
Kenniskring bijeenkomst 
Mini Seminar: “wegwijs in Geo Open Source” 
 

Donderdag 28 mei 2015 

13.30 Ontvangst, socializing 

 14.00 Welkom & Agenda 
Jan 

Roodzand 

 14.05 De status van het Open Source landschap 
Welke tools en applicaties zijn beschikbaar binnen het geo(ict)domein. Wat 

zijn de kansen en aandachtspunten bij het gebruik van Open Source. Wat is 

de rol van de Open Source community (OSGeo.nl en wereldwijd 

OSGeo.org), het doel, de organisatie en werkwijze, en ook hoe Open 

Source gebruikers bij kunnen dragen. Uiteraard zal er volop ruimte zijn om 

uw evt.  vragen rondom het gebruik van Open Source te bespreken. 
 

Speelruimte analyse voor Jantje Beton 
De tandem QGIS en PostGIS vormt een uitstekend platform voor het maken 

van complexe GIS analyses. Willem maakte samen met MD-kwadraat, in 

opdracht van Jantje Beton, een model waarmee speelruimte voor kinderen 

in kaart wordt gebracht. Hij gaat in op de kracht die PostGIS biedt om zo'n 

model te realiseren, en hoe QGIS wordt gebruikt als interface om de 

resultaten in beeld te brengen.  
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15:20 Pauze 

15:40 Organize - Online platform voor regie en controle in bouw 
Organize is een online Open Source platform om ruimtelijke ontwikkel-

trajecten te beheren en te begeleiden. Dankzij de geïntegreerde 

(geografische) dataviewer biedt het zicht op alle gegevens die onderdeel 

uitmaken van het project en kunnen gebruikers onderling communiceren. 

Als case wordt Organize Infra uiteengezet. Gebouwd voor (ondergrondse) 

infra. Zowel de functionaliteit als de gebruikte Open Source componenten, 

gaan een inzicht geven in de kracht van Organize en Open Source 

 

Open data portaal Gemeente Haarlem 
De gemeente Haarlem heeft een Open Dataportaal gerealiseerd in het 

kader van het project Noord Holland Slimmer. Via het portaal zijn  open 

datasets met aan Haarlem gerelateerde gegevens te raadplegen en 

downloaden. De vraag van Haarlem kon uitstekend worden ingevuld door 

gebruik te maken van Open Source oplossingen. In het traject heeft Vicrea  

samen met de gemeente Haarlem nieuwe mogelijkheden op het gebied van 

presenteren en delen van geo-informatie gerealiseerd. Joris Jan geeft 

vanuit de content en Flip vanuit de gebruikte techniek een beeld van dit 

traject. 
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17.00 Napraten 

 Kuiper 5, 5253 RJ Nieuwkuijk, 073-5236778 

info@ruimteschepper.nl www.ruimteschepper.nl   

 

                       Locatie:  
 

Hesselink van Suchtelenweg 4,  

6703 CT Wageningen. 

Tel 0317 421711 

 


