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Dit artikel beschrijft het samenwerkingstraject tussen het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) en het
Kadaster rondom het ontwikkelen van een gezamenlijke geo-viewer. Naar aanleiding van het Actieplan Nederland
Open in Verbinding [1] promoot de overheid sinds 2007 de toepassing van open standaarden en Free Open
Source Software (FOSS). Ook het Kadaster en het RVOB houden zich hiermee bezig. In het kader van innovatie
is het Kadaster in 2008 begonnen met het ontwikkelen van een open source geo-viewer [2]. De geo-viewer is op
‘Google-code’ [3] geplaatst, om een gevoel te krijgen hoe open source communities werken. Daarnaast wordt een
antwoord gezocht op de vraag of FOSS-projecten, in goede samenwerking met gerelateerde projecten, op de
lange termijn bijdragen aan de toename in kwantiteit en kwaliteit van FOSS in het algemeen.
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Fig. 1. Het open-ontwikkelproces [5].
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Kadaster, en als productietoepassing bij
het RVOB. De OGV wordt door de RVOBgebruikersorganisatie als zeer waardevol
ervaren. De generieke structuur achter de
OGV zorgt ervoor dat deze geo-viewer voor
verschillende doeleinden gebruikt kan worden en tevens uitbreidbaar is. De betrokkenen binnen de OGV-community werken
gemeenschappelijk aan individuele doelen.

Het Kadaster gebruikt de OGV vooral in de
interne onderzoeksomgeving. Deze geoviewer wordt gebruikt voor het tonen van
INSPIRE-data en -services, Bonnebladen
(historische kaarten), onderzoek naar een
mobiele geo-viewer en het combineren van
verschillende technieken en webservices.
Een mooi voorbeeld is een geo-viewer ten
behoeve van het tonen van historische
percelen met een afspeelfunctie waarmee
de ontwikkeling van de processtructuur in
een gebied door de jaren heen gevolgd kan
worden. Ook wordt gewerkt aan het inrichten
van een grondroerdersportaal waarvoor de
OGV de basis vormt. Omdat de OGV modulair
is opgezet kan nieuwe functionaliteit eenvoudigweg worden aangekoppeld door middel
van miniprogramma’s (widgets). De afspeelfunctie die voor het tonen van de historische
percelen wordt gebruikt is de meest recente
widget. Daarnaast wordt gewerkt aan het
uitbreiden van een widget voor het tonen van
attribuutinformatie. Het is de bedoeling dat
straks op de attributen kan worden geklikt
waarna vensters kunnen worden geopend of
externe links worden gestart. Een ontwikkelaar kan dit gebruiken als startpunt en hierop
doorontwikkelen.

Zo borgt de community zelf de continuïteit
van dit samenwerkingtraject.
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Fig. 3. De RVOB viewer.
De OGV wordt niet alleen intern binnen
het RVOB [6] gebruikt maar ook externe
gebruikers, zoals Rijkswaterstaat, Dienst
Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer en
Kroondomein Het Loo maken hier gebruik

Fig. 2. De OGV met TopRaster en ecologische hoofdstructuur.
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[3]

van. In de geo-viewer is een groot aantal
lagen opgenomen. Van het RVOB zijn onder
andere jacht-, huur-, (erf)pachtcontracten,
informatie over zendmasten, aan- en
verkopen en dergelijke opgenomen. Voor de
eindgebruiker is het hiermee gemakkelijk
geworden om informatie van het RVOB
te combineren met bijvoorbeeld de (vaar)
wegen van Rijkswaterstaat, de Nieuwe
kaart van NL, Natura2000, Rijksmonumenten en zeker niet in de laatste plaats
de LKI van het Kadaster. Het is mogelijk om
achtergronden zoals luchtfoto’s, of OpenStreetmap toe te voegen, gebruik te maken
van de zoekdiensten (geocoder) van het
programma Publieke Dienstverlening op de
Kaart (PDOK) en de via PDOK beschikbaar
gestelde kaartlagen zoals de BRT. Al met
al is de OGV voor het RVOB een belangrijk
venster naar ruimtelijke informatie en wordt
het door de vastgoedmedewerkers als een
belangrijk stuk gereedschap gezien.

