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Verificatie, controle, validatie en metadata van LGN6 
 

Algemeen 
Het LGN6 bestand geeft landsdekkende informatie betreffende LC/LU op reguliere tijdsintervallen 
waardoor op de 8 klassen veranderingen in de tijd te volgen zijn. Bestand geeft dus een tijdsbeeld van 
het landgebruik dat voor beleidsanalyses en als model input te gebruiken is. 

De klassen indeling is deels historisch bepaald. Bij LGN1 was het belangrijkste uitgangspunt: Welke 
klassen zijn op satellietbeelden te herkennen? Bij LGN2 was de combinatie van satelliet informatie en het 
BARS bestand bepalend voor de klassenindeling. De klassen zijn dus vooral aanbod gestuurd. Vanaf 
LGN3 zijn de klassen meer vraag gestuurd. Belangrijkuitgangspunt hierbij was de vraag om verdere 
verfijning van de landbouw en natuurklassen te krijgen. Dit was ook mogelijk vanuit de aanbod kant 
omdat er o.a. meer/betere temporele satelliet informatie beschikbaar kwam. Vanaf LGN3 is er qua klasse 
indeling niet veel meer veranderd. De definities van een groot aantal klassen (zie o.a. 1/Tabel 3) zijn 
echter wel meer in de pas gaan lopen met Top10vector/Top10NL en beheersbestanden (klasse 45). Bij 
LGN6 zijn de klasse 61/62 toegevoegd aangezien daar vraag naar was. 

Een GIS pakket en basiskennis GIS is nodig om met LGN6 analyses te kunnen doen. 

Verificatie en controle 
Verificatie en controle heeft plaatsgevonden op verschillende momenten tijdens het productie proces. Het 
productie proces is gestroomlijnd (het ontwerpmodel LGN6) en bestaat uit de volgende stappen: 

1. Toekenning van het stedelijk gebied 
2. Opsporen van landgebruiksveranderingen tussen 2003/2004 en 2007/2008 
3. Aggregeren en toekennen van LGN klassen aan Top10vector codes 
4. Gewasclassificatie 
5. Verrasteren, aanmaken en combineren van verschillende lagen 
6. Integratie tot eindbestand 

Aan het eind van elk van deze stappen heeft een verificatie van het resultaat plaats gevonden. Per stap 
zijn een of meerdere verificaties uitgevoerd. Een volgende stap werd pas gezet als de tests naar 
tevredenheid uitvielen. 

Voor stap 1 “Toekennen van het stedelijke gebied” betreft dit de volgende verificaties: 

1. Visuele vergelijking met vorige LGN5 versie. 
2. Vergelijking statistieken met vorige LGN5 versie. 

Bij stap 2 “Opsporen van Landgebruiksveranderingen” zijn de volgende controles en testen ingebouwd: 

1. Onafhankelijke (visuele) controle van de veranderingen door een tweede persoon:  werkelijke 
veranderingen, onmogelijke veranderingen (type verandering) en onmogelijke combinaties 
(tussen Top10, BBG en LGN codes). Ook zijn bij de controle eventuele gemiste veranderingen 
toegevoegd. Deze controle heeft plaats gevonden op basis van visuele interpretatie in 
combinatie met SQL scripts voor selectie van percelen waar mogelijk veranderingen tussen LGN5 
en LGN6 hebben plaats gevonden (zie 1.) Bijlage 5). 

2. Vergelijking van statistieken betreffende veranderingen. 
3. Eliminatie van veranderingen binnen dezelfde monitoringsklassen. 

Stap 3 “Aggregeren en toekennen LGN klassen” omvat de volgende controle en testen: 

1. Controle SQL scripts (werking, resultaten)................ 
2. Controle combinatie van LGN en Top10 codes, o.a.:  

a. Geen kwelders buiten Top10 grasland en droogvallende gronden 
b. Duinheide alleen voorkomend in duingebied 
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c. Hoogveengebieden alleen in combinatie met Top10 heide, bos en grasland 
3. Controle no data en onmogelijke codes 

De gewasclassificatie (stap 4) is per LGN gewasklasse voor alle 66 CBS landbouwgebieden geverifieerd 
m.b.v. de landbouwstatistieken komende van het CBS. Deze verificatie is uitgebreid beschreven in sectie 
7.2.2 (+ bijlage 9). 

Bij stap 5 “Verrasteren, aanmaken en combineren van verschillende lagen” is het nieuwe bestand met de 
verschillende bos en heide klassen dat gebaseerd is op een unsupervised classificatie van mei 
satellietbeelden uit 2007 en 2008 op hun zijn kwaliteit gecheckt. De  tweedeling in loof- en naaldbos is 
gekalibreerd met Top10vector, een steekproef Meetnet Functie Vervulling (Daamen en Dirkse, 2005) en 
LGN5. 

Verder zijn de duinen en de natuurlijke graslanden overgenomen uit het BKN2007 bestand. De validatie 
van de duinklassen in het BKN2007 bestand is beschreven in het WOt project '“Verfijning van de 
Basiskaart Natuur” (Hazeu et al., 2010).  

Informatie betreffende moerassen, wegen, huizen en water is gegenereerd m.b.v. verschillende datasets 
en GIS bewerkingen (zie 1.) 4.2.). Elke productiestap is getest en uitkomsten gecontroleerd op kwaliteit. 

Het combineren van verschillende lagen is beschreven in de aml combineren.aml (zie 1.) bijlage 6). Het 
combineren van verschillende bestanden is per provincie gebeurd. Per provincie zijn vier a-select 
gekozen topografische kaartbladen visueel in detail bekeken en vergeleken met LGN5.  Ook zijn de 
statistieken van LGN5 en LGN6 per provincie vergeleken en gecontroleerd op grote verschillen. 

Op het eindbestand (stap 6) zijn nog de volgende test uitgevoerd: 

1. Eliminatie/invullen van no data cellen 
2. afstemmen zoet/zout water met LGN5: eliminatie zout in zoet en omgekeerd 
3. eliminatie zand kustgebied binnen open stuifzand en/of rivierzand en omgekeerd 
4. verwijdering/omzetting losse moeraspixels in kwelders, bos of grasland in hoogveen/bos in 

hoogveen 
5. verwijdering/omzetting losse graslandpixels binnen natuurgraslanden 
6. eliminatie/verbetering niet bestaande LGN codes 
7. controle totale omvang (areaal/aantal raster cellen) LGN6 gelijk aan LGN5 

De controles en verificaties zijn vastgelegd in het logboek, dat onder de titel “Logboek verwerking LGN6” 
opgenomen is in het projectdossier (o.a. beschikbaar op de V:\LayerFiles-
2013\Landuse_Landgebruik\Documenten\LGN ).  

Validatie 
Uiteindelijk heeft er na de uitvoering van de verificatie van de laatste stap in het productie proces een 
validatie van het specifieke klassen (LGN6ras) en LGN6changes plaats gevonden. Het betreft een 
validatie van het agrarisch gebied m.b.v. BRP gegevens (zie 1.) 7.1.1 en 7.2.1) en de veranderingen 
tussen 2003/2004 en 2007/2008 (zie 1.) 7.1.2 en 7.2.3). 

Validatie gewassen betreft de klassen agrarisch gras, mais, aardappel, bieten, granen, overige gewassen, 
en bloembollen. 

Validatie overige LGN klassen: Naast de gewassen zijn alleen de landgebruiksklassen in het duingebied 
(LGN klassen 30-33) gevalideerd (zie Hazeu et al., 2009) 

Validatie van landgebruiksveranderingen (LGN6changes)  tussen monitoringsklassen (LGN5mon en 
LGN6mon) betreft het volgende: 1. Zijn veranderingen ten onrechte als verandering aangemerkt?  2.Zijn 
er landgebruiksveranderingen over het hoofd gezien?  

Metadata 
Naam, versie en releasedatum: LGN, LGN6 (versie 6 i.e. referentiejaar 2007/2008) en release datum 
13/11/2009 
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Beschrijving: Het LGN6 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 2007/2008 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); 2007/2008 (referentiejaren – 
temporeel) 

Input data: Top10vector (versie 2006), Begrenzing Bebouwd Gebied (BG2003) en Bestand 
BodemGebruik (BBG2003), satellietbeelden van 2007 en 2008, luchtfoto’s, Basiskaart Natuur 2007 
(BKN2007) en LGN5.  

Output: Het LGN6-bestand bestaat uit diverse deelbestanden: LGN6ras, LGN6mon, LGN6changes, 
LGN6gewas, LGN6_5, LGN5_6 (zie referentie 1/). 

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 LGN6 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)  
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