
Met Optimize GeoData kun je objectgerichte 
data, zoals BAG, BGT, Kadastrale info en 
Top10 eenvoudig in je MicroStation tekening 
importeren.

Binnen de verschillende tekenprocessen bij gemeenten, maar ook 
bij veel ingenieursbureaus en zzp-ers, wordt gebruik gemaakt van 
ondergronden van BAG, BGT en Kadaster. 

Deze gegevens worden meestal door de opdrachtgever aangeleverd in 
DGN of DWG formaat en kunnen dan als referentie gekoppeld worden. 
Veelal wordt deze informatie daarna via een copy actie in de eigen DGN 
gekopieerd als basis voor verder tekenwerk. 

Met Optimize GeoData van The People Group kan objectgerichte data 
van zowel BAG, BGT, de Kadastrale kaart, maar ook je eigen WFS 
services die bij jouw organisatie draait, direct in een MicroStation 
tekening geïmporteerd worden. 

De actuele data wordt vanuit Optimize GeoDATA direct opgehaald bij 
de vier verschillende databronnen: BAG (Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen), BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), Kadastrale 
kaart en de Top10nl. 

De opgehaalde data wordt daarna als vector data, dus als gewone 
MicroStation elementen, opgeslagen in een MicroStation tekening.

Informatie, demo of offerte? 

Neem dan contact met ons op. Wij geven je graag meer informatie of je 
kunt een demo downloaden. Meer informatie is te vinden op http://www.
scanopy.nl/optimize-draw-geodata. 

Voor contact kun je ons bellen op 073-5236778, mailen naar info@
thepeoplegroup.nl of het formulier invullen op http://www.scanopy.nl/
optimize-draw-geodata. 

• SNEL EN EENVOUDIG DATA IMPORTEREN 
• OOK JE EIGEN ORGANISATIE WFS SERVICES
• ALTIJD DE JUISTE EN MEEST ACTUELE GEO 

DATA BESCHIKBAAR
• ALLES IN ÉÉN MICROSTATION 

WERKOMGEVING

OPTIMIZE GEODATA, EENVOUDIG BAG, BGT EN DE 
KADASTRALE KAART INFORMATIE VAN PDOK IN JE DGN.



1 BAG & KADASTER WFS DATA
Optimize GeoDATA werkt met WFS data. De data van 

BAG en van de Kadastrale kaart worden rechtstreeks uit de 
PDOK webservices gehaald en vertaald naar MicroStation 
elementen in de designfile. De data komt op aparte lagen te 
staan en kan daardoor gemakkelijk aan of uit worden gezet. 
De laagnaam geeft informatie over de objecten. Met een 
aparte knop kan BAG Pand informatie opgevraagd worden. 
Deze knop geeft informatie over het pand zelf, de hierbij 
behorende verblijfsobjecten en de percelen waar het pand 
op staat. Tevens wordt met een arcering het pand en het 
perceel gekenmerkt. Ook deze informatie wordt rechtstreeks 
opgehaald van PDOK.

2 BGT DATA / WFS  
Data van BGT en Top10nl worden op een iets andere 

manier verwerkt. PDOK kent geen Wfs webservices voor de 
BGT en de Top10nl, maar levert deze data aan in de vorm van 
Zip files. De Zip files kunnen vervolgens in Optimize GeoData 
weer verwerkt worden tot vector data, gelijk als de BAG- en de 
Kadastrale  data.
 
Voor de BGT kan echter ook gebruik gemaakt worden van een 
abonnementenservice waarin de BGT als WFS webservice 
beschikbaar wordt gesteld. Als van deze service gebruik 
gemaakt wordt, wordt de BGT op dezelfde manier als BAG en 
de Kadastrale kaart opgehaald en omgezet naar MicroStation 
elementen. Ook hier zorgt de laagnaam weer voor de informatie 
over de objecten. De server bouwt de WFS periodiek op vanuit 
de NLExtract.

3 REFERENCE - LOSSE KAARTBLADEN
Naast het ophalen en plaatsen van actuele data in de 

design file, kunnen ook losse kaartbladen van een bepaald 
gebied gegenereerd worden. De kaartbladen kunnen zowel 
BGT-, BAG-, Kadastrale - als Top10nl data bevatten en kunnen 
gebruikt worden als referentie files. Ieder kaartblad is daarbij 

een afzonderlijke design file, waarbij de juiste kaartbladen 
vanuit Optimize GeoDATA met een simpele muisklik gekoppeld 
of ontkoppeld kunnen worden. Deze kaartbladen worden, 
meestal door de applicatiebeheerder, via een afzonderlijk 
proces gegenereerd en klaar gezet voor de gebruiker.

4 EENVOUD ACTUEEL ZONDER BENTLEY MAP
Groot voordeel van Optimize  GeoDATA is de eenvoud 

van de applicatie voor de gebruiker: met een simpele muisklik 
in een view of via een fence kunnen actuele objecten van 
BAG, BGT, de Kadastrale kaart of de Top10nl binnengehaald 
worden, zonder gebruik te hoeven maken van GIS applicaties 
als bijvoorbeeld Bentley Map. 

Daarnaast is er een krachtige adreszoeker ingebouwd die 
de gebruiker snel naar de gewenste locatie in de designfile 
brengt en kan via informatie button actuele informatie van 
BAG verblijfsobjecten opgevraagd worden. 

Bovendien beperkt GeoDATA zich niet alleen tot data van de 
eigen gemeente, maar ook de data van andere bronhouders 
(waterschappen, provincie, RWS, Prorail enz) zijn direct 
beschikbaar. Er hoeft dus niet meer gewacht te worden tot 
alle verschillende bronhouders hun data beschikbaar stellen. 
Ook voorkomt Optimize GeoDATA het gebruik van verouderde 
ondergronden die ‘toevallig nog op de plank lagen’, met 
Optimize GeoDATA ben je net zo actueel als de rest van 
Nederland. 

Optimize GeoDATA kan in principe iedere WFS inlezen en 
beschikbaar maken als vector informatie in de DGN. In de 
nabije toekomst zullen meer functionaliteiten aan Optimze 
GeoDATA toegevoegd gaan worden. Zo zal onder andere 
Optimize KLICcad voor Klic meldingen als een van de eerste 
applicaties toegevoegd gaan worden, maar ook koppelingen 
met databases en eigen WFS services behoren tot de 
mogelijkheden.
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