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Weg met de atlas …  
hier is Geopunt
Laura D’heer

Sinds 28 november 2013 is www.geopunt.be het unieke 
geoportaal van de Vlaamse overheid waarop alle mogelijke 
beschikbare geografische informatie voor burger, bedrijf 
en overheid wordt gebundeld. Het laagdrempelige gebruik 
van geografische informatie staat centraal. Dat kan door 
het online samenbrengen van geografische gegevens over 
Vlaanderen op een slimme en gebruiksvriendelijke manier. 

Minister-president Kris Peeters: Geopunt had meteen een 
flinke primeur door de zeer recent afgewerkte ‘basiskaart’ toe-
gankelijk te maken voor elke burger in Vlaanderen. Wie deze 
erg gedetailleerde kaart online raadpleegt op Geopunt, vindt 
behalve luchtfoto’s vooral betrouwbare en actuele informatie 
over percelen, gebouwen, adressen, wegen, waterlopen. De 
nauwkeurigheid van die informatie gaat véél verder dat wat 
de burger nu kent onder de vorm van een stafkaart, commer-
ciële initiatieven, of bv. het kadasterplan. Naast de Vlaamse 
overheden is de nutsector, die dit mee mogelijk maakte door 
middel van cofinanciering, de belangrijkste gebruiker van de 
basiskaart voor het nauwkeurig positioneren van hun kabels 
en leidingen. De lancering van deze gloednieuwe Geopunt-site 
sluit nauw aan bij de doelstellingen van Vlaanderen In Actie 
(VIA), waarbij onder meer wordt gestreefd naar een gericht 
innovatiebeleid. De lancering van deze site toont aan dat de 
Vlaamse overheid niet alleen innovatie stimuleert, maar er 
ook actief in participeert. Geopunt is een innovatieve website 
die een maatschappelijk en economisch hefboomeffect kan ge-
nereren, waardoor er ook realisaties kunnen volgen in andere 
beleidsdomeinen. Geopunt kan dan ook terecht een innova-
tieknooppunt worden genoemd.

1	 wat	is	geopUnt?
Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische over-
heidsinformatie. Het portaal richt zich met een uitgebreid 
data-, diensten- en toepassingenaanbod naar een breed en 

divers publiek. Van burgers op zoek naar een geschikte 
bouwgrond tot de GIS-coördinator of het studiebureau 
dat een milieustudie wenst uit te voeren. Het geoportaal 
maakt laagdrempelig gebruik van geografische informatie 
door zowel overheidsinstanties, burgers, organisaties als 
bedrijven mogelijk. Maatschappelijk relevante geografi-
sche gegevens en diensten worden op een slimme en ge-
bruiksvriendelijke wijze bijeengebracht. Alle componen-
ten (metadatacataloog, downloadapplicatie, e-commerce-
applicatie, data en netwerkdiensten) worden rechtstreeks 
en geïntegreerd aangeboden. Het geoportaal vormt het 
Vlaamse knooppunt in een Europese geografische data-
infrastructuur en voldoet aan de vereisten van de Europese 
INSPIRE richtlijn.

1.1	 Geopunt,	een	instrument	voor	de	burger,	
de	overheid	en	de	bedrijven

Geografische informatie speelt een zeer belangrijke rol in 
bijna alle ruimtelijke disciplines en werkvelden. Geopunt 
maakt het mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen 
te combineren en inzicht te krijgen in de waarde, de eigen-
schappen en de bruikbaarheid van het terrein. Een burger 
op zoek naar een bouwgrond of woning kan naar een ge-
schikte locatie zoeken in functie van de nabijheid van scho-
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len, kinderopvang, openbaar vervoer ... Een bedrijf kan op 
zoek gaan naar een geschikte bedrijfs- of winkellocatie op 
basis van demografische gegevens, mobiliteit, beschikbaar-
heid van bedrijventerreinen …

Wijzigingen in bijvoorbeeld adressen, straten en ruim-
telijke bestemmingen worden vaak geïnitieerd op lokaal 
niveau. Gemeenten zijn dus de beste partij om die wijzi-
gingen te registeren en bij te houden. Andere gegevens 
zoals fietsroutenetwerken en gewestwegen worden door 
provincies en het Vlaams gewest beheerd. Door het voor-
zien van een geografische data-infrastructuur die tege-
moet komt aan de noden van de verschillende besturen 
kan de gegevensuitwisseling en de samenwerking tussen 
de verschillende besturen vlotter verlopen. Hierdoor kun-
nen gegevens sneller geactualiseerd, verwerkt en ter be-
schikking gesteld worden via Geopunt. Dit leidt tot een 
beter en sneller beslissingsproces binnen de overheid, en 
uiteindelijk tot een betere dienstverlening voor de burger 
en de bedrijven.

Bij het plannen en uitvoeren van wegenwerken moet 
een infrastructuurbeheerder of het uitvoerend bureau 
vandaag te rade gaan bij verschillende overheden om de 
noodzakelijke informatie te bekomen. Door een gecen-
traliseerde toegang tot de beschikbare informatie zal het 
veel gemakkelijker zijn om de relevante informatie op te 
sporen en aan te wenden. De kosten dalen en zowel het 
bedrijfsleven als de overheid halen hier voordeel uit. Het 
wegwerken van toegangsdrempels tot de informatie zal de 
werkzaamheden vlotter laten verlopen zodat ook de maat-
schappelijke hinder beperkt wordt. Naast het bestaande 
KLIP-platform (Kabel- en Leidinginformatieportaal) en GI-
POD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) voor 
professionele partners werd de publieke dienstverlening 
rond innames (werken en manifestaties zoals markten, 
kermissen enz.) al geïntegreerd in de Hinder in kaart-toe-
passing binnen Geopunt.

1.2	 Geopunt,	het	venster	op	de	Vlaamse	Geo-
grafische	Data-infrastructuur	(GDI-Vlaan-
deren)

Sinds 1995 bestaat er een samenwerkingsverband voor 
geografische informatie binnen de Vlaamse overheid. Dit 
is het GDI-Vlaanderen. Dit is meer dan een samenwerking 
tussen enkele grote GIS-spelers binnen de overheid. Het 
GDI-Vlaanderen beschikt over een volwaardig wetgevend 
kader dat vorm geeft aan het geografische databeleid bin-
nen de Vlaamse overheid. Binnen het GDI-Vlaanderen 
samenwerkingsverband worden zowel de overheid (via de 
stuurgroep), de nutssector (via de GRB-raad) als de private 
en academische sector (via de GDI-raad) betrokken bij de 
aansturing. Omdat sturen en coördineren niet hetzelfde is, 
werd vanaf het begin een uitvoerend orgaan verantwoorde-
lijk gesteld voor het operationaliseren en het coördineren 
van het GDI-Vlaanderen. Dat is het AGIV (Agentschap voor 

Geografische Informatie Vlaanderen). Gedurende de laatste 
19 jaar heeft het AGIV tal van partners geholpen bij het 
opbouwen en ontsluiten van hun geodata.

Geopunt is het portaal van het samenwerkingsverband voor 
geografische informatie binnen de Vlaamse overheid, GDI-
Vlaanderen (GDI staat voor Geografische Data-infrastruc-
tuur). Het portaal biedt de gebruiker de mogelijkheid om 
geografische informatie, die door de verschillende data- en 
dienstenleveranciers in Vlaanderen worden aangeboden, te 
zoeken, te visualiseren en af te laden. In de rol van geogra-
fische dienstenintegrator en als uitvoerend orgaan van het 
samenwerkingsverband GDI-Vlaanderen staat het Agent-
schap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) 
in voor de realisatie en het onderhoud van Geopunt. De 
opdracht van het AGIV om Geopunt uit te bouwen, is de-
cretaal vastgelegd in het GDI-decreet. 

De Vlaamse Regering realiseerde met het GDI-decreet ook 
de omzetting van de Europese INSPIRE-richtlijn. Deze 
richtlijn voorziet in de uitbouw van een grensoverschrij-
dende Europese geografische data-infrastructuur. Het is 
belangrijk dat de geografische informatie die noodzake-
lijk is voor het algemene belang, ter beschikking wordt 
gesteld aan, en vlot raadpleegbaar is voor alle bestuurs-
niveaus: zowel binnen Vlaanderen en België als binnen 
de Europese Unie. Bovendien is een brede toegang tot 
die geografische gegevens voorzien voor de burger. Op 
het vlak van de uitbouw van geografische gegevens is de 
Vlaamse overheid trouwens één van de pioniers in Euro-
pa. Het belang van geografische gegevens voor overheid, 
bedrijven en de burger neemt almaar toe. Verantwoorde 
besluitvorming inzake grondgebonden materies slaagt 
alleen als ze kan steunen op tijdige, volledige, actuele, 
juiste en betrouwbare informatie. Het plannen van een 
nieuwe woonwijk, het uitstippelen van een fietsroutenet-
werk, het bepalen van de milieu-impact bij belangrijke in-
frastructuurwerken, en de gezondheidsindicatoren in een 
ruimtelijk verband, zijn slechts enkele voorbeelden van 
toepassingen waarbij de beschikbaarheid van accurate 
geografische gegevens onmisbaar zijn bij de ondersteu-
ning van beleidskeuzes. Het GDI-decreet is opgebouwd 
rond het concept ‘authentieke geografische gegevens’. Dit 
zijn gegevens waarvan de Vlaamse Regering de actuali-
teit, nauwkeurigheid en volledigheid heeft gecertificeerd. 
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Twee andere cruciale concepten van het nieuwe decreet 
zijn het “decentrale beheer” en de ‘meervoudige’ toegang. 
Dit betekent dat geografische gegevens beheerd worden 
op het bestuurlijke niveau waar dat het meest efficiënt 
kan, maar dat de gegevens vervolgens wel maximaal wor-
den gedeeld via een netwerkmodel. Dit moet leiden tot 
een grotere efficiëntie bij de werking van de overheid en 
de contacten met de burger.

2	 vlaamse	Basisregistraties	Binnen	De	
geografische	Data-infrastrUctUUr

Op het grootschalig niveau is het Grootschalig Referentie-
bestand (GRB) en het Centraal Referentieadressenbestand 
(CRAB) gebiedsdekkend beschikbaar. Op het middenscha-
lig niveau zijn er luchtopnames (orthofoto’s) die vanaf 2013 
jaarlijks gevlogen worden en de Vlaamse Hydrografische 
Atlas. Hiermee beschikt de Vlaamse overheid binnen GDI-
Vlaanderen over een datareferentiekader in eigen beheer 
en in eigendom, waarvan de kwaliteit en het onderhoud 
gegarandeerd wordt. Binnen GDI-Vlaanderen worden voor 
alle geodata ook metadata aangemaakt die dit beschrijven. 
Een gebruiker weet dus te allen tijde wat de kwaliteit van de 
geodata is waarmee hij aan de slag gaat en of deze geodata 
geschikt is voor zijn specifieke gebruik. Efficiëntie wordt 
niet enkel bereikt met snelle oplossingen of mashups zo-
als men dikwijls laat uitschijnen. Deze kunnen hun meer-
waarde hebben, maar zullen zelden bijdragen tot structu-
rele verbetering van de efficiëntie en samenwerking. Het is 
belangrijk dat er een Vlaams geodatareferentiekader is en 
dat dit gedragen wordt door de hele Vlaamse overheid. Het 
achterliggende principe van eenmalige aanmaak – meer-
voudig gebruik is nu al kosten- en procesefficiënt en deze 
efficiëntie kan alleen maar verhogen naarmate het gebruik 
van dit referentiekader stijgt binnen de Vlaamse over-
heid. Het gebruik van een gemeenschappelijke referentie 
is de garantie voor de geometrische interoperabiliteit van 
de verschillende afgeleide geodata. Met andere woorden, 
als iedereen dezelfde basiskaarten gebruikt om zijn eigen 
geometrie in te tekenen of af te bakenen, dan is de garan-
tie hoger dat die data onderling bruikbaar is. Wat betreft 
de uitwisselbaarheid, worden binnen de GDI-Vlaanderen 

specificaties opgesteld zodat de interoperabiliteit ook daar 
gegarandeerd wordt. 

3	 geopUnt:	waarom	moeilijk	Doen	als	het	
ook	makkelijk	kan?

Geopunt bestaat uit:
• de Geopunt-kaart met verschillende kaarttoepassingen 

(kaart, kaart pro, historische kaart, hinder in kaart …) ge-
richt op gebruikers met verschillende behoeften en ach-
tergrond (van specialist tot leek);

• de Geopunt-catalogus: een laagdrempelige productcata-
logus waarin je kan grasduinen doorheen het beschik-
bare aanbod;

• de GeowIJzer waar je als geïnteresseerde of ervaren ge-
bruiker kan verdiepen in de achtergrondinformatie, tech-
nische richtlijnen en aanbevelingen.

Hiermee wordt het grootste deel van de behoeften van de 
gebruikers afgedekt, en dat zonder GIS of knip- en plak-
werk van url’s om geowebservices te kunnen benutten.

Geopunt werd dus niet alleen ontwikkeld met het oog op 
de geosector. Mensen die dagelijks nadenken over de op-
timalisering van GIS-gebruik, zijn gewend aan complexe 
interfaces en omslachtig zoeken. Met Geopunt wordt het 
maatschappelijk en economisch rendement van geo-infor-
matie sterk vergroot via een breed en eenvoudig aanbod. 

Bij het Agentschap voor Geografische Informatie in Vlaande-
ren zijn voor de professionele gebruiker al honderdtwintig da-
tasets beschikbaar via www.agiv.be. Dit aanbod wordt via Geo-
punt verder uitgebouwd in samenwerking met de GDI-Vlaan-
deren deelnemers. Ook het aanbod aan webservices werd sterk 
uitgebreid en wordt via Geopunt centraal ontsloten.

Bijzonder is dat de Geopunt-kaart door eenieder zonder veel 
GIS-kennis te gebruiken is. Men gaat naar www.geopunt.be 
en krijgt dan een scherm dat ongeveer hetzelfde werkt als 
Google of Bing Maps. Het volstaat om een adres, interes-
sante plaats (school, kinderopvang …) of coördinaat in te tik-
ken, of een locatie op de kaart van Vlaanderen aan te duiden. 
Luchtfoto’s worden binnen de 1 à 2 seconden getoond dank-
zij snelle tegeldiensten, en dat geldt ook voor het GRB. Via 
een navigatiemenu ziet de gebruiker vervolgens wat er aan 
informatie beschikbaar is. De gebruiker kan onder andere 
het GRB, de Navteq wegenkaart, of jaarlijks verse luchtfoto’s 
als ondergrond nemen, alle themalagen die beschikbaar zijn 
over elkaar leggen, spelen met de transparantie, printen enz.
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3.1	 Een	schat	aan	data

De Geopunt-kaart draait om generieke overheidsinfor-
matie, dus informatie die voor veel mensen relevant kan 
zijn. Een ICT- of GIS-medewerker kan verder zoeken in 
de uitgebreide catalogus om zo nog veel meer elektroni-
sche diensten te kunnen oproepen of data te downloaden. 
Er zijn veel gegevens beschikbaar. Om te beginnen, alle 
beschikbare geodata binnen de Vlaamse overheid, maar 
óók niet typische geodata die aan een locatie of een adres 
kunnen worden gekoppeld en als POI (Place Of Interest) be-
schikbaar worden gesteld.

Er zijn grenzen aan het informatieaanbod. Een POI object 
heeft een label dat via een pop-up te zien is, bijvoorbeeld 
‘kinderdagverblijf’, en dan een beperkt aantal sublabels, 
zoals de naam en een adres. Wil men meer weten, dan 
moet men zich wenden tot de data-eigenaar, in dit geval 
Kind en Gezin. Bij elke POI komt er een link naar de origi-
nele databron.

In de toekomst krijgt elk POI object een identificator in de 
vorm van een unieke url, zodat andere gegevens en toe-
passingen naar het object kunnen verwijzen aan de hand 
van deze unieke url. Het gebruik van POI laat toe om be-
schikbare overheidsdata samen te zien en te combineren 
binnen de Geopunt-kaart, ongeacht het thema of het be-
leidsdomein (Welzijn, Gezondheid en Gezin, Onderwijs, 
Mobiliteit …) waartoe de informatie behoort. POI’s zullen 
kunnen gezocht worden binnen een regio, rondom een 
perceel, op een route ... Het moeizaam achterhalen van in-
formatie, om die vervolgens pas na veel werk betekenisvol 
te kunnen combineren, ligt definitief achter ons. In eerste 
instantie worden via POI’s gegevens van openbare instel-
lingen ontsloten die bronhouder zijn van registraties rond 
ziekenhuizen, crèches, scholen, recreatiegebieden, vesti-
gingsplaatsen van vrije beroepen …

Op vraag van de gebruikersgemeenschap werd eveneens 
een aanbod aan historische data door het AGIV gebruiks-

klaar gemaakt. Men kan via de Reis door de tijd-toepassing 
in Geopunt heel eenvoudig de ontwikkeling van een indivi-
duele locatie volgen via onder andere de Fricx- en de Ferra-
ris-kaart uit de 18e eeuw, de topografische Vandermaelen- 
en kadastrale Popp-kaarten uit de 19e eeuw en beschikbare 
luchtfoto’s vanaf eind jaren ’80. Ook met de Vergelijk kaar-
ten-toepassing kan de huidige situatie met de historische 
kaarten vergeleken worden. Maar deze toepassing laat ook 
toen om met andere kaarten een vergelijking uit te voeren.

Vanaf midden juni 2014 is ook de Hoogtekaart beschikbaar 
als toepassing in de Geopunt kaart. De hoogtegegevens, die 
in de loop van 2014 met nieuwe gegevens zullen worden 
aangevuld, zijn ook in alle toepassingen en de Geopunt 
kaart zelf te vinden via de tool Hoogteprofiel.

3.2	 Op	zoek	naar	data,		
diensten	en	toepassingen

Welke geografische informatie is beschikbaar? Waar is die 
te vinden en hoe actueel of betrouwbaar is deze informatie? 
Zijn er raadpleeg- of downloaddiensten beschikbaar voor 
deze informatie? De publicatie van metadata in een catalo-
gus maakt het aanbod zichtbaar en te bevragen. Metadata 
gidst de gebruiker doorheen de beschikbare informatie, 
voorkomt dubbele inwinning en beheer van data en zorgt er-
voor dat geografische informatie snel kan worden gevonden.

Metadata worden in Geopunt op twee manieren ontsloten 
naar het publiek:

• Enerzijds is er het Geopunt-metadatacenter (http://
metadata.geopunt.be), de centrale voorziening voor het 
beschrijven en ontsluiten van geografische gegevens in 
Vlaanderen. Het Geopunt-metadatacenter bevat het over-
zicht van beschikbare geografische datasets en services 
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en richt zich naar de meer gespecialiseerde gebruiker die 
behoefte heeft aan gedetailleerde beschrijvingen van da-
tasets, datasetseries en services.

• Aan de andere kant is er de Geopunt-catalogus (http://
www.geopunt.be/catalogus), die zich met een eenvoudi-
ge gebruikersinterface en een samenvatting van de me-
tadata richt tot een breed publiek. De Geopunt-catalogus 
vertaalt de metadata uit het Geopunt-metadatacenter 
naar een toegankelijke synthese, net zoals dat het geval is 
bij de flaptekst van een boek. 

3.3	 Meerwaarde	door	integratie	en	innovatie

Gebruikers kunnen de functionaliteit van Geopunt breed 
gebruiken in hun organisatie. Men kan met weinig moeite 
de gratis en actuele dataservices betrekken vanuit Geopunt 
en integreren in front- en backend processen, in plaats van 
zelf databases op te bouwen en bij te moeten houden. Bo-
vendien zullen buitendienstmedewerkers behoefte krijgen 
aan applicaties die nóg eenvoudiger zijn dan bijvoorbeeld 
de Geopunt-kaart. Om aan deze behoefte tegemoet te ko-
men, kunnen mobiele apps gebouwd worden bovenop 
de Geopuntdiensten die toegespitst worden op de noden 
van de brandweer, de nutssectoren, de aannemers, ... Men 
zal steeds vaker gewoon een POI willen aanklikken op de 
smartphone of de tablet om locatiespecifieke contextuele 
informatie op te vragen.

Het uitgangspunt voor Geopunt is eenvoud en gebruiks-
vriendelijkheid. Als de leek met Geopunt aan de slag kan, 
dan kan elke professional er zeker zijn weg in vinden. Nu 
de data laagdrempelig aangeboden worden, zien we dat 
steeds meer organisaties de weg naar onze services vinden 
en die integreren in hun backoffice. Twee voorbeelden: een 
drinkwatermaatschappij doet dat in hun applicaties voor 
planaanvragen. Binnen het project digitale bouwaanvraag, 
dat het bouwaanvraagproces digitaliseert en stroomlijnt, 
worden zowel de achtergrondlagen als de contouren van de 
gebouwen en percelen uit het GRB gebruikt.

Misschien niet voor echte beginners, maar men kan in de 
Geopunt-Kaart Pro-toepassing tevens een eigen datalaag 
opladen om in een kaartje te combineren met wat in Geo-
punt wordt aangeboden. Geowebservices (WMS) kunnen 
rechtstreeks opgeladen worden. Tegen eind 2014 zullen ge-
gevens zonder georeferentie aan de hand van het Centraal 
Referentieadressenbestand (CRAB) kunnen gegeocodeerd 
worden en toegevoegd aan Geopunt. Daarnaast zullen ge-
bruikers ook hun eigen gegevens kunnen opladen naar 
Geopunt en de kaart vervolgens delen, printen of verwer-
ken in een rapport.

3.3.1	 Geopunt	plug-ins

Om GIS-gebruikers binnen en buiten de Vlaamse overheid 
dezelfde functionaliteit ter beschikking te stellen als aange-
boden in Geopunt op een eenvoudige manier, ontwikkelt 
het AGIV kant-en-klare software plug-ins die deze functio-
naliteit geïntegreerd aanbieden binnen de meest gangbare 
GIS-desktopomgevingen. Op basis van voorafgaand over-
leg met de GDI-Vlaanderen-gemeenschap werd volgende 
GIS-software geselecteerd: Quantum GIS (QGIS) v2.0 Du-
four en ESRI ArcMap v10. De Quantum GIS plug-in (Geo-
punt4QGIS) wordt ontwikkeld als open source. Dit biedt 
meteen een mooie instap voor ontluikende GIS-specialis-
ten om gratis de wereld van het GIS te verkennen. Naast de 
plug-in zal ook de code van de plug-in publiek beschikbaar 
gesteld te worden, zodat ook Geo-ICT- en ICT-specialisten 
en studenten snel kunnen meestappen in het optimaal in-
zetten van de beschikbare Geopunt diensten. De Quantum 
GIS plug-in zal beschikbaar komen in de loop van de zo-
mer 2014, de ESRI-plug-in tegen eind 2014. 

3.3.2	 Geopunt	API

Het merendeel van de geografische gegevens op Geopunt 
zijn ook beschikbaar als publieke webservices, aangeboden 
door databeheerders binnen de Vlaamse overheid. Via de 
Geopunt-catalogus kan je gericht zoeken in het diensten-
aanbod. Er wordt ook een publieke generieke Geopunt-
API aangeboden, die voorziet in: geolocatie op basis van 
CRAB-adressen en POI’s, geocoding op basis van CRAB, 
POI, metadata zoekdienst, kaartdiensten (mini-maps, kaar-
ten delen …) en een hoogteprofieldienst op basis van het 
Digitaal Hoogtemodel. Deze API verlaagt de drempel voor 
applicatieontwikkelaars binnen bedrijven en openbare be-
sturen om geo-informatie in hun eigen toepassingen en 
processen te integreren. Mobiele, web- en bedrijfstoepas-
singen kunnen snel en tegen een lage kost ontwikkeld wor-
den op basis van het online geografisch dienstenaanbod in 
Geopunt.

De Geopunt-diensten en hun interfaces zullen gedocumen-
teerd worden in de GeowIJzer als leidraad bij het gebruik. 
De diensten zijn nu al beschikbaar en worden gebruikt in 
de Geopunt-website, -metadatacenter, -kaart en -catalogus 
componenten.
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3.3.3	 Geavanceerd	geografisch	zoeken	met	de	Geo-
locatie-API	

De Geolocatie-API biedt de mogelijkheid om adressen, per-
celen, POI en coördinaten op te zoeken. Surf naar http://
loc.api.geopunt.be/geolocation/Suggestion? en http://loc.
api.geopunt.be/geolocation/Location?.

Het GDI-Vlaanderen-aanbod kun je integreren in je toe-
passing met de Geopunt-zoekdienst. Het Geopunt-me-
tadatacenter biedt een “OGC Catalog Service for the Web” 
(CSW) interface aan waarmee je metadata kan bevragen en 
opvragen: https://metadata.geopunt.be/zoekdienst/srv/
dut/csw?.

De POI-API ontsluit het POI overheidsaanbod, aangevuld 
met commerciële POI. De publieke POI’s mogen herge-
bruikt worden, de commerciële POI’s niet: http://poi.api.
geopunt.be/core?.

De Geopunt-kaart is meer dan een grafische interface. De 
kaart-API laat toe om specifieke Geopunt-toepassingen op te 
starten en WMS’en (OGC Web Map Services) op te laden aan 
de hand van URL-parameters. In de zomer van 2014 wordt 
deze interface verder uitgebreid met mini-maps die in de 
eigen website kunnen geïntegreerd worden en toelaten om 
data en functionaliteit te configureren naar eigen wensen. 
Opstarten van een specifieke toepassing: http://www.geo-
punt.be/kaart?viewer=Historische_kaart_app/index.html. 
Een eigen laag toevoegen aan de Geopunt-kaart: http://
www.geopunt.be/kaart?type=dataset&data=[{‘type’:’ 
‘WMS-1.3.0-http-get-map’,’url’:’http://geo.agiv.be/ogc/
wms/product/ANB?request=GetMap&version=1.3.0&servi
ce=wms’,’layers’:[{‘id’:’VenIvon’,’title’:’VEN en IVON’}]}] .

Kom eens kijken op www.geopunt.be en sta versteld van 
de unieke mogelijkheden! Meer weten? Wie in een noten-
dop een beleving wenst van Geopunt, kan kijken naar onze 
Geopunt film via http://www.geopunt.be/over-geopunt/
geopunt-film. Vragen kunnen steeds gesteld worden via 
geopunt@agiv.be.




