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GIS 
 

1 Wat is GIS ? 

1.1 Functie + meerwaarde 

 

GIS    “Geografisch Informatie Systeem” 
 

 

Een Geografisch Informatie Systeem (GIS) is een computerprogramma 
waarmee informatie in kaart kan worden gebracht. Met GIS worden ruimtelijke 

gegevens verzameld, opgeslagen, gecombineerd, geanalyseerd en 
gevisualiseerd. De plaats waar iets "is" of "gebeurt" is dus heel belangrijk. Toch 

moeten niet alle gegevens plaatsgebonden zijn. Ook andere informatie kan 
opgeslagen en gebruikt worden in GIS. Het is reeds voldoende dat minstens één 
gegeven verbonden is aan een locatie.   

 
De meerwaarde van GIS ten opzichte van de klassieke kaarten is dat je 

gegevens uit verschillende bronnen via de computer kunt koppelen aan een 
bepaalde locatie. Door het opdelen van deze informatie in laagjes krijg je dan 
een beter inzicht van hoe de situatie in mekaar zit of kan je je een situatie 

voorstellen in de toekomst. Dit maakt volgende functies mogelijk:  
  

 Gegevens uit een database in kaart brengen/visualiseren 
 Statistische en geografische analyses maken 
 Verschillende kaarten digitaal met elkaar vergelijken 

 Gebeurtenissen verklaren 
 Toekomstige patronen, trends, veranderingen,... voorspellen 

 Verschillende scenario’s en mogelijke oplossingen visueel voorstellen en  
vergelijken  

 Probleemloos wijzigingen aanbrengen op kaarten 

 .... 
 

Door deze extra functies wordt het gebruik van GIS voor overheden en bedrijven 
erg zinvol en interessant. Het laat hen immers toe om betere beslissingen te 
nemen. Je kunt oplossingen voor bepaalde problemen digitaal uittesten en 

vergelijken. Ook bepaalde trends of veranderingen in de toekomst kunnen we 
voorspellen met behulp van GIS. GIS is dus een boeiend hulpmiddel om een 

bepaalde beleids-/verkoopsstrategie te plannen, beleidsbeslissingen te 
ondersteunen, ...  Het kan bedrijven zelfs helpen om te onderzoeken waar zij 
zich het beste kunnen vestigen.  
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1.2 Werken met GIS 

GIS kan dus antwoord geven op heel wat vragen. Vooraleer je tot dit antwoord 

komt, dien je eerst enkele stappen te doorlopen. Ter illustratie gaan we met het 
geografisch informatiesysteem de locaties van de Zwarte Punten* in Hasselt 

onderzoeken.  
1. Onderzoeksvragen formuleren: Alvorens je begint te werken met GIS moet er 

uiteraard iets zijn dat je te weten wilt komen. Je gaat jezelf een vraag stellen 

die concreet genoeg is om te onderzoeken. Het werkt in je eigen voordeel als 
je zo specifiek mogelijk bent in het opstellen van je onderzoeksvragen. Dit zal 

je onder andere helpen met het bepalen van een onderzoeksmethode. 
Een voorbeeld hiervan kan zijn: Waar bevinden zich de zwarte punten in de 

gemeente Hasselt? 
 
2. Dataverzameling: Om iets te onderzoeken, moet je uiteraard beschikken over 

een aantal gegevens. We gaan dus op zoek naar alle data die nodig zijn om 
een oplossing te krijgen voor ons probleem. Er bestaan geografische 

gegevens in drie verschillende vormen: kaarten, eigenschappen en 
afbeeldingen. De eerste vorm spreekt voor zich: kaarten geven door middel 
van punten, lijnen en gebieden een landschap weer. Met eigenschappen 

bedoelen we de beschrijvende gegevens over een landschap. Dit hangt nauw 
samen met de kaartgegevens maar hier gaat het vooral over gegevens zoals 

bevolkingsdichtheid of temperatuur binnen een bepaald gebied. Afbeeldingen 
zijn alle mogelijke foto’s van een gebied. Dit kan gaan van satellietfoto’s tot 
eenvoudige potloodtekeningen. Data kunnen van een interne (zoals het 

aantal personeelsleden binnen het eigen bedrijf) of een externe bron komen. 
Je kan bestaande gegevens gebruiken of zelf op onderzoek uitgaan. Als je de 

gegevens eenmaal hebt, moet je nog kiezen hoe je ze gaat analyseren. 
Voorbeeld: gegevens over zwarte punten, stratenplan Hasselt, gegevens over 
de gemeente en de deelgemeentes,…  

 
3. Dataverwerking: In deze stap verwerk je de losse gegevens (die je in stap 2 

hebt verzameld) tot bruikbare informatie. De gegevens moeten weergegeven 
worden in een vorm die voor jouw onderzoek het beste is. Wanneer je in 
kaart wil brengen waar zich iets bevindt, moet je geografische coördinaten 

toekennen aan jouw gegevens. Je kan ook hoeveelheden weergeven in een 
kaart, hiervoor moet je de gegevens onderverdelen in een bepaalde 

hoeveelheid groepjes.  
Voorbeeld: Uit ongevalgegevens kan je berekenen of je te maken hebt met 
een zwart punt. Het feit dat het hier al dan niet gaat over een zwart punt is 

dan je bruikbare informatie die je op kaart zet. Je moet dus in eerste 
instantie weten wat een “zwart punt” is en dan uitzoeken waar deze zich 

bevinden. Hier moet elk zwart punt zijn eigen plaatscoördinaten krijgen. 
Binnen GIS wordt informatie uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld.  
Als gebruiker kan je zelf kiezen welke gegevens je aan elkaar koppelt.  Dit 

kan men doen door het maken van een selectie uit verschillende lagen.  
Iedere laag bevat een ander soort informatie. Hieronder ziet men 

voorbeelden van lagen waaruit men kan kiezen: 
 
* Uitleg over zwarte punten volgt in hoofdstuk 3.2. Zwarte punten 
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 Laag: gemeente Hasselt 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 Lagen: deelgemeente + deelgemeenten Hasselt + zwarte punten 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Lagen: zwarte punten + deelgemeente 
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 Lagen: straten + zwarte punten + deelgemeente 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Het koppelen van locatiegebonden data aan gegevens uit verschillende bronnen 

levert vaak belangrijke informatie op.  
 

Voorbeeld: 
 
Bij het bepalen van de vluchtroutes in Zaventem kan met behulp van GIS een 

analyse gemaakt worden tussen een milieufactor, zoals geluid, en de effecten 
daarvan op de gezondheid. De koppeling vindt dan plaats via coördinaten. 

Binnen de berekende geluidsschalen kan men nagaan hoeveel personen 
geconfronteerd worden met de effecten van een bepaalde vluchtroute. Nadere 
analyse kan dan leren of er een statistisch relevant verband bestaat tussen een 

geluidswaarde en de gezondheidsklachten die zich voordoen binnen de gekozen 
vluchtroute.  GIS-systemen kunnen deze relaties bovendien zichtbaar maken. 

 
Het meest bekende voorbeeld is misschien wel de routeplanner. Op basis van de 
ligging van twee punten wordt de kortste of de snelste route bepaald. 

 
Een ander voorbeeld van een locatiegebonden GIS-toepassing is het in kaart 

brengen van rioleringen, gas- en elektriciteitsleidingen. Op die manier weet een 
aannemer waar hij precies mag graven en boren. 
 

 

2 Onderdelen van GIS 
 

2.1 Hardware 

Onder hardware verstaan we de uitrusting die nodig is om de verschillende 
functies van GIS uit te voeren. Het centrale onderdeel van GIS noemen we het 

werkstation. Dankzij dit werkstation werkt de GIS software. Het wordt ook 
gebruikt om andere toestellen op aan te sluiten. De onderdelen van deze 
hardware zijn: de computer, een inputmogelijkheid (zoals een muis), 

opslagmogelijkheid en een outputmogelijkheid (zoals een printer). Vroeger 
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bestond GIS-hardware uit zware en niet-gebruiksvriendelijke werkstations. De 
dag van vandaag is dat wel anders! Nu bestaan er zelfs GIS-toepassingen van 

laptops tot handcomputers. Een voorbeeld hiervan is een toestel om data te 
digitaliseren of een GPS-toestel. Sinds GIS ook webgebaseerd is, vormen servers 

een belangrijk onderdeel van de hardware.  

2.2 Software 

Er bestaan verschillende softwarepakketten die belangrijk zijn voor de werking 

van GIS.  Het belangrijkste softwarepakket is het GIS toepassingspakket (vb. 
ArcView).  Deze software is nodig voor het ontwerpen, bewerken en analyseren 
van ruimtelijke of andere gegevens. Maar ook andere softwarepakketten kunnen 

nuttig zijn voor het uitbreiden van de functies van GIS. Voorbeeld: Xtools zorgt 
ervoor dat men binnen ArcView meer gegevens kan bewerken. ArcView is ’s 

werelds meest gebruikte desktopvorm van GIS-software. Het wordt gebruikt 
voor visualisatie, beheer, aanmaken en analyseren van geografische gegevens. 
Deze software is vrij algemeen en kan door iedereen gebruikt worden. Er 

bestaan ook softwarepakketten die gebruikt worden voor zeer specifieke 
doeleinden. Voorbeeld: web-GIS software. Brandweerkorpsen kunnen gebruik 

maken van  zo een specifiek pakket, zij kunnen op die manier een interactie 
creëren tussen het GIS en de meldkamer voor noodoproepen. Ook in de sector 
voor verkeer en vervoer zijn er specifieke softwarepaketten ontwikkeld, onder 

andere binnen web-GIS. Zo kan men verkeersborden, omleidingen en 
parkeerzones intekenen of bijvoorbeeld een inventaris opmaken van alle 

verkeersborden binnen een bepaald gebied. Gevaarlijke kruispunten kan men 
lokaliseren en de bijhorende eigenschappen eraan verbinden.  

2.3 Data 

Gegevens of data vormen een zeer belangrijk onderdeel van GIS.  We maken 
een onderscheid tussen twee soorten data: 

 Locatiegebonden data. 
 Data die kunnen worden toegevoegd of verbonden zijn aan locaties. 

Voorbeeld:  
De locatie is een school.  Andere gegevens verbonden aan deze locatie kunnen 
zijn: het niveau van de school, het aantal leerlingen, de naam van de school, .... 

 
De gegevensbronnen voor GIS kunnen zeer divers zijn: de overheid, de 

universiteiten, profit- en non-profit organisaties, ... Meestal moeten de gegevens 
eerst worden bewerkt om in GIS gebruikt te kunnen worden. Van een luchtfoto 
moeten bijvoorbeeld de plaats en oriëntatie in coördinaten worden toegevoegd. 

Soms worden coördinaten al toegevoegd tijdens het meetproces met behulp van 
GPS.  Voorbeelden van gegevensbronnen zijn: 

 Digitale kaartbestanden  
 Luchtfoto’s en satellietwaarnemingen  
 Adressenbestanden en bevolkingsgegevens gekoppeld aan postcode  
 Statistische gegevens  

 ... 
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3 Toepassingen  

3.1 Algemeen 

GIS kan gebruikt worden in verschillende toepassingsgebieden zoals 
planologie, verkeer en vervoer, milieu, economie, gezondheidszorg, 
marketingorganisaties, leger, ...   

Planologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het optimaal inrichten van 
de ruimte. GIS kan planologen helpen om de milieukwaliteit te onderzoeken en 

zo te bepalen welk effect een verandering in het inrichten van de ruimte heeft op 
het milieu, het beste traject kiezen voor de aanleg van een nieuwe weg is ook 
een probleem dat kan opgelost worden met behulp van GIS. 

Marketingorganisaties kunnen met GIS uitzoeken waar hun doelgroep zich 
situeert en dus waar, aan wie en hoe ze het best hun product aan de man 

kunnen brengen. 
In de sector van de gezondheidszorg is GIS een interessant hulpmiddel om te 
weten te komen van welke hulpdienst een ambulance het snelst op de plaats 

van het ongeval kan zijn. 
 

Ook bedrijven maken soms gebruik van het GIS.  Veel organisaties hebben een 
adressenbestand, met daar allerlei gegevens aan gekoppeld, vb. de leden van 
een vereniging, inkomen, hobby’s, klanten met een klantenkaart, enz... Door het 

afbeelden van de gegevens die bij de adressen horen, kan interessante 
informatie zichtbaar worden gemaakt.  Zo kunnen commerciële bedrijven hun 

klantgegevens combineren met socio-demografische gegevens en uitkomsten 
van consumenten-onderzoek, om daar hun marktstrategie en marktbenadering 
op af te stemmen.  Andere gebruikers van het GIS zijn de pers en televisie. Zij 

gebruiken het GIS om informatie te presenteren indien de plaats waar iets 
gebeurt van belang is. Tot slot kan je ook als consument gebruik maken van 

GIS.   
 

Enkele voorbeelden van toepassingen vind je hieronder: 
1) Een telefoonmaatschappij kan zichtbaar maken naar welke regio's de 

hoogste of juist de laagste telefoonrekeningen worden gestuurd.   

2) Immobiliënkantoren kunnen de prijsontwikkelingen van woningen 
zichtbaar maken.   

3) De presentatie van de uitslag van verkiezingen en de kaarten die het 
stemgedrag per gemeente weergeven. 

4) Het GIS-systeem aan boord van zeeschepen: de stuurman kan alleen die 

gebieden laten zien die te ondiep zijn voor zijn schip om te varen. Verder 
kan de kaart gecombineerd worden met radarmetingen, zodat hij andere 

schepen "ziet" varen op de zeekaart.  
5) De routeplanner, waarbij automatisch de kortste/snelste route tussen 

twee locaties wordt gezocht op basis van de de postcode. Google Earth is 

bijvoorbeeld een heel geavanceerder versie van een routeplanner, waarin 
zelfs nog veel meer mogelijk is dan enkel routes plannen. 

6) Berekenen van reactietijden in geval van natuurrampen 
7) Berekenen van de plaats en tijd van een natuurramp 
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8) Zoeken naar een ideale locatie voor een bedrijf of winkel waarbij de 
ligging van concurrenten en klanten in rekening wordt gebracht 

9) Berekenen welke hulpdiensten het snelst ter plaatse kunnen zijn 
10) Evalueren van beleidsmaatregelen 

11) Bevolkingsdichtheden weergeven 
12)… 
 

 

3.2 Verkeersveiligheid: zwarte punten 

Ook in het verkeer wordt gebruik gemaakt van GIS. Dit gebeurt voornamelijk 

om risico- en probleemgebieden op te sporen, vb. ongevallenspreiding, 
bereikbaarheidskaarten van het openbaar vervoer, ongevallenkaarten met 

aanduiding van zwarte punten,...  
 

3.2.1 Definitie zwarte punten 

 
“Zwarte of gevaarlijke punten zijn locaties met een verhoogd risico op een 

ongeval.” 
 

Wanneer spreken we over een zwart punt? 
 
Twee voorwaarden:  

 
1) Op 3 jaar tijd moeten op dezelfde plaats minimum 3 ongevallen gebeurd 

zijn. 
2) Het ongeval moet voldoen aan de 1-3-5 regel:  

(1 x aantal lichtgewonden) + (3 x aantal zwaargewonden) + (5 x aantal 

doden) ≥ 15 
        

Voorbeeld: 
 

4 ongevallen/3 j 
 
1 x 3 licht gewonden = 3 

3 x 1 zwaar gewonde = 3 

5 x 1 dode = 5 

Som = 11 

 
 Geen zwart punt! 
Verklaring:Meer dan 3 

ongevallen gespreid 
over 3 jaar maar de 

som moet minimum 15 
zijn.  Hier is dit maar 
11. 

2 ongevallen/3 j 
 
1 x 0 licht gewonden 

3 x 1 zwaar gewonde 

5 x 3 doden 

 

 
 Geen zwart punt! 

Verklaring: er moeten 
minimum 3 ongevallen 
gespreid over 3 jaar 

gebeurd zijn. Hier zijn 
er “slechts” 2 gebeurd. 

3 ongevallen/3 j 
 
1 x 1 licht gewonde = 1 

3 x 2 zwaar gewonden = 6 

5 x 2 doden = 10 

Som = 17 

 
 Zwart punt 
Reden: De som is meer 

dan 15 en er zijn 
minimum 3 ongevallen 

gespreid over 3 jaar 
gebeurd 
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3.2.2 Zwarte punten visualiseren in GIS 

 
Dankzij het GIS kunnen we op een snelle manier zwarte punten grafisch op 
kaart voorstellen, de verschillende oorzaken van de ongevallen opsporen en 

analyseren, mogelijke oplossingen voorstellen, voorspellingen maken en het 
beleid beter onderbouwen. Binnen het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) en de 

opleiding Verkeerskunde wordt het GIS vooral gebruikt voor het in kaart 
brengen en het analyseren van zwarte punten (= gevaarlijke verkeerspunten). 
 

Op foto 1 zie je een kaart van Hasselt. Op deze kaart is de grote ring duidelijk 
zichtbaar.  Zowel binnen de grote ring als daarbuiten worden enkele zwarte 

punten weergegeven.   
 
 Foto 1 met lagen: inzoomen + straten + punten + deelgemeente 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Om te achterhalen welke oorzaken aan de basis kunnen liggen van deze zwarte 

punten, koppelen we de informatie uit de laag “punten” aan informatie uit 
andere lagen zoals bijvoorbeeld zijn tankstations, ziekenhuizen, scholen, ...  Dit 

levert dan volgende informatie op:  
 
 

 Foto 2 met lagen tankstations + ziekenhuis + inzoomen + straten + punten 
+ deelgemeente 
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Uit bovenstaande foto’s kunnen we afleiden dat aan de twee tankstations die 
gevisualiseerd zijn, telkens een zwart punt ligt.  Dit heeft mogelijk te maken met 
het groot aantal manoeuvres dat hier gebeurt, namelijk het frequent op- en 

afrijden van de weg.  Een aanpassing van de snelheid of weginfrastructuur kan 
hier een mogelijke oplossing zijn.  Om hier zekerheid over te krijgen, kun je 

tijdens verder onderzoek best enkele oplossingen simuleren om er het effect van 
te zien. 
 

 Andere toepassingen GIS en verkeersveiligheid 
 

Met behulp van GIS kan je patronen ontdekken in verkeersongevallen en zo de 
oorzaken van een ongeval onderzoeken en aanpakken: 

 
Voor elk ongeval wordt elk detail ingegeven in GIS, deze gebruikt zijn digitale 

kaarten en daarop worden de exacte locaties van de ongevallen aangeduid. 
Andere gegevens zoals snelheidsbeperkingen, staat van het wegdek, breedte 
van de weg, lengte van de weg, aantal wegen dat uitkomt op de plaats van het 

ongeval, tijdstip van het ongeval, dag van het ongeval, omgevingskenmerken 
zoals de aanwezigheid van straatmeubilair, … worden allemaal verwerkt in GIS. 

Dit zorgt voor een complete database van alle ongevallen en hun kenmerken 
binnen een bepaalde regio. Hieruit kan je dan weer de laagjes activeren en zo 
patronen ontdekken voor de ongevallen. Efficiënte maatregelen kunnen nu 

genomen worden. Als we via GIS ontdekken dat er meer en ernstigere 
ongevallen gebeuren op een brede weg, kan je de weg versmallen (rekening 

houdend met andere verkeerskundige aspecten zoals de functie van de weg).  
In LONDEN zorgde dit systeem voor een daling van maar liefst 8000 
verkeerslachtoffers per jaar.  

 
Ook vrachtverkeer komt meer en meer dagelijks in beeld door zware ongevallen 

of fileproblemen. Er zijn dus ook GIS-toepassingen voor het verbeteren van 
verkeersveiligheid met betrekking tot het vrachtverkeer. Ook hier wordt een 
database opgemaakt over ongevallen en hun karakteristieken. GIS kan een link 

leggen tussen de plaats van het ongeval, de ongevalkenmerken en de grootte 
van de vrachtwagen. Resultaten uit dit soort onderzoeken zijn vooral belangrijk 

voor het ontwerp van de weg, verkeerstechniek en onderhoud van de 
infrastructuur. Vooral bij vrachtverkeer is het zo dat een concentratie van 
ongevallen te maken kan hebben met problemen i.v.m. een wegontwerp dat niet 

aangepast is aan het zware vrachtverkeer of met wegen die niet of slecht 
onderhouden zijn bij variërende weersomstandigheden. 

 
Een nadeel van deze technieken is dat het bijhouden van de data nogal 

omslachtig werk is.  
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Bronnen 

 
- Wikipedia (Geografisch Informatiesysteem, algemeen) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geografisch_informatiesysteem  

- VVSG omgeving (GIS en lokale besturen) 
http://www.vvsg.be/nl/omgeving/gis.shtml  

- USCGS (Gegraphic Information Systems) 
http://erg.usgs.gov/isb/pubs/gis_poster/  

- GIS.com (What is Gis?) 
http://www.gis.com/whatisgis/index.html  

- ESRI NL (Dit is GIS) 

http://www.esrinl.com/content/content.asp?docID=179&menuID=104  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geografisch_informatiesysteem
http://www.vvsg.be/nl/omgeving/gis.shtml
http://erg.usgs.gov/isb/pubs/gis_poster/
http://www.gis.com/whatisgis/index.html
http://www.esrinl.com/content/content.asp?docID=179&menuID=104

