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Adressenbestanden – 1/2

CRAB, URBIS & ICAR : zelfde structuur in ons DWH
 CD_ZIP
 CD_STR : straatcode Rijksregister
 CD_STR_{CRAB,URBIS,ICAR}
 TX_STR_NM_{NL,FR,DE}
 TX_HO_NR
 XY_X_LB72, XY_Y_LB72
 GRD_NEWID (Grid cell identifier)
 CD_MUNTY_REFNIS (code van de gemeente)
 CD_SECTOR (code van de statistische sector)
 NR_OBJ (Capakey – momenteel alleen beschikbaar in CRAB)



 BEST
 in testfase
 heel groot XML bestand 
 Python code om naar CSV te converteren beschikbaar op 
https://github.com/oSoc19/best (converter)

 straatcode Rijksregister is niet beschikbaar in het open-data 
bestand 
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https://github.com/oSoc19/best


Geocodering van databanken

 Geocodering
 Op basis van straatcode Rijksregister indien beschikbaar in de 

database (RR, KBO, …)
 Op basis van matching indien straatcode niet beschikbaar

 Proces



Geocodering van de gegevens uit het rijksregister

De gepseudonimiseerde gegevens uit het Rijksregister 
worden gegeocodeerd en verrijkt:
 Coördinaten (x,y) van de woonplaats

 Lambert 72 – EPSG:31370
 ETRS89 LAEA – EPSG:3035

 Statistische sector
 Grid cell identifier

http://statbel.fgov.be



Geocodering KBO (1/3)

 Nog niet systematisch… uitgevoerd in 2016 en in 2019
 Kwaliteitsrapport opgemaakt in 2016
 gebaseerd op een extractie van 4.858.142 Belgische adressen uit 
KBO op 22/06/2016
 80.550 adressen zonder straatnaam en zonder rijksregister straatcode
 48.394  adressen zonder straatcode
 matching  niet opgenomen in de analyse

 Er blijven dus nog 4.729.198 adressen over om te geocoderen
• slechts 37.527 adressen kunnen niet behandeld worden 
 sommige van deze adressen bestaan niet (ongeldige adressen)

• We zijn er dus in geslaagd om aan 4.691.672 adressen coördinaten (x,y) toe te wijzen, 
wat overeenkomt met 99.2% van de adressen

• Opgelet: in bepaalde gevallen zijn de coördinaten van slechte kwaliteit



Kwaliteit van de geocodering
CD_SOURCE

Total
CRAB DSECR URBIS

ACCURATE 2.446.627 1.149.585 652.639 4.248.851

INTERPOL 64.037 157.453 7.267 228.757

EXTRAPOL 31.913 92.634 14.589 139.136

EXTRAPOL-WRONG SIDE 2.616 12.077 1.485 16.178

POINT IN STREET 27.113 19.241 3.312 49.666

“Correctif” 9.068 4 12 9.084

Total 2.581.374 1.430.994 679.304 4.691.672

Geocodering KBO (2/3)



 Geïnterpoleerde/geëxtrapoleerde coördinaten (x,y) zijn soms incorrect
 Voorbeeld van een geval waar de lineaire interpolatie goed heeft 

gewerkt:

 Voorbeeld van een geval waar de lineaire interpolatie niet goed heeft 
gewerkt:

Geocodering KBO (3/3)



GEBRUIK VAN GEGEOCODEERDE 
GEGEVENS VOOR ONDERZOEK

Geografische data en toepassingen



Wat kunnen wij voor jullie doen?

We kunnen microgegevens leveren
We kunnen studies uitvoeren voor jullie
 binnen de limieten van de beschikbare middelen 
 jullie zijn welkom bij ons om methodes te bespreken, …

We kunnen nieuwe open-data producten ontwikkelen
 voorwaarde: geen inbreuk op onze 

vertrouwelijkheidsregels
 de aanvraag moet goed gestructureerd zijn



 Leveren van microgegevens
 Levering van coördinaten (x,y) + aantal personen

 IBGE/SPW  impact van de geluidsvervuiling
 WALOUS  land use

 Levering van indicatoren (point in polygon)
 ELAPSE  toevoegen van indicatoren m.b.t. vervuiling/green aan de Census
 HEASP  doodsoorzaken + vervuilingsindicatoren

 Uitvoeren van studies
 VMM : populatie blootgesteld aan overstromingen (shapefiles geleverd door VMM) 
 verdeling volgens deelgemeenten en deelbekkens

 BIPT : aandeel van de populatie met toegang tot snel internet
 verdeling volgens statistische sector

Voorbeelden van onderzoeksprojecten



Voorbeeld van een open-data bestand

Grid met variabele grootte: een vierkant wordt in vier sub-vierkanten 
verdeeld  geen enkel van de sub-vierkanten mag tot 
confidentialiteitsproblemen leiden 
(sommige dichtbevolkte vierkanten worden niet verdeeld omdat één van 
de sub-vierkanten voor problemen zorgt)



Som van 
MS_POPULATION

Bevolkings-
dichtheid (per 
kwintiel)

Grootte van de 
vierkanten

Kwintiel 1 (zwak
bevolkt gebied) Kwintiel 2 Kwintiel 3 Kwintiel 4

Kwintiel 5 (meest
dichtbevolkt gebied)

Algemeen
totaal

125m*125m 34.359 334.181 869.875 3.023.076 4.261.491
250m*250m 10.942 348.196 680.351 524.970 338.638 1.903.097
500m*500m 210.235 1.020.417 530.911 226.495 122.485 2.110.543
1 km² 1.048.668 1.434.314 325.559 110.478 63.381 2.982.400
Algemeen totaal 1.269.845 2.837.286 1.871.002 1.731.818 3.547.580 11.257.531

Totale oppervlakte 
(in km²)

Bevolkings-
dichtheid (per 
kwintiel)

Grootte van de 
vierkanten

Kwintiel 1 (zwak 
bevolkt gebied) Kwintiel 2 Kwintiel 3 Kwintiel 4

Kwintiel 5 (meest 
dichtbevolkt gebied)

Algemeen 
totaal

125m*125m 41 214 299 346 899
250m*250m 53 558 473 192 54 1.330
500m*500m 1.621 1.999 394 86 21 4.120
1 km² 15.659 3.291 249 41 11 19.251
Algemeen totaal 17.333 5.889 1.330 617 431 25.600

Opgelet: lege km² niet meegeteld

Voorbeeld van een open-data bestand



Onze infrastructuur



Onze huidige infrastructuur

 SAS
 data-management
 ginside
 SAS/IML  link met R  Rgdal

 Open-source
 QGIS
 Spatialite
 Python



QGis



Spatialite

Voor opslag, maar ook voor het uitvoeren van spatiale queries !

create table T03_deelbek as
select c.rowid as rowid_deelbek,

p.rowid as rowid_point,
p.ms_population as ms_population,
p.ms_countof_hh as ms_countof_hh

from deelbekkens c, T02_stock_2016 p
where st_within(p.geometry,c.geometry) and p.ROWID IN (

SELECT ROWID
FROM SpatialIndex
WHERE f_table_name = 'T02_stock_2016'
AND search_frame = c.geometry

);



Python

 Jupyter notebooks
 Link met Spatialite
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