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De GI-gemeenschap in Vlaanderen lijkt het  

er over eens te zijn, dat meer samenwerking de 

sleutel is tot een succesvolle Vlaamse Geodata Infrastructuur. Logischerwijs 

zou mogen worden verwacht, dat zo’n eensgezindheid vanzelf leidt tot een 

vlotte onderlinge afstemming en een gesmeerd lopende uitwisseling van 

geodata. In de praktijk liggen de kaarten iets moeilijker.
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Vlaamse Geodata Infrastructuur: 
eensgezindheid, maar geen samenwerking

door Ezra dessers *

Een van de kernspelers is vanzelfsprekend het 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen 
(AGIV), het vroegere Ondersteunend Centrum GIS 
Vlaanderen. Het AGIV is al sinds 1996 de facto de 
belangrijkste trekker en realisator van de Vlaamse 
Geodata Infrastuctuur. In die rol kan het AGIV de 
pluimen op haar hoed steken voor heel wat geslaagde 
realisaties. Tegelijkertijd lijkt het AGIV ook de rekening 
gepresenteerd te krijgen voor zowat alles wat er niet 
goed loopt in de ontwikkeling van de Vlaamse Geodata 
Infrastructuur.
Over het algemeen is er veel lof voor de fundamenten 
van de Vlaamse Geodata Infrastructuur, die in 
belangrijke mate door het AGIV gelegd zijn. In 
de eerste plaats is het bestaan van het officiële 
samenwerkingsverband GIS Vlaanderen belangrijk voor 
de samenwerking tussen de overheidsorganisaties 
op verschillende bestuurlijke niveaus. Het biedt een 
forum waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Zo wordt GIS-

Vlaanderen een voorbeeld voor het hele e-government 
in Vlaanderen genoemd. 
De potentiële rol van GIS Vlaanderen als 
overkoepelende beleidsmaker wordt groot geacht. 
Ook de wettelijke verankering van GIS Vlaanderen in 
het ‘GIS-decreet’, dat al sinds 2000 van kracht is, wordt 
als een fundamentele realisatie beschouwd. Hetzelfde 
geldt voor het bestaan van het AGIV: Vlaanderen brengt 
er heel wat mensen en middelen samen om gestalte 
te geven aan een Vlaamse Geodata Infrastructuur. Ook 
de beschikbaarheid van referentiedatasets tegen een 
betaalbare prijs – vaak zelfs gratis – kan op algemene 
goedkeuring rekenen.
Maar men is zeker niet onverdeeld positief. Een 
veelgehoorde kritiek is dat AGIV zich te veel met 
de aanmaak en verspreiding van geografische data 
bezighoudt, zonder veel aandacht voor mechanismen 
om die datasets ook actueel te houden. AGIV houdt 
zich dan weer te weinig bezig met het coördineren, 

faciliteren en ondersteunen van de deelnemers aan het 
samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen. Kortom, teveel 
gericht op geodata en te weinig op samenwerking? 

Geodata
Er is algemene overeenstemming over het principe dat 
men zelf geen data verzamelt of aanmaakt die elders al 
beschikbaar zijn. Op termijn zou dit moeten leiden tot 
authentieke datasets waar iedereen gebruik van maakt, 
zonder ze nog te moeten bewerken voor eigen gebruik. 
Maar omdat we nog niet zover zijn, creëren en beheren 
veel organisaties nog steeds hun eigen datasets. 
Externe datasets, zoals die van het AGIV, worden vaak 
gebruikt om de eigen data te corrigeren of aan te 
vullen. In elk geval worden die datasets geconverteerd 
naar, en soms zelfs geometrisch ingepast in de eigen 
(basis)data. 
De integratie van externe datasets in de eigen systemen 
kost veel energie. Mogelijk kunnen geowebservices 
hier een oplossing voor bieden. Hoewel er nog 
weinig of geen geowebservices operationeel zijn, 

is iedereen het er over eens dat ze in de nabije 
toekomst een fundamentele rol zullen spelen in de 
GDI-ontwikkelingen. Net zoals bij het fysiek verwerven 
van externe datasets, blijft ook hier de vraag in welke 
mate een service rechtstreeks inplugbaar zal zijn in het 
interne systeem van een organisatie. Wanneer er alsnog 
conversie of inpaswerk bij komt kijken, heb je niets 
aan een service. Tenzij ook de nodige harmonisatie- of 
transformatieservices beschikbaar zullen komen, maar 
zover zijn we nog niet meteen.
Opvallend is verder, dat het extern verwerven van 
datasets vrij algemeen verspreid is, net zoals het 
zelf aanmaken van data. Denk bijvoorbeeld aan een 
gemeente die zelf een basiskaart onderhoudt en 
verder een aantal AGIV-datasets gebruikt. Meestal 
zal die gemeente geen structurele, wederzijdse 
data-uitwisseling met andere organisaties kennen, 
en wellicht voert ze ook geen actief beleid om de 
zelf aangemaakte basiskaart zo breed mogelijk te 
verspreiden. Data-uitwisseling gebeurt immers veel 
minder frequent dan data-verwerving. Als het dan 
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