
GIS-webportalen hebben de laatste jaren een sterke
ontwikkeling doorlopen. In twee artikelen worden
verschillende mogelijkheden besproken, oplo-
pend van vrij eenvoudige tot zeer uitgebreide
neo-geoportalen.

Door Luuk Schaminée

W
aren GIS-webportalen begin
2000 nog vrij eenvoudige
websites met lijsten van data
en/of software (bijvoorbeeld
Freegis.org), deze werden in

de loop der tijd steeds intelligenter. Om te begin-
nen werd de mogelijkheid toegevoegd via open-
of industriestandaarden informatie of metadata
uit andere websites op te nemen in de bronnen
van de GIS-webportalen (Nationaal Georegister
of data.overheid.nl). De meer functionele GIS-
webportalen bouwden hier vervolgens op voort
en boden niet alleen de mogelijkheid naar data te
zoeken, maar deze ook te gebruiken en te analyse-
ren (Edugis.nl). Tegenwoordig worden dergelijke
GIS-portalen verder uitgebreid met mogelijkheden om
eigen data te uploaden en te wijzigen en bieden zij
daarnaast extra’s aan als viewers en gebruikersbe-
heer (ArcGIS Online). Als reactie op deze uitgebrei-
de portalen is een beweging ontstaan waarbij de
focus op één of enkele functies wordt gelegd, zoals
de opslag of de ontsluiting van data over het internet
(GeoGig, SpacialDB en QGISCloud).

Neo-Geo
De afkorting ‘Neo-Geo’ is afgeleid van de term
‘neogeo-graphy’. Deze term werd al in 1922 geïntro-
duceerd in de ‘Yearbook of the Carnegie Institution of
Washington’ waar het werd gebruikt om nieuwe moge-
lijkheden van de Palaeogeografie te omschrijven. In late-
re publicaties werden hiermee nieuwe werkvelden aan-
geduid die nog geen eigen naam hadden, maar wel iets
met ruimtelijke gegevens deden. Tegenwoordig geeft de
term ‘neogeography’ aan dat ruimtelijke gegevens op een
andere dan de gebruikelijke GIS-manier worden samengesteld,
beheerd en aangeboden. Enkele voorbeelden van hedendaagse
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Neo-Geo Multi Video
System. (Wikipedia CC)

Nieuwe GIS-webportalen



‘neogeography’ zijn: ArcGIS Online, CartoDB, CartoView, Earth -
Watchers, Google Maps, Mango Maps, MapBox, MapStory en
Open Street Map. Bij al deze websites ligt de nadruk op het gebruik
van open (W3C) standaarden, snelheid, eenvoud en het bewerken
van data met een (grote) groep mensen en dat allemaal via de
‘cloud’. Toch zijn het niet allemaal ‘echte’ neo-geoportalen. Van
een écht neo-geoportaal is pas sprake wanneer naast het gebruik
van neogeography-technieken, één bepaalde functie, enkele func-
ties of uitgebreide functionaliteit aan een grote groep mensen wordt
aangeboden via het internet of via internetprotocollen.

Waar kosten een reden kunnen zijn voor de keuze voor een neo-
geoportaal, is een vrije keuze niet altijd toegestaan. Voor sommige
partijen is het verboden van bepaalde oplossingen gebruik te
maken. Zo mogen overheidspartijen bijvoorbeeld geen gebruik
maken van Google Maps. Een belangrijk element bij de beoorde-
ling of gebruik van een bepaalde mogelijkheid al dan niet is toege-
staan, is de locatie van de servers van de hostingprovider. In onder-
staande tabel is dit in kaart gebracht voor de verschillende
neo-geoportalen.

In deze tabel wordt de mogelijkheid software in de cloud-omgeving
van een lokale hostingpartij te installeren niet genoemd, omdat dit te
afhankelijk is van de manier waarop een dergelijke omgeving is
opgezet, maar het is zeker een optie die niet vergeten mag worden.

Antwoorden op de vragen
Bij de keuze van bepaalde mogelijkheden kan de hier volgende
vragenlijst als hulpmiddel dienen. Antwoorden op deze vragen kun-
nen de keuze of de keuzerichting voor uw organisatie vereenvoudi-
gen.

1. Moeten alleen data gehost worden?
2. Moet met verschillende organisaties samengewerkt worden aan

de verrijking van geografische data?
3. Wat zijn uw plannen voor de korte, middellange en lange ter-

mijn?
4. Welke software gebruikt u voor de dagelijkse werkzaamheden

binnen uw organisatie?
5. Vindt uw organisatie het belangrijk dat data via open standaar-

den aangeboden worden?
6. Zijn de data die via een neo-geoportaal ontsloten moeten wor-

den open data?
7. Heeft u een eigen internetomgeving waar u zelf software op kunt

laten installeren?
8. Welke wet- en regelgeving zijn voor uw organisatie en data van

toepassing?

In deel 2 van dit artikel zal gericht worden ingegaan op de functio-
naliteit en de eigenschappen van de in bovenstaande afbeelding
genoemde portalen.
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In de loop der jaren groeiden de mogelijkheden van geoportalen.

In de loop der jaren groeiden de
mogelijkheden van geoportalen.


