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Om de ruimtelijke statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beter te ontsluiten worden 

geografische webservices, zogenaamde “geoservices” aangeboden. Om deze geoservices ook direct op 

de website van het CBS (www.cbs.nl) te  bekijken heeft het CBS eigen viewers gebouwd. Bovendien kan 

iedereen de achterliggende gegevens downloaden. Deze download- en viewservices worden ontsloten via 

open standaarden.

INSPIRE stelt geoservices 
verplicht
Het Europese project INSPIRE is een grote 

stimulans geweest voor het CBS om 

geoservices te ontwikkelen. INSPIRE heeft 

als doel ruimtelijke data beter en vergelijk-

baar over de lidstaten te ontsluiten door 

uniforme standaarden vast te stellen voor 

data en geoservices. Het CBS beheert data 

voor drie INSPIRE thema’s - bodemgebruik, 

statistische eenheden en demografie - en 

is daarom vermoedelijk verplicht om deze 

voor het einde van  als geoservices te 

ontsluiten: “vermoedelijk”, omdat de offici-

ele aanmerking in Nederland op moment 

van schrijven plaatsvindt. 

Een tweede reden om geoservices te 

ontwikkelen is, dat ruimtelijke datasets 

door hun aard en omvang niet als kaart te 

publiceren zijn via StatLine, de elektroni-

sche online databank van het CBS  

(http://statline.cbs.nl/). Geoservices 

bieden hiervoor een uitkomst.

Om een indruk te krijgen van de gevolgen 

van INSPIRE is het CBS gestart met het opzet-

ten van geoservices op basis van ArcGIS 

Server. In juni  werden de eerste twee 

datasets ontsloten: “Bodemgebruik ” 

en “Wijken en Buurten ”. Inmiddels zijn 

daar de volgende services bijgekomen:

Bodemgebruik ;

Bevolkingskernen  en ;

Wijken en Buurten ,  en ;

Vierkanten (grids  x  meter) met 

bevolkingstotalen van  t/m .

Om deze services vindbaar te maken zijn 

de metadata van de data en de services 

gepubliceerd in het Nationaal Georegister  

(www.nationaalgeoregister.nl). Om de 

bezoekers van de CBS-website ook toegang 

tot de geoservices te bieden, heeft het CBS 

ook eigen geoviewers gebouwd die beschik-

baar zijn via www.cbs.nl/geoservices. 

Bijzonder aan de geoservice  “Wijken 

en Buurten” is, dat deze gebruik maken 

van Styled Layer Descriptor (SLD), een 

aanbeveling van het Open Geospatial 

Consortium (OGC) om de kaartopmaak 

van geografische informatie op een stan-

daard manier op te slaan. Voor een groot 

deel van de attributen van de geoservice 

“Wijken en Buurten” is per attribuut een 

kaartopmaak ontworpen en opgeslagen 

als SLD. De geoviewer van het CBS maakt 

hier gebruik van, waardoor de gebruiker 

verschillende kaartopmaken per thema 

kan bekijken. Figuur  geeft aan hoe de 

gegevens over bevolkingsdichtheid kun-

nen worden getoond in de geoviewer van 

het CBS.

Leerpunten
Het genereren van geoservices lijkt 

simpel: next, next, finish… Voordat je zo 

ver bent, moet echter van alles aan opties 

worden gekozen en vastgesteld. Een paar 

aandachtspunten:

Kaartopmaak en -projectie
Bij het vaststellen van de kaartopmaak 

speelt de wijze waarop de service zal wor-

den gebruikt een grote rol. Is dat in een 

viewer die de data combineert met ach-

tergrondkaarten, dan dient daar rekening 

mee gehouden te worden bij de opmaak. 

Als de viewer bijvoorbeeld de laag van de 

Fig.  CBS geoservices in het Nationaal Georegister.

16 Geo-Info -



geoservice transparant afbeeldt, dan klopt 

de legenda niet meer altijd. 

Daarnaast leent niet elke geoservice zich 

voor dezelfde functionaliteit en gaat de 

kaartprojectie van de geoservice niet altijd 

samen met die van de viewer. Kortom, 

de viewer en de geoservice hangen met 

elkaar samen. Als bij het opstellen van de 

geoservice niet van te voren bekend is 

welke viewers hem gaan ontsluiten, maakt 

dat de afstemming lastig. Helaas is dat de 

praktijk.

Grootte van de dataset
Een Web Feature Service (WFS) is een aan-

beveling van het OGC bedoeld om data op 

een standaard manier te downloaden. Zeer 

grote datasets, zoals het “Bestand Bodem-

gebruik” met  duizend records, zijn echter 

niet geschikt om als WFS aan te bieden. Het 

downloaden van de gehele dataset duurt 

dan erg lang, als het al lukt. Dit is te voorko-

men door een maximumaantal in te stellen 

voor de te downloaden features, maar dat is 

weer lastig voor gebruikers die toch over de 

gehele dataset willen beschikken. Geluk-

kig biedt INSPIRE de mogelijkheid tot het 

aanbieden van andere downloadmethoden 

zoals via een ZIP-bestand.

Performance
Omdat derden geoservices in applicaties 

kunnen aanroepen, kan het gebruik 

plotseling een stuk groter worden. Tot half 

mei  hadden de geoservices van het 

CBS een beperkt aantal bezoekers per dag, 

maar dat veranderde plots toen op dat 

moment  een website werd gelanceerd, 

die gebruik maakt van de geoservice  “Wij-

ken en Buurten ”. Het aantal bezoeken 

per dag werd hierdoor plotseling  keer 

zo groot, waardoor de service op een 

aantal momenten niet aan de vereiste per-

formance voldeed. De piek bleek tijdelijk 

en het gebruik ligt nu weer iets boven het 

oude niveau, maar de kans op plotseling 

extra dataverkeer blijft uiteraard bestaan 

(figuur ). Daarom - en vanwege de toch 

al verwachte groei van het aantal  geoser-

vices - streeft het CBS naar een robuuste 

beheersomgeving die bovendien aan de 

specificaties van INSPIRE voldoet. Daartoe 

is via het GIS Competence Center van het 

Ministerie van Economische Zaken, Land-

bouw en Innovatie (EL&I) samenwerking 

gezocht met het programma Publieke 

Dienstverlening op de Kaart (PDOK).

Toekomst PDOK
Het programma Publieke Dienstverlening 

Op de Kaart (PDOK) beheert geoservices 

voor verschillende overheden. Hierbij wor-

den standaarden gehanteerd die vanuit 

INSPIRE gelden. 

Inmiddels worden de meeste geoservices 

van het CBS ook aangeboden als PDOK-

service. Het grote voordeel voor het CBS 

Fig.  Bevolkingsdichtheid getoond met een SLD gekoppeld aan de geoservice “Wijken en Buurten”.

Fig.  Extreme toename van het gebruik van de CBS geoservices in mei .
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is, dat ze daarmee directer te vinden zijn 

tussen andere services van de overheid, 

waardoor ze meer gebruikt zullen worden. 

Een ander groot voordeel is, dat het beheer 

van de data slechts op één plek ingericht 

hoeft te worden. De PDOK-services zijn te 

vinden in het Nationaal Geo register (NGR) 

door te zoeken op “PDOK”.

Het CBS is van plan al haar reguliere, 

ruimtelijke publicaties en dus ook die voor 

INSPIRE, via PDOK te gaan publiceren. De 

“oude” server op basis van ArcGIS Server 

zal voorlopig ook nog in stand gehouden 

worden met de al draaiende geoservices, 

echter zonder dat de onderliggende 

dataset worden bijgewerkt. Daarnaast kan 

deze server ook voor snelle, incidentele 

publicaties nog gebruikt blijven worden. 

Aanbod blijft groeien
Het CBS verwacht meer en meer datasets 

te ontsluiten via geoservices. Naast de 

publicatie van bevolkingsaantallen per 

vierkant, ofwel grid, van  bij  meter, 

zullen in de toekomst ook andere statis-

tieken per vierkant gepubliceerd gaan 

worden. Vierkanten hebben het grote 

voordeel dat ze in tegenstelling tot wijken, 

buurten, gemeentes of postcodes niet 

onderhevig zijn aan herindelingen die 

vergelijkingen in de tijd moeilijk maken. 

Verder zullen jaarlijks nieuwe versies 

uitgebracht worden van de geoservices 

voor de Wijk- en Buurtcijfers. Ook zul-

len de verplichte services onder INSPIRE 

geharmoniseerd moeten worden naar de 

INSPIRE richtlijnen volgens de roadmap 

zoals te vinden op geonovum.nl.

Table Joining Services
Tijdens het opstellen van de dataspecifica-

ties voor INSPIRE liepen we tegen het feit 

aan, dat sommige thema’s zoals Popula-

tion Distribution en Human Health alleen 

tabellen betreffen met een link naar een 

geometrie zoals die van Statistical Unit. 

De organisaties die verantwoordelijk zijn 

voor deze tabellen, hebben niet altijd de 

rechten over de geometrie en kunnen dus 

niet zelfstandig een geoservice opzetten. 

Hiervoor zou een Table Joining Service 

(TJS) een uitkomst kunnen bieden.

Wanneer de ene organisatie de geometrie 

serveert en de andere de tabel, dan zou de 

gebruiker via een TJS zowel de geometrie 

als de tabel met attribuutinformatie kun-

nen benaderen.

Recent is er een OGC standaard ontwikkeld 

die hiervoor ingezet zou kunnen worden: 

www.opengeospatial.org/standards/tjs. 

De implementatie van TJS behoeft nader 

onderzoek.

Web Processing Service
Met een Web Processing Service (WPS) 

is het mogelijk om een bepaalde functi-

onaliteit aan te bieden aan de gebruiker, 

anders dan bekijken, bevragen of down-

loaden. Een voorbeeld hiervan is het bere-

kenen van een gemiddelde waarde van de 

elementen binnen een eigen te definiëren 

cirkel op basis van een grid. Het CBS heeft 

hier een pilot voor opgezet. Via het gratis 

te downloaden ArcGIS Explorer is een 

demo WPS aan te roepen met de naam 

circlestatisticsTest. Klik hiervoor op de 

toolbox in ArcGIS Explorer en vul de vol-

gende URL in als naam voor de gevraagde 

server: geoservices.cbs.nl/arcgis/services 

(Dit is niet een URL die direct in te voeren 

is in een browser). 

Conclusie
Het CBS heeft de afgelopen jaren veel 

ervaring opgedaan met het ontwikkelen 

van geoservices. Toch is er nog voldoende 

om verder te onderzoeken zoals de TJS en 

de WPS.

Aan het belangrijkste doel is echter al 

voldaan: de ruimtelijke statistieken van 

het CBS zijn door de inzet van geoservices 

nu beter ontsloten, zeker nu ze ook via het 

NGR te vinden zijn en bij PDOK zijn onder 

gebracht.  

Samenvatting
Het CBS heeft de afgelopen jaren veel ervaring 

opgedaan met het ontwikkelen van geoser-

vices als eerste stap om te gaan voldoen aan 

de INSPIRE verplichtingen, maar ook om de 

ruimtelijke statistieken van het CBS beter te 

ontsluiten. Enkele van die ervaringen worden 

in dit artikel beschreven. Voor de geoservices is 

aansluiting gezocht bij PDOK en is de metadata 

ondergebracht in het Nationaal Geo register. 

Enkele nieuwe ontwikkelingen worden 

beschreven zoals deWeb Processing Service 

voor het serveren van bepaalde functionaliteit 

en de Table Joining Service die goed van pas 

kan komen voor de koppeling van statistiek 

aan de bijbehorende geometrie.

Summary
Statistics Netherlands has acquired significant 

experience over the past few years developing 

geospatial web services. These are not just 

paving the way towards INSPIRE compliance, 

but also to facilitate the publication of spatial 

statistics online. This article looks into some 

of the lessons learnt along the way. Recently, 

the operations of the geospatial web services 

have been handed to the Public Service on the 

Map programme and metadata about these 

services are available through the national 

metadata clearinghouse the National Geo-

Register. The article concludes with a descrip-

tion of some future directions, amongst others 

creating Web Processing Services and Table 

Joining Services.

Fig.  WPS “circlestatisticsTest” in ArcGis Explorer.

18 Geo-Info -


