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Open Data,  

 waarom ook alweer? 

 



 

• Overheid stimuleert Open Data 

• Open Data Community 
doelgroep mbt data hergebruik 

• Veel aandacht voor en innovatie 
in de Open Data Community 

• Samenwerking levert een 
synergie voordeel 



Open Data Landschap 

 

OKFN 

W3C 

Wikipedia / OSM 

IPM DCAT 

NeoGeography 

PDOK / NGR  

Doorbraak Open Data 

Linked Open Data 

Geonovum / INSPIRE 

Basis registraties 

Data.overheid.nl 



 



 Neogeography,  

  wat is er zo    
   verschillend? 

 



 

 

• Algemene internet standaarden 

• Eenvoudig in gebruik  

• Geoptimaliseerd op Performance  

• Gebaseerd op community best practices 

 



Maar is het echt anders? 

 



 
 

NeoGeography gaat ook over 
– Data  

– Metadata  

– Projecties 

– Tiles  

– Vectoren 

– Woordenlijsten 

 

(en we gebruiken allemaal GDAL/OGR) 



Dus aansluiting vinden 
met de Open Data 

Community zou niet zo 
moeilijk moeten zijn? 

 

 



... maar het heeft wel wat  
    aandacht nodig 

- Reparatie benodigd (wet remmende voorsprong) 
- Geo (OGC) wordt als complex ervaren 
- Wederzijdse onbekendheid 



 



Daarom dus ... 

... voor geo data beheerders (en app bouwers) 



 

Community 



 



• LeafletJS 

• TileMill 

• Fiona 

• Maki 

Eenvoud 



• CSV 
 

• KML 
• GML 
• GeoPackage 
 
 
 

Standaarden 



EPSG:3857 

Eenvoud 



TMS vs WMTS 
Vector-tiles 

Performance 



Hoe nu verder? 



De spelers... 

• Data providers moeten ... 
Data bruikbaar ter beschikking stellen 

• Portalen kunnen ... 
Data om zetten in een gewenst formaat/projectie 

• Third parties doen ... 
Data converteren zodat het bruikbaar wordt 

• Communities helpen ...  
Bij het ontsluiten van data 

• Gebruikers moeten ... 
Data aanvragen 

• Specificatie makers moeten ... 
Zorgen dat locale standaarden aansluiten op brede standaarden 

 



 



 



De portalen 

• PDOK, Nationaal & Provinciaal Georegister 

 

• INSPIRE Portal (& GEOSS) 

 

• data.overheid.nl 

 

• enz 



 



 



 



 



 



Metadata Standaarden 

Globaal Europa Nederland 

OGC - ISO/TC211 INSPIRE (DG Env/JRC/EEA) Geonovum / IenM 

ISO19139 ISO19139+INSPIRE NL profiel op ISO19139 

GEO 

Globaal Europa Nederland 

W3C DG Connect/DG Digit Binnenlandse zaken 

DCAT DCAT-ap IPM-DS / DCAT-nl 

Open Data 



Conclusies 

Als geo hebben we een lange historie met open 
data. Maar dat ontslaat ons niet van de 

verplichting om actief in beweging te blijven.  

Interactie met de open data community biedt 
vernieuwde inzichten en een potentieel groot 

publiek voor onze schitterende data.  

Met een beetje extra aandacht wordt Geo Data 
vele malen toegankelijker. 



5 sterren voor Open Data 

   Open Licentie 
     Gestructureerde data  
      Non-proprietary formaten  
       Gebruik URI's als identificatie 
        Link de data aan andere data 



Dank voor de aandacht 

Bronnen 

http://geocat.net  
http://5stardata.info  

http://inspire.ec.europa.eu/registry 

https://www.google.com/publicdata 

http://bit.ly/1ur9wIO  

http://citysdk.waag.org/map  

https://github.com/openstate/geodata  

 

http://elisabethirgens.com 
http://geonetwork-opensource.org 

http://osm.org 

http://mapbox.com 

http://toblerity.org/fiona  

http://nationaalgeoregister.nl 
http://nlextract.nl 
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