Opmerkingen bij het NWB van 1 mei 2019
Betreft BAG conformiteit van het Nationaal Wegen Bestand
Beste gebruikers en bronhouders van het Nationaal Wegen Bestand
Rijkswaterstaat is gestart met het BAG-compliant maken van het NWB. Dit houdt in dat
deinstandhouding van het NWB wordt gekoppeld aan de BAG waardoor de actualiteit van het NWB
in pas gaat lopen met de actualiteit van de BAG. Het NWB krijgt daarmee minimaal de actualiteit
van de BAG. Het blijft mogelijk dat NWB ook toekomstige wegen gaat bevatten.
Dit betekent ook iets voor de inhoud van het NWB. Met name de namen van gemeenten,
woonplaatsen en straatnamen in het huidige NWB worden BAG compliant gemaakt.
De voorbereidende stappen zijn daarvoor gezet. De meeste straatnamen zijn al BAG compliant.
Er zijn momenteel aan aantal bijzonderheden:
1. Er zijn twee gemeentenamen in het NWB die niet voldoen aan de BAG. Dat zijn: SudwestFryslan en Nuenen, Gerwen en Nederw. De laatste naam is afgekort omdat de
database geen langere namen toestaat. Bij de eerste ontbreken de speciale tekens. Deze
afwijking wordt z.s.m. hersteld.
2. Voor de woonplaatsen geldt dat deze in het NWB een andere schrijfwijze hebben. De
woonplaatsen zijn vanuit het verleden geschreven in hoofdletters en hebben eventueel een
toevoeging GEM of afkorting van de provincie. Het kan voorkomen dat een
woonplaatsnaam in een gemeente op twee of meer manieren voorkomen. Bijvoorbeeld
Hengelo komt voor als HENGELO en HENGELO OV. Dit speelt vooral bij woonplaatsen met
een toevoeging.
3. In vorige versie van het NWB was het zo dat straatnamen die niet in de BAG voorkwamen
geschreven werden in hoofdletters. (De zogenaamde AVV-straten). Deze namen zijn nu
omgezet naar kleine letters op basis van de functie ‘initcap’. Voorbeeld “DE NIEUWE WEG”
wordt dan geschreven als “De Nieuwe Weg”.
4. In het NWB is een nieuw veld opgenomen: STT_BRON. Deze geeft aan of een straatnaam
wel of niet de BAG-schrijfwijze heeft. Echter dit attribuut kan nog van betekenis wijzigen.
Het advies is om dit attribuut niet te gebruiken.
Welke stappen worden er gezet om het NWB BAG-compliant te krijgen:
1. Onderzoek naar tijdelijke oplossing woonplaatsnamen.
2. In de database en systeem waarmee het NWB wordt gemaakt moeten wijzigingen
doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld, de veldlengtes worden gelijk getrokken aan de BAG.
3. Dataconversie van de gemeentenamen, woonplaatsnamen en straatnamen.
Deze wijzigingen zullen in de loop van 2019 worden doorgevoerd. Zodra meer bekend is over de
exacte planning wordt u daarover geïnformeerd via de website.
Met vriendelijke groet,
Het NWB team.

