de nauwkeurigheid > 80% of verschillen tussen CBS en LGN in areaal oppervlak < 20% en/of LGN7 en LUCAS 

>80% overeenkomen; +, - en -- = 60-80%, 40-60% respectievelijk <40% overeenkomsten tussen LGN7 en LUCAS; ++/+ = verschillende 

resultaten voor verschillende vergelijkingen; 0 = geen ‘samples’. 

 



Figuur 1. De kwalitatieve beoordeling van de kwaliteit van de LGN klassen op het gebied van temporele, 

positionele en thematische nauwkeurigheid 

Ruimtelijke of positionele nauwkeurigheid is voor alle klassen min of meer gelijk. De geometrie is m.n. 

gebaseerd op Top10NL die naar 25*25m rastercellen is omgezet. Toekenning van de thematiek is daarbij 

gebeurd op basis van ‘majority’ (code ++). Lineaire elementen (m.n. waterlopen, wegen) zullen iets 

minder nauwkeurig worden weergegeven en kleine aaneengesloten oppervlakten (m.n. bebouwing in 

agrarisch gebied) (code +).  

De temporele nauwkeurigheid oftewel actualiteit zegt iets over het feit of landgebruiksklassen bepaald 

zijn op basis van bronbestanden met hetzelfde referentiejaar 2012. De klasse ++ betekent dat m.n. 

informatie uit de BRP2012 is gebruikt met referentiejaar 2012; +/++ betekend dat de informatie m.n. 

komt uit de Top10NL versie 2012 waarbij slechts ten delen de situatie voor 2012 wordt weergeven (deels 

zijn luchtfoto’s/opnames gedateerd); + betekend dat binnen de hoofdklasse/subgroep de klassen zijn 

overgenomen uit LGN6 en mogelijk niet de situatie van 2012 weergeven; +/- betekend dat de klassen 

voor een belangrijk deel gebaseerd zijn op het BBG2008 bestand (gedateerd). In het laatste geval zijn 

verbeteringen in LGN7 op basis van luchtfoto’s doorgevoerd. 

Daarnaast zijn ook de veranderingen (LGN7changes) en de 8 hoofdklassen (LGN7mon) gevalideerd door 

een nieuwe onafhankelijke vergelijking met de luchtfoto’s. Deze validaties zijn uitgevoerd voor 7 

provincies. Voor de verandering tussen LGN6 en LGN7 geldt dat tussen de 1 en 11% van het areaal ten 

onrechte als verandering is aangemerkt. Op LGN7 hoofdklasse niveau is gemiddeld slechts 1.3% van het 

klasse areaal verkeerd toegekend. 

Het LGN7 bestand geeft het landgebruik voor het jaar 2012 weer. De dynamiek van landgebruiksklassen 

verschilt en daarmee is ook de bruikbaarheid buiten het referentiejaar 2012 verschillend voor de diverse 

klassen. De ruimtelijk locatie voor gewassen verschilt per jaar, terwijl het totale agrarische areaal niet 

veel zal veranderen tussen twee naast liggende jaren. Zo zal ook een loofbos niet van het ene op het 

andere jaar veranderen in naaldbos. Gewassen zijn ruimtelijk dus minder stabiel, terwijl loof- of naaldbos 

relatief stabiel zijn in de tijd. Verder wordt de ‘temporele’ kwaliteit van LGN7 bepaald door het referentie 

jaar van de diverse bronbestanden. M.n. het Bestand BodemGebruik (BBG2008) van het CBS is 

gedateerd, waardoor ‘bebouwd gebied’ temporeel gezien kwalitatief minder goed in LGN zit. Echter 

handmatig heeft er wel een update op basis van luchtfoto’s naar het jaar 2012 plaatsgevonden. 

Monitoring 
Het monitoren van landgebruiksveranderingen gebeurd op het niveau van de volgende 8 hoofdklassen: 

agrarisch landgebruik, glastuinbouw, boomgaarden, bos, water, bebouwd gebied, infrastructuur en 

natuur. Veranderingen in landgebruik in de tijd tussen deze 8 hoofdklassen worden geregistreerd in het 

LGN7changes bestand als zijnde landgebruiksveranderingen. Veranderingen binnen deze 8 hoofdklassen 

worden niet aangemerkt als landgebruiksveranderingen (e.g. gewasrotaties (veranderingen binnen de 

LGN7mon klassen agrarisch gebied), omzetten van heide naar op stuifzand (veranderingen binnen de 

LGN7mon klasse natuur)). Ook zijn veranderingen a.g.v. veranderingen in productie methode of het 

gebruik van andere bronbestanden (methodologische veranderingen) niet opgenomen als veranderingen 

in het LGN7changes bestand. Een goed voorbeeld hiervan zijn de natuurgraslanden. In LGN7 zijn de 

natuurgraslanden op een andere manier toegekend dan in LGN6. Hierdoor ontstaan er verschillen in 

arealen natuurgraslanden tussen beide versies. Het areaal aan werkelijke veranderingen is echter veel 

kleiner. Verandering in areaal tussen monitoringsklassen (natuurgraslanden behoren tot de 

monitoringsklasse natuur) dienen met de luchtfoto’s ondersteund te worden. Tussen 2008 en 2012 dient 

op de luchtfoto daadwerkelijk een verschil waarneembaar te zijn (aanwas of verdwijnen natuurgrasland). 

Dit verschil wordt gemarkeerd als een verandering als het hierbij gaat om veranderingen van niet-natuur 

naar natuurgraslanden of natuurgraslanden naar niet-natuur. 

De aggregatie van de 39 klassen naar de 8 hoofdklassen oftewel monitoringsklasse is in bijlage 6 van het 

rapport “Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) - Vervaardiging, nauwkeurigheid en 

gebruik” in de vorm van vertaal tabellen inzichtelijk gemaakt. Elke LGN7ras klasse en LGN7mon klasse 

heeft een naam waaraan een numerieke code en een definitie zijn gekoppeld. In bijlage 6b worden in de 

eerste tabel de 8 monitoringsklasse numeriek gecodeerd. In de tweede tabel wordt een vertaling 

gemaakt van de LGN7ras klasse naar de LGN7mon klasse op basis van de numerieke codes. De 



hercodering van de oorspronkelijke LGN7ras code naar de LGN7mon code wordt gebruikt om het 

LGN7ras bestand te aggregeren naar het LGN7mon bestand. 

Metadata (verkorte versie) 
Naam, versie en releasedatum: LGN, LGN7 (versie 7 i.e. referentiejaar 2012) en release datum 

16/12/2013 

Beschrijving: Het LGN7 bestand is een landsdekkend rasterbestand met een resolutie van 25 meter 

waarin 39 vormen van landgebruik zijn onderscheiden. In het bestand worden de belangrijkste 

landbouwgewassen, een aantal natuurklassen en stedelijke klassen onderscheiden met 2012 als 

referentiejaar.  

Toepassingsgebied: Regionale en landelijke studies op het gebied van landgebruik, 

landschapsplanning, milieu en waterbeheer. Op dit moment wordt het LGN-bestand gebruikt door de 

meeste provincies, Rijksplanologische Dienst, Rijkswaterstaat, PBL, RIVM, KWR en verscheidene 

waterschappen en waterleiding-bedrijven. Meer informatie over toepassings-mogelijkheden is op 

aanvraag verkrijgbaar. 

Schaalniveau: 25*25m gridcellen oftewel 1:50000 (ruimtelijk); 2012 (referentiejaar – temporeel) 

Input data: Top10NL (versie 2012), Begrenzing Bebouwd Gebied (BG2008) en Bestand BodemGebruik 

(BBG2003), satellietbeelden van 2012, luchtfoto’s 2012, Basiskaart Natuur 2012 (BKN2012), 

Basisregistratie Percelen 2012 (BRP2012) en LGN6.  

Output: Het LGN7-bestand bestaat uit diverse deelbestanden: LGN7ras, LGN7mon en LGN7changes. 

Vereiste kennis: Een GIS pakket en basiskennis van GIS is nodig om met LGN uit de voeten te kunnen. 

Bestanden zijn o.a. te openen/analyseren in ArcGIS draaiend onder Windows 7. 

Levering: Het bestand wordt geleverd als filegeodatabase, Imagine files of ieder ander GIS format waar 

gebruiker behoefte aanheeft. Uitlevering vindt plaats via een zipfile of een download link. 

Prijs: Het landelijk LGN7 bestand kost voor ministerie brede afkoop en IPO 125 kEuro, voor 

onderzoeksintellingen (RIVM, PBL) 63kEuro en voor individuele provincies, waterschappen 

(4.02Euro/km2) en overige afnemers hangt de prijs af van de gebiedsgrootte (zie www.lgn.nl) 

Contactpersoon: Gerard Hazeu (gerard.hazeu@wur.nl); Geodesk (geodesk.cgi@wur.nl) 

De uitgebreide metadata van LGN7 is te vinden in bijlage 7 van het rapport “Landelijk 

Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7) - Vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik” 

 


