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AGENDA - 8X

Introductie LVNL

https://youtu.be/WxlHUMO4CFM

• Zelfstandig bestuursorgaan (sinds 1993)

• Inkomsten uit heffingen

• Afgehandelde vluchten 2018 (voor corona)

• Ruim 600.000 ‘overvliegers’

• Bijna 500.000 Schiphol

• Per 2023 één luchtverkeersleidings-

organisatie in NL (civiel en militair)

https://youtu.be/WxlHUMO4CFM


AGENDA - 8X

Agenda

LVNL en GIS

Succesfactoren

Implementatie GIS-platform

Verankeren GIS

Voorbeelden gerealiseerde informatieproducten

Kansen en uitdagingen

Wat levert GIS LVNL op?



TEXT

LVNL en GIS

• LVNL nieuw binnen GIS-wereld

• GIS nieuw binnen LVNL

• Opstellen GIS-visie, missie en doelstellingen

− Basis op orde 

− Ruimte voor vernieuwing 

− Invulling geven aan de wettelijke taak van LVNL



TEXT

Succesfactoren

• Partner:

kennis van AIXM data

ervaring met soortgelijke projecten

Esri gold partner

• Software:

professionele software

grote gebruikers community

goede support/ training

• Focus informatieproducten:

showcase groter publiek 

“laaghangend fruit”

zichtbaar zijn en blijven



TEXT

Implementatie GIS-platform

• Intern LVNL projectteam samenstellen

• Scrum team Sweco/LVNL samenstellen

• Architectuur uitwerken

• Software en hardware installeren

• Processen rondom changes en beheer afstemmen

• Focus producten ontwikkelen



TEXT

Verankeren GIS

• Bij diverse Management Teams langs om meerwaarde GIS-platform te bespreken

• Aanhaken GIS-expertise bij diverse projecten

• Concrete cases uitwerken tot PoC’s om snel tastbare GIS-oplossingen te kunnen laten zien



TEXT

Voorbeelden gerealiseerde informatieproducten

• VFRchart

• NavViewer

• Mededelingen OPS

• Basisviewer

• QRC viewers 

• Geoportaal



TEXT

Unieke GIS data

• Data bevindt zich meestal in de lucht met een hoogte (bijv. FL130 of 2500 feet AMSL) en is niet 
zichtbaar met het oog, maar heeft wel coördinaten. 

• AIXM5.1 (Aeronautical Information Exchange Model) → GIS-data

− Waypoints

− Vliegroutes

− Luchtruimen



TEXT

Effective Date cyclus

• Een effective date geldt voor 28 dagen

• In productie zijn 3 effective date's beschikbaar

• Europese data; EAD

• Nederlandse data; AeroDB

Nieuwe effective 
date beschikbaar

• 6 weken vóór effective date

Beschikbaar stellen
in acceptatie

Inzage op acceptatie

• 2 weken

Uitrol naar productie

• 4 weken vóór effective date

Verwijderen
oude effective date



TEXT

Basisviewer

• Voor alle medewerkers van LVNL

• 3 effective date's beschikbaar

• Gerealiseerd met de GeoWeb Viewer 
en Workflow module



TEXT

Geoportaal

• ArcGIS Enterprise Site

• Startpagina voor verschillende applicaties

• Beschikbaar stellen van data intern

− Huidige effective date



TEXT

VFR-chart

• Combinate van ArcGIS Online & 
Enterprise

• Vanwege complexe symbologie services 
vanuit ArcGIS Enterprise

• Openbare viewer

• Huidige effective date

• https://vfrchart.lvnl.nl/

https://vfrchart.lvnl.nl/


TEXT

Informatieproducten

• Breed scala aan tooling

• Zoek de tooling die het beste past bij de vraag



TEXT

Kansen en uitdagingen

• Traditionele producten 

• Nieuwe producten 

• Klein GIS-team

• Uniek bedrijf binnen Nederland (internationale samenwerking)

• ICT/ security/ hosting 

• 1ATM/ nieuw luchtverkeersleidingssysteem

• Corona



TEXT

Wat levert GIS LVNL op?

Toegankelijke 

GIS-info 

producten

Complexe 

data

Veel 

bronnen

1 up-to-date 

centraal punt 

Taakgericht Ketengericht

Maatwerk
Standaard 

oplossingen

inzicht
ideeën

tijdswinst

vertrouwen

samenwerking

kennis

kwaliteit

besparing

standaarden

gemak

veiligheid

proces ondersteunend

Lagere 

beheerlast




