
een betere toegang tot federale geografische 
informatie 



■  Intro 
■ De broker rol 
■ 3 projecten 



■ NGI 
  Federale parastatale B 
 Defensie 
  Stafkaarten 







■  Federale efficiëntieprogramma’s  
■  Doel  

  Duurzame besparingen verwezenlijken 
  Werking van de federale overheid 

verbeteren door te zorgen voor een 
intensere samenwerking tussen 
verschillende overheidsdiensten 

■  Federale organisaties kunnen projecten 
voorstellen in het kader van deze 
programma’s 



■ Optifed projecten bij het Nationaal Geografisch 
Instituut (NGI) 
  Projectvoorstellen werden in april 2013 goedgekeurd 

door de ministerraad 
  Geo-Optifed 1:  

–  « De aanschaf en het gebruik van een commerciële 
navigatiesoftware/ straatnaam data »  

  Geo-Optifed 2: 
–  « Een haalbaarheidsstudie voor de creatie van een 

gecoördineerde geolokalisatiedienst voor de federale overheid » 

  Projecten kaderen in de « geobroker » strategie van het 
NGI 
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■  Behoeften binnen de federale overheid 
  éénzelfde dataset voor 

navigatie en geolokalisatie 
  éénduidige 

interventieplanning 



■  Rol van het NGI in het kader van Optifed1 
  « Federale aankoopcentrale » 
  Het NGI vertegenwoordigt bij deze overheidsopdracht 

de federale overheid, lokale interventiediensten 
inbegrepen 

  Expertisecentrum (opleidingen) 
■  Eind 2013 werd deze opdracht gegund aan de 

firma Geo Solutions (Cronos) 
■  Deze overheidsopdracht duurt maximum vier jaar: 

eind 2013 – eind 2017 



■ Wat?  
  TomTom data 

– Omvat België + 50 km 
grenszone 

–  Vectoriële basisdata met 
routing attributen, POI’s en 
historische verkeersinfo 

–  Actuele verkeersinfo (live 
feed) 

– Rasterdata, afgeleid van de 
vectoriële basisdata 

  Vier releases per jaar 



■ Wie?  
  Actuele gebruikersgroep 

– Geïntegreerde Politie 
– Dienst 112 van de FOD 

Binnenlandse Zaken 
(brandweer en medische 
interventieteams) 

–  ASTRID 
–  FOD Mobiliteit en Vervoer 
– Defensie 
– NGI 

  Uitbreidbaar 
–  Voor federale gebruikers 
– Door jaarlijks het aantal 

gebruikerslicenties te herzien 



■ Best-address discussie 

Best adres: samenwerking tussen federale overheid en 
gewesten voor de opzet van gestandaardiseerde officiële 
adresregisters 

Tientallen federale instellingen hebben bredere behoeften 
dat de standaardisatie van het officiële adres 
in de eerste plaats behoefte aan een nauwkeurige 
geocoding van adressen en aan Point-of-Interest-data 
(POI) 
+ een kwaliteitsvolle visualisatie van beide 



■ Haalbaarheidsstudie voor de creatie van 
een gecoördineerde geolokalisatiedienst 
voor de federale overheid  

Meer dan alleen het officiële adres! 
•  Aliases van officiële adressen 
•  “Vernacular place names” 
•  Constructies zonder adres (tunnels – bruggen 

- windturbines…) 
•  Complexe structuren waar bijkomende 

informatie nodig is naast het adres om op de 
juiste plek terecht te komen 



Eerste aandachtspunten : 
■ webservice “GeocodeList” voor 

nauwkeurige geocoding van 
adressenlijsten 

■ de aanmaak van een publieke (WFS) 
standaard- gegevenslaag met Point-of-
Interest-data 



Webservice “GeocodeList”  -   kenmerken 
•  nauwkeurige geocoding van adressen 

nauwkeuriger posities dan bv. Google Maps 
•  in het coördinatensysteem van uw keuze 

Lambert2008 of Lambert72 
•  in heel België 

dus niet beperkt tot 1 gewest 
•  ook voor adressenlijsten 

duizenden adressen, output in Shape File 
•  met behoud van uw attribuutvelden 

gemakkelijk te symboliseren POI-laag 





■ POI databank 
  federale instellingen die hun interesse hiervoor 

bevestigd hebben, worden van januari tot juni 2015 
gecontacteerd om hun prioriteiten op te geven 

■ Link naar Best-address  
 Koppeling aan het federaal platform dat gewestelijke 

bronnen zal koppelen 
 Uitbouw van platform voor de federale uitwisseling van 

de extra adres en non-adres informatie 



■ Algemene context 
  Nood aan een operationele cartografie voor de 

bestrijding van (natuur)branden. 
  5 Componenten  

–  Basiskaart 
– Ruitennet /  

Indexsysteem 
–  Thematische kaart-  

en datalagen 
– Gedrukte kaarten /  

atlassen 
– Web map-Applicatie O
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■ Basiskaart: Cartoweb.be 

Meerschalige topografische web-kaart 

11 schaalniveaus 1:2 500 – 1:4M (@96 dpi) 

2D-Rasterdata 

WMTS http://www.ngi.be/cartoweb/1.0.0/
WMTSCapabilities.xml 



■ Ruitennet – Indexsysteem: voorstel NGI 
  Uniform en gemeenschappelijk 

–  Snelle en eenduidige 
plaatsbepaling 

–  Vlotte communicatie van locatie 
(ook tussen verschillende 
hulpdiensten) 

  Gekoppeld met kaartversnijding 
–  Snel de juiste kaartbladen selecteren / afdrukken 



■ Thematische symbolen 
  Evaluatie en optimalisatie van gemeenschappelijke 

symbolen voor thematische info 
–  Leesbaarheid en juiste interpretatie van de symbolen 
–  Afstemming met basiskaart Cartoweb.be 
–  Coherentie tussen thematische symbolen onderling 



■ Web map-applicatie: pilot ontwikkelen 
  Pilot als demo-platform en voorbereiding op 

ontwikkeling operationele applicatie 
  Doelstelling: pilot-applicatie ontwikkelen en testen 

  Visualisatie thematische kaart- en/of datalagen in combinatie met Cartoweb 
  Afdrukken van kaarten 
  Andere functionaliteiten (nog te bepalen, maakt deel uit van het project) 

  Beoogde resultaten 
– Werkende web-applicatie (of mobiele app) 
–  Framework van herbruikbare software-componenten 
–  Evaluatie 

  Werking van de pilot (tests) 
  Nodige randvoorwaarden om te komen tot operationeel inzetten van de applicatie 

  Timing: Q4-2014 -> Q2-2015 



De G-kracht 

 de kracht van geografische gegevens 
 want alles  
    gebeurt ergens 



ivb@ngi.be 


