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1 Inleiding 

Dit document is het jaarverslag voor de uitbouw van de GDI MercatorNet infrastructuur. 

Dit jaarverslag bevat een overzicht van wat er in de periode 2011-2014 gerealiseerd werd binnen GDI 

MercatorNet.  De resultaten worden in dit document voorgesteld. 
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2 Context 

 

2.1 GDI MercatorNet 

GDI MercatorNet is een samenwerkingsverband van de beleidsdomeinen DAR (AGIV), MOW, RWO en 

LNE van de Vlaamse Overheid dat moet leiden tot een geheel van afspraken, procedures, 

geografische data en metadata, geografische diensten en infrastructuur, met als doel ruimtelijke 

informatie aan te maken, in te zamelen en beschikbaar te stellen zowel intern als publiek en te 

fungeren als een knooppunt binnen GDI-Vlaanderen. 

Een samenwerkingsprotocol werd tussen de verschillende deelnemende partijen ondertekend. Het 

beschrijft het doel van GDI MercatorNet, de taken voor de GDI MercatorNet deelnemers, de werking 

en taken van de Stuurgroep GDI MercatorNet en de wijze waarop de nodige middelen worden 

samengebracht.  

GDI MercatorNet is een voortzetting van het Mercator-programma dat reeds een GIS-infrastructuur 

uitbouwde voor gebruik binnen de verschillende deelnemende organisaties van Mercator.  Deze 

Mercator-infrastructuur had voornamelijk tot doel om intern geografische gegevens ter beschikking 

te stellen, en is hoofdzakelijk gebaseerd op producten en componenten van de ESRI familie. 

GDI MercatorNet bouwt verder op Mercator met de bedoeling om de infrastructuur uit te breiden 

volgens het concept van een “Geografische Data Infrastructuur” (GDI).   

2.2 Geografische Data Infrastructuur 

Een "Geografische Data Infrastructuur" (GDI) is een geheel van geografische gegevens, technologie, 

beleid en organisatorische/institutionele afspraken nodig om de beschikbaarheid van en toegang tot 

geografische gegevens mogelijk te maken en te vereenvoudigen.  De infrastructuur bestaat enerzijds 

uit technologische componenten, anderzijds uit technische en organisatorische afspraken en 

processen om geografische gegevens toe te voegen aan de infrastructuur, ze te beschrijven, te 

ontsluiten en te gebruiken. 

De infrastructuur bestaat uit volgende GDI-componenten: metadata, geografische gegevensbronnen 

en diensten, technische specificaties en standaarden, afspraken omtrent de toegang tot en het 

gebruik van geografische gegevens en diensten, mechanismen processen en procedures voor het 

monitoren en de coördinatie van de infrastructuur.  

Harmonisatie en interoperabiliteit van de GDI-componenten zorgen ervoor dat geografische 

gegevens en diensten op een geïntegreerde wijze kunnen worden aangesproken en op een 

consistente wijze kunnen worden gecombineerd. 

Het concept van een GDI wordt gebruikt binnen wetgevende initiatieven die tot doel hebben 

geografische gegevens op een efficiënte manier uit te wisselen, zowel tussen overheidsorganisaties 

als daarbuiten.   

INSPIRE-richtlijn (Europees) 

Om ervoor te zorgen dat binnen de Europese Unie geografische data gemakkelijk kan gevonden en 

uitgewisseld worden, werd op Europees niveau de INSPIRE-richtlijn in het leven geroepen. De 

richtlijn werd op 15 mei 2007 van kracht.  

Met deze kaderrichtlijn schept de Europese Commissie een kader waarbij een Europese GDI wordt 

opgericht ten behoeve van het gemeenschappelijk milieubeleid, of het beleid met een directe of 

indirecte impact op het milieu.  
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GDI-decreet (Vlaanderen) 

De Europese INSPIRE-richtlijn werd omgezet naar Vlaamse wetgeving onder de vorm van het GDI-

decreet.  Dit decreet, van 20 februari 2009, vervangt op zijn beurt het GIS-decreet dat in de 

oprichting van het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen voorzag.   

Het GDI-decreet gaat echter verder en is meer dan enkel de omzetting van de INSPIRE-richtlijn. Het 

decreet regelt ook een aantal zaken die buiten de INSPIRE-richtlijn staan zoals de invoering van het 

concept “authentieke geografische gegevensbronnen”. 

GDI-Vlaanderen wordt opgebouwd onder de vorm van een netwerk van knooppunten. Een GDI-

knooppunt omvat de organisatorische en technische infrastructuur voor de toegang tot en het 

gebruik van geografische gegevensbronnen. De geografische gegevensbronnen worden ontsloten via 

geografische diensten: zoekdiensten, raadpleegdiensten en overdrachtdiensten (downloaddiensten) 

en via het knooppunt ter beschikking gesteld.  

In functie van de grootte van het knooppunt en de diensten die het knooppunt aanbiedt, worden de 

GDI-knooppunten als gecategoriseerd als mini-knooppunt of medio-knooppunt.  Het 

hoofdknooppunt dat wordt beheerd door AGIV koppelt alle onderliggende mini- en 

medioknooppunten en zorgt ervoor dat alle geografische diensten van die knooppunten ontsloten 

worden naar andere hoofdknooppunten, en met name ook naar de Europese INSPIRE portaal. 
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3 Visie 

3.1 Doelstellingen GDI MercatorNet 

GDI MercatorNet – als voortzetting van Mercator – wenst een duurzame infrastructuur uit te 

bouwen, volgens de principes van een GDI, conform de INSPIRE-richtlijn en het GDI-decreet, om de 

geografische gegevens van de partners van het samenwerkingsverband optimaal te ontsluiten. 

3.2 Aanbod van geografische gegevens 

Kwaliteitsvol, flexibel en toegankelijk aanbod van geografische gegevens uit de deelnemende 

beleidsdomeinen aan de partnerorganisaties binnen het GDI MercatorNet samenwerkingsverband, 

andere GDI-deelnemers en organisaties daarbuiten (overheid, privé, grote publiek). 

Kwaliteitsvol 

• actuele en historische gegevens; 

• gegevens die gecontroleerd zijn op alle kwaliteitsaspecten; 

• documentatie van gegevens en hun kwaliteit; 

• voldoen aan INSPIRE data specificaties (indien van toepassing en tegen de voorziene INSPIRE 

mijlpalen); 

• aanbieden volgens de kwaliteitseisen voor authentieke geografische gegevensbronnen (indien 

van toepassing). 

Flexibel 

• op verschillende wijze aangeboden in functie van het type van gebruikers, het type van gebruik en 

gebruikerstoepassingen; 

• het moet mogelijk zijn om onderscheid te maken in het aanbod tussen gebruik binnen het GDI 

MercatorNet samenwerkingsverband (intern) en daarbuiten (publiek). 

Toegankelijk 

• geharmoniseerde toegangs- en gebruiksvoorwaarden; 

• eenvoudig en snel beschikbaar zowel over LAN, WAN als Internet; 

• gegarandeerde beschikbaarheid binnen kantooruren en volgens de INSPIRE-kwaliteitseisen 

(indien van toepassing). 

3.3 Beheersbare, duurzame en uitbreidbare infrastructuur 

Beheersbaar 

• voor beheerders van geografische gegevens moet het eenvoudig zijn om gegevens aangeboden 

via de GDI MercatorNet infrastructuur actueel te houden, en dit zoveel mogelijk op een 

geautomatiseerde manier; 

• technische infrastructuur (hardware, software) moet onder controle zijn van de beheerders van 

de infrastructuur; hiervoor is enerzijds voldoend competentie en capaciteit nodig, anderzijds - 

indien de infrastructuur wordt uitbesteed - voldoende garantie dat de beheerder de nodige 

toegang heeft om de nodige aanpassingen uit te voeren of te laten uitvoeren. 
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Duurzaam 

• gebouwd zijn volgens een architectuur met lange termijn visie; 

• onafhankelijk van software en software-versies; 

• blijvend ondersteunen van bestaande toepassingen, in het bijzonder deze die rechtstreeks 

gebruik maken van de huidige Mercator-databankomgeving. 

Uitbreidbaar 

• voor nieuwe organisaties en nieuwe gegevens; 

• voor nieuwe type diensten; 

• voor capaciteit (aantal gebruikers, hoeveelheid gegevens), performantie (snelheid) en 

beschikbaarheid. 

3.4 GDI MercatorNet als GDI Medio-knooppunt 

GDI MercatorNet wenst de rol op te nemen van een GDI medio-knooppunt.  Deelnemende 

organisaties aan het samenwerkingsverband GDI MercatorNet kunnen de GDI MercatorNet 

infrastructuur gebruiken om hun gegevens te ontsluiten conform de INSPIRE-richtlijn en het GDI-

decreet.  GDI MercatorNet voorziet hiertoe de nodige technologische en organisatorische 

componenten, alsook de koppeling met het GDI-geoportaal GeoPunt. 

3.5 GDI MercatorNet concept 

Het ontsluiten van geografische gegevens binnen GDI MercatorNet gebeurt onder direct beheer van 

de organisatie die de geografische gegevens beheert, onder de vorm van netwerkdiensten, conform 

het GDI-decreet.  Het GDI MercatorNet concept zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid en het 

engagement voor het aanbieden van gegevens bij de beherende organisaties blijft, terwijl de 

benodigde infrastructuur door het GDI MercatorNet samenwerkingsverband gemeenschappelijk 

wordt beheerd. 
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Figuur 1 GDI MercatorNet concept 

3.5.1 Aanbod door de deelnemende organisaties van het GDI MercatorNet 

samenwerkingsverband 

• Elke deelnemende organisatie engageert zich om een set van geografische gegevens door haar 

beheerd aan te bieden, ofwel in het kader van verplichtingen voor GDI-Vlaanderen of INSPIRE, 

ofwel gegevens die nuttig zijn voor andere gebruikers binnen het GDI Mercator-

samenwerkingsverband.  

• Elke deelnemende organisatie staat in voor de kwaliteit van de door haar aangeleverde 

geografische gegevens en de bijhorende metagegevens. 

• De deelnemende organisatie staat in voor het actueel houden van de gegevens in de 

onthaalomgeving, daarbij wordt ondersteuning geboden om dit zo mogelijk om een automatische 

manier te laten gebeuren.   

 

3.5.2 Ontsluiten van de gegevens via de GDI MercatorNet infrastructuur 

• Deze geografische gegevens en hun metagegevens worden ter beschikking gesteld via de GDI 

Mercator onthaalomgeving van waaruit ze ontsloten worden in de “Interne zone” (enkel voor 

gebruik binnen het samenwerkingsverband MercatorNet) of de “Publieke zone” (publiek 

beschikbaar – het medio-knooppunt). 

• ETL-processen (Extract / Transform / Load - een "datawarehouse" technologie om gegevens van 

verschillende bronnen samen te brengen) worden opgesteld om de transfer van de gegevens en 

metagegevens in grote mate te automatiseren.  Dit proces moet aansluiten bij de technische 
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mogelijkheden van de aanbiedende organisatie en is ook functie van het type van gegevens 

(vector/raster, hoge/lage update frequentie, enz.) 

 

3.5.3 GDI MercatorNet Interne zone 

De GDI MercatorNet Interne zone is bedoeld voor gebruik binnen de organisaties van het GDI 

MercatorNet samenwerkingsverband en is een gemoderniseerde versie van de Mercatoromgeving.   

Ze bevat de volgende componenten: 

 

Figuur 2 GDI MercatorNet Interne zone 

 

Onthaalzone 

De gegevens die door de deelnemende organisaties worden aanboden, komen eerst terecht in de 

onthaalzone.  Voor elke deelnemende organisatie wordt een onthaalzone voorzien.  De 

infrastructuur van die onthaalzone is op maat van de deelnemende organisatie,. ArcSDE voor 

gebruikers die met ArcGIS software werken, PostGIS voor andere gebruikers.   

ETL processen worden opgezet om de gegevens van bij de deelnemende organisaties tot in de 

onthaalomgeving te krijgen, zodat ook de actualisatie van de gegevens zo automatisch mogelijk kan 

verlopen kan verlopen. 
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In een tussenfase wordt ook gebruik gemaakt van de bestaande Mercatordatabanken, om de 

gegevens op een eenvoudige manier te transfereren naar de onthaalzone. 

 

Interne databank 

• De gegevens en metagegevens van de organisaties van het GDI MercatorNet 

samenwerkingsverband worden ondergebracht in een interne databank (met geassocieerde 

metadatabank).  Dit is een performante, stabiele geo-relationele databankomgeving.  

• Daarnaast bevat de Interne zones ook de gegevens van andere organisaties die aangeboden 

worden via AGIV. 

• De interne databank en metadatabank wordt gevoed via de ETL-processen.  Deze ETL-processen 

zorgen voor de synchronisatie van de gegevens. 

 

Toegang tot de gegevens in de interne zone 

De interne databank op zich is niet direct toegankelijk voor GIS/CAD desktop gebruikers of 

toepassingen.  De redenen hiervoor zijn: 

• het vermijden van software-afhankelijkheden tussen de databank en toepassingen; 

• beveiligingsaspecten; 

• het vermijden dat gebruikers of toepassingen bevragingen lanceren die de databank 

blokkeren. 

 

De gegevens uit de interne databank zijn wel op volgende manieren beschikbaar voor gebruikers en 

gebruikerstoepassingen. 

Netwerkdiensten 

• Zoekdienst 

Via de cataloogdiensten kunnen de metadata van gegevens en diensten geraadpleegd worden, en 

gegevens en diensten opgezocht. 

• Raadpleegdiensten 

raadpleegdiensten (web map services) kunnen ofwel aangesproken worden door de standaard 

software pakketten (GIS desktop, CAD, ...) of wel door maattoepassingen (desktop/internet); 

• Rechtstreekse download diensten 

Rechtstreekse download diensten (web feature services - WFS) kunnen ofwel aangesproken 

worden door de standaard software pakketten (GIS desktop, CAD, ...) of wel door 

maattoepassingen (desktop/internet). 

 

“Read-Only” databanken voor desktop gebruikers 

Dit zijn performante databanken ten behoeve van GIS/CAD desktop gebruikers die grote 

hoeveelheden aan gegevens willen verwerken, waarvoor de netwerkdiensten niet geschikt zijn.  Deze 

gebruikers hebben directe toegang tot de databank.   

• ArcSDE 

Ter ondersteuning voor ArcGIS gebruikers (de grootste groep van desktop gebruikers). 
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• PostGIS 

Ter ondersteuning van andere desktop gebruikers (MapInfo, QuantumGIS, AutoCAD, 

Microstation, Intergraph Geomedia,  …) 

• Bestandsreplica's 

Afgeleide bestanden op een file-server afgestemd op gebruik in de software pakketten die 

toegankelijk zijn bij de organisaties (GIS desktop, CAD, modellering, ...), ten behoeve van 

gebruikers die geen rechtstreekse toegang tot de databank kunnen hebben. 

De “Read-Only” databank en bestandsreplica’s worden automatisch gesynchroniseerd op basis van 

ETL-processen. 

De “Read-Only” databanken kunnen niet gebruikt worden voor andere dan desktop-toepassingen.  

Enkel het gebruik van de gestandaardiseerde netwerkdiensten is hiervoor toegestaan, om software-

afhankelijkheden te vermijden. 

 

3.5.4 GDI MercatorNet Publieke zone (GDI MercatorNet medio-knooppunt) 

De GDI MercatorNet Publieke zone fungeert als het GDI MercatorNet Medio-knooppunt.  De 

gegevens die in aanmerking komen voor publicatie (in het kader van de INSPIRE-regelgeving of het 

GDI-samenwerkingsverband) worden via deze zone ontsloten. 

 

Figuur 3 GDI MercatorNet Publieke zone (GDI MercatorNet Medio-knooppunt) 
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Publicatiedatabank 

• De gegevens en metagegevens van de organisaties van het GDI MercatorNet 

samenwerkingsverband die dienen gepubliceerd te worden, worden ondergebracht in de publieke 

databank (met geassocieerde metadatabank).  Dit is een performante, stabiele geo-relationele 

databankomgeving.  

• De publieke databank en metadatabank wordt gevoed via de ETL-processen.  Deze ETL-processen 

zorgen voor de synchronisatie van de gegevens. 

• Om te kunnen voldoen aan de INSPIRE-gegevensspecificaties wordt een "INSPIRE Staging 

databank" opgezet.  De gegevensstructuur in deze databank is zodanig dat van hieruit de nodige 

INSPIRE conforme netwerkdiensten kunnen opgezet worden.  De nodige ETL-processen worden 

opgezet om de gegevens te transformeren volgens de specificaties zodat de “INSPIRE Staging 

databank” ook synchroon (en dus actueel) gehouden wordt. 

 

Toegang tot de gegevens in de publieke zone (Mercator Medio-knooppunt) 

De publieke databank en INSPIRE staging databank worden op volgende manieren ontsloten voor 

gebruikers en gebruikerstoepassingen. 

Netwerkdiensten 

• Zoekdienst 

Via de cataloogdiensten kunnen de metadata van gegevens en diensten geraadpleegd worden, en 

gegevens en diensten opgezocht. 

• Raadpleegdiensten 

raadpleegdiensten (web map services) kunnen ofwel aangesproken worden door de standaard 

software pakketten (GIS desktop, CAD, ...) of wel door maattoepassingen (desktop/internet); 

• Rechtstreekse download diensten 

Rechtstreekse download diensten (web feature services - WFS) kunnen ofwel aangesproken 

worden door de standaard software pakketten (GIS desktop, CAD, ...) of wel door 

maattoepassingen (desktop/internet). 

• Pre-defined download diensten 

Via predfined download diensten kunnen gebruikers kant-en-klare datapakketten downloaden. 

 

Koppeling met GDI Geoportaal Geopunt 

De metadata van geografische gegevens en diensten in de publieke zonen worden ook ontsloten via 

de GDI-Vlaanderen geoportaal Geopunt.  Dit gebeurt via een mechanisme van "harvesting", waarbij 

de cataloogtoepassing van GDI-Vlaanderen de zoekdienst van het Mercator Medio-knooppunt 

bevraagt en de metagegevens onderbrengt in de eigen cataloogomgeving.  Om de gegevens 

synchroon te houden dient dit harvesting proces automatisch en regelmatig te verlopen. 

3.5.5 Migratie bestaande Mercatordatabank 

Het gebruik van de bestaande Mercatordatabank wordt gemigreerd in het nieuwe concept. De visie 

is dat toepassingen, omwille van interoperabiliteit, software-onafhankelijkheid en 

beveiligingsredenen enkel toegang tot de gegevens krijgen via de aanboden netwerkservices.  Enkel 

voor gebruikers van GIS/CAD desktop gebruikers wordt hierop een uitzonder gemaakt, zij zullen van 

de bestaande Mercatordatabank overschakelen naar de voorziene “Read-Only” databanken.  Voor 
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bestaande toepassingen die rechtstreeks gebruik maken van ArcSDE zal nagegaan worden hoe de 

impact van de overgang naar het nieuwe concept minimaal kan gehouden worden. 

3.6 Beheer en Coördinatie 

Het juiste beheer en coördinatie zijn belangrijke randvoorwaarden om de uitbouw van GDI 

MercatorNet te doen slagen en zijn een essentieel onderdeel van de GDI MercatorNet infrastructuur. 

3.6.1 Beheer 

Het beheer speelt zich voornamelijk op het technische domein: het technische beheer van hardware, 

software, monitoring, toegang en beveiliging. 

Belangrijke randvoorwaarde zijn de nodige controle over de infrastructuur en de geschiktheid van de 

infrastructuur. 

• Controle van de infrastructuur 

• toegang tot de infrastructuur om deze te configureren of aan te passen; 

• nodige competentie en capaciteit om de infrastructuur te onderhouden en beschikbaar te 

houden: kennis van de specifieke hardware, software en interconnecties nodig voor de 

uitbouw van een GDI-infrastructuur; 

• formele afspraken omtrent het beheer van de infrastructuur: de beheerders die hun gegevens 

via GDI MercatorNet ontsluiten moeten er zeker van kunnen zijn dat hun gegevens duurzaam 

toegankelijk gemaakt worden volgens afgesproken kwaliteitseisen.  De beheerders blijven 

namelijk de eind-verantwoordelijke voor het ontsluiten van hun gegevens. 

• Geschiktheid van de infrastructuur 

• de infrastructuur moet beschikbaar zijn volgens de gestelde kwaliteitseisen van GDI-

Vlaanderen en INSPIRE; 

• de nodige (groei)capaciteit moet ter beschikking zijn om een (groeiend) aantal gebruikers op 

performante manier te bedienen; 

• technische toegang tot de infrastructuur voor zowel de deelnemende organisaties van het GDI 

MercatorNet samenwerkingsverband, wat betreft de GDI MercatorNet Interne zone als voor 

andere gebruikers en gebruikerstoepassingen via de Publieke zone (Mercator Medio-

knooppunt). 

3.6.2 Coördinatie 

De GDI MercatorNet stuurgroep stuurt GDI MercatorNet aan en dus ook de uitbouw van de GDI 

MercatorNet infrastructuur. 

Een coördinator met een mandaat vanuit de GDI MercatorNet stuurgroep is aangesteld om de 

nodige afspraken met de verschillende organisaties te maken en engagementen op te volgen, de 

uitbouw van de GDI-infrastructuur op te volgen, te overleggen met andere spelers binnen 

Vlaanderen en daarbuiten. 

Samen met de vertegenwoordigers van de verschillende beleidsdomeinen van GDI MercatorNet 

vormt de coördinator het GDI MercatorNet kernteam.  Dit kernteam komt samen voor operationeel 

overleg, en wordt indien nodig aangevuld met andere leden. 

Het kernteam tekent het Meerjarenplan uit, en legt, via prioriteiten, de concrete jaarlijkse planning 

en bijhorende middelen vast.  De leden van het kernteam koppelen terug met de organisaties binnen 

hun beleidsdomein met het doel om de organisaties uit het GDI MercatorNet samenwerkingsverband 

dicht bij beheer en uitvoering van de infrastructuur te betrekken en snel op vragen en noden te 

kunnen inspelen. 
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De coördinator staat in voor de communicatie en overleg met de GDI-Vlaanderen stuurgroep en 

andere belanghebbende of geïnteresseerde partijen. 

3.6.3 Communicatie en opleiding 

Een belangrijke doelstelling van GDI MercatorNet is dat de organisatie-beheerders zelf direct instaan 

voor de ontsluiting van hun gegevens.  Een andere belangrijke doelstelling is om kwaliteitsvolle, 

actuele data op een manier aan te bieden die zo dicht mogelijk aansluit bij de noden van de 

gebruikers. 

Communicatie en opleiding vormen daarom twee belangrijke pijlers voor het beheer van de GDI 

Mercatornet infrastructuur.  Een communicatieplatform met een communicatieplan wordt hiervoor 

opgesteld. 

3.7 Gebruik MercatorNet data en services 

3.7.1 Publieke omgeving mercatorNet 

De data die ontsloten worden als service in de publieke omgeving kunnen gebruikt worden in allerlei 

toepassingen. 

De metadata die de ontsloten data en diensten van mercatorNet beschrijven wordt geharvest door 

het Portaal Geopunt. Op deze wijze kunnen burgers en bedrijven zoeken naar de data en diensten. 

De diensten zijn gebouwd volgens de standaarden binnen GDI-Vlaanderen waardoor de kaarten 

naadloos kunnen bekeken en gebruikt worden in Geopunt en eventueel eigen applicaties die 

bedrijven wensen te bouwen 

3.7.2 Interne omgeving 

De Interne omgeving biedt naast alle geodata die publiek ontsloten worden ook data aan waarvan de 

partners van MercatorNet geen eigenaar zijnmaar wel behoefte aan heeft in zijn processen. 

Deze services worden gebruikt door tal van applicaties die behoefte hebben aan de data: 

• Omgevingscheck 

• Plancheck 

•  Voortoets 

• Bodemverkenner 

• RO-viewer 

• DOV interne applicaties 

• Geoloket zendantennes  

• Geoloket geluidskaarten 

• Geoloketten/bedrijfstoepassingen MOW/AWV/geotechniek 

Voor deze en naar de toekomst toe nog meer toepassingen, betekent het gebruik van MercatorNet 

een enorme efficiëntiewinst: door het gebruik van geodata die elke MercatorNet partner inbrengt in 

het MercatorNet-platform, dient de beheerder van de toepassing de - in zijn toepassing gebruikte - 

geodata niet zelf te ontsluiten en actueel te houden wat een enorme kostenbesparing met zich 

meebrengt. 

Het aantal bevragingen per dag voor zowel de interne als publieke omgeving loopt per dag 

gemiddeld op tot een 100.000-tal . 
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4 Resultaten periode Q1/2012 – Q4/2012 

De uitbouw van de GDI MercatorNet infrastructuur is gestart in de lente van 2012 en is nu drie jaar 

bezig.  In dit hoofdstuk worden de realisaties toegelicht van de eerste periode, met name Q1/2012 

tot en met Q4/2012.  Aandacht ging in het eerste jaar naar het opzetten van een aantal belangrijke 

technische basiscomponenten voor het ontsluiten van geografische gegevens alsook het ontsluiten 

van een eerste reeks van geografische gegevens. 

4.1 Project Management 

Voor de dagdagelijkse opvolging van het project wordt gebruik gemaakt van JIRA en Confluence. 

Deze systemen zijn de standaard tools van ACD.   

In Confluence wordt alle documentatie verzameld die te maken heeft met GDI MercatorNet.  Op 

deze manier is deze documentatie ook beschikbaar voor het volledige kernteam en bij uitbreiding 

voor alle medewerkers van de verschillende beleidsdomeinen die betrokken zijn bij GDI 

MercartorNet, mits zij de over de nodige toegangsrechten beschikken.  (Deze toegangsrechten 

kunnen eenvoudig aangevraagd worden bij de helpdesk van milieuinfo via helpdesk@milieuinfo.be.)  

De documentatie is beschikbaar via volgende URL: 

https://www.milieuinfo.be/confluence/display/merc/Home 

JIRA wordt gebruikt voor het toekennen van taken (via ‘tickets’) aan de verschillende medewerkers, 

en de opvolging er van.  Ook wordt via dit systeem de tijd ingegeven die gespendeerd wordt door 

een specifieke medewerker aan een bepaalde taak.  Elke 6 weken (ongeveer) worden de 

verschillende toegekende taken overlopen in de sprint review en worden nieuwe taken aangemaakt 

en toegekend in de sprint planning.  Dit gebeurt in aanwezigheid van alle betrokken medewerkers. In 

2012 werden er 9 sprints doorlopen.  Het Mercatorproject in JIRA is toegankelijk via volgende URL: 

https://www.milieuinfo.be/jira/browse/GDIMERC 

De GDI MercatorNet stuurgroep kwam in 2012 3 keer samen.  Dit overleg werd georganiseerd op 

volgende data: 

• 23 februari 2012  

• 25 mei 2012 

• 28 september 2012 

4.2 Ontsloten gegevens 

Aan het begin van deze periode werd, in samenwerking met de deelnemende beleidsdomeinen, een 

lijst van te ontsluiten data sets opgesteld.  Elke data set werd een prioriteit toegekend. 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de status op het einde van de eerste werkperiode.  Wat 

betreft de prioritaire datasets (prio 1 & 2) werden 96 datasets ontsloten.  Voor een aantal datasets 

blijkt na verdere evaluatie (met de databeheerder) dat ontsluiting niet van toepassing is.  Verder zijn 

er nog een 66-tal datasets die gepland staan om in de volgende periode te ontsluiten en een 76-tal 

datasets waarvoor de ontsluiting nog dient geëvalueerd te worden. 
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Tabel 1 Algemeen overzicht ontsloten gegevens 

 

Het detailoverzicht van alle afzonderlijke datasets die ontsloten werden in 2012 (intern en publiek) is 

opgenomen in bijlage 1 van dit jaarverslag. 

Voor alle ontsloten gegevens en hun services werden metadata opgesteld die kunnen geraadpleegd 

worden via de GDI MercatorNet catalogi: 

http://www.mercator.vonet.be/zoekdienstenmercatorintern 

http://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek 

4.3 Technische infrastructuurcomponenten 

De technische infrastructuur wordt ondergebracht in de informatica-infrastructuur van LNE, de 

afdeling ACD.  Hierbinnen werd de GDI MercatorNet infrastructuur onder de vorm van een 

onthaalzone, een interne zone en een publieke zone opgezet.  In de onthaalzone worden de 

gegevens die aangeboden worden door de deelnemende organisaties “onthaald”, vanwaar ze op 

automatische manier naar de interne (en indien van toepassing) publieke zone worden gepubliceerd.  

De geografische gegevens worden ontsloten als geografische services (raadpleegdiensten en 

downloaddiensten) en zijn op deze manier beschikbaar voor allerlei toepassingen binnen en buiten 

de Vlaamse Overheid.  Zowel de gegevens zelf als de diensten worden beschreven onder de vorm 

van metadata, die ontsloten worden via zoekdiensten. 

In de figuren hieronder wordt met een groene rechthoek aangeduid welke componenten 

gerealiseerd werden. 
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Figuur 4 Interne zone - Gerealiseerde technische componenten 
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Figuur 5 Publieke zone - Gerealiseerde technische componenten 

4.4 Communicatie en ondersteuning 

Om de lijst van datasets en hun prioriteit voor ontsluiting op te stellen, werden de deelnemende 

beleidsdomeinen bevraagd via hun vertegenwoordigers in het kernteam.   

Ook de toepassingsbeheerders van huidige en toekomstige toepassingen die intensief geografische 

gegevens gebruiken werden gepolst naar hun noden en specifieke vereisten.  Een 15-tal 

toepassingsbeheerders heeft geantwoord. 

Een aantal briefingsessies, zowel met gebruikers als met toepassingsbeheerders werden 

georganiseerd in de tweede helft van 2012, zodat ze op de hoogte zijn van de stand van zaken en 

planning. 

Een uitgebreide handleiding voor het gebruik van de geografische diensten binnen een desktop GIS 

(ArcGIS / QGIS) werd opgesteld. 

Daarnaast krijgen de beheerders de technische ondersteuning van een consultant die hen helpt bij 

het analyseren van de gegevens en de wijze van ontsluiten, het opstellen van de kaartlegende en de 

metadata, enz. 
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4.5 Middelen 

4.5.1 Infrastructuur 

GDI MercatorNet infrastructuur gehost bij ACD 

De infrastructuur wordt opgezet in de ACD omgeving (departement LNE). 

Deze infrastructuur wordt door de ACD systeembeheerders gemonitord en beheerd.  Dit werk omvat 

de installatie en configuratie van de servers, het onderhoud, de monitoring, de backup/restore en 

het deployment van de toepassingen op de oefen- en productieserver. 

Concreet werden volgende servers in de ACD infrastructuur ondergebracht.   

Server Fail over Zone intern 

Zone publiek 

Ontwikkel, oefen,  

productie 

Totaal aantal 

servers 

GeoNetwork 2 2 3 12 

Geoserver 2 2 3 12 

Geowebcache 2 2 3 12 

ETL 1 2 3 6 

    42 

 

Daarnaast werden ook volgende databanken(servers) opgezet, eveneens in de ACD infrastructuur en 

beheerd door de ACD systeembeheerders. 

Omgeving Aantal Ontwikkel, oefen,  

productie 

Totaal aantal 

databanken 

GeoNetwork 2 3 6 

Intern 1 3 3 

Publiek 1 3 3 

Onthaal 10 3 30 

   42 

 

Al de componenten zijn gebaseerd op open source en gratis software.  Er zijn op dit ogenblik dus 

geen licentiekosten. 

Mercator infrastructuur gehost bij H-B 

Situatie in 2012 

Omschrijving Raming (EUR) 

Beschikbaar houden van Mercator-omgeving (BHV applicaties) 18.000,00 

Afgesplitste Mercator licentie MOW-DEP ESRI 7.000,00 

COD – uitbreiding geheugencapaciteit 110299 (vervolg 

exploitatie) 

18.000,00 
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4.5.2 Externe ondersteuning 

De GDI MercatorNet coördinator en het kernteam worden versterkt door een team van externe 

consultants: 

• Administrator (ADM) 

• Architect (ARCH) 

• Functioneel analist / GIS expert (FA) 

• Project Manager (PM)  

De tabel hieronder geeft de gepresteerde tijd aan voor de verschillende profielen per maand, voor de 

periode van januari 2012 tot en met december 2012.  In totaal werden ongeveer 262 externe 

consultant dagen gepresteerd over een periode van 12 maanden, of gemiddeld genomen iets meer 

dan 20 dagen / maand. 

 

De totale kostprijs van deze externe ondersteuning ten laste van de begroting van 2012 bedraagt 

191.343,91 EUR. Het gaat om de effectieve prestaties, niet op basis van de bestellingen. 

Profiel 2012-02 2012-03 2012-04 2012-05 2012-06 2012-07 2012-08 2012-09 2012-10 2012-11 2012-12 Totaal 2012

ADM 1,13 3,56 8,00 5,00 18,38 15,00 22,00 13,56 21,25 12,69 5,94 126,50

ARCH 5,63 8,44 13,00 4,13 1,81 6,00 4,06 7,57 6,56 5,82 6,58 69,60

FA 0,50 0,50 0,13 5,00 4,56 3,00 1,00 4,44 6,13 3,56 2,81 31,63

PM 2,63 8,50 5,00 5,97 3,69 0,59 0,31 3,38 2,13 2,31 0,25 34,75

Totaal (dagen) 9,88 21,00 26,13 20,09 28,44 24,59 27,38 28,95 36,06 24,38 15,58 262,47
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5 Resultaten periode Q1/2013 – Q4/2013 

De uitbouw van de GDI MercatorNet infrastructuur is gestart in de lente van 2012 en is nu drie jaar 

bezig.  In dit hoofdstuk worden de realisaties toegelicht van de tweede periode, met name Q1/2013 

tot en met Q4/2013.  Aandacht ging in het tweede jaar naar het opzetten van een aantal belangrijke 

technische basiscomponenten voor het ontsluiten van geografische gegevens alsook het ontsluiten 

van een eerste reeks van geografische gegevens. 

5.1 ProjectManagement 

In 2013 werd beslist het algemene GDI MercatorNet project (in JIRA) op te splitsen in verschillende 

deelprojecten. De voornaamste reden hiervoor is om de projectopvolging verder te optimaliseren.   

De volgende deelprojecten worden onderscheiden: 

•  GDI-MercatorNet Componentenbeheer 

•  GDI-MercatorNet Projectbeheer 

•  GDI-MercatorNet Publicatie gegevens 

•  GDI-MercatorNet Uitbouw communicatieplatform 

•  GDI-MercatorNet Uitbouw download diensten 

•  GDI-MercatorNet Uitbouw read-only databanken 

De GDI MercatorNet stuurgroep kwam in 2013 eveneens 3 keer samen.  Dit overleg werd 

georganiseerd op volgende data:: 

• 27 maart 2013     

• 16 juni 2013     

• 14 november 2013 

In 2013 werden 7 sprints doorlopen. 

5.2 Ontsloten gegevens 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de status op het einde van de tweede werkperiode.  Wat 

betreft de prioritaire datasets (prio 1 & 2) werden 107 bijkomende datasets ontsloten.  Voor een 

aantal datasets blijkt na verdere evaluatie (met de databeheerder) dat ontsluiting niet van toepassing 

is.  Verder zijn er nog een 8-tal datasets die gepland staan om in de volgende periode te ontsluiten en 

een 16-tal datasets waarvoor de ontsluiting nog dient geëvalueerd te worden. 

Tabel 2 Algemeen overzicht ontsloten gegevens 
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Het detailoverzicht van alle afzonderlijke datasets die ontsloten werden in 2013 (intern en publiek) is 

opgenomen in bijlage 1 van dit jaarverslag. 

Specifiek voor de volgende datasets werden in 2013 naast de WMS en de WFS services, in de interne 

omgeving ook WMTS services opgezet met GeoWebCache: 

• br:br_bwk_inbo_v02 -  biologische waarderingskaart 

• cp:cp_cabu_aapd_tr – kadastrale gebouwen (cadmap) 

• cp:cp_capa_aapd_tr – kadastrale percelen (cadmap) 

• el:el_dhm_raster_100m – digitaal hoogtemodel 100m resolutie 

• el:el_dhm_raster_100m_insp – digitaal hoogtemodel 100m resolutie, inkleuring inspire  

• el:el_dhm_raster_25m - digitaal hoogtemodel 25m resolutie 

• el:el_dhm_raster_25m_insp – digitaal hoogtemodel 25m resolutie, inkleuring inspire 

• el:el_dhm_raster_5m  – digitaal hoogtemodel 5m resolutie 

• el:el_dhm_raster_5m_insp – digitaal hoogtemodel 5m resolutie, inkleuring inspire 

• el:el_dhm_terrein – digitaal hoogtemodel, terreinmodel 

• el:el_helling_wt – hellingenkaart  

• hb:hb_boslft_inbo – bosleeftijd  

• hb:hb_habitat_inbo – habitatkaart  

• hh:hh_lucht_lden_2011 - geluidsbelasting luchtverkeer Lden 2011 

• hh:hh_lucht_lnight_2011 – geluidsbelasting luchtverkeer Lnight 2011 

• hh:hh_spoor_lden_2011 – geluidsbelasting spoorverkeer Lden 2011 

• hh:hh_spoor_lnight_2011 – geluidsbelasting spoorverkeer Lnight 2011 

• hh:hh_weg_lden_2011 – geluidsbelasting wegverkeer Lden 2011 

• hh:hh_weg_lnight_2011 – geluidsbelasting wegverkeer Lnigth 2011 

• hy:hy_gwstrgev_wt – grondwaterstromingsgevoelige gebieden (watertoets) 

• hy:hy_infgev_wt - Infiltratiegevoelige bodems (watertoets) 

• hy:hy_wtrbed_wt – winterbedkaart (watertoets) 

• lc:lc_bos_fer_inbo – bebossing op de Ferrariskaarten 

• lc:lc_bos_topo_inbo – bebossing op de topografische kaart 

• lc:lc_bos_vdm_inbo – bebossing op de kaarten van Vandermaelen 

• lc:lc_pnveg – potentieel natuurlijke vegetatie 

• lu:lu_wug – woonuitbreidingsgebieden  

• nz:nz_erosie_wt – erosiegevoelige gebieden (watertoets) 

• nz:nz_ovstrgev_wt – Overstromingsgevoelige gebieden 2011 (watertoets) 

• su:su_statsec_nis – statistische sectoren NIS 

• su:su_statsec_nis_tr – statistische sectoren NIS, transparant 

• tn:tn_bru – transportnetwerk - tunnels en bruggen 
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• tn:tn_gweg_bhr – gewestwegen beheerder 

• tn:tn_gweg_ind – gewestwegen indeling 

• tn:tn_gweg_rte – gewestwegen route 

• tn:tn_gweg_rte_ortho – gewestwegen route voor overlay op orthofoto 

• tn:tn_navstr_2011_raster – navstreet  

• tn:tn_spw – spoorwegen  

• tn:tn_wgs – wegsegmenten 

• tn:tn_wgs_ortho – wegsegmenten voor overlay op orthofoto 

• tn:tn_wkp – wegknooppunten 

• to:to_topkl_1990_raster_100k – topokaart 1:100.000 (1986-1990) 

• to:to_topkl_2008_raster_100k – topokaart 1:100.000 (2008) 

• to:to_topkl_2009_raster_50k – topokaart 1:50.000 (2001-2007) 

• to:to_topkzw_1999_raster_10k – topokaart 1:10.000 klassiek (1999) 

• to:to_topkzw_1999_raster_10k_tr – topokaart 10000 klassiek transparant (1999) 

• to:to_topnkl_2009_raster_10k – topokaart 10000 numeriek (2009) 

• to:to_topnzw_2009_raster_10k – topokaart 10000 numeriek zwart-wit (2009) 

• to:to_topnzw_2009_raster_10k_tr – topokaart 10000 numeriek zwart-wit transparant (2009) 

• to:to_topzw_1990_raster_100k – topokaart 100000 zwart-wit (1986-1990) 

• to:to_topzw_1990_raster_100k_tr – topokaart 100000 zwart-wit transparant (1986-1990) 

Voor alle ontsloten gegevens en hun services werden metadata opgesteld die kunnen geraadpleegd 

worden via de GDI MercatorNet catalogi: 

http://www.mercator.vonet.be/zoekdienstenmercatorintern 

http://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek 

5.3 Technische infrastructuurcomponenten 

De technische infrastructuur wordt ook in 2013 verder ondergebracht in de informatica-

infrastructuur van LNE, de afdeling ACD.  Het concept van de verschillende zones, met name een 

onthaalzone, een interne zone en een publieke zone, blijft nog steeds behouden. 

In 2013 werden geen nieuwe componenten geïmplementeerd, wel werden voor verschillende van de 

bestaande componenten 1 of meerdere nieuwe versies geïnstalleerd of upgrades uitgevoerd.  Dit 

werd gedaan voor: 

• GeoServer 

• GeoWebCache 

• GeoNetwork 

• ETL 

Onderstaande figuren illustreren de infrastructuurcomponenten zoals ze in 2013 verder 

onderhouden werden.  Het gaat om de componenten aangeduid in groen. 
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5.4 Communicatie en ondersteuning 

In 2013 werd het communicatieplan voor GDI-MercatorNet opgesteld met als voornaamste 

doelstellingen het op de hoogte houden van alle betrokkenen over het aanbod van GDI MercatorNet, 

het ondersteunen van gebruikers, het stimuleren van het gebruik van de aangeboden gegevens bij 

potentiële gebruikers en het informeren van het management. 

Met het GDI MercatorNet Kernteam worden op regelmatige basis Kernteam vergaderingen 

georganiseerd.  Deze Kernteam vergaderingen vinden plaats om de 14 dagen.  De agenda van de 

vergaderingen wordt aangebracht door de leden van het Kernteam. 

Een werksessies over GeoNetwork werd georganiseerd voor het kernteam. Op deze werksessie werd 

een toelichting gegeven over het gebruik van GeoNetwork.  De nadruk lag op het aanmaken, 

editeren en bijwerken van metadata.  

Het meerjarenplan werd bijgewerkt in functie van opgedane ervaringen en nieuwe inzichten voor de 

verdere uitbouw van GDI MercatorNet. 

Tenslotte wordt het “Draaiboek” opgesteld om de beheerders van geografische gegevens te 

ondersteunen bij het ontsluiten van hun gegevens via GDI MercatorNet.  Dit draaiboek is te 

raadplegen op Confluence: 

https://www.milieuinfo.be/confluence/display/merc/Draaiboek+Publicatie+-+Mercator 

De beheerders krijgen ook nog steeds de technische ondersteuning van een consultant die hen helpt 

bij het analyseren van de gegevens en de wijze van ontsluiten, het opstellen van de kaartlegende en 

de metadata, enz. 



GDI MercatorNet jaarverslag 2012-2014  MercatorNet 
28 

5.5 Middelen 

5.5.1 Infrastructuur 

GDI MercatorNet infrastructuur gehost bij ACD 

De infrastructuur wordt onderhouden in de ACD omgeving (departement LNE). 

Deze infrastructuur wordt verder door de ACD systeembeheerders gemonitord en beheerd.  Dit werk 

omvat de installatie en configuratie van de servers, het onderhoud, de monitoring, de 

backup/restore en het deployment van de toepassingen op de oefen- en productieserver. 

Concreet zijn volgende servers in de ACD infrastructuur ondergebracht.   

Server Fail over Zone intern 

Zone publiek 

Ontwikkel, oefen,  

productie 

Totaal aantal 

servers 

GeoNetwork 2 2 3 12 

Geoserver 2 2 3 12 

Geowebcache 2 2 3 12 

ETL 1 2 3 6 

    42 

 

Daarnaast zijn in 2013 ook volgende databanken(servers) aanwezig, eveneens in de ACD 

infrastructuur en beheerd door de ACD systeembeheerders. 

Omgeving Aantal Ontwikkel, oefen,  

productie 

Totaal aantal 

databanken 

GeoNetwork 2 3 6 

Intern 1 3 3 

Publiek 1 3 3 

Onthaal 10 3 30 

   42 

 

Al de componenten zijn gebaseerd op open source en gratis software.  Er zijn op dit ogenblik dus 

geen licentiekosten. 

Mercator infrastructuur gehost bij H-B 

Situatie in 2013 

Omschrijving Raming (EUR) 

Beschikbaar houden van Mercator-omgeving (BHV applicaties) 18.000,00 

Afgesplitste Mercator licentie MOW-DEP ESRI 7.000,00 

COD – uitbreiding geheugencapaciteit 110299 (vervolg 

exploitatie) 

18.000,00 

Oracle onderhoudscontract* 9.083,39 

*De opgegeven prijs geldt voor een periode van 16 maanden. 
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5.5.2 Externe ondersteuning 

De GDI MercatorNet coördinator en het kernteam worden versterkt door een team van externe 

consultants: 

• Administrator (ADM) 

• Architect (ARCH) 

• Ontwikkelaar (DEV) 

• Functioneel analist / GIS expert (FA) 

• Project Manager (PM)  

De tabel hieronder geeft de gepresteerde tijd aan voor de verschillende profielen per maand, voor de 

periode van januari 2013 tot december 2013.  In totaal werden ongeveer 288 externe consultant 

dagen gepresteerd over een periode van 12 maanden, of gemiddeld genomen 24 dagen / maand. 

 

De totale kostprijs van deze externe ondersteuning ten laste van de begroting van 2013 bedraagt 

169.541,93 EUR. Het gaat om de effectieve prestaties, niet op basis van de bestellingen. 

5.6 Read-only databanken 

De huidige ArcSDE omgeving is sinds 07/2012 End-Of-Service-Life (EOSL). Deze omgeving fungeert nu 

nog altijd (gedeeltelijk) als doorgeefluik tussen de oude omgeving (ArcSDE) en de nieuwe setup 

(onthaal -> intern -> services). Om de nieuwe functionaliteiten én de continuïteit van de huidige 

services te garanderen, moet er gezocht worden naar een oplossing om een nieuwe omgeving op te 

zetten. Deze nieuwe omgeving moet voldoen aan bepaalde concrete eisen: 

• huidige applicaties moeten kunnen blijven werken met een minimum aan inspanningen; 

• de nieuwe setup moet voldoen aan de lange termijn visie van Mercator; 

• de nieuwe setup moet ook zo efficient mogelijk omgaan met resources (dus budget, licenties, 

hardware, diskspace, ...). 

Aangezien nog vele clients gebruik maken van ArcGIS desktop, dienen de gegevens voor hen 

aangeboden te worden in een performante omgeving voor ArcGIS.  Deze gegevens moeten via 

ArcGIS desktop enkel kunnen bekeken worden, niet bewerkt (read-only). 

De huidige omgeving wordt gehost op eigen machines onder beheer van HB. Delen van deze servers 

(storage) zijn EOSL en moeten vervangen worden. De GDI-omgeving draait op de LNE/ACD 

omgeving.  Voor de keuze van de hosting kan er zowel voor de HB omgeving als voor de ACD 

omgeving een architectuur gemaakt worden, samen met de kostprijs voor het opzetten en de 

migratie.  

In 2013 werd gewerkt aan de analyse van de migratie en upgrade van de huidige databanken.  

Volgende punten werden hierbij uitgewerkt: 

• Inventaris te migreren SDE data 

• Inventaris gebruikte software (cliënt en toepassingen) 

 

 

Profiel 2013-01 2013-02 2013-03 2013-04 2013-05 2013-06 2013-07 2013-08 2013-09 2013-10 2013-11 2013-12 Totaal 2013

ADM 16,06 11,88 11,00 11,69 14,19 9,75 13,19 10,50 9,94 7,75 6,13 4,69 126,75

ARCH 7,61 8,63 9,50 5,00 8,63 5,06 0,50 9,69 2,25 3,81 3,44 6,94 71,04

DEV 12,09 18,16 30,25

FA 3,75 3,81 5,00 2,38 4,50 4,00 3,63 1,75 5,00 3,50 3,00 3,38 43,69

PM 1,63 3,06 0,56 0,50 2,13 3,25 1,50 1,63 0,19 1,00 0,31 0,94 16,69

Totaal (dagen) 29,04 27,38 26,06 19,56 29,44 22,06 18,81 23,56 17,38 16,06 24,96 34,09 288,41
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6 Resultaten periode Q1/2014 – Q4/2014 

De uitbouw van de GDI MercatorNet infrastructuur is gestart in de lente van 2012 en is nu drie jaar 

bezig.  In dit hoofdstuk worden de realisaties toegelicht van de eerste periode, met name Q1/2012 

tot en met Q4/2012.  Aandacht ging in het eerste jaar naar het opzetten van een aantal belangrijke 

technische basiscomponenten voor het ontsluiten van geografische gegevens alsook het ontsluiten 

van een eerste reeks van geografische gegevens. 

6.1 ProjectManagement 

In 2014 werd beslist om het concept van de Kernteam meetings enigszins aan te passen. In plaats van 

de georganiseerde vergaderingen, werd een wekelijkse Mercatordag ingevoerd.  Deze Mercatordag 

valt op donderdag. De leden van het kernteam kunnen op die dag samen komen werken aan de 

gegevensontsluiting.  Hiervoor worden de nodige werkplekken voorzien bij ACD.  Op die dag kan er 

dan ook op eenvoudige manier mondeling overleg plaatsvinden, kunnen vragen gesteld worden, kan 

er samen met een medewerker van het projectteam een specifiek aspect of probleem met 

betrekking tot de gegevensontsluiting bekeken worden, …  

De GDI MercatorNet stuurgroep kwam in 2014 2 keer samen.  Dit overleg werd georganiseerd op 

volgende data: 

• 27 februari 2014 

• 2 juni 2014 

In 2014 werden 5 sprints doorlopen. 

6.2 Ontsloten gegevens 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de status op het einde van de derde werkperiode.  Wat 

betreft de prioritaire datasets (prio 1 & 2) werden nog 10 bijkomende datasets ontsloten.  Voor heel 

wat datasets blijkt na verdere evaluatie (met de databeheerder) dat ontsluiting niet van toepassing 

is.  Verder zijn er nog een 10-tal datasets die gepland staan om in de volgende periode te ontsluiten 

en een 13-tal datasets waarvoor de ontsluiting nog dient geëvalueerd te worden. 

Tabel 3 Algemeen overzicht ontsloten gegevens 

 

Het detailoverzicht van alle afzonderlijke datasets die ontsloten werden in 2014 (intern en publiek) is 

opgenomen in bijlage 1 van dit jaarverslag. 

Specifiek voor de volgende datasets werden in 2014 naast de WMS en de WFS services, in de 

publieke omgeving ook WMTS services opgezet met GeoWebCache: 

• br:br_bwk_inbo_v02 – biologische waarderingskaart 
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• hb:hb_boslft_inbo – bosleeftijd  

• hb:hb_habitat_inbo – habitatkaart  

• hh:hh_lucht_lden_2011 - geluidsbelasting luchtverkeer Lden 2011 

• hh:hh_lucht_lnight_2011 – geluidsbelasting luchtverkeer Lnight 2011 

• hh:hh_spoor_lden_2011 – geluidsbelasting spoorverkeer Lden 2011 

• hh:hh_spoor_lnight_2011 – geluidsbelasting spoorverkeer Lnight 2011 

• hh:hh_weg_lden_2011 – geluidsbelasting wegverkeer Lden 2011 

• hh:hh_weg_lnight_2011 – geluidsbelasting wegverkeer Lnigth 2011 

• lc:lc_bos_fer_inbo – bebossing op de Ferrariskaarten 

• lc:lc_bos_topo_inbo – bebossing op de topografische kaart 

• lc:lc_bos_vdm_inbo – bebossing op de kaarten van Vandermaelen 

• lc:lc_pnveg – potentieel natuurlijke vegetatie 

• lu:lu_wug – woonuitbreidingsgebieden  

In de interne omgeving werden de WMTS services van de kadastrale gegevens (percelen en 

gebouwen) opnieuw opgezet voor de nieuwe versie van cadmap. 

Voor alle ontsloten gegevens en hun services werden metadata opgesteld die kunnen geraadpleegd 

worden via de GDI MercatorNet catalogi: 

http://www.mercator.vonet.be/zoekdienstenmercatorintern 

http://www.mercator.vlaanderen.be/zoekdienstenmercatorpubliek 

6.3 Technische infrastructuurcomponenten 

De technische infrastructuur wordt ook in 2014 verder ondergebracht in de informatica-

infrastructuur van LNE, de afdeling ACD.  Het concept van de verschillende zones, met name een 

onthaalzone, een interne zone en een publieke zone, blijft nog steeds behouden. 

Naast een aantal updates van de reeds aanwezige componenten, werd er in 2014 vooral gewerkt 

rond de volgende 2 componenten: 

• GeoNetwork: in 2014 werd de versie van GeoNetwork geïnstalleerd die specifiek voor AGIV 

werd uitgewerkt.  Voor de medewerkers van Mercator betekent dit vooral een aanpassing van 

de gebruikersinterface.  Ook kunnen nu de aanwezige metadatarecords binnen GeoNetwork 

gevalideerd worden ten opzichte van INSPIRE en de GDI-Vlaanderen Best Practice. 

• Ariadne: ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke interface bovenop de reeds in gebruik 

zijnde Data Engine met als doel de bronhouders zelf in staat te kunnen stellen op een 

eenvoudige manier hun brongegevens te kunnen publiceren.  De volledige keten, van 

brondatabank naar onthaal tot interne en/of publieke publicatie kan hiermee gerealiseerd 

worden. 

6.4 Communicatie en ondersteuning 

In 2014 werd de GDI MercatorNet website uitgebouwd. Deze website is te raadplegen via 

https://www.mercator.vonet.be/ en heeft als doel de alle GIS-gebruikers en databeheerders van het 

MercatorNet-samenwerkingsverband maximaal te ondersteunen en te informeren. Inhoudelijk 

wordt de website uitgebouwd door verschillende leden van het kernteam. Dit is een continu proces. 
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Daarnaast werd ook het initiatief genomen om een GDI MercatorNet nieuwsbrief uit te sturen op 

regelmatige basis. Een eerste nieuwsbrief werd uitgestuurd in 2014. Het hoofdonderwerp van deze 

nieuwsbrief betrof de grote infosessies voor alle gebruikers. Voor het aanmaken van deze 

nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van het online programma MailChimp. 

In 2014 werden tenslotte volgende info- en werksessies georganiseerd: 

Sessie Datum Doelpubliek 

Infosessie gebruikers 2014-05-06 Grote groep gebruikers VO 

Werksessie GeoNetwork 2014-07-03 Kernteam + aantal andere databeheerders 

Infosessie Draaiboek 2014-11-18 Kernteam + aantal gebruikers 

Werksessie GeoNetwork 2014-11-20 Databeheerders 

Werksessie GeoNetwork 2014-11-25 Databeheerders 

 

6.5 Middelen 

6.5.1 Infrastructuur 

GDI MercatorNet infrastructuur gehost bij ACD 

De infrastructuur wordt onderhouden in de ACD omgeving (departement LNE). 

Deze infrastructuur wordt verder door de ACD systeembeheerders gemonitord en beheerd.  Dit werk 

omvat de installatie en configuratie van de servers, het onderhoud, de monitoring, de 

backup/restore en het deployment van de toepassingen op de oefen- en productieserver. 

Concreet zijn volgende servers in de ACD infrastructuur ondergebracht.   

Server Fail over Zone intern 

Zone publiek 

Ontwikkel, oefen,  

productie 

Totaal aantal 

servers 

GeoNetwork 2 2 3 12 

Geoserver 2 2 3 12 

Geowebcache 2 2 3 12 

ETL 1 2 3 6 

    42 

 

Daarnaast zijn in 2014 ook volgende databanken(servers) aanwezig, eveneens in de ACD 

infrastructuur en beheerd door de ACD systeembeheerders. 

Omgeving Aantal Ontwikkel, oefen,  

productie 

Totaal aantal 

databanken 

GeoNetwork 2 3 6 

Intern 1 3 3 

Publiek 1 3 3 

Onthaal 10 3 30 

   42 
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Al de componenten zijn gebaseerd op open source en gratis software.  Er zijn op dit ogenblik dus 

geen licentiekosten. 

Mercator infrastructuur gehost bij H-B 

Situatie in 2014 

Omschrijving Raming (EUR) 

BHV – infrastructuur voor de drie omgevingen – unix 2.600,00 

Beschikbaar houden van Mercator-omgeving (BHV applicaties) 18.000,00 

Afgesplitste Mercator licentie MOW-DEP ESRI 6.600,00 

COD – uitbreiding geheugencapaciteit 110299 (vervolg 

exploitatie) 

18.000,00 

Oracle onderhoudscontract* 9.083,39 

*De opgegeven prijs geldt voor een periode van 16 maanden. 

6.5.2 Externe ondersteuning 

De GDI MercatorNet coördinator en het kernteam worden versterkt door een team van externe 

consultants: 

• Administrator (ADM) 

• Architect (ARCH) 

• Ontwikkelaar (DEV) 

• Functioneel analist / GIS expert (FA) 

• Junior Functioneel analist (JFA) 

• Project Manager (PM)  

De tabel hieronder geeft de gepresteerde tijd aan voor de verschillende profielen per maand, voor de 

periode van januari 2014 tot december 2014.  In totaal werden ongeveer 416 externe consultant 

dagen gepresteerd over een periode van 12 maanden, of iets meer dan 34 dagen / maand. 

 

De totale kostprijs van deze externe ondersteuning ten laste van de begroting van 2014 bedraagt 

151.487,73 EUR. Het gaat om de effectieve prestaties, niet op basis van de bestellingen. 

6.6 Read-only databanken 

De huidige ArcSDE omgeving is sinds 07/2012 End-Of-Service-Life (EOSL). Deze omgeving fungeert nu 

nog altijd (gedeeltelijk) als doorgeefluik tussen de oude omgeving (ArcSDE) en de nieuwe setup 

(onthaal -> intern -> services). In 2013 werd gestart met de analyse voor de migratie en upgrade van 

de bestaande databanken. Deze analyse werd in 2014 verder uitgewerkt. 

In 2014 werden de architectuur op hoog niveau en de datastromen tussen de verschillende 

componenten bekeken . Er werd een werkaanvraag ingediend om de prijs te bepalen om deze 

infrastructuur bij HB op te zetten. Door onduidelijkheden in het nieuwe outsourcings contract en in 

het aanbod van HB kon in 2014 nog geen prijsvergelijking gemaakt worden.  

Profiel 2014-01 2014-02 2014-03 2014-04 2014-05 2014-06 2014-07 2014-08 2014-09 2014-10 2014-11 2014-12 Totaal 2014

ADM 10,88 7,88 12,81 14,81 7,50 8,13 7,63 6,06 5,00 10,50 3,69 5,81 100,69

ARCH 6,13 6,38 12,69 7,44 10,69 7,06 2,63 4,50 10,94 0,25 3,75 1,59 74,04

DEV 16,81 15,31 7,38 14,57 3,63 20,02 16,01 17,00 18,76 21,50 13,00 9,63 173,62

FA 3,88 2,94 3,50 4,00 4,50 3,38 2,88 0,06 2,06 2,44 2,75 2,13 34,50

JFA 6,13 10,00 9,00 5,31 30,44

PM 0,94 0,38 0,06 0,31 0,19 1,06 2,94

Totaal (dagen) 37,69 33,44 36,76 40,88 26,63 38,77 29,13 27,63 42,88 44,69 33,25 24,47 416,21
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Uit de software analyse kwam de keuze voor een onderliggende PostgreSQL databank boven de 

Oracle databank.  De keuze tussen ArcGIS server en PostGIS  is nog niet gemaakt. Er is een PostGIS 

testomgeving opgezet zodat de ArcGIS desktop gebruikers kunnen testen en een technology watch 

waar een extern expert beide omgevingen heeft vergeleken. Het gebruik van File GeoDatabases werd 

bestudeerd als alternatief voor de toepassingen die geen services aankunnen en als oplossing voor 

downloaden van de data.  

De Mercator geolocator zal niet mee gemigreerd worden. Het AGIV heeft in 2014 een plug in voor 

QGIS laten ontwikkelen (geopunt4QGIS) en een plugin voor ArcGIS desktop staat op hun planning. 

Om de gebruikers migratie te vereenvoudigen wordt voor iedere ontsloten datalaag een legende 

bestand aangemaakt. Wanneer de nieuwe omgeving beschikbaar is, worden de links in de bestanden 

aangepast. 
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7 Adressen 

• Coördinator: Marleen Van Damme 

• Aanspreekpunten voor: 

• Beleidsdomein LNE: Griet Matthys 

• Beleidsdomein MOW: Severien Gouwy 

• Beleidsdomein RWO: Veerle Van Lerbeirghe 

• Beleidsdomein DAR: Leen De Temmerman - Steven Jeanty 
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8 Bijlage 1 Detailoverzichten ontsloten datasets 
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Overzicht ontsloten datasets 2012 

 

thema titel eigenaar prioriteit intern publiek

Administratieve Eenheden Arrondissementsgrenzen AGIV 1 X

Administratieve Eenheden Deelgemeentegrenzen MultiNet AGIV 5 X

Administratieve Eenheden Fusiegemeentegrenzen MultiNet AGIV 5 X

Administratieve Eenheden Gemeentegrenzen AGIV 1 X

Administratieve Eenheden Gewestgrens AGIV 1 X

Administratieve Eenheden Provinciegrenzen AGIV 1 X

Beschermde Gebieden Beschermde archeologische sites AOE 5 X X

Beschermde Gebieden Bosreservaten ANB 1 X X

Beschermde Gebieden Beschermde duingebieden ANB 1 X X

Beschermde Gebieden Habitatrichtlijngebieden ANB 1 X X

Beschermde Gebieden Inventaris bouwkundig erfgoed gehelen AOE 1 X X

Beschermde Gebieden Inventaris bouwkundig erfgoed relicten AOE 1 X X

Beschermde Gebieden Beschermde landschappen AOE 1 X X

Beschermde Gebieden Beschermde monumenten AOE 1 X X

Beschermde Gebieden Ramsargebieden ANB 1 X X

Beschermde Gebieden Beschermde stads- en dorpsgezichten AOE 1 X X

Beschermde Gebieden UNESCO werelderfgoed AOE 1 X X

Beschermde Gebieden VEN/IVON gebieden ANB 1 X X

Beschermde Gebieden VEN/IVON gebieden historiek ANB 1 X X

Beschermde Gebieden Vogelrichtlijngebieden ANB 1 X X

Beschermde Gebieden Vlaamse natuurreservaten ANB 1 X X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale gebouwen 2007 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale gebouwen 2008 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale gebouwen 2009 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale gebouwen 2010 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale gebouwen 2011 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale gebouwen 2012 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale gebouwen 2013 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Niet eenduidig geïdentificeerderde kadastrale percelen 2007 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Niet eenduidig geïdentificeerderde kadastrale percelen 2008 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Niet eenduidig geïdentificeerderde kadastrale percelen 2009 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Niet eenduidig geïdentificeerderde kadastrale percelen 2010 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Niet eenduidig geïdentificeerderde kadastrale percelen 2011 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Niet eenduidig geïdentificeerderde kadastrale percelen 2012 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale nummers 2007 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale nummers 2008 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale nummers 2009 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale nummers 2010 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale nummers 2011 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale nummers 2012 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale percelen 2007 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale percelen 2008 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale percelen 2009 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale percelen 2010 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale percelen 2011 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale percelen 2012 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale planbladen 2007 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale planbladen 2008 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale planbladen 2009 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale planbladen 2010 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale planbladen 2011 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale planbladen 2012 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene lijnen 2007 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene lijnen 2008 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene lijnen 2009 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene lijnen 2010 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene lijnen 2011 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene lijnen 2012 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene polygonen 2007 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene polygonen 2008 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene polygonen 2009 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene polygonen 2010 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene polygonen 2011 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene polygonen 2012 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene punten 2007 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene punten 2008 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene punten 2009 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene punten 2010 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene punten 2011 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene punten 2012 AGIV 1 X
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thema titel eigenaar prioriteit intern publiek

Kadastrale Gegevens CADMAP Infolijnen 2007 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Infolijnen 2008 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Infolijnen 2009 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Infolijnen 2010 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Infolijnen 2011 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Infolijnen 2012 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens KadVec Kadastrale gebouwen AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens KadVec Kadastrale percelen AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens Kadscan labelpunten AGIV 2 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiemlijnen 2007 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiemlijnen 2008 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiemlijnen 2009 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiemlijnen 2010 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiemlijnen 2011 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiemlijnen 2012 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiempunten 2007 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiempunten 2008 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiempunten 2009 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiempunten 2010 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiempunten 2011 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiempunten 2012 AGIV 1 X

Topografie Topokaart 50000 (2001-2007) AGIV 2 X

Topografie Topokaart 10000 klassiek (1999) AGIV 2 X

Topografie Topokaart 10000 klassiek transparant (1999) AGIV 2 X

Topografie Topokaart 10000 numeriek zwart-wit (2009) AGIV 2 X

Topografie Topokaart 10000 numeriek zwart-wit transparant (2009) AGIV 2 X
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Overzicht ontsloten datasets 2013 

 

 

thema titel eigenaar prioriteit intern publiek

Administratieve Eenheden Geografische indeling van watersystemen - Bekkens VMM 2 X

Administratieve Eenheden Geografische indeling van watersystemen - Deelbekkens VMM 2 X

Administratieve Eenheden Geografische indeling van watersystemen - Stroomgebieden VMM 2 X

Administratieve Eenheden Postcodezones MultiNet TomTom 2 X

Administratieve Eenheden Grenzen van de polders VMM 2 X

Administratieve Eenheden Grenzen van de wateringen VMM 2 X

Beschermde Gebieden Aangeduide ankerplaatsen AOE 2 X X

Biogeografische Gebieden Biologische waarderingskaart - fauna INBO 5 X X

Biogeografische Gebieden Biologische waarderingskaart - versie 1 INBO 2 X X

Biogeografische Gebieden Biologische waarderingskaart - versie 2 INBO 2 X X

Bodem OVAM - Bodemsaneringsdossiers OVAM 2 X X

Bodem Bodemsaneringsdossiers: Beschrijvende bodemonderzoeken OVAM 2 X X

Bodem Bodemsaneringsdossiers: Bodemsaneringsprojecten OVAM 2 X X

Bodem Bodemsaneringsdossiers: Eindverklaringen bodemsaneringswerken OVAM 2 X X

Bodem Bodemsaneringsdossiers: Oriënterende bodemonderzoeken OVAM 2 X X

Bodemgebruik INBO - Bebossing op de Ferrariskaarten INBO 5 X X

Bodemgebruik INBO - Bebossing op de topografische kaart INBO 5 X X

Bodemgebruik INBO - Bebossing op de kaarten van Vandermaelen INBO 5 X X

Bodemgebruik INBO - Potentieel Natuurlijke Vegetatie INBO 5 X X

Faciliteiten voor productie en industrie Bedrijventerreinen AO 5 X X

Faciliteiten voor productie en industrie Bedrijventerreinen - percelen AO 5 X X

Faciliteiten voor productie en industrie Seveso-inrichtingen dLNE 5 X X

Gebieden met natuurrisico's Erosiegevoelige gebieden (watertoets) VMM 2 X

Gebieden met natuurrisico's Van nature overstroombare gebieden VMM 2 X

Gebieden met natuurrisico's Overstromingsgevoelige gebieden 2011 (watertoets) VMM 2 X

Gebieden met natuurrisico's Recent overstroomde gebieden (watertoets) VMM 2 X

Gebieden met natuurrisico's Risicozones voor overstromingen VMM 2 X

Gebiedsbeheer, gebieden waar 

beperkingen gelden, gereguleerde 

gebieden en rapportage-eenheden

Landinrichtingsprojecten VLM 5

X X

Gebiedsbeheer, gebieden waar 

beperkingen gelden, gereguleerde 

gebieden en rapportage-eenheden

Natuurinrichtingsprojecten VLM 3

X X

Gebiedsbeheer, gebieden waar 

beperkingen gelden, gereguleerde 

gebieden en rapportage-eenheden

Ruilverkavelingsprojecten VLM 5

X X

Geografische Raster Systemen NGI Kaartbladen 1:100.000 klassiek AGIV 2 X

Geografische Raster Systemen NGI Kaartbladversnijdingen klassiek - kaartblad AGIV 2 X

Geografische Raster Systemen NGI Kaartbladversnijdingen klassiek - zestiende kaartblad AGIV 2 X

Geografische Raster Systemen NGI Kaartbladversnijdingen klassiek - vierde kaartblad AGIV 2 X

Geografische Raster Systemen NGI Kaartbladversnijdingen klassiek - achtste kaartblad AGIV 2 X

Geografische Raster Systemen NGI Kaartbladversnijdingen numeriek - kaartblad AGIV 2 X

Geografische Raster Systemen NGI Kaartbladversnijdingen numeriek - zestiende kaartblad AGIV 2 X

Geografische Raster Systemen NGI Kaartbladversnijdingen numeriek - vierde kaartblad AGIV 2 X

Geografische Raster Systemen NGI Kaartbladversnijdingen numeriek - achtste kaartblad AGIV 2 X

Habitats en Biotopen INBO - Bosleeftijd INBO 5 X X

Habitats en Biotopen INBO - Ecodistricten INBO 5 X X

Habitats en Biotopen INBO - Ecoregio's INBO 5 X X

Habitats en Biotopen Habitatkaart 3260 lijnen INBO onbekend X

Habitats en Biotopen Habitatkaart 7220 punten INBO onbekend X

Habitats en Biotopen Habitatkaart v52 INBO onbekend X X

Hoogte Digitaal Hoogte Model raster 100m VMM+dMOW 2 X

Hoogte Digitaal Hoogte Model raster 25m VMM+dMOW 2 X

Hoogte Digitaal Hoogte Model raster 5m VMM+dMOW 2 X

Hoogte Digitaal Hoogte Model Terreinmodel VMM+dMOW 2 X

Hoogte Hellingenkaart (watertoets) VMM 2 X

Hydrografie Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (watertoets) VMM 2 X

Hydrografie Infiltratiegevoelige bodems (watertoets) VMM 2 X

Hydrografie Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen VMM 2 X

Hydrografie Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterloopsegmenten VMM 2 X

Hydrografie Vlaamse Hydrografische Atlas - zones VMM 2 X

Hydrografie Winterbedkaart (watertoets) VMM 2 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale gebouwen AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Niet eenduidig geidentificeerderde kadastrale percelen AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale nummers AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale percelen AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale percelen 2013 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale planbladen AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale planbladen 2013 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene lijnen AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene polygonen AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene punten AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Infolijnen AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiemlijnen AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiempunten AGIV 1 X

Landgebruik Herbevestiging agrarisch gebied (HAG) dRV 2 X X

Landgebruik Traditionele landschappen lijnrelicten AOE 6 X X

Landgebruik Traditionele landschappen puntrelicten AOE 6 X X

Landgebruik Traditionele landschappen relictzones AOE 6 X X

Landgebruik Landschapskenmerkenkaart - Cluster van lijnvormige landschapselementen AOE 5 X X

Landgebruik Landschapskenmerkenkaart - Cluster van puntvormige landschapselementen AOE 5 X X

Landgebruik Landschapskenmerkenkaart - Cluster van vlakvormige landschapselementen AOE 5 X X

Landgebruik Landschapskenmerkenkaart - Lijnvormig landschapselement AOE 5 X X

Landgebruik Landschapskenmerkenkaart - Lijnvormig landschapselement - waterloop of kanaal AOE 5 X X

Landgebruik Landschapskenmerkenkaart - Puntvormig landschapselement AOE 5 X X

Landgebruik Landschapskenmerkenkaart - Vlakvormig landschapselement AOE 5 X X

Landgebruik Traditionele landschappen AOE 6 X

Landgebruik Woonuitbreidingsgebieden dRV 5 X
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thema titel eigenaar prioriteit intern publiek

Menselijke gezondheid en veiligheid Strategische geluidsbelastingskaart - 2011 - Luchthavens - Lden - contouren dLNE 2 X X

Menselijke gezondheid en veiligheid Strategische geluidsbelastingskaart - 2011 - Luchthavens - Lnight - contouren dLNE 2 X X

Menselijke gezondheid en veiligheid Strategische geluidsbelastingskaart 2de fase - 2011 – belangrijke spoorwegen – Lden - contouren dLNE 2 X X

Menselijke gezondheid en veiligheid Strategische geluidsbelastingskaart 2de fase -2011– belangrijke spoorwegen – Lnight - contouren dLNE 2 X X

Menselijke gezondheid en veiligheid Strategische geluidsbelastingskaart 2de fase - 2011– belangrijke en aanvullende wegen – Lden - contouren dLNE 2 X X

Menselijke gezondheid en veiligheid Strategische geluidsbelastingskaart 2de fase - 2011– belangrijke en aanvullende wegen – Lnight - contouren dLNE 2 X X

Statistische Eenheden Statistische sectoren 2001 NIS 3 X

Topografie Topokaart 100000 (1986-1990) AGIV 2 X

Topografie Topokaart 100000 (2008) AGIV 2 X

Topografie Topokaart 10000 numeriek (2009) AGIV 2 X

Topografie Topokaart 100000 zwart-wit (1986-1990) AGIV 2 X

Transportnetwerk Transportnetwerk - tunnels en bruggen AGIV 5 X

Transportnetwerk Gewestwegen beheerder AWV 5 X

Transportnetwerk Transportnetwerk gewestwegen volgens indeling structuurplan Vlaanderen AWV 5 X

Transportnetwerk Gewestwegen route AWV 5 X

Transportnetwerk NavStreets Raster AGIV 2 X

Transportnetwerk NavStreets Raster 1500000 AGIV 2 X

Transportnetwerk NavStreets Raster 150000 AGIV 2 X

Transportnetwerk NavStreets Raster 15000 AGIV 2 X

Transportnetwerk NavStreets Raster 500000 AGIV 2 X

Transportnetwerk NavStreets Raster 50000 AGIV 2 X

Transportnetwerk NavStreets Raster 5000 AGIV 2 X

Transportnetwerk Transportnetwerk - spoorwegen AGIV 5 X

Transportnetwerk Wegsegmenten AGIV 5 X

Transportnetwerk Transportnetwerk - wegknooppunten AGIV 5 X
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Overzicht ontsloten datasets 2014 

 

thema titel eigenaar prioriteit intern publiek

Beschermde Gebieden Erkende natuurreservaten ANB 3 2013 X

Beschermde Gebieden Uitbreidingszones erkende en Vlaamse natuurgebieden ANB 3 X X

Beschermde Gebieden Geschikte uitbreidingslocaties voor Europees beschermde habitats en soorten, 

lijnobjecten (Voorlopige IHD zoekzones)

ANB 3

X X

Beschermde Gebieden Geschikte uitbreidingslocaties voor Europees beschermde habitats en soorten 

(Voorlopige IHD zoekzones)

ANB 3

X X

Energie Resources Windturbines dRV 5 X X

Kadastrale Gegevens CADMAP Niet eenduidig geïdentificeerderde kadastrale percelen 2013 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Kadastrale nummers 2013 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene lijnen 2013 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene polygonen 2013 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Algemene punten 2013 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Infolijnen 2013 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiemlijnen 2013 AGIV 1 X

Kadastrale Gegevens CADMAP Toponiempunten 2013 AGIV 1 X

Nutsdiensten en overheidsdiensten Zendantennes dLNE 5 X X

Topografie Topokaart 100000 zwart-wit transparant (1986-1990) AGIV 2 X

Transportnetwerk Km en hm aanduidingen AWV 2 X X
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9 Bijlage 2 Detailoverzichten taken componentenbeheer 
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Overzicht uitgevoerde taken mbt componentenbeheer 2012  

Onderstaande grafiek toont het aantal dagen gewerkt per taak (bron: JIRA)
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Overzicht uitgevoerde taken mbt componentenbeheer 2013 

Onderstaande grafiek toont het aantal dagen gewerkt per taak (bron: JIRA) 
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Overzicht uitgevoerde taken mbt componentenbeheer 2014 

Onderstaande grafiek toont het aantal dagen gewerkt per taak (bron: JIRA) 
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10 Bijlage 3 Detailoverzichten taken communicatie 
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Overzicht uitgevoerde taken mbt communicatie 2013  

Onderstaande grafiek toont het aantal dagen gewerkt per taak (bron: JIRA) 
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Overzicht uitgevoerde taken mbt communicatie 2014 

Onderstaande grafiek toont het aantal dagen gewerkt per taak (bron: JIRA) 

 


