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DIGWEG en de markt voor digitale
wegenkaarten

oor al ler lej marktsegmenten
en voor diverse toepassingen
bestaat een toenemende
behoêÍtê aan digitale kaarten.

Wat zi jn dat precies? Een digitale kaart is
gêên gêscande topograf ischê kaart,
maar een bestand waarmee analyses
kunnen wordên uitgêvoerd. Een digitale
kaart in de vorm van een topologjsch
gestÍuctureerd vectorbestand is opge-
bouwd uit  punten, l i jnen en vlakken (f ig-

guu r  1 ) .  Zo  kun  j e  b i j voo rbêe ld  a l l e  we i -
landen in de provincie Utrecht oproepen
die aan een bêpaalde autosnelweg I ig-
gen. In het digitale wegenbestand zi jn
die gedeÍinieerd als objêct mêt de naam
'weiland' l iggende aan een snelweg in
het gebied met de naam UtÍecht.
Een digitaalwegenbestand is een ge

struclurêerd vectorbestand waaÍin (al-

leen) de wegen als l i jnen (of vlakken) zj jn
opgênomên. Op die manieÍ is het moge-
l i jk om in een digitaal wegenbestand
één specif iêke wêg 1ê selectêrên; bi j  het
Prins Clausplein bi jvoorbeeld waar drie
wegen over elkaar lopen - kun je al leen

de middelstê oproêpên. Een digitêle
kaart geeft ook, bi j  de aanvraag van bi j
voorbeeld een Íoutê-adviês, al leen die
weg die van belang is.
Digitale wêgenkaarten zi jn een onmisba-
re basísvoorziening geworden voor het
functioneren van lal van têlematicatoe-
passingen in de verkeers en vervoersec
tor.
Onder andere in het kader van het Drive
programma heeft de industr ie de aígêlo-
pen 15 jaar bi jvoorbeeld tal van jn car
routeplannings- ên navigatiêsystemen
ontwikkeld. Het gaat om stat ische syste
men (bi jvoorbeeld Cárin), maar ook om
dynamische, waarbi j  in het route-advies
actuele f i le- informatie wordt meêgêcal-
culeerd (bi lvoorbeeld de autoradio aan-
gevuld met RDS-TMC). Er zi jn zelÍs inter-
actiêve systemen ontwikkeld, die
functioneren als 'sensor'  van de ver-
keerssituatie (bi jvoorbeeld Euroscout en

Vectoftestand van dê Íopogníische Dienst.
Behalve de wegen - die hie n zijn opgenonen

als vlakohiecten - ziin er alle topogntische
obiecten op te rg te vinden.
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TETEMATICA-
IN FRASTB U CTU U R
De toepassingsvelden van digitale we-
genkaarten en dê bi jbehorende gebrui-
kersgroepen zi jn uiterst divers. ln navot-
ging van de indel ing die in Drive-projec-
ten wordt gehanteerd, kunnen zes markt-
segmenten worden onderscheiden: ver-
keêr, goederenvervoer, openbaar veÊ
voer, hulpdiensten, beleid en beheer en
onderhoud. Elk marktsegment kent weer
zi jn eigen speciÍ iêke toepassingen en ge-
bruikers (tabel 1).
Gezien de veelheid aan toepassingen
waarin digitale wegenkaarten een rol
spelen, heeft het ministerie van Verkeer
en Waterstaat zich beradên of er niet een

gemeenschappeli jke voorziening ge-
creëerd zou kunnên worden voor dê ge-
noemde toepassingen: êen basisvoorzaê-
ning als onderdeêl van de ' telematica-

infrastructuur' .  Daartoe wêrd het project
DIGWEG opgezêt.
Het projêct DIGWEG is gestart met een
inventarisatie van het krachtenveld. Er is
gekeken naar gebruikerswensen, (poten-
t iële) marktomvang, markontwikkel ing
en kansen, alsmede de wensen van pu-
bl ieke en privatê leveranciers. In tabel 2
zi jn de gebruikerswensen ten aanzien
van digitale wegênbestanden in kêart
gebracht.
Opvallend zi jn de verschi l len in pri js die
men bereid is te betalen voor een digi
taal wegenbestand. Zo zi jn provincies
bereid {enkele) t ienduizenden guldens te
bêtalen, terwij l  de pri jzen in de mobiele

toêpassingen niet hoger mogen l iggen
dan enkele t iental len guldêns.
Onderzoekên naar de omvang van de
maÍkt voor digitale wegeninformatie
hebben tot dusvêrre een Íragmentarisch
en/of vêrtrouweli jk karakter. Er zi jn dan
ook geen 'overal l '  resultaten beschik-
baar. Wel kan een globalê inschatt jng
worden gemaakt van de potentiële
marktomvang op grond van andere. wel
beschikbare gegevens.
In hêt sêgment beleid en bêheer komen
we verschi l lende (semi) overheidsorga-
nisaties lêgen die belang hebben bi i  d.-
gitále wegennetwerken. Een grove in-
schatt ing van het totaal aantal potentiêle
gebruikers: 325 bi j  dêrt ien provincies,
400 bi l  vier r i iksoverheden,2600 bi j  zes-
honderdvi j f t ig gemeenten en 1000 bi l  de
semi-oveÍheidsinstel l ingen. Totaal bete-

Tabel 2. Gebruikerswensen digitale wegenbestanden per segment

wensen

geometÍ ische
nauwkeurigheid
schaal (1:1000)

dekkingsgebied

êttr ibuten

koppeling thematische inÍo
actual i tei t  ( in jaren)

maximumpri js

verkeer

noog

5-250
nationaal/
internationaal

statisch/
dynamisch
beperkt
0 . 5 - 1
laag

goeoeren-

noog/
middên
10-250
nationaal/
internationaal

statisch/
dynamisch
beperK
1
raag

opênDaar

noog/
midden
1 0
naltonaal

statisch/
dynamisch
beperkt
1
midden

hu lp -
diensten

hoog

5 -10
regionaal/
nationaal

statisch/
dynamisch
uitgebreid
< 0,5
m idden

beleid

zeer noog/
hoog
1-250
lokaal
regionaal/
nationaal
stat isch

uitgebreid

hoog

beheer

zeer noog

1 -5
lokaal

stattsch

uitgebreid
5 -  1 0
hoog
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kent dit  dus zo'n kleine 4500 potentjële

gebruikers.
Bi j  de hulpdiênsten (pol i t ie, brandweer,

ambu lance ,  ANWB)  z i j n  d i g i t a l e  wegen -

bestanden op twee Íronten van belang

als basisbestand binnen meldkamersys_

temen oÍu/el 'dispatching' toepassingen,

en als onderdeel van in car navigatiesys

lemen Hel gaat om circa vrj f t ig centra

l es ,600  à  700  ambu lances ,  t ussen  de

2500 en 3000 brandweerauto's, zo'n

12 000 pol i t ieauto's en een onbekend

aantal onderhoudsvoertuigen. Uitgaan

de van een penetrat iegraad van 90% op

de lange termijn betekent dit  een poten-

t iële markt voor digitale wegenbestan-

den van ruim '13 000 (exclusief de onder

houdsvoertuigen).
De omvang van het wagenPark in hêt
goede renve rvoe r  bed Íaag l  naa r  scha l l i ng

40 000 voertuigen lgrensoverschri jdend)
plus 39 000 voeÍtuigen (binnenlands) Bi j

een penetrat iegraad van Íespectievel i ik

90% en 10% betekent dit  een potentiële

markl van een kleine 40 000 in cdI navi
gatiesystemen Dispatch systemen zu l-

len al leen interessant Ti jn voor de vi j f t ig
grootste transportbedri jven-
De markt voor het personenvervoer rs op

le splrtsen in taxi 's {ro'n l8 000), stads-

bussen (1500) en streekbussen (5500)

Met een aangenomen acceptatle van re-

spectievel i jk 40%,0% en '10% levert dit
groÍweg 7500 navigatiesystemen op De

círca 275 bedri iven in het zogenaamde
'besloten busvervoer'  voegen hler nog

eens 1600 (40% maal 4000) systemen

aan toe Het totale aantal potentiële in

car systemen bedraagt circa 9500

Hêt segment verkeer ( lees personen

auto's) is in potentie veruit  de grootste

markt voor digitale wegenbestanden als

basis voor navigatie en routeplannlng

systemen. Het totaal aantal bedraagt

5 755 000 personenauto's. 4 500 000

daarvan zi jn voor privé-gebruik. Met een

Tahel 3. Potentieel zakelilke autonaÍkl

aLrto'szakel i jke hoeveelheid

maÍkt

frequênt verwachte aantal
gebruik acceptatiegraad systemen

lease auto s
auto's in bezit
werkg./werkn.

a0% 124 400
40"/. 38 400

240 000
960 000

156 000
96 000

verwachte penetrat iegraad van 10% be-

tekent dit  450 000 in-car systemen. De

1 200 000 auto's voor zakel i jk gebruik

voegen hier nog 163 000 systemen aan

toe (zie tabel 3).

P E R S P E C T I E F
De maÍkt voor eindgebruikers van digita_

le wegeninformatie is dus verre van ho-

mogeen. En per segment verschi l t  ook

de pri js die men bereid is te betalen.

OÍschoon dê pri jzen in het segment ver

keer het laagst zi in, is de verwachtlng

dat juist dit  segment in de toekomst kan

uitgroeien tot het grootste en meest lu-

crat ieve deel. Het ontwikkelen van deze

massamarkt voÍmt voor de betrokken

ondernemers dan ook de Ll i tdaging voor

de  komende  j a ren .

Daarnaast is het ministerie van Verkeer

en Waterstaat zelÍ  een belangri jke ge-

bruiker van digitale netwerken, bi jvoor

beeld voor ongevallenregistrat ie, onder-

zoek  a l smede  voo r  p l ann ing  en  behee r

van infrastrLrctuur. Zowel vanwege het

verkeers en vervoerbelêid als de interne

eff iciency heeft het ministerie er belang

bit de implementatie van de ontwikkêlde

systemen te ondersteLlnen en te werken

aan de beschikbaarheid van hoogwaar

dige digitale netwerken
B i j  de  aanpak  van  D IGWEG hebbên  deze

uitgangspunten cenÍraal gesÍaan De ge-

dachte achter het project is dat publ iek

private samenwerking leidt tot een aan-

zienl i jke kostênreductie en kwali teitsveÊ

betering. Zowel overheid als bedÍi j fsle

ven  hebben  h ie r  be lang  b i i ,  me t  name

als het gaat om afspÍaken over actual lse-

r ing en standaardisering.
In het geval van DIGWEG luiddê de vraag:

hoe kunnen beleidsmakers en onderne

mers, gegeven de lechnische ontwikke

l ing, gezamenli jk inspelen op de vÍaag?

B E D R I J F S L E V E N
Tot dusver waren verschi l lende bedrí jven

en overheden actief voor het inwinnen

van mutatiegegevens om digitale wegen_

kaartente actual iseren Veelalverzamel-

den deze part i jen, onafhankeli ik van el

kaar, dezelfde gegevens tegen zeer hoge

kosten: ieder jaar opnieLtw zo'n 207o van

de init iële investering Voor producenten

van digitale kaarten als EGT en TeleAtlas

betekent dit  op ELrropees niveau een jaaÊ

li jks terugkerende Í inanciêle inspanning

van t iental len mil joenen. Maar ook de

overheid heeÍt belang bi i  een oplossang

voor hêt actual iseringsprobleêm. Naast

een te behalen interne eïÍ iciency-winst

ondersteLlnen gestandaardiseerde en
goedkope digitale wegenkaarten het

SW-beleid en - meer concreet _ de the-

ma's van de Voortgangsnota Telematica

Verkeer en Vervoer.

KN E LPU NT
Vanuit beleidsoogpunt zou een gemeen

schappeli jk 'wegenkernbestand' zeer

Tabel 4. Oven icht van de belangÍiikste leveÍanciers van wegenbeíanden in het schaalbereik 1:50 000 en nauwkeurigeÍ.

aanbieders

TopograÍischê Dienst
Nederland

produkten

lopl0Vector

Top50wegen

Streetnet

Streetmap
VLNnet

Tele at las

korte omschri jving

digitale versie van de 1: ' tO O0O kaart,  gestructurêerd vectorbestand, wegen

als vlakelement, attr ibuutgegevens, groot aantal thema's, formaten DGN,

DXF, NEN 1878.
bestand met de hart l i inên van de wegen, vector, schaál: 1150 000, aftr ibuut-

gegevens, formatên DGN, DXF, NEN1878

wegenbestand 1:10 OOO, gestructurêerd vectoÍbestand, hart l i jnen, attr ibuut-

gegevens l Íysiek, íunctioneel),  straatnamen, GDF-conform, uitwissel ings-

íormaat: diversen.
gegeneral iseerd vêctorbestand, nauwkeurigheid: 25 meter'

wegenbestênd, geometrisch deels' l :10 000, hart l i jnen, attr ibuutgegevens

1o.a. straatnamen, huisnummers),
wegenbestand 1:10 000 in oPbouw



wense l i j k  z i j n .  Daa rom i s  me t  de  hoo Íd -
rolspêlers op het gebied van digitale we-
geninÍormatie de optiê van een gemeen-
schappeli jk te exploiteren bestand
onderzocht. Het idee was om op basis
van een gemeenschappeli jk geèxploi-
teerd kernbestand speciÍ ieke bestanden
voor specif ieke gebruikersgroepen te ge-
nereren,
Zo'n kernbestand zou bi jvoorbeeld kun-
nen worden uitgebreid mêt zogênaamde
attribuutgegevens \wegvakn u m me rs,
wegtypeÍrng, postcodes, straatnamen,
huisnummers, enzovoorl l ,  o bjectgege-
yens (parkêergarages, bedri jven, zieken-
huizen en dergel i jke) en thematische ín-
formatie. De ïhefialische inÍormatie is
gekoppeld aan de attr ibuten en objêcten
en beschri j Í Í  deze in íysieke of functione
le zin (bj jvoorbeeld de verkeersíntensiteit
op een bepaáld wegvak oÍ het aantal
parkeerplaatsen in een garage). Dit con-
cept bleek echter niet haalbaar vanwege
de strategische overwegingen op lange
termijn van de afzonderl i jke part i jen ten
aanzien van concurrentiêposit ie en mar-
KeÍng.
Ti jdens de marktanalyses blêek dat voor
veel paít i jen vooral de lostbare actual i-
seríng van bêstandên op dê lange ter-
mijn een knelpunt vormt.
Tegen deze achtergrond heeft V&W de
mogelj jkheden onderzocht tot samen-
werking tussen de bêlangri jkste spelers
op het terrein van digitale wegeninïor-
matie, tê wêtên de Adviesdienst Verkeer
en Vervoer en de l !4eetkundige Dienst
van hêt ministerie van Verkeer en Water-
staaU de Topografische Dienst Neder-
land van hêt ministêrie van Defensie en
de commerciële part i jen EGT en Tele-
Atlas (zie ook tabel 4).

A C T U A T I S E R I N G
In overleg met de genoemde part i jen is
V&W eÍin geslêagd een rolverdêl ing uit
te werken, waarin iedere part i j  zich con-
centrêert op de taak die zi j  het meest eÍ-
Í iciént kan verr ichten. Voor V&W zelf
vormt digitale wêgeninformatie een
basis produktiemiddel voor het uitoeÍe-
nen van de kerntaken. Digitále wegen-
kaarten zi jn bi jvoorbeeld een onmisbaar
onderdeel bi j  de registrat iê van verkeers-
en vei l igheidsgegevens, bi i  de uitvoering
van verkeers- en vêrvoêrstudies en bi j  de
beheerstaken met betrekking tot het
hooídwêgênnet.
Ten behoeve van de actual isering van
het VLN (Vêrkeersongevallenregistrat ie

Lokatie Netwerk) heeft de Adviesdienst
Verkeêr en Vervoer (AW) aÍspraken met
een groot aantal gemeenten die het AW
op goedkope en eif iciëntê wijze mutatie-
gegevens  aanb ieden ,  i n  r u i l  voo r  hun

ongevalsstat ist ieken Door nu mutatiebe,
standen extern te gaan aanbieden wil
het ministerie dit  voordeel gaan 'doorge,

ven'aan het bedri j Ísleven. Aldus kan
AW van een halÍprodukt een eindpro-
dukt maken. Zo ontstaat naast de hooÍd-
activi teit  verkeersongevallenanalyses
een  nevenp Íoduk t  name l i j k  mu la l i ebe
slanden. Hiermee verschuift  de posit ie
van Verkeer en WateÍstaat naar een hel-
dêre, voorwaardenscheppende rol die
niet concurreêrt met andere part i jen,
maar juist complementair is.
MaÍktpart i jen kunnên de mutatiebestan-
den kopen tegen een kostendekkende
pri js {onderhoud) en vervolgens hun ei
gen bestanden goedkoper en eff iciënter
actual iseren. De part i jen kri jgen het recht
dê data door te verkopen mits zi j  intel l i -
gentie {aft  r ibuLrtgegevens, objeclgege-
vens, thematische informatiei toevoe-
gen .
V&W gaat de mutatiebestanden aanbie-
den op basis van de GDF-standaard (Ge-

ographic Data Format). Deze standaard
is ontwikkeld in het kader van Drive op
init iat ief van automobiel- en elektronica-
leveranciers. GDF is de facto de stan-
daard in de verkeers en vervoermarkt

Een wegennelwefu in de von van een hartlij-
nenhestand. Het gaat híeÍ on hetzellde gehied

als ín tiguurt.

geworden en garandeert een doelmatige
gegevensuitwissel ing, zowel op natio-
naa l  a l s  op  Eu íopees  n i veau .  De  onde Í -
steLrning door V&W vên GDF betekent
een st imulans voor de verdere marktont-
w i kke l i ng .
Om de nieuwe rolverdel ing te bezegelen
hebben EGT, TDN, Tele-Atlas en V&W
een Letter of lntent ondertekend. Met an-
dere part i jên wordt nog overlegd. De aÍ
spraak met de genoemde part i jen ís dus
niet exclusiêí,  het gaêt om een openbare
aanbieding.
Op basis van de Lêtter of Intent kan het
overleg starten over aspecten als de uit-
werking van migratiê-opties, het migra-
t ieplan inclusieÍ uitvoerjngsprogramma
(conversie van VLN naar GDF), dê uit-
voeringsorganisatie, enzovoort.  Aldus is
DIGWEG een eêrste stap in de ontwikke-
l ing van de markt voor digitale wegenin-
formatie en een eerste stap in het imple-
mentatieproces van deze sleuteltechno-
logie binnen de vêrkêêrs- en vêrvoersec-
tor.


