
12:00 Ontvangst

13:00 Welkom & opening Jan Roodzand | Ruimteschepper 
&  
Aart Jan Klijnjan | Kadaster 

13:15 PDOK is 4 jaar in productie
PDOK is een begrip in de open data Geo wereld. In 4 jaar van 500 miljoen 
jaar naar 4 miljard hits in 2016. PDOK staat voor belangrijke stappen: 
langdurige samenwerking garanderen; infrastructuur op groei ingericht; 
meeliften met belangrijke ontwikkelingen op Geo gebied; stijgend gebruik 
door anonieme gebruikers. PDOK pakt extra diensten op en hoe de 
gebruiker medebepalend kan zijn maakt Dorus inzichtelijk.

Dorus Kruse 
Kadaster 

13:30 Locatieserver 2.0, de gratis zoekservice op PDOK 
Als opvolger van de huidige ‘geo-codeerservice’ is de service sinds half 
december 2016 voor iedereen beschikbaar.  Vind de locatie op basis van een 
adres, straat, woonplaats en meer overheidsdata. De locatieserver put uit de 
meest actuele en betrouwbare overheidsdata en kan eenvoudig opgenomen 
worden in viewers.

Jeroen Hogeboom 
Kadaster

14:05 ‘OpenTopo’ en PDOK 
‘OpenTopo’ is een topografisch kaartbeeld waarin meerdere open data 
bronnen worden gecombineerd tot één actueel beeld, in twee varianten 
(achtergrond- en voorgrondkaart). Deze kaart is aanvankelijk ontworpen 
voor de hulpdiensten. Het Veiligheidsberaad, de bestuurlijke koepel van 
Hulpverleners, vindt deze kaart echter algemeen bruikbaar en sponsort 
de beschikbaarheid hiervan op PDOK. Over de inhoud van de OpenTopo 
kaarten en het samenwerkingsproces met PDOK.

Jan-Willem van Aalst 
Imergis BV

14:40 De PDOK-infrastructuur & architectuur 
PDOK ontsluit de view- en downloadservices van 100+ datasets. De 
groeiende load van requesten op deze services, het (dagelijks) bijwerken 
van datasets, de hoge beschikbaarheid en performance van de webservices 
vertalen zich in de architectuur.  Over deze architectuur, de tools, 
voorzieningen en software waarmee deze oplossing is gerealiseerd praten 
Jurgen en Wouter ons bij.

Jurgen te Stroet &
Wouter Visscher
Kadaster

15:15 Pauze allen

15:45 PDOK WFS services: een zegen voor WebGIS en Apps 
De achtergrondkaarten van PDOK zijn bekend. Sinds kort ook de BGT 
kaarten, nu alleen nog maar ‘tiles’. Wat als BGT een WFS zou zijn? Dan 
kunnen ontwikkelaars toveren met GIS data. Gemeenten en andere 
overheden, maar in feite iedereen kan daarvan profiteren. Peter-Paul laat ons 
mogelijkheden zien op basis van een oplossing die bij ruim 25 gemeenten is 
geïmplementeerd en intensief gebruik maakt van de PDOK WFS-en. 

Peter-Paul Koonings 
GeoNovation

16:10 PDOK en linked data & API’s 
Jasper gaat in op de nieuwste mogelijkheden binnen PDOK om data op 
te halen: via API’s en als Linked Data. Wat is de huidige stand van zaken in 
de ontwikkeling van deze mogelijkheden? Hij licht toe welke datasets al 
beschikbaar zijn en blikt vooruit. 

Jasper Roes 
Kadaster

16:35 PDOK community   
Er is een Ideawall voor PDOK. Wat gebeurt er met een idee? Wat kunnen we 
meer verwachten? Hoe iedereen ideeën en vragen kan lanceren en daarmee 
een actieve bijdrage in de PDOK community kan leveren wordt duidelijk 
uiteengezet door Simeon. 

Simeon Nedkov 
Geonovum

17:00 Afsluiting & borrel

Locatie: 

Theater Orpheus (navigatie-adres)  
Navigatie-adres: Soerenseweg 10
Apeldoorn

ruimteschepper

Deze kenniskringsessie -georganiseerd in samenwerking met Kadaster- staat in het teken van Publieke Dienstverlening Op de Kaart.   
Wat gebeurt er allemaal in en rondom de PDOK community?

Hoe werkt PDOK ‘aan de achterkant’.   
Welke ontwikkelingen zijn gaande, voorbeelden uit de praktijk, innovaties, plannen en ideeën voor de toekomst.

kenniskring
Publieke Dienstverlening 
Op de Kaart (PDOK)
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