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KADASTER ANDES 

Het Nederlandse Kadaster is oak in het buitenland 
actief. Kadaster International werkt onder andere in 

landen waar de kadasterfunctie niet of nag niet 
optimaal wordt uitgevoerd en waar men die functie 

met buitenlandse hulp wil verbeteren. Een van de 
projecten betreft de vestiging van een kadastraal 

systeem in het departement Chuquisaca in Bolivia. 
In dit artikel staan we stil bij een aantal technische 

uitvoeringsaspecten van dit project, maar ook bij 
de omgeving waarin de werkzaamheden warden 

uitgevoerd. 

Kadaster in 
Chuquisaca, Bolivia 
Napoleon heeft in 1812 opdrach t gegeven om heel 

Nederland op te meten. Hij wilde belasting innen 
over de grond die iemand bezat; daarvoor moest hij 

we ten hoe groot elk perceel was en wie de eigenaar was. 
Alle gegevens zijn toen in twintig jaar verzameld en staan 
in de openbare registers en op kadastrale kaarten, die sinds 
die tijd zijn bijgehouden. Anderhalve eeuw later gaat het 
om een veel bredere 'missie'. Bevordering van de rechts
zekerheid in het maatschappelijk verkeer inzake vastgoed 
is nu het belangrijkste doel. Maar ook de vastgoedinforma
tievoorziening voor de overheid, waterschappen, nutsbe
drijven, banken en verzekeraars is van groot maatschappe
lijk belang. De individuele burger heeft toegang tot kadas
trale informatie. De registers en kadastrale kaart met be
trekking tot 7,7 n1iljoen kadastrale percelen in Nederland 
zijn landsdekkend en digitaal beschikbaar. Jaarlijks worden 
honderdduizenden mutaties verwerkt. En er worden vele 
miljoenen gegevens verstrekt, vooral via de kadastrale in
formatie-infrastructuur. Deze ontwikkeling is min of meer 
vergelijkbaar met de ons omringende landen in Europa en 
in son1n1ige landen op andere continenten. Maar wereld
wijd gezien ligt het anders. 

Project in Bolivia 

In veel landen zonder een traditioneel kadaster zijn ont
wikkelingen begonnen voor de vestiging van een dergelijk 
systeem. Deze ontwil<l<elingen worden ondersteund door 
de regeringen van deze landen. Deze regeringen zien het 
belang van een goede grondboekhouding in: minder con
flicten over eigendom en/of gebruik van land, een basis 
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Fig. 1. 

Kaart van Bolivia. 

voor de hefting van grondbelasting en 
een basis voor economische ontwikke
ling. Vestiging van kadastrale syste
men word t vaak gefinancierd door de 
Wereldbank, de Europese Unie en door 
regeringen, onder andere de Neder
landse regering. Zo wordt het Kadas
ter-project in het departement Chu
quisaca te Bolivia gefinancierd door de 
Nederlandse overheid. Doelstellingen 
van het project zijn: 
• inwinning van kadastrale gegevens 

voor het rurale gebied in Chuqui
saca, of liever 'opschoning' van ka
dastrale gegevens, want er zijn in 
het verleden wel titels uitgegeven, 
maar zonder gerelateerde karterin
gen. Hierdoor komt het onder ande
re voor dat op hetzelfde stuk grond 
meerdere titels liggen; 

• on twikkeling van een proces voor 
kadastrale bijhouding, ondersteund 
door een informatiesysteem geba
seerd op GIS-technologie; 

• opbouwen van kennis om het sys
teem te kunnen onderhouden en 
om de mogelijkheden van kadas
trale informa tievoorziening ui t te 
bouwen. 

SANTACRUZ 

Het project is een van de meest on1-
vangrijke kadastrale projecten in Boli
via. Een uitdagend project in een land 
zonder een kadastrale traditie, maar 
met proble1nen aangaande eigendoms
kwesties, ondanks het feit dat het land 
ongeveer zevenentwintig keer zo groot 
is als Nederland en er slechts iets meer 
dan acht miljoen mensen wonen. Bij 
de uitvoering van het project zijn voor
al veel Bolivianen betrol<l<en. 



Chuquisaca 
Het departement is ongeveer 1,2 111aal 
zo groat als Nederland, en beslaat on
geveer 5,1 miljoen hectares (fig. 1). 
Chuquisaca kent tien provincies en 
achtentwintig gemeenten. Verreweg 
het grootste deel van dit departe1nent 
bestaat uit bergen - het Andes-geberg
te - tot een hoogte van zo'n vier kilo
n1eter boven zeeniveau, hoogvlakten 
en dalen. Een klein oostelijk deel be
staat uit laagland, ongeveer 500 m bo
ven zeeniveau. Door die grate hoogte
verschillen zijn er ook grate verschil
len in klin1aat, begroeiing en grondge
bruik. De 1neeste mensen zijn straat
ann. De n1eest elementaire zaken 
ontbreken, de 1nensen leven op het ab
solu te bestaansminimum. In die we
reld van bittere armoede leven ook en
kele 'rijken'. Dat zijn de grootgrondbe
zitters, maar daar moet je ook niet al 
te veel bij voorstellen. 'Jan Modaal' in 
Nederland is beter af dan verschillen
de van die 'grootgrondbezitters' hier, 
al zijn er ook wel die echt rijk zijn. Op 
de hoogvlakten en tegen de berghellin
gen zij n veel kleine perceel tj es waarop 
aardappelen en granen warden ver
bouwd. Er lopen ook geiten, schapen, 
koeien, varkens en ezels rond. Buiten 
de regentijd, die maar enkele maan
den duurt, moeten die leven van 
boon1bladeren en van de schaarse dro
ge sprieten die er te vinden zijn. Dat 
vee is dus 1neestal broodmager, behal
ve de var kens. Als j e in een dorpj e in 
Chuquisaca vlees eet, ontdek je pas 
echt wat de uitdrukking 'vel over been' 
beteken t. Lan1a 's zij n hier niet, daar
voor 111oet je n6g hoger zijn, in de de
partementen La Paz, Oruro en Potosi. 

De aardappelen zijn trouwens erg lekker, sommige soorten 
smaken zelfs beter dan de beroemde Nederlandse kleiaard
appelen. Maar dat is geen wonder als je bedenkt dat de aard
appel oorspronkelijk uit de Andes komt. V66r Columbus 
wisten we in Europa niet wat een aardappel was! 

Gegevensinwinning: fotogrammetrie 
als basis 
In deze omgeving warden de kadastrale gegevens inge
wonnen. De basis voor inwinning van geometrische gege

vens ligt in het gebruik van luchtfoto's 
(fig. 2). Er zijn opnamen gemaakt met 
een fotoschaal 1 : 30.000 met 80% over
lap, nodig vanwege de grate hoogte
verschillen. In het noordelij k deel zij n 
opnamen gemaakt met een fotoschaal 
1: 20.000; hier komen veel kleinere 
percelen voor. In totaal zijn er meer 
dan 11.000 foto's beschikbaar. Tijdens 
de opnamen is gebruikgen1aakt van 
een camera in combinatie met een na

ir. C.H. J. Lemmen en ing. J. de Vries, 
l<adaster International. 

vigatiesysteem en 'kinematic GPS'. Bij 
de vlucht zijn twee GPS-basisstations 
gebruikt. Het gebruik van 'ldnematic 

Fig. 2. 

De basis voor 
inwinning van 

geometrische 
gegevens ligt in het 

gebruik van 
luchtfoto's. 

GPS' maakt een minimaal aantal pas
punten mogelijk. Na triangulatie en 

blokvereffening, gecombineerd met een toetsing voor een 
aantal nauwkeurige gedefinieerde punten bleek een nauw
keurigheid van ongeveer 1 m gehaald te zijn [4]. Deze lucht
foto's zijn vervolgens gescand n1et een voldoende resolutie 
(21 µm) en gecon1primeerd. Vervolgens kon een vergroting 
warden toegepast tot een schaal 1: 15.000. Deze vergrote 
foto's vormen de basis voor inwinning in het terrein. Voor 
gebieden met kleinere percelen is hiervoor een scan van 
een uitsnede met een hogere resolutie nodig (7 µm). Uitver
groting tot een schaal 1: 2.000 is hierdoor 1nogelijk; daar-
1nee warden vrijwel alle details zichtbaar. De benodigde 
apparatuur is beschikbaar, aldus is een productielijn inge
richt. 

Gegevensinwinning: het veld 

Voor de inwinning in het veld is een groep landmeters op-
- geleid. Zoals eerder gezegd: er bestaat nag geen kadastrale 

kaart met veldwerken als brondocumenten, dit alles moet 
gemaakt warden. Begonnen wordt met een intensieve voor
lichtingscampagne (fig. 3 en 4). In het veld warden op de 
uitvergrotingen perceelsgrenzen ingetekend, in samen
spraak met de bezi tters van het land. Het is verbazingwek
kend om te zien hoe goed dit werkt. Als interpretatie van de 
grenzen op de foto's niet mogelijk is, zijn aanvullende me
tingen n1et meetband of met GPS-technologie noodzakelijk. 
Het werken met foto's en meetbanden komt voor de be
volldng begrijpelijk over. GPS is nogal abstract. De be
haalde nauwkeurigheden zijn zeker acceptabel. De bron
documenten, dus de foto 's met aantekeningen en de veld
werken, warden bewaard voor eventuele latere reconstruc-

GE0DESI A 2002-6 



.. 

.. 
... 
0 

• 
" 
C 

ties van grenzen. Dit is een van de ontwikkelde bijhou
dingsprocessen. Voor iedere grens wordt een document 
opgesteld, te ondertekenen door de beide buren (fig. 5). 
Markering van de grenspunten in het terrein wordt door de 
eigenaren zelf gedaan. 

Daarnaast moeten adn1inistratief/juridische gegevens war
den ingewonnen. Volgens de Boliviaanse wetgeving moet 
daarbij warden uitgegaan van reeds aanwezige brondocu
menten. Deze zijn op verschillende plaatsen voorhanden: 
bij het Instituut voor Agrarische Hervorming (INRA) en bij 
de Openbare Registers van Bolivia. Helaas zijn deze registra
ties niet altijd co1npleet. Veel landgebruikers, of 'landbezit
ters', beschikken niet over een ti tel of enig and er brondocu
men t. Vandaar da t ook deze gegevens veelal in het terrein 
word en ingewonnen. Hiervoor word t ter pleld<e een docu
ment ingevuld, de 'Ficha Catastral', bestaande uit meer dan 
honderd onderdelen. Het gaat er hierbij 0111 inzicht te ver
krijgen ofhet (geclaimde) land voldoende ontwikkeld is om 
uiteindelijk een titel te verkrijgen. Verder gaat het om 'op
schoning' van reeds eerder uitgegeven titels. Als het land 
onvoldoende ontwild<eld is, kan zelfs onteigening plaats
vinden. 

Alle op papier en in lastige terreinomstandigheden inge
wonnen gegevens, zoals veldwerken, grensdocumenten, Fi
cha Catastral en verdere docun1enten warden verzameld in 
een dossier. Dit dossier, opge1naakt per perceel, kan nogal 
01nvangrijk zijn. Er spelen vele randvoorwaarden op basis 
van een con1plexe wetgeving. De ruimtelijke indexering, 
een voorlopig perceelnumn1er, is gekoppeld aan het num
mer van de originele luchtfoto. Later moet dit warden om
gezet naar een perceelnummer op basis van de administra
tieve indeling van Bolivia (fig. 6). Let wel: conversie van per
ceelnummers is een ingewild<eld proces, goede GIS-onder
steuning is hier een voorwaarde . 

Kartering: digitale fotogrammetrie 

De ingetekende grenzen zijn vervolgens gekarteerd met be
hulp van digitale fotogrammetrie, op basis van de gescande 
foto's. Hiervoor zijn Intergraph SSK-stations beschikbaar. 
Naast de kadastrale grenzen warden ook wegen, water, 
spoorwegen en grenzen van urbane gebieden gedigitali
seerd. Geografische namen warden geplaatst. Kartering van 
rivieren en wegen is van belang in verband met - wettelijk 
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Fig. 3. 
Mensen bijeen 
tijdens een 
voorlichtings
bijeenkomst. 

Fig. 4. 

Parkeerplaats bij 
een voorlichtings
sessie. 

on1scbreven - bufferzones. Binnen 
deze zones gelden sterke restricties op 
eigendom, denk aan risico's voor over
stron1ingen en bet onderhoud van 
staatseigendon1n1en. Vervolgens kun
nen perceelskaarten warden vervaar
digd. Deze kaarten geven een beeld 
van het perceel, bijbehorende punt
nun1mers, perceelsaanduiding op ba
sis van de ad1ninistratieve indeling 
van het land, de geo-referentie (het 
coordinatensysteem op basis van 
WGS84 n1et UTM-projectie), en daar
naast een on1schrijving van de kadas
trale aanduiding, zowel n1et voorlopig 
nummer als met de administratieve 
indexering, de grootte, een visuele re
ferentie naar de topografische kaart 
1 : 50.000, de schaal, de coordinaten 
van de individuele puntnum1ners met 
richtingen en afstanden naar de vol
gende pun ten en hand tekeningen. 
Daarnaast warden overzichtskaarten 
vervaardigd. 

Aandachtspunten 

In Bolivia is n1en gewend on1 te gaan 
n1et papieren docun1enten. De over
gang naar digitale technologie is een 
leerproces. De collega's bij het project 
hoef je dit niet uit te leggen, voor bet 
INRA, onze counterpart, is dit wel een 
nieuwe ervaring. Tijdens het inwin
nings- en verwerkingsproces ko1nen 
we een aantal problemen tegen: 
• bet bestand 1net de adn1inistra ti eve 

indeling van Bolivia word t op ldeine 
schaal aangeleverd. Dit kan op de
tailniveau, binnen de GIS-omge
ving, tot interpretatieproblen1en 
leiden. De in het veld ingewonnen 
geometrische gegevens zij n in1mers 
van 'grootschalige' kwaliteit. De 
conversie van perceelnumn1ers ge
koppeld aan luchtfoto's naar de ad-



n1inistratieve indeling is niet mak
kelijk; 

• de bezi tters en eigenaren van de 
landerijen vinden het moeilijk om 
in te zien dat de adn1inistratieve in
deling - bijvoorbeeld gen1eente
grenzen - tot spli tsingen in de per
celen kunnen leiden; 

• er zijn lin1ieten gesteld aan het 
maxin1ale aantal perceelnummers 
voor de k1einste adn1inistratieve 
eenheid: de kadastrale polygoon. 
Als er n1eer dan 999 perceelnum
n1ers zijn, moet de polygoon war
den gesplitst in twee of meer nieu
we polygonen. Dit proces is in rela
tie met alle gekoppelde gegevens 
zeker niet eenvoudig; 

• de nan1en van personen warden ge
registreerd op de Picha Catastral, op 
de docu1nen ten per grens en op an
d ere docun1enten. De naan1 van een 
persoon wordt bij de inwinning dus 
1neerdere keren genoteerd. Dit kan 
ge1nakkelijk aanleiding geven tot 
fouten; 

• de verwij zing naar eerder ui tge
geven brondocumenten is ingewik
keld in verband n1et n1ogelijke 
ruimtelijke overlap. 

De discussies hierover zijn fascinerend 
en leerzaam. Er zijn duidelijke cul
tu urverschillen. De opgeleverde dos
siers en bij]?ehorende (papieren) kaar
ten warden ter visie gelegd en door
gaan een evaluatieproces. Op basis van 
dit proces Worden uiteindelijk landti
tels toegekend. Deze toekenning van 
titels is de taak van het INRA. 

Bijhouding 

Voor de bijhouding is een n1odel ont
wild<eld [1]. Bij het verwerken van toe
komstige transacties met betrelddng 
tot rechten op land zullen meerdere 

Fig. 5. 

Het ondertekenen 
van een document 
door beide buren. 

Fig. 6. 
De conversie van 
perceelnummers. 

organisaties betrold<en zijn. Als koper en verkoper k1oppen 
ze aan bij de (particuliere) landmeter. Deze maakt een land
meetkundige beschrijving van de aangewezen nieuwe gren
zen en levert de benodigde gegevens, onder andere de per
ceelsgroottes, om de notaris te ondersteunen bij het op
maken van de akte. Deze akte wordt, volgens het ontwik
kelde bijhoudingsmodel, aangeleverd aan de toekomstige 
kadastrale organisatie, zodat een voorlopige kartering kan 
plaatsvinden; dus met voorlopige - op basis van de admini
stratieve indeling - perceelnummers en met voorlopige 
grenzen. De perceelsgroottes en de voorlopige nummers 
warden bij de akte gevoegd, zodat inschrijving in de open
bare registers kan plaatsvinden. Hierna kan de kartering bij 
de kadastrale organisatie definitief warden. Dit proces 
wijkt dus sterk afvan de situatie in Nederland, waar meting 
en kartering van gedeelten van percelen meestal achteraf 
plaatsvinden. 

Geautomatiseerd kadaster 

Het inwinnings- en bijhoudingsproces wordt ondersteund 
door een geautomatiseerd systeem: het Sistema Automati
zado de Catastro (SAC). In verschillende kadastrale projec
ten te Bolivia zijn verschillende systen1en ontwild<eld om 
de inwinning van gegevens te ondersteunen, maar het SAC 
is daarnaast gericht op de bijhouding, voor zowel het ur
bane als het rurale gebied. Het systeem is transparant, en er 
is functionaliteit ontwild<eld om het bijhoudingsproces van 
'buitenaf te volgen. Het systeem kent een relatief een
voudige gegevensstructu ur. De functionali tei t voorziet in 
ondersteuning bij perceelssplitsing en -vereniging, grootte
berekening (dus elimineren van topologische fouten), pro
ductie van certificaten en kennisgevingen, kadastrale infor-
1natievoorzienig, autorisatie, enzovoort, en er is uitvoerig 

z Zone nummer 

vv Vluchtstrook 

ffff Foto nummer 

pppp Perceel nummer 

dd Perdeel deel nr 

Perceelnummering gekoppeld aan 
luchtf oto nummer 

dd Departement code 

pp Provincie code 

gg Gemeente code 

cc Canton code 

PPP Kad Polyg. code 

nnn Perceel nummer 

Perceelnummering op basis van de 
administratieve indeling van Bolivia 
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aandacht besteed aan de beveiliging. Het systeem is flexibel 
opgezet, centrale (departen1entale) invoering of decentrale 
implementatie per gemeente is mogelijk. Basis voor het 
ontwerp is het ontwikkelde bijhoudingsmodel. 

Conclusie 

De relatie tussen mensen en grond is ingewikkeld en het is 
een gevoelig onderwerp. De afbeelding van deze relatie via 
rechten van personen op grond in een informatiesysteem 
is niet eenvoudig en cultuurgebonden. Het gebruik van ge
automatiseerde hulpmiddelen en het ontdekken van de 
nieuwe n1ogelijkheden daarvan is een leerproces. Het is 
goed om <lit alles iedere keer opnieuw vast te stellen. ■ 
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Piramide van Austerlitz (1804) 
( .. . ) 
Tien jaar geleden bekeken prof. Frits 
van Voorden en zij n van oorsprong 
Egyptische medewerker Mohamed 
Sabet de bestemmingsplannen in de 
regio. De gemeente had destijds pro
blemen en riep de hulp in van de 
Technische Universiteit Delft. Zo 
kwamen ze op het spoor van deze 
wonderlijke piramide. Van Voorden 
is onlangs overleden, maar Sabet 
doet er nog steeds onderzoek naar . 
Twee j aar geleden kwam hij naar bui
ten met de ontdekking <lat de pira
mide van Austerlitz een 'zusje' is van 
die in Gizeh. Binnenkort verschijnt 
een nieuw rapport van hem, waarin 
hij aantoont welke nauwe banden 
het monument heeft met Parijs en 
Jerusalem. 
( ... ) 
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Sabet kwam erachter <lat de afstand 
van de piramide tot de Onze Lieve 
Vrouwekerk in Amersfoort, die er 
toen al stond, precies 225 keer de 
hoogte van de piramide bedraagt. 
Om de exacte afstand tussen Auster
litz en Amersfoort te berekenen, 
raadpleegde hij het Rijks Driehoek
coordinatenstelsel. Op basis van <lit 
systeem werd Nederland destijds in 
kaart gebracht. Met de afstand in 
meters kon Sabet uitrekenen wat de 
voetlengte was, die Marmont had ge
hanteerd en nu wist hij ook de exacte 
hoogte van de piramide inclusief obe
lisk. 
In 1799, dus niet lang voor de bouw 
van de piramide, was de meter gei:n
trod uceerd in Parijs. Sabet denkt <lat 
de piramide misschien zelfs bedoeld 
is geweest om het metrieke stelsel in 

Summary 

Cadastre in Chuquisaca, Bolivia 

The Netherlands Cadastre is involved in in
ternational projects. Kadaster Internatio
nal is active in those countries where the 
cadastral system is not yet optimal and 
where improvements are desired based on 
international support. One project concerns 
the establishment of a cadastral system for 
the Chuquisaca department in Bolivia. In 
this article an overview is presented on some 
technical aspects related to this project: 
data collection based on photogrammetry, 
terrestrial data collection, collection of 
legal/administrative attributes, mapping, 
maintenance, supporting automated func
tionality. Attention is also given to the pro
ject. 
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Nederland te introduceren. De Aus
terlitz-voet heeft namelijk een gul
den-snedeverhouding met deze toen 
nieuwe Franse meeteenheid. 
Sabet meent bovendien dat de Fran
sen de Nederlandse landmeters heb
ben gecorrigeerd. De Onze Lieve 
Vrouwekerk in Amersfoort gold des
tijds als het centrum van het land. 
Sabet vermoedt <lat de Fransen becij
ferden <lat dit niet klopte, en dat het 
zeven kilometer zuidelijker ligt. Aus
terlitz was de navel van de Bataafse 
Republiek. 
( ... ) 

(Uit: Navel van Nederland krijgt 
omstreden restauratie, GPD-artikel 

in o.a. het Rotterdams Dagblad 
van 27 april 2002) 




