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Communicatie



INSPIRE Impactanalysis 2009



Conclusions 
INSPIRE Impact Analysis 2009

• Opportunity to

– improve quality of provincial geo-data ;

– stimulate new developments

• Savings 2009-2014 :

minimum of 75% of  € 900.000,- per province 









In all cases, Protected Sites have a known location, boundary 
and area, based on formal, legal or administrative 
agreements or decisions.

The INSPIRE data specification Protected sites covers spatial data sets 
which relate to an area where a Member State has and/or 
exercises jurisdictional rights

It is recommended that data products complying with the INSPIRE Protected 

sites Data Specification contain the highest resolution data at the data source 

that the Member States can provide, as Protected Sites data may be used at a 

local level as well as broader scales

Member States providing data to comply with the INSPIRE Protected sites theme 

must provide data on all Protected Sites defined by international, European 

Community or national legislation, subject to the other 

Constraints described in this specification



The thematic scope of the INSPIRE data specification on Protected sites is 

defined on the basis of two criteria:

The protection of the Site must be defined by legislation (whether 

international, European Community or national) 

and

The protection of the Site must be for specific conservation objectives,

whether nature, cultural or other conservation.







Datasets from the Twelve Dutch Provinces

� Bodembeschermingsgebieden

� Grondwaterbeschermingsgebieden

� Nitraat gevoelige gebieden

� …others

� Aardkundige Waarden

� Provinciale EHS

� Nationale Landschappen

� Provinciale Monumenten

� Wet Ammoniak & Veehouderij

� Stiltegebieden

6 National INSPIRE datasets



INSPIRE Annex 1



Aardkundige Waarden
Ecologische HoofdstructuurNationale landschappenProvinciale monumenten
Stiltegebieden

WAV gebieden



•Mandatory:

• Unique identification code

• INSPIRE application schema

• Boundary (geometry)

• Optional:

• Publication date of the legal foundation document

• Reference to the legal foundation document

• Zero or more geographical names

•One or more site protection classifications

•One or more site designations

Dataspecifications Protected Sites



Ecologische Hoofdstructuur



Ecologische Hoofdstructuur

agrarisch beheersgebied

agrarische beheersdijk (bloemdijk)

agrarische beheersdijk (overig)

bestaande natuur en bos gebied, in eigendom bij een terreinbeherende organisatie of particulier natuurbeheerder

bestaande natuur, in beheer bij een terreinbeherende organisatie

bestaande natuur, in eigendom bij (semi-)overheid

bestaande natuur, met aankoopti tel

grote wateren

ingesloten gebied

natuurcompensatieproject

nieuwe natuur 1

nieuwe natuur 2

sloegroen

 

Aankoopw aardige Natuur

Beheersgebied; 1:1 begrensd

Bestaande Natuur Veiliggesteld

Natuurgebied Bestaand; bes taande natuur 1:1 begrens d

Natuurgebied Nieuw Ruime Jas (zoekgebied)

Natuurgebied Nieuw; Nieuwe N atuur 1:1 begrensd
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overige natuur

water

 

NS W-Landgoed

evz

natuur

verweven

verweving thema_kaart

ehs beheersgebied

ehs bestaande natuur (land)

ehs bestaande natuur (wad-l)

ehs bestaande natuur (wad-w)

ehs bestaande natuur (water)

ehs nieuwe natuur

overig natuur- en bosgebied

Beheersgebied

Bos- en natuurgebied

Ecologisch water

N ieuw e nat uurgebied

Overige functies in de EHS

ecologische hoofdstructuur

concreet begrensde E HS, beheersgebied

concreet begrensde E HS, bestaande natuur

concreet begrensde E HS, nieuwe natuur, gerealis eerd

concreet begrensde E HS, nieuwe natuur, nog te realiseren

concreet begrensde E HS, water

zoekgebied EH S, nieuwe natuur

zoekgebied EH S, nieuwe natuur, ruimte voor de rivier

bestaande natuur

bestaande natuur - militair terrein

nieuwe natuur

overig

 

bestaande natuur en prioritaire nieuwe natuur

bli jvend agrarisch gebied binnen N atura 2000

bloemdijk

ecologische verbinding

grote wateren en Noordzee

overige nieuwe natuur

schurveling

verbinding

w aternatuurgebied

zoekgebied



Ecologische Hoofdstructuur
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Limburg

De EHS is een netwerk in Nederland van bestaande bos- en 

natuurgebieden, te ontwikkelen natuurgebieden en grote wateren

waar de natuur voorrang heeft en agrarische gebieden waar 

natuurwaarden de ruimte krijgen. Het netwerk helpt voorkomen 

dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat 

natuurgebieden hun waarde verliezen. De EHS kan worden gezien 

als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.

Friesland
Limburg

Zuid-Holland
Limburg

Flevoland

Overijssel









ETL 1

ETL 2

In house

Central provincial repository



WFS

Provincial 

Georegister

National 

Georegister
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View

Discovery

Download

Discovery
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clients

Service

Service Inspire QoS







http://www.provinciaalgeoregister.nl



PGR - NGR





Inspire Technical Pilot



Conformance testing

But does it work equally 

well in theory too?

Very impressive dear colleague….



NL profiel op ISO 19115 v1.2

NL profiel op ISO 19119 v1.1 22 07 2010

www.inspire-geoportal.eu/INSPIREValidatorClient/validate.do

services.geonovum.nl/CatalogueSAS/validator.php

services.geonovum.nl/check-wfs/

ProtectedSites.xsd.zip





Discovery service

90% response within 3 sec (3000 ms) 

with 30 concurrent users/sec 



View service

90% respons within 5 sec (5000 ms)

20 concurrent users/sec



Download service: GetFeature

Initial respons within 30 sec 

and 500 Objects/sec or 500 kB/sec




