
Geo-services
API’s in een geografische context



NGI als geobroker



API’s in een geo-context

• Standaardisatie in geo-wereld: Open Geospatial Consortium

GML: geographic markup language

WMS: web map service: rasterbeelden van kaartinformatie

WMTS: web map tile service: rasterbeelden in een hiërarchisch grid
systeem, maakt grote datasets beter “verteerbaar”

WFS: web feature service: vectoren en hun attributen

CSW: catalogue service for the web



Web Feature Service (WFS)

Webservice voor het opvragen van geografische vector data en de 
bijbehorende administratieve gegevens. 
De belangrijke requests zijn:

• GetCapabilities: voor het bekijken van de mogelijkheden van de service
• DescribeFeatureType: haalt de beschrijving op van een of meerdere 

objecten
• GetFeature: haalt een of meerdere geometrieën en de bijbehorende 

attributen op. Deze operatie kan gecombineerd worden met ruimtelijke of 
attribuut filters en een output-formaat keuze (afhankelijk van 
implementatie: bijv. GML, SHP, JSON, KML, CSV)



Web Map Service (WMS)

Ophalen van kaartbeelden in een raster formaat zoals PNG, JPEG en GIF. Te 
vergelijken met de static maps APIs van Mapbox en Google Maps

WMS kent minimaal 3 operaties:

• GetCapabilities: retourneert een lijst van beschikbare kaartlagen, 
projecties, formaten, enz.

• GetMap: retourneert een statisch afbeelding van een kaart

• GetFeatureInfo: geeft attribuutgegevens van een object op een bepaalde 
plek op de kaart



Web Map Tile Services (WMTS)

Web Map Tile Services zijn vergelijkbaar met WMS, maar het 
kaartbeeld is opgeknipt in tegels volgens een gedefinieerd grid die al 
dan niet gecached worden aan serverzijde voor hergebruik.



Catalogue Service for the Web (CSW)

Een CSW is een catalogus met de metadata van geografische datasets 
en services

De CSW API laat toe te zoeken in de metadata. Zo kan men gebruik 
maken van de volgende operaties 

• GetCapabilities: welke mogelijkheden biedt de service. 

• GetRecords: meerdere metadata opvragen, al dan niet met een 
zoekfilter.

• GetRecordById: één metadata document opvragen op basis van de 
ID



www.geo.be

• CWS

• Info over de data en de services

• Link naar de download



• www.geo.be

http://www.geo.be/
http://www.geo.be/


NGI Downloadportaal 

• ATOM feed - GML (Geographic Markup Language)

• Open data: link staat in metadata van www.geo.be

• Licensed data: U krijgt een unieke sleutel voor de data. Voorwaarden 
staan in metadata van www.geo.be

• Data Tomtom via kaderovereenkomst voor de federale overheid 
(brede zin)

http://www.geo.be/
http://www.geo.be/


https://ac.ngi.be/catalog
ue?language=nl&tab=ov
erview&subtab=overvie
w_catalogue

https://ac.ngi.be/catalogue?language=nl&tab=overview&subtab=overview_catalogue


cartoweb

• Authentieke bron voor “kaart-onderlaag”

• Updatesamenwerking met de gebruikers “speedycartoweb”

• Topo versie – traditionele kaartweergave

• Overlay versie – om over andere datalaag heen te leggen

• WMTS beschikbaar in Lb08 of webmercator

• WMS in Lb08, Webmercator, Lb72, WGS84, UTM31N, UTM32N

• http://www.ngi.be/NL/NL1-19-1.shtm

http://www.ngi.be/NL/NL1-19-1.shtm




FUNCTIONELE geo-API’s

• Geocoding en reverse geocoding

• Transformatie van coordinaten

• Geofencing API

• Routing API

• ...



Aanbod NGI functionele API

• Portfolio Google Map Pro via kaderovereenkomst

• ESRI API via Entreprise Licence en ArcGis Online



Enkele realisaties



Cartografie natuurbranden (POC)

Nood aan een operationele cartografie voor de bestrijding van (natuur)branden

Componenten 
Basiskaart cartoweb.be

Ruitennet / Indexsysteem

Thematische kaart- en datalagen

Gedrukte kaarten / atlassen

Online toegang via web map-applicatie

https://youtu.be/9HytxnDFXW0

https://youtu.be/9HytxnDFXW0


GeoNavoTool

• Context
• Wildfire (UCH POC)

• NATO-Summit 2018 (UCH 1.0)

• UCH version 2.0  (in development)

• Stakeholders



Geotool for NATO summit
Crisis Centre

PC-GOLD

PC-NATO

+ Defence



Geotool for NATO summit

CityCartoweb Cartoweb



FAVV (POC)



Regie der Gebouwen



onze data en services 

kunnen 

uw probleem 

helpen oplossen

www.ngi.be

www.geo.be

http://www.ngi.be/
http://www.geo.be/

