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ANTENNEDOSSIERS
Omrekenen van de coördinaten in België
In de vorige informatie (VRA-Informatief 2012-03 en 2012-04) met betrekking tot de
meldingsplicht van de vaste antenne-installaties is het je zeker opgevallen dat de Vlaamse
Overheid een aantal coördinaten vraagt. Waarom dat in verschillende formaten moet, blijft
voor ons een raadsel.
Het is dus zaak ergens de nodige (en nuttige) informatie te vinden om van de ene
coördinatenvorm over te schakelen op een andere.
Deze tekst wil een hulpmiddel zijn bij het vinden van de geografische coördinaten van je
antennelocatie, zoals door de Vlaamse Overheid (LNE) gevraagd en zoals opgenomen in
‘Vlarem II’. Onthoud dat je vóór 31/12/2012 aan je meldingsplicht moet voldaan hebben.
In de regeringsbeslissing over de meldingsplicht van de (vaste) antennesystemen voor
radioamateurs staat bij puntje 8:

Het is van het allergrootste belang dat je vanaf het begin heel goed moet beseffen
dat de coördinaten betrekking moeten hebben op de LOCATIE van je
ANTENNE(MAST(EN)).
Het volstaat dus niet dat je de coördinaten van je huis/shack kent, maar heel precies
de plaats waar je antennes staan, zeker in het geval als de plaats van je
antennemast enigszins verwijderd is van je woning/shack.
Wij begrijpen niet goed waarom die Belgische “Lambert” coördinaten nog nodig zijn, vermits
dat verouderd is en zo goed als helemaal in onbruik is geraakt. Maar goed: “Dura Lex, Sed
Lex”, zoals we in Vlaanderen zeggen, en dus zochten wij naar een conversiemogelijkheid om
het jullie gemakkelijk te maken.

Het webprogramma van Yvan Barbier (UMH)
Die hebben wij, op aanbeveling van vele vrienden, uiteindelijk gevonden op de website
http://zoologie.umh.ac.be/tc/tcbel.asp van de UMH, Université de Mons en Hainaut. Het is van
de hand van Yvan Barbier en dateert van 2000.
Het is –volgens ons- de meest en best
bruikbare toepassing die wij vonden in de tientallen tips die wij (met veel dank) mochten
ontvangen.
Door te klikken op de link http://zoologie.umh.ac.be/tc/tcbel.asp ([CTRL]+klikken) of deze link
te knippen-en-plakken in de adreslijn van je browser kom je hier terecht. Gezien de bron is
het in het Frans, maar dat mag geen probleem zijn.
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Wij hebben contact gezocht met de auteur en dank zij onze hulp zal er misschien een
Nederlandstalige versie volgen. Maar om geen tijd te verspillen nu alvast de toepassing zoals
ze momenteel beschikbaar is. Als die Nederlandstalige versie er komt zullen we jullie uiteraard
informeren.

Selecteer het keuzevakje “Lattitude/Longitude (dms), onderaan.

Zet de precisie bij ‘”UTM alphanumérique” (tweede invullijn van bovenaf) op 1 m in het
uitrolmenu achter “précision” en zorg er voor dat achter “MGRS=” de waarde 31U gekozen is.

Die 31U staat als eerste informatiegegeven in een UTM-coördinaat. België ligt n de zone 31U,
omdat tussen 48° en 56° N (=31) en 0° en 6° O (= U), dat zijn vakken van 100x100 km.
Bij
•
•
•
•
•

“Datum de départ” kies je voor één van volgende opties:
Als je je grografische coördinaten van kaarten van het NGI haalt:Æ
Met een GPS of GPS-Logger is dat anders en dan gebruik je Æ
Bij ophalen via Google Earth gebruik je Æ
Bij ophalen via Google Maps gebruik je Æ
Bij ophalen via Autoroute 66 gebruik je Æ

“Belgique72”
“WGS84”
“WGS84”
“WGS84”
“Belgique72”

Bij “Datum d’arrivée” kies je voor “World Geodetic System 1984 (WGS84)”
In mijn geval heb ik mijn coördinaten via Autoroute66 gezocht en dus kies ik voor:
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9
9

Vul in het vak “Latitude” je eigen breedtegraad in (de seconden mogen decmalen
bevatten, bijvoorbeeld 51°01’01.76”)
Vul in het vak “Longitude” je eigen lengtegraad in (de seconden mogen decimalen
bevatten, bijvoorbeeld 04°28’22.61”).

Klikdan op [Envoyer].

Als voorbeeld mijn eigen gegevens:
9
9
9
9
9
9

Ik klik het keuzevakje “Latitude/Longitude (dms)” aan.
Ik kies bij “UTM aphanumérique” voor ‘31U’ achter “MGRS=” en voor ‘1 m’ achter
“précision”.
In “Datum de départ” in het uitrolkeuzevak kies ik voor “Belgique 1972”
Bij “Datum d’arrivée” kies ik voor “World Geodetic System (WGS84)”
In “Latitude” geef ik in: 51°01’01,76” en in “Longitude” 04°28’22,61”
En dan klik ik op “Envoyer”.

Je zal dan merken dat de ingegeven coördinaten (soms) lichtjes worden aangepast. Dat heeft
te maken met de gekozen “Datum de départ”
Helemaal bovenaan zie je echter wel de exacte coördinaten zoals jij ze hebt ingegeven.
Zoals onderstaand voorbeeld toont, krijg je nu de omgezette coördinaten in verschillende
gangbare vormen.
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Om ons doel te bereiken hebben wij enkel de “Lambert Belge” nodig en de
“Lattitude/Longitude (dms). Deze laatste waarde is –zoals hierboven gezegd- soms aangepast
aan de keuze van het systeem volgens welk je de informatie ingeeft.
Voor een juiste interpretatie en gebruik van de getoonde gegevens, deze verklaring(en).

Oorspronkelijke input
Lambert Coördinaten

WGS84 Coördinaten

Dank aan alle vrienden die deze site hebben aanbevolen, aan Wilfried ON4HW voor de extra
tips en aan Günther ON1BYN voor de technische hulp.
Met deze beide gegevens: “Lambert” en “WGS84” heb ik voldoende informatie om aan het
departement LNE van de Vlaamse Gemeenschap te bezorgen, samen met de andere
gevraagde informatie:
Die andere informatie is relatief eenvoudig, alhoewel…

1.

2.
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De gegevens van de “exploitant”, een moeilijk woord om gewoon jou zelf te bedoelen.
Dus voornaam, naam, rechtspersoon indien van toepassing (d.i. een vzw voor een club
bvb), telefoonnummer, e-mailadres en volledig adres (straat, nummer, bus; postnummer
en gemeente).
De gebruikte frequentie in MHz (dus,145 bijvoorbeeld)

3.

Het vermogen, geleverd aan de antenne in dBm. Om je vermogen om te rekenen indBm
kan je desgevallen gemakkelijk gebruik maken van de (Nederlandse) site
“Convertworld.com” via http://www.convertworld.com/nl/vermogen/dBm.html
In dBm, vermogen kies je het vermogen (bijvoorbeeld 10W) en je krijgt dan de conversie
naar een heleboel andere maten, waaronder (naar onderen toe) de dBm (in mijn
voorbeeld dus bij 10W is dat 40 dBm

4.
5.
6.

Hoogte (centerlijn) van de antenne ten opzichte van de begane grond in meters
De winst van de antenne in dBi (bijvoorbeeld: 6 dB = 6dBi)
Azimuth van de richtinggevoeligheid (rondstraler is blanko laten, N=0, O=90, Z=180,
W=270)
Antennetype: fabrikant en referentie
Coördinaten van de antenne, zowel in lambert als in WGS84
De CRAB-code

7.
8.
9.

Voor dat laatste is het nog niet zo eenvoudig en daarvoor zijn wij uiteindelijk ten rade gegaan
bij Hans Reynders, op het Departement LNE van de Vlaamse Gemeenschap; met onze
welgemeende dank voor de bereidwillige medewerking.
Daardoor vnden wij meteen ook de (waarschijnlijk) gemakkelijkste oplssing om alle nodige
gegevens te vinden en hoef je zelfs niet te gaan zoeken welke “Datum invoer” je misschien wel
nodig hebt.
Met de hierna volgende instructies zal je uiteindelijk alle informatie vinden die je nodig hebt.
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De CRAB-code en de Lambert-coördinaten zijn ook te vinden
op de site van AGIV
(Agentschap voor Grafische Informatie Vlaanderen).
Het CRAB-decreet (CRAB is acroniem voor “Centraal Referentie Adressen Bestand”) van 8 mei
2009
legt
de
bepalingen
vast
van
de
CRAB-code.
Zie
informatie
op
http://www.agiv.be/gis/projecten/?catid=34.
Het is een unieke code voor elk individueel adres in Vlaanderen en is dus daardoor een
authentieke gegevensbron voor adressen. Het AGIV http://www.agiv.be is de beheerder van
dit bestand.
Wil je daar meer over weten dan kan je op http://www.agiv.be/gis/projecten/?catid=34 een
brochure downloaden.
Om jouw gegevens te
vinden
(WGS84en
Lambertcoördinaten
en
de CRAB-code), ga naar
de website http://geo-

vlaanderen.agiv.be/geovlaanderen/kleurenortho
voor luchtfoto’s met details
(rechts).
Of voor
minder

straten met
details:

http://geovlaanderen.agiv.be/geovlaanderen/straten (onder).

Welk van beide je ook
gebruikt,
de
verdere
procedure is dezelfde (wat je
ook kan afleiden uit beide
straatbeelden
Voor
onze
verdere
handleiding gebruiken wij de
luchtfoto-versie omwille van
de betere details. Dus:
http://geovlaanderen.agiv.be/geovlaanderen/kleurenortho
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Klik op het icoon voor zoeken op straat of een gemeente
invulscherm aangeboden krijgt.

wardoor

je

een

zoek-

en

In de zoekvelden tik je de
volledige adresgegevens in en
gebruik daarvoor de invulvelden
waardoor
je
gemakeklijk
(foutloze)
gemeenteen
straatnaam kan vinden en ze
laat invullen door er op te
klikken.
Uiteindelijk vind je dan onderaan
links de CRAB-code en de XYcoördinaten
(=
Belgische
Lambert-coördinaten).
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Het is best, om vergissingen te vermijden, dat je op de antennesites website van het BIPT gaat
kijken om de exact juiste locatie van je antennemast(en) na te kijken.
Ga naar de site http://www.sites.bipt.be en klik indien nodig
bovenaanrechts op je taalkeuze (ingeval enkel een blanco scherm zou
verschijnen)
Je kan dan -via Google Maps- nakijken of het nodig is je coördinaten aan te passen om de
exacte locatie van je antennemast(en) te bepalen. Dat is absoluut noodzakelijk als je
antennemast(en) op enige afstand van je shack (huis) staan. Herinner je in dit verband de
belangrijke nota aan het begin van deze nota.
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Beweeg met het ‘handje’ tot op je woonplaats en zoom dan in (met de zoombalk links op de
kaart) tot je voldoende details vindt om de exacte locatie van je antennemast(en) te
lokaliseren (let op het ‘handje).

En dan kan je onderaan links de juiste coördinaten in WGS84 en Lambert vinden. Als het
nodig is om je oorspronkelijke coördinaten aan te passen, dan heb je hier alle gegevens die
nodig zijn om dat eventueel te doen.
Het is op dit ogenblik nog niet geweten hoe die informatie (elektronisch) aan het departement
LNE van de Vlaamse Gemeenschap moet overgemaakt worden. Het departement werkt aan
een ‘invulformulier’ via de website. Hoe het moet met iemand die geen computer heeft, blijft
nog een vraagteken.
In afwachting heb ik mijn (voorbeeld) gegevens in een MS-Excel-bestandje geplaatst, wat
altijd handig is om op terug te vallen.
Eventuele aanpassingen kan je hier ook in aanbrengen zodat je klaar bent om je gegevens
door te geven wanneer het invulformulier klaar zal zijn.
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Tenslotte: voor wie wat verder wil gaan en wat experimenteren niet schuwt, wij beschikken
voor de omrekening van coördinaten over een VB-codering (met dank aan David Erzeel). Je
kan dan eventueel je eigen programmaatje schrijven.
Interesse hiervoor? Stuur een e-mail aan on7gz@vra.be en wij sturen je deze codering op.
Als je het probeert zijn wij benieuws naar jouw resultaat.
Het spreekt vanzelf dat je de informatie in deze nota ook voor andere doeleinden kan
ngebruiken dan voor het antennedossier.
Alvast veel plezier gewenst.
Beste 73
Gust
ON7GZ

Niets in deze uitgave mag (geheel of gedeeltelijk) verder worden verspreid, verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere
wijze ook, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.
Alle rechten voorbehouden.
© 2012 - V.R.A., Vlaamse RadioAmateurs vzw
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