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Introductie
De Stuiveling Open DataAward (SODA) biedt een podium voor de inspanningen van
overheidsorganisaties en hergebruikers van open data en beloont bijzondere prestaties
met een prijs. In het bijzonder is de SODA bedoeld om zichtbaar te maken wat er
mogelijk is met open data en het gebruik van open data te bevorderen.
In dit document vind je de inzendingen voor SODA2017 die aan de harde criteria
voldoen. De weergegeven teksten en afbeeldingen zijn afkomstig van de deelnemers.
Voor dit overzicht is een selectie gemaakt, in sommige gevallen zijn teksten ingekort of is
een keuze uit de afbeeldingen gemaakt. Deelnemers blijven eigenaar van de ingezonden
toepassing, afbeelding(en) en het filmpje.
Bekijk de inzendingen, klik door naar de toepassingen en de filmpjes en laat je
inspireren!

De organisatie van de Stuiveling Open Data Award
De Stuiveling Open Data Award wordt georganiseerd door het Leer- en Expertisepunt Open Overheid
(onderdeel van ICTU) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

1. Overheid.io
Omschrijving: Het idee van overheid.io is ontstaan op een Hacken voor
de democratie dag in de Tweede Kamer, want we liepen weer tegen
dezelfde problemen aan: - De data is niet gestructureerd of
overgecompliceerd. - De bron is traag of vaak offline - De bron is soms
alleen te benaderen via moeilijke (soms betaalde) tool sets - De totale
set bestaat uit meerdere statische csv files - Je moet soms vele bronnen
samenvoegen om tot een geheel te komen Voordat je kan beginnen aan
je geniale idee, ben je eerst uren kwijt om de bron gebruiksklaar te
maken. Overheid.io is gemaakt om deze problemen te verhelpen - We
halen alle data op van de originele bron en ontsluiten deze op de meest
gangbare manier; REST en JSON. We passen de data niet aan. - We
verrijken de data; zo voegen we geo locaties toe bij adres gegevens, en
voegen we autocomplete functionaliteiten toe op velden waar je dat
vaak nodig hebt; bedrijfsnamen, postcodes, automerken etc. - We
zorgen voor een consistente API waar naast het ophalen van datasets
ook horizontale doorsnedes gemaakt kunnen worden. - We houden de
data zo veel mogelijk in-sync met de originele bron. - We zorgen dat de
API calls binnen 50ms worden afgeleverd (vaak zelfs binnen 20ms),
zodat er geen vertraging is voor jullie gebruikers. - We zorgen voor een
goede uptime. Met behulp van overheid.io kan je je direct focussen op je
eigen idee, zonder je zorgen hoeven te maken over de problemen die
hierboven beschreven staan. Inmiddels heeft overheid.io meer dan 3000
actieve afnemers, waarvan in de afgelopen 2 jaar meer dan 850
gebruikers een abonnement hebben afgenomen variërend van 10 tot
100 euro per maand.
Motivatie: Overheid.io zorgt ervoor dat onopgemerkt een heleboel
gebruikers gebruik per dag maken van open data. Met afnemers als
Marktplaats, Vodafone, Mollie, diverse gemeentes en talloze e-facturatie
en online boekhoud pakketen zijn hun interne processen meer
geautomatiseerd en brengen ze een stukje magie naar hun klanten.
Link naar de toepassing/meer informatie: https://overheid.io/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=E0MbyS7t-qk

Gebruikte open data: We bieden nu data aan van de KvK
(openKvK), BAG (postcode & kadaster data) en van de RDW
(kenteken informatie). Dit wordt in de komende weken
uitgebreid met Eerste en Tweede kamerstukken, school
informatie (BRIN/DUO), en energielabels van huizen (nog
geen opengaat API voor beschikbaar).

2. Liquid Commons |

Waag Society

Omschrijving: Liquid Commons gaat over de waterkwaliteit in
Amsterdam. Hoe wij daar samen zorg voor kunnen dragen en van
kunnen genieten. Via Liquid Commons maken wij de complexe
data van Waternet op een visuele manier toegankelijk, met als
doel de inwoners en bezoekers van Amsterdam te informeren en
te betrekken bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Daaraan
gekoppeld proberen wij deze informatie te gebruiken om een
netwerk van publieke waterkwaliteit-metende vlonders te
realiseren op strategische plekken in de stad waar kan worden
gezwommen. Deze huidige site is een sneak preview van een
project in uitvoering. Bent u geïnteresseerd. De ambitie is nog dit
jaar de eerste vlonder te realiseren.
Motivatie: Liquid Commons probeert een
platform voor zwemwaterkwaliteit te bieden.
Nu in Amsterdam, maar potentieel voor heel
Nederland. De samenwerking tussen
Rademacher de Vries Architecten en Waag
Society leverde een visueel zeer aantrekkelijk
platform op dat de data op een speelse wijze
vertaald naar informatie voor burgers.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://www.liquidcommons.com
Link naar het filmpje: https://vimeo.com/234061515

Gebruikte open data: Liquid Commons maakt, zoals vele
anderen, gebruik van Open Street Map, mede gebaseerd op
de open data van BAG en NDW. Echter de kerndata van de
applicatie, de waterstromingen en overstortplekken zijn
eenmalig door Waternet als dataset aangeleverd. Waternet
heeft de intentie dergelijke informatie op termijn openbaar
te maken, echter dit ten tijde van indienen nog niet het
geval.

3. Maptime |

Waag Society

Omschrijving: Maptime Amsterdam is een avond waar designers
en developers kaarten hacken bij Waag Society. We ontmoeten
elkaar om te werken aan kaarten, kennis te delen over ruimtelijke
data en elkaar de nieuwste cartografische hulpmiddelen te leren.
Maptime is, letterlijk, tijd voor cartografie. Onze missie is om de
cartografie toegankelijk te maken voor iedereen die
geïnteresseerd in samenwerken en leren, ontdekken, en kaarten
maken met behulp van mapping tools en technologie. Deze open
leeromgeving voor alle kennisniveaus biedt bewust steun aan de
beginner. Maptime is zowel flexibel als gestructureerd, een plek
voor workshops, lopende projecten met een gemeenschappelijk
doel, en onafhankelijke/gezamenlijke werktijd. Maptime is meer
dan een meetup, het is een uitgebreide Github repository waarin
we onze ervaringen, ideeën en code delen. Opdat iedereen ze kan
hergebruiken.

Motivatie: Maptime brengt een diverse groep geïnteresseerden
bij elkaar om innovaties en inspiratie op het gebied van 'kaarten'
te delen. Het weergeven van (open) data op kaarten is daarbij
een veelgebruikte techniek. Maptime laat laagdrempelig zien hoe
(open) data te vertalen is naar creatieve visualisaties en maakt
daardoor de informatie begrijpelijker en de toegang tot de data
een stukje eenvoudiger. De SODA Award zou het mogelijk het
Maptime programma voor zeker 2 jaar te continueren.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://maptime-ams.github.io
Link naar het filmpje: https://vimeo.com/234052746

Gebruikte open data: Naast de BAG en NDW data die we
gebruiken via Open Streetmap kunnen deelnemers in de
sessies (tot nu toe 16 in totaal) aan de slag met open data
die rondom thema's wordt geselecteerd. Zie
http://waag.org/nl/project/maptime-ams voor een
volledig overzicht van meetups en thema's.

4. TravelTime |

TULP interactive

Gebruikte open data: Historische TravelTimeInformation
data van het NDW:
http://www.ndw.nu/pagina/nl/103/datalevering/120/ope
n_data/

Omschrijving: TravelTime is een datavisualisatie, gebaseerd op open data van het NDW, waarmee 1 dag
aan reistijden over wegdelen wordt gevisualiseerd met 1 minuut tijdsintervallen. Het laat de afwijking van
een aangenomen normale reistijd over wegdelen zien door deze wegdelen dikker te maken, van kleur te
veranderen, en te verplaatsen t.o.v. de oorspronkelijke locatie van het wegdeel. Er zijn verschillende
redenen waarom deze visualisatie meerwaarde biedt: - het dient als inspiratie om te laten zien dat open
data ook mooi gevisualiseerd kan worden, en wellicht op een manier waar mensen niet direct aan denken.
Het zou dus als promotiemateriaal voor open data kunnen dienen. - veel bestaande visualisaties van verkeer
en files zijn op basis van GPS data van auto's, of snelheden of flows (die ook beschikbaar zijn via NDW),
maar deze visualisatie laat zien dat reistijden ook een goede mogelijkheid bieden om dit inzichtelijk te
maken. - het is een goed startpunt voor vervolg visualisaties om meer inzicht te kunnen krijgen in
filevormingen: waar bevinden zich de file 'golven' en waar de 'stilstaande' files. Hoe snel verplaatsen deze
golven zich. Filters op reistijden zouden de grootste knelpunten kunnen laten zien. - wegdelen waar
(tijdelijk) geen meetresultaten vandaan komen zijn in 1 keer zichtbaar. - op dit moment is het uiteindelijke
databestand te groot voor een interactieve visualisatie, maar als er optimalisaties worden doorgevoerd
(reistijden aggregeren, wegdelen aggregeren, etc.) is het waarschijnlijk mogelijk een tool te ontwikkelen
waarmee op interactieve manier reistijden bekeken en geanalyseerd kunnen worden.

Motivatie: Er zijn verschillende data
bewerkingen gedaan om de visualisatie
helderder te maken (missende data tot op
zekere hoogte aangevuld door data te
interpoleren, pieken uit de data gehaald, etc.)
om de visualisatie een rustiger en beter te
begrijpen beeld geven. Daarnaast zijn de
verplaatsingen van wegdelen (waardoor je die
golven ziet) niet iets wat voor de hand ligt.
Daarnaast denk ik dat deze visualisatie uniek is
omdat tot op heden vooral veel apps worden
ingestuurd voor de SODA Award, en ik denk
dat een pure visualisatie op basis van open
data een goede toevoeging is om te laten zien
wat er kan met open data.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://tulpinteractive.com/traveltime/
Link naar het filmpje: https://vimeo.com/234008714

5. Pan |

Geodienst

Gebruikte open data: NUMIS (Numismatisch Informatie
Systeem), een database waar Nederlandse numismatische
vondsten worden vastgelegd beheerd door de
Nederlandsche Bank (DNB), Kadastrale gemeentegrenzen,
PoolParty.

Omschrijving: PAN is een webapplicatie die
metaaldetectorvondsten uit heel Nederland toont op een
tweeledige manier. Aan de publieke kant op een
gebruiksvriendelijke manier. Voor onderzoekers is uitgebreide
informatie over metaaldetectorobjecten door heel Nederland
beschikbaar. De applicatie maakt het mogelijk om een breed scala
aan geïnteresseerden en specialisten te dienen, zonder dat de
privacy van amateurarcheologen en exacte vindplaatsen bekend
raken. Vondsten worden door een team van experts ingevoerd.
De potentiële economische waarde is dat er betere archeologische
verwachtingskaarten gemaakt kunnen worden waardoor er aan
het begin van bouwwerkzaamheden beter ingeschat kan worden
of er nader archeologisch onderzoek gedaan kan worden. De
meerwaarde op maatschappelijk gebied is dat het voor iedereen
mogelijk is om een indruk te krijgen van geschiedenis op een
lokaal niveau. Dit zou onder andere in het onderwijs gebruikt
kunnen worden, maar ook door lokale overheden om hun
gemeente/provincie extra in de belangstelling te zetten. Via
linkedopendata (PoolParty en Numis) maakt PAN gebruik van
open data en is tevens een bron voor andere applicaties die
hierop kunnen aansluiten. PAN is ontstaan vanuit een NWO-groot
aanvraag van onderzoekers bij de VU en de RCE . De technische
realisatie is door de Geodienst gedaan.
Motivatie: Het mooie aan PAN is dat het levenswerk van veel
amateurdetectorzoekers inzichtelijk wordt voor het publiek en
(dankzij linked open data) heel veel nieuwe inzichten oplevert
voor de wetenschap: nieuwe informatie over de historie van
Nederland en toegevoegde waarde aan archeologische vondsten
die anders onbekend zouden blijven.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.portable-antiquities.nl/pan/#/public
Link naar het filmpje: https://youtu.be/DIbE9uwGNZY

6. Onderwijs Benchmark |

Refine-IT

Gebruikte open data: de open data die gebruikt wordt
betreft de open Onderwijsbestanden die door de Dienst
Uitvoering Onderwijs ter beschikking worden gesteld
(https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/)

Omschrijving: Resultaten en beoordelingen zijn belangrijk voor scholen. Een goede score is mooi en een gezonde
financiële huishouding natuurlijk ook. Maar hoe krijg ik als individu snel en betrouwbaar inzicht? Hoe doet mijn
school het en wat is de prestatie ten opzichte van vergelijkbare scholen in mijn regio of landelijk? Wij bij Refine-IT
vinden het een uitdaging om publieke data (open data) te verzamelen en nuttige inzichten van te maken in
prachtige overzichten en visualisaties. Zo hebben we een Onderwijs Benchmark Dashboard gemaakt met data van
alle Nederlandse primair onderwijs (po) instellingen. Het Onderwijs Benchmark Dashboard maakt het mogelijk om
zelf een lijst met vergelijkende scholen (peergroep) samen te stellen en de onderling de resultaten te vergelijken.
Dit betreft rijke visualisaties en overzichten en ratio’s op basis van: anonieme leerling gegevens zoals aantal
leerlingen per onderwijssoort, cluster en leeftijd; anonieme leraar gegevens zoals aantal personen per instelling,
bestuur en functiegroep; de financiële gezondheid van de po instelling individueel en t.o.v. de peergroep.
Motivatie: 'Openbaar tenzij' is het adagium van de
overheid en publieke instellingen als het aankomt op
informatie. Publieke instellingen gaan informatie dus
steeds actiever openbaar maken. Open data past bij
een publieke sector die haar taken in transparantie
uitvoert. Er zijn in de afgelopen jaren allerlei
initiatieven gestart en inmiddels is er een grote
hoeveelheid aan data beschikbaar. Door de grote
hoeveelheid neemt de complexiteit toe en is het voor
de burger in de praktijk lastig om de juiste data te
vinden en te vergelijken. Het is nu zaak om de
informatieve waarde van deze data te verhogen, en de
burger deze informatie op een overzichtelijke en snelle
wijze aan te beiden. Het Onderwijs Benchmark
Dashboard biedt de burger deze mogelijkheid. Het
maakt gebruik van de Open Onderwijs Data API en
stelt burger is staat zelf een peergroep samen te
stellen en een individuele school te bekijken en
vergelijken met soortgelijke scholen. Hiermee zetten
we een proactieve stap vanuit de beschikbaarheid van
data naar een eenvoudig te gebruiken tool die data
vertaalt naar informatie.
Link naar de toepassing/meer informatie: http://onderwijsbenchmark.smartinsight.nu/home/uitleg
Link naar het filmpje: https://youtu.be/R81pc0r0qs0

7. Stemwegwijzer.nl |

Geodienst

Gebruikte open data: Stembureaus afkomstig van de sites
van alle 388 Nederlandse gemeenten, Gemeentegrenzen
van Kadaster, BAG-geocoder, BGT, Wijkkaart en
inwoneraantallen van CBS, OpenStreetMap.

Omschrijving: De stemwegwijzer geeft informatie over de
locaties van alle stembureaus in Nederland. Met behulp van de
stemwegwijzer kan de route naar het dichtstbijzijnde
stembureau berekend worden vanaf jouw locatie, of vanaf een
gekozen plek op de kaart. Een bestand met de exacte locaties én
een overzichtskaart per gemeente zijn eenvoudig te downloaden.
Dit dient een publiek belang - het bijeenbrengen en verbeteren
van open data en deze in een overzichtelijke vorm aan te
bieden. De laatste tijd is er steeds meer aandacht gekomen voor
de beschikbaarheid van stembureaus in Nederland en de invloed
die hun bereikbaarheid heeft op democratische processen. Op dit
moment wordt informatie over stembureaus op een
onoverzichtelijke wijze gegeven: elke gemeente maakt deze data
op een andere manier beschikbaar. Met de stemwegwijzer
kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen een overzicht van alle
stembureaus in Nederland, in hoge kwaliteit, tot zijn beschikking
heeft.
Motivatie: Tegenwoordig mag je binnen je gemeente bij
elk stembureau stemmen, met een kiezerspas zelfs overal
in Nederland. Een applicatie die de route aangeeft voor het
dichtstbijzijnde stembureau is daarbij een waardevolle
toevoeging. Door de stemwegwijzer verder te ontwikkelen,
willen we het proces van gegevensverzameling
stroomlijnen zodat het makkelijker wordt om de applicatie
bij de volgende verkiezingen en referenda te updaten. Het
zou ook mooi zijn als gegevens van vorige verkiezingen
opgeslagen worden en zo beschikbaar blijven voor
iedereen. De stemwegwijzer bevordert het democratische
proces met behulp van open data en voegt daar een
nieuwe dataset (stembureaus in Nederland) aan toe.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://geodienst.xyz/verkiezingen/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Iy1Lq0VLo9Q

8. Perspectief |

Reblr

Gebruikte open data: (onder andere) Centraal Bureau voor
de Statistiek, Gemeente Amsterdam (Statistiek en
Gemeenteraadsstukken), Kiesraad Kadaster, Kamer van
Koophandel, Wetenschappelijk Onderzoek
Documentatiecentrum. En andere kleinere bronnen zoals:
colleges financieel toezicht.

Omschrijving: De online applicatie 'Perspectief' van Reblr heeft als doel om burgers, bedrijven
én professionele schrijvers te helpen met het duiden van het nieuws. Gebruikers geven (via een
beveiligde verbinding) hun favoriete nieuwsbronnen op en wij geven per nieuwsbericht de meest
relevante (open) data weer. Zo kunnen lezers een completer beeld krijgen over het onderwerp
van het nieuwsbericht. Door de innovatieve toepassing van kunstmatige intelligentie en contextherkenning organiseren we de enorme hoeveelheid beschikbare (open) data en geven deze weer
bij nieuwsberichten, zodat we helpen om het nieuws in haar context te begrijpen. Daarnaast
helpt Perspectief journalisten enorm met het bepalen van invalshoeken; wat de reden is dat
verschillende redacties in Nederland onze tool al gebruiken. Op deze manier wordt het nieuws in
een duidelijkere context neergezet, waardoor het voor de gewone gebruiker beter te begrijpen is
en voor bijvoorbeeld bedrijven beter te zien is waar kansen liggen. Perspectief geeft niet alleen
de droge cijfers weer, maar waar mogelijk worden deze ook in perspectief geplaats. Je kan veel
beter beoordelen wat een bedrag van 4,3 miljoen euro aan noodhulp voor Sint-Maarten
betekent, als je bijvoorbeeld weet hoeveel mensen er in het land wonen en hoe hoog de
jaarlijkse begroting is: de vraag 'Is dat eigenlijk veel of weinig ?' wordt genuanceerd belicht op
deze manier. Perspectief bevindt zich in het functioneel prototypefase, waarin volop met de
interface wordt geëxperimenteerd, maar er ook al voldoende echte gebruikers zijn.
Motivatie: Met Perspectief helpen we als startup in een tijd van fake
news en information overload de maatschappelijke rol van
nieuwsvoorziening in een democratie te waarborgen. We werken al
samen met een aantal redacties en bouwen, mede met steun van
Google DNI en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, verder
aan een open en modulair systeem om aangeboden data zo goed
mogelijk beschikbaar te stellen op het moment dat het het meest telt.
Het is onze ambitie om samen met nieuwsorganisaties een op feiten
gebaseerde berichtgeving te stimuleren en daarnaast burgers en
bedrijven te ondersteunen om beter te kunnen begrijpen wat in de
wereld om zich heen gebeurt - en daar hun voordeel mee te doen. We
onderwijzen gebruikers 'by example' in hoe nuttig open data kan zijn
en hoe ze daar het meest profijt van hebben. Kortom, wij zorgen dat
open data binnen handbereik van iedereen komt.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://perspectief.reblr.nl
Link naar het filmpje: https://vimeo.com/233966415

9. Dutch Open Gardens |

Antea Group BV

Gebruikte open data: Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT), Basisregistratie Topografie (BRT), Kadastrale kaart,
Wijkindeling, Actuele Hoogtekaart Nederland (AHN),
Leegstand bedrijfspanden (gemeente Amsterdam),
Braakliggende terreinen (gemeente Amsterdam).

Omschrijving: Stadslandbouw kan écht overal! Lege kantoorpanden, platte daken, parkeerplaatsen, groenstroken en
parken. Maar stadslandbouw vraagt wel om: samenwerking tussen inwoners, gemeenten en woningcorporaties, inzicht in
geschikte locaties voor stadslandbouw, afstemming tussen vraag en aanbod en promotie van stadslandbouw én stadsgroente.
Met het prototype Dutch Open Gardens geeft Antea Group antwoorden op deze vragen. Dutch Open Gardens helpt je verder
dankzij slim gebruik te maken van open data. Het is een deelplatform dat bewoners, woningcoöperaties en gemeenten inzicht
biedt in mogelijke stadslandbouwlocaties en actueel vraag en aanbod. Dit maakt het voor iedereen eenvoudig om een
geschikte locatie te vinden en een stadstuin te beginnen. Of om te checken waar je stadsgroente kunt kopen of verkopen.
Tevens geeft het deelplatform inzicht in de benodigde groentebehoefte per wijk om seizoensgebonden volledig in de eigen
groentebehoefte te voorzien van de top vijf geconsumeerde groenten. In de toekomst breiden wij het stadslandbouw loket uit
voor de burgers en wijkcoöperaties voor het delen van tuingereedschap en kennis, zodat er een sociaal netwerk ontstaat.
Daarnaast zijn er ideeën voor Crowdfunding om stadslandbouw te bevorderen en CO2 reductiemeter op te nemen. Wie goede
data zaait, gaat stadslandbouw oogsten!
Motivatie: De komende decennia zal de bevolking in Nederland verder groeien in de
grote en middelgrote steden in West- en Midden Nederland. De vier grote steden,
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, gaan de grootste groei doormaken
met het inwoneraantal. Dit terwijl de oppervlakte waarop we voedsel kunnen
produceren steeds kleiner wordt. Dit vraagt ontzettend veel van ons ecosysteem en
leidt tot dé vraag van deze eeuw: Hoe kunnen we de stad duurzaam voeden??
Daarnaast krijgen we te maken met steeds meer weersextremen, zoals piekbuien
die leiden tot wateroverlast en stijging van de temperatuur in de steden op warme
zomerse dagen. Door de groei in de steden neemt ook de luchtkwaliteit af. Een
oplossing is stadslandbouw. Stadslandbouw is het telen, oogsten en afzetten van
voedsel in of in de nabijheid van een stad, door stadsbewoners of wijkcoöperaties.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van duurzame productiemethoden. De producent en
consument zitten in de regio bij elkaar dat tot een verkleining van de voedselketen
leidt. Daarnaast draagt meer groen in de stad bij aan het welzijn van de mens en
stimuleert het sociale netwerk en burgerparticipatie. Belangrijk voor het slagen van
stadslandlouw is dat burgers, gemeenten en woningcorporatie nauw samenwerken.
Hierbij hebben gemeenten en woningbouwcoöperaties een stimulerende rol. Dutch
Open Gardens helpt burgers, gemeenten en woningcorporatie verder dankzij slim
gebruik te maken van open data. Dutch Open Gardens, brengt stadslandbouw tot
bloei!
Link naar de toepassing/meer informatie:
https://testgisportal.anteagroup.nl/Html5Viewer/Index.html?configBase=https://testgisportal.anteagroup.nl/Geocortex/E
ssentials/REST/sites/DemoDutchOpenGardens/viewers/Mobiel/virtualdirectory/Resources/Config/Default
Link naar het filmpje: https://youtu.be/a1DDmAMAHUc

10. De Verbindingswijzer - kwaliteitsmeetlat voor
de multimodale bereikbaarheid van Nederland |

Gebruikte open data: NDOV data, CROW-NDOV Loket en
OpenOV , CBS Kaart met statistieken per vierkant van
100 bij 100 meter (2014), OpenStreetMap kaartdata LISA-data; alle vestigingen in Nederland waar betaald
werk wordt verricht, met adresgegevens,
werkgelegenheid en economische activiteit.

Omschrijving: Movares’ Verbindingswijzer toont snel en overzichtelijk hoe goed de multimodale
bereikbaarheid is van elke willekeurige plek in Nederland. Op basis van open NDOV-data met betrekking
tot het actuele openbaar vervoernetwerk en OpenStreetMap kaartdata van Nederland, kan voor elk
willekeurig punt in Nederland worden bepaald hoe ver je binnen een bepaalde tijd kunt reizen. En dit voor
alle vormen van verplaatsing: te voet, per fiets, auto of openbaar vervoer of met combinaties hiervan. De
oorsprong is een routeplanner. Echter, in plaats van een berekening te maken van A naar B maakt de tool
een berekening vanaf één punt naar alle mogelijke bestemmingen binnen het netwerk, een zogenaamde
single point analyse. Voor elk punt wordt berekend wat de gemiddelde tijd is die het kost om daar te
komen op elk willekeurig vertrekmoment binnen een te kiezen tijdvak. Vervolgens worden alle locaties
die binnen de aangegeven tijd vallen met een kleur weergegeven op de kaart. Alle analyses binnen de
Verbindingswijzer zijn te kwantificeren. ‘Onder’ de analyse kan een GIS-laag worden gelegd en door deze
te combineren met de berekening van de Verbindingswijzer kan de bereikbaarheid eenvoudig worden
getoond in het aantal bereikbare inwoners (CBS) binnen een te kiezen tijd. Andere GIS-lagen, zoals
specifieke dwarsdoorsneden van de bevolking enerzijds of het aantal arbeidsplaatsen (LISA),
ziekenhuizen, parken, sportclubs of bijvoorbeeld voortgezet onderwijsinstellingen anderzijds, kunnen ook
worden toegevoegd en doorgerekend, mits deze als ruimtelijke dataset of database beschikbaar zijn.
Motivatie: Open data heeft uiteindelijk beperkte waarde als niet ook
wordt geïnvesteerd in de toepassing ervan. Overheden en andere
stakeholders die ons opdracht geven om analyses uit te voeren met de
Verbindingswijzer - en een prijs als de SODA - stellen ons mede in staat
om ook nieuwe open databronnen (door) te ontwikkelen. Zo werken we
aan een landelijke dekkende open dataset, mede gebaseerd op open data
van NDW, met realistische reistijden per wegsegment voor het
autoverkeer, om hiermee onze analyses verder te kunnen verrijken.
Hierin werken we samen met diverse partners die bij deze data ieder
verschillende belangen en toepassingen hebben. Het is onze overtuiging
dat dit creatieve, collaboratieve, open karakter eerder de gewenste,
continue innovatie versnelt, dan dat het onze concurrentiepositie
bedreigt. Bovendien stelt het ons mede in staat om in onze adviezen en
ontwerpen steeds beter gebruik maken van (open) data. Ook voor onze
toekomst als adviseurs en ingenieurs is dat van groot belang!

Link naar de toepassing/meer informatie: https://movares.nl/projecten/bereikbaarheidsmodel-verbindingswijzer/
Link naar het filmpje: https://drive.google.com/file/d/0B4lwxR289_P8WExzdXY4WkJNcUk/view

Opmerking: de volledige tekst van de inzending was te lang voor dit overzicht en is beschikbaar bij de
organisatie van SODA2017.

11. OV-fiets applicatie |

Geodienst

Gebruikte open data: NS OV-fietsdata, beschikbaar via
http://fiets.openov.nl/locaties.json

Omschrijving: Wat is de kans dat je als reiziger geen OVfiets aantreft op een bepaald station? Met behulp van de
OV-fiets applicatie kun je de beschikbaarheid van OV-fietsen
op elk NS-station checken. Deze toepassing is door de
Geodienst ontwikkeld als onderdeel van een onderzoek naar
de keerzijde van het succes van de OV-fiets afgelopen jaar de grotere kans om zo’n fiets mis te lopen op een aantal
stations. Reizigers kunnen met behulp van de app zien
hoeveel kans ze maken op een OV-fiets op een gewenste
locatie en tijdstip. Bovendien kan iedereen inzicht krijgen in
de algemene patronen van het tekort aan OV-fietsen.

Motivatie: De OV-fiets applicatie laat de potentie van open
data zien. Zodra de gegevens zijn opgeslagen, kun je er veel
meer mee - hier zit ook de innovatie in. Doordat de (van de
NS geaggregeerde) data opgeslagen en geanalyseerd wordt,
wordt het duidelijk waar en op welke momenten er
daadwerkelijk een tekort aan OV-fietsen is. Zo kunnen
reizigers, maar ook de NS, beleidsmakers en
partnerbedrijven die aan de OV-fietsen meewerken, weten
waar problemen te verwachten zijn. Door deze applicatie
verder te ontwikkelen kunnen we reizigers én
vervoersorganisaties tot dienst zijn om de succesvolle OVfiets toegankelijk te houden en er aan bijdragen dat lange
rijen voor de OV-fiets tot het verleden horen.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://server1.geodienst.xyz/ovfiets/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=6mrJgiifUfk

12. Transparent Water |

Code for NL

Omschrijving: Water is van levensbelang. Toch is goede
waterkwaliteit niet vanzelfsprekend en wat is kwalitatief
goed water? Informatie is moeilijk te vinden, niet actueel
en slecht te begrijpen voor de consument. Wettelijke
verplichtingen voor het openbaar maken van deze data
zijn minimaal; Nederlandse drinkwaterbedrijven
rapporteren aan de rijksoverheid, niet aan de consument.
Dat terwijl er elk jaar incidenten zijn met vervuild
drinkwater, zelfs in Nederland. Wij willen niet wachten tot
het misgaat. Het doel van Transparent Water is het voor
consumenten op een begrijpelijke manier inzichtelijk
maken van de drinkwaterkwaliteit, het stimuleren van
openheid bij producenten en het signaleren van
problemen faciliteren. Zo weet iedereen wat er in het
drinkwater zit, en kunnen problemen vroegtijdig worden
ontdekt.

Gebruikte open data: De applicatie gebruikt de CBS
gebiedsindeling en open data over watertappunten,
waterwinlocaties en zuiveringsinstallaties. Waar
beschikbaar, de open data en waar niet beschikbaar door
informatie te scrapen. Er is momenteel geen officiële open
data over drinkwater door waterbedrijven. De verschillende
producenten publiceren jaarlijks rapportages in diverse
formats. Hierdoor zijn ze moeilijk met elkaar te vergelijken.
Transparent Water zet deze rapportages om in
machineleesbare databronnen en vormt hiermee zelf een
nieuwe open databron. Dit zorgt direct ook voor meer
historische informatie over waterkwaliteit.

Motivatie: Schoon drinkwater is essentieel voor gezond
leven. Door de informatie over de kwaliteit ervan
toegankelijk en begrijpelijk te maken voor iedereen,
draagt Transparent Water bij aan de gezondheid van
consumenten, goede controle en de publieke discussie
over drinkwater. Wij bouwen aan een open infrastructuur.
Met open source, open data en open hardware faciliteren
we iedereen om mee te doen. Wat zouden wij doen met
de Award? Open Hardware ontwikkelen, met deskundigen
een score-model ontwikkelen en het platform uitbreiden
om signalering en melden via sensoren en smartphones
mogelijk te maken.

Link naar de toepassing/meer informatie: www.transparentwater.io
Link naar het filmpje: https://vimeo.com/233970529

Opmerking: Linkjes naar gebruikte open data: https://data.overheid.nl/data/dataset/cbs-gebiedsindelingen en
https://data.overheid.nl/data/dataset/cbs-gebiedsindelingen

13. Regulize: openbare wet- en regelgeving ontsluiten
met Artificial Intelligence | CSSI, Jibes, Ordina

Gebruikte open data:
Http://wetten.overheid.nl

Omschrijving: Een van de grootste bronnen van open data, waar nog nauwelijks iets mee wordt
gedaan staat op http://wetten.overheid.nl. Onze wet- en regelgeving! Wij hebben een proefopstelling
gemaakt om deze open data toegankelijk te maken met artificial intelligence, daarbij gebruik makend
van IBM's AI technologie ( Watson). Wetten.overheid.nl wordt gepubliceerd door het Kennis- en
Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP), een onderdeel van de
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. KOOP wilde onderzoeken of kunstmatige intelligentie inmiddels de huidige
zoekmachines in het juridische domein kan verslaan door relevantere antwoorden te geven op
juridische vragen. KOOP wil de ervaring gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren.
Aanpak: Jibes, CSSI, Ordina en IBM hebben een proefopstelling gemaakt met de technologie IBM
Watson. In een aantal sprints werd telkens extra functionaliteit van Watson ingezet. Ook werd
stapsgewijs kennis toegevoegd over de manier waarop wet- en regelgeving in elkaar steekt. Aan het
einde van elke sprint werd gemeten in hoeverre de standaard casussen, die door fiscaal juristen
waren opgesteld, leidden tot relevantere antwoorden. Er is geëxperimenteerd met zowel fiscale
wetgeving en beleid als met jurisprudentie. Een belangrijk uitgangspunt was dat de kennisexperts de
kunstmatige intelligentie moeten kunnen configureren en valideren. Resultaten: De proefopstelling
toonde aan dat kunstmatige intelligentie in het juridisch domein inderdaad nu al leidt tot relevantere
resultaten dan de huidige zoekmachines. De uitgevoerde proeven voldeden aan de verwachtingen.
Ook kon Watson een dialoog aangaan met de vragensteller, om extra context uit te vragen en zo de
resultaten relevanter te maken. Het zelflerende van AI kwam duidelijk naar voren, Watson kon
bijvoorbeeld het juridische subdomein van een zoekvraag herkennen (inkomstenbelasting,
vennootschapsbelasting, loonbelasting), iets dat niet standaard in de metadata van bronteksten is
vastgelegd. Daarnaast kon Watson zelf doelen en doelgroepen herkennen in bronteksten, nadat de
fiscaal juristen in één tekst deze hadden geannoteerd. Zo kan kennis van experts worden geschaald.
Kortom, kunstmatige intelligentie heeft een grote potentie en kan nu al zinvol worden toegepast in dit
juridische domein. Het is een ontwikkeling is die nog jaren doorgezet kan worden. Er zijn talloze
toepassingsgebieden te verzinnen, maar de belangrijkste: dit gaat helpen om burgers in staat te
stellen beter de wetten te kennen, en juristen/beleidsmedewerkers om de regelgeving te verbeteren
en transformeren naar de behoeften van deze tijd. Verminderen van regeldruk, op naar mensgerichte,
effectieve regelgeving.
Motivatie: Wij focussen op een hele bijzondere bron van open data.
Misschien wel de allerbelangrijkste: onze wetgeving! Dit wordt
wereldwijd nog maar nauwelijks ontsloten met artificial intelligence.
In Nederland zijn we de eerste, in de VS loopt men 3 jaar voor.
Link naar de toepassing/meer informatie: http://www.cssi-motion.eu/nl/resultaten/onze-resultaten/pilot-koop.html
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=18fM6jMShok&feature=youtu.be

14. Wat kost mijn zorg Zorgkostenvergelijker
en Verzamelmodule | Consumentenbond

Gebruikte open data: Deze tool maakt
gebruikt van onder andere open DIS data,
zoals de gemiddelde prijs van
zorgproducten,
http://www.opendisdata.nl/ en open
data van de NZA, de codes en
omschrijving van zorgproducten.

Omschrijving: Consumenten hebben er
recht op om te weten wat de zorg kost.
Met de tool 'wat kost mijn zorg' kunnen
gebruikers zien wat de kosten zijn van
medische behandelingen bij
verschillende ziekenhuizen en
verzekeraars. Daarnaast kunnen
gebruikers via de 'verzameltool' bij
dragen aan transparantie van
ziekenhuistarieven.
Motivatie: Tot voor kort waren de
prijzen van medische behandelingen
niet openbaar terwijl consumenten die
informatie wel zouden moeten kunnen
vinden, zodat zij hun ziektekosten
kunnen controleren. Prijstransparantie
geeft ook inzicht in de keuzen die
mensen hebben. Deze tool helpt
consumenten zelf aan meer inzicht en
draagt tegelijkertijd bij aan meer
transparantie voor iedereen. Door zowel
data te verzamelen als data te bieden
draagt deze tool bij aan meer
transparantie in de zorg en meer
bewustzijn over prijzen bij
consumenten. Het is een tool die een
belangrijke rol heeft gespeeld in het
maatschappelijk debat over
ziekenhuistarieven en de mate van
openheid hierover.
Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.consumentenbond.nl/acties/wat-kost-mijn-zorg
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=savuYqU_Lio

15. GPP thermometer | dBvision
Omschrijving: Sinds juli 2012 gelden er langs de rijkswegen geluidnormen op virtuele punten langs de weg. In totaal zo’n
65.000 stuks. De introductie van deze normen betekenen een relevante verbetering voor de bescherming van omwonenden
tegen hoge geluidbelastingen. Het is immers – in tegenstelling tot de oude Wet geluidhinder - niet meer toegestaan om het
aantal autopassages onbeperkt te laten stijgen. In plaats daarvan moet Rijkswaterstaat maatregelen treffen als er teveel
auto’s op een wegvak rijden. Een relevant gegeven want het geluid van rijkswegen kan naast hinder ook zorgen voor
slaapverstoring en gezondheidsschade (o.a. hoge bloeddruk , hartklachten). Geluid dreigt daarmee hét milieuprobleem van de
toekomst te worden. (…) Om te toetsen of aan de normen wordt voldaan, stelt Rijkswaterstaat elk jaar een
nalevingsrapportage op. In dit rapport is achteraf aangegeven of aan de norm werd voldaan en zo niet welke maatregel
daarvoor genomen gaat worden. Publicatie van deze toetsing is zo’n 11 (!) maanden nadat het kalenderjaar is verstreken. Het
proces om te komen tot de nalevingsrapportage is namelijk complex en langdurig. Na afloop van een jaar wordt bijvoorbeeld
berekend hoeveel auto’s op een wegvak zijn gepasseerd. En daarna worden onder andere op basis van deze gegevens
geluidberekeningen gemaakt. (…) De GPP thermometer brengt hier verandering in! Allereerst geeft de GPP thermometer op
elk moment in het lopende jaar inzicht of overschrijding van de geluidnorm dreigt. De bijgesloten film legt uit hoe dit
eenvoudig in zijn werk gaat. Het uitrollen van een maatregel kan daardoor eerder gebeuren , namelijk in het jaar zelf in
plaats van een jaar later. En omdat een maatregel eerder wordt uitgerold worden de omwonenden eerder beschermd tegen
hinder en/of gezondheidsschade. In de tweede plaats draagt het systeem bij aan een transparante overheid. Omwonenden en
andere geïnteresseerden kunnen immers volgen hoe de geluidproductie zich ontwikkelt en daarmee tot op zekere hoogte
controleren of de monitoringsresultaten uit de nalevingsverslagen in lijn zijn met de tellingen van auto’s die door de GPP
thermometer worden gebruikt. Tot slot biedt de GPP thermometer een nieuwe monitoringsmethode dat een alternatief kan
zijn voor het bestaande monitoringsproces van Rijkswaterstaat. Een methodiek die snel is en minder arbeidsintensief en
daarmee goed kan passen bij de Eenvoudig Beter ambities van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Een mooi
voorbeeld van Eenvoudig Beter dat bij de implementatie van de Omgevingswet direct uitgerold kan worden naar de
provinciale wegen, die dezelfde systematiek van geluidproductieplafonds gaan toepassen. Kortom, een methodiek die de
geluidbeleving van heel veel mensen drastisch kan verbeteren! De maatregel an sich wordt gedimensioneerd op basis van
toekomstige verkeersintensiteiten. Het eerder vaststellen van de noodzaak van een maatregel heeft geen effect op de ‘hoogte’
van de maatregel
Motivatie: De GPP thermometer verdient het om een aantal redenen om de Stuiveling Open Data Award te
winnen. In de eerste plaats is de GPP thermometer een instrument dat zal bijdragen aan een open
transparante houding van Rijkswaterstaat naar haar stakeholders. Iedere burger, ambtenaar van een
gemeente of andere geïnteresseerde kan immers toegang krijgen tot de actuele situatie van de naleving van
geluidnormen bij hem/haar in de buurt. De snelle manier van inzicht geven in de actuele situatie maakt het
ook mogelijk om eerder te anticiperen op de noodzaak om geluidmaatregelen te treffen. Dit heeft als voordeel
dat omwonenden minder lang te maken krijgen met te hoge geluidbelastingen en bijbehorende
gezondheidseffecten. Bovendien maakt het het mogelijk om het treffen van geluidmaatregelen - vaak het
aanbrengen van stiller asfalt – in rij en gelid te brengen met de programmering van beheer en onderhoud aan
wegen. De overheid hoeft daardoor minder gebruik te maken van ‘tijdelijke ontheffingen’ die de voor burgers
beschermende werking van het geluidplafond soms voor jaren uitschakelt. Tot slot is de GPP thermometer
simpelweg uniek. Er is geen ander geluidinstrument dat het mogelijk maakt om realtime inzicht te krijgen in
de naleving van berekende geluidproductieplafonds. Een methodiek die bovendien kostenbesparend kan zijn
ten opzichte van de bestaande werkwijze en juist gezondheidsschade weet te beperken.
Link naar de toepassing/meer informatie: http://62.212.154.154/geluidregister/
Link naar het filmpje: https://www.dbvision.nl/demodata/gppthermometer/GPP_Thermometer.mp4
Opmerking: Volledige tekst van de inzending was te lang voor dit overzicht en is beschikbaar bij de
organisatie van SODA2017.

Gebruikte open data: Actuele
verkeersgegevens - Nationale
Databank
Wegverkeersgegevens
(NDW) www.ndw.nu ,
WEGGEG - Rijkswaterstaat
Weggegevens van
Rijkswegen onderverdeeld in
3 soorten te weten:
referentie t.b.v
wegkenmerken: weggegrwgg0112-r-0;wegkenmerken
met geometrie op
wegvakniveau: weggegwwgg0112-w-0;wegkenmerken
met geometrie op
kenmerkniveau: weggegkwgg0112-k-0, AHN Het
Actueel Hoogtebestand
Nederland (AHN) www.ahn.nl
, geluidregister rijkswegen –
Rijkswaterstaat
www.rijkswaterstaat.nl

16. Vlieg Veilig App

Gebruikte open data: Nationaal Georegister: de kaart
'Drone no-fly zones' van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu en verschillende kaarten met Natura 2000
gebieden van de Provincies

Omschrijving: In de afgelopen jaren is het gebruik van drones steeds populairder geworden en de
- vaak prachtige - dronebeelden zijn niet meer weg te denken van tv en social media. Het vliegen
met drones is echter aan veel wettelijke regels gebonden. Deze regels hebben betrekking op
bijvoorbeeld de hoogte en de afstand tot bepaalde objecten of de gebieden waar je wel of niet mag
vliegen. Voor veel mensen blijken deze regels echter onbekend, waardoor zij niet weten waar ze
zich aan moeten houden. Ook is het voor hen niet duidelijk in welke gebieden zij wel of niet mogen
vliegen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vliegen in beschermd natuurgebied, het
vliegen in bebouwde kom of in een gecontroleerd luchtruim. Dit kan onwenselijke situaties
opleveren waarbij er maatschappelijke en economische risico’s kunnen ontstaan. Om de
dronevliegers beter bekend te maken met de regels omtrent drones heeft AirHub samen met haar
launch-partner, verzekeraar a.s.r., de Vlieg Veilig App ontwikkeld. Met data afkomstig van het
Nationaal Georegister stelt deze app haar gebruikers in staat om door middel van een vliegkaart op
een gebruiksvriendelijke manier inzicht te krijgen of zij mogen vliegen op de door hen beoogde
locatie. Alvorens de vliegers met hun drone het luchtruim betreden, nemen zij met behulp van de
checklist de belangrijkste regels voor het vliegen met drones nogmaals door. Na de vlucht kunnen
gebruikers van de Vlieg Veilig App hun vlucht terugvinden in het ingebouwde logboek en deze delen
op social media. De Vlieg Veilig App wordt met deze toepassing extra aantrekkelijk gemaakt voor
gebruik. Met deze app wil AirHub bereiken dat consumenten op een verantwoorde en veilige manier
vliegen met hun drone. Hiermee hoopt AirHub incidenten en ongelukken, met de daarbij horende
economische en maatschappelijke schade, te voorkomen. De samenwerking met a.s.r. zorgt ervoor
dat AirHub direct een groot publiek kan bereiken en dat de app gratis aangeboden kan worden.
Inmiddels is de Vlieg Veilig App al een paar duizend keer gedownload.
Motivatie: De Vlieg Veilig App verdiend de Stuiveling Open Data Award omdat deze een innovatieve
oplossing biedt voor een probleem met een typisch ‘eenentwintigste-eeuws product’; drones. In de
afgelopen jaren is het aantal verkochte drones in Nederland explosief gestegen. Zo zijn er al meer
dan 100.000 drones in Nederland verkocht en dit aantal neemt per maand zelfs met een enkele
duizenden drones toe. Deze stijging zorgt er echter ook voor dat de risico’s met deze onbemande
luchtvaartuigen toenemen. AirHub wil door middel van de Vlieg Veilig App deze risico's verminderen.
Om direct een groot publiek te bereiken, was AirHub genoodzaakt om een creatieve oplossing te
bedenken. Hiervoor is AirHub op zoek gegaan naar een bedrijf met eenzelfde visie die erop gericht is
om ‘schade te voorkomen en veiligheid te vergroten’. Met verzekeraar a.s.r. heeft AirHub hierin een
goede launch-partner gevonden om op een aansprekende manier het veilig vliegen met drones te
promoten. De Vlieg Veilig App is uniek doordat dit de enige app is die zich focust op dronevliegers in
Nederland en hen voorziet van een complete oplossing voor een steeds groter wordend probleem.
De app is gemaakt door een team bestaande uit developers, dronepiloten en piloten uit de grote
luchtvaart. Het winnen van deze prijs zou AirHub een ‘boost’ geven voor het doorontwikkelen van
het AirHub-platform en deze uit te breiden naar een nieuwe app voor professionele dronevliegers in
Nederland.
Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.airhub.nl/
Link naar het filmpje: https://youtu.be/dZ52c7u0JRc

17. De GemeenteDeler
Omschrijving: De GemeenteDeler is een interactieve en
innovatieve applicatie die het mogelijk maakt om uitgaven en
prestaties van gemeenten op een eerlijke manier met elkaar te
vergelijken. Dit gebeurt op de thema’s zorg, onderwijs en
veiligheid waarbij gemeenten op basis van relevante
karakteristieken en kwaliteitsindicatoren per afzonderlijk
thema worden vergeleken. De applicatie helpt gemeenten de
effectiviteit van hun uitgaven te verhogen en stelt hen in staat
om hun beleidsplannen hierop af te stemmen. De applicatie is
ontwikkeld tijdens de Accountability hack 2017. Dit is een
hackathon waar met open data de prestaties van de overheid
in kaart werden gebracht. De GemeenteDeler kwam hier als
winnaar uit de bus en werd door de jury geprezen door de
koppeling tussen inhoudelijke en financiële informatie.
Motivatie: De GemeenteDeler is een intuïtieve en interactieve
applicatie waar zowel gemeenten als burgers gemakkelijk
inzichten uit kunnen halen. De toepassing combineert op een
geavanceerde en innovatieve manier verschillende open
databronnen met gebruik van advanced analytics methoden
(K-nearest neighbor algoritme), tools (Python, R) en web
programmeertalen (HTML5, CSS3 en D3.js). De huidige versie
is een prototype van het concept. Er zijn meerdere punten
waarop ruimte is voor aanscherping bij doorontwikkeling tot
een volwaardige applicatie, zoals de validatie van afhankelijke
en verklarende indicatoren voor de thema’s vanuit
gemeentelijk perspectief, het volledig responsive maken van
de applicatie en de usability ervan valideren, het toevoegen
van een verdiepingsslag op de onderbouwing van het
besparingspotentieel voor gemeenten en de mogelijkheid tot
het monitoren van prestaties over tijd om effecten van
initiatieven te meten.

Link naar de toepassing/meer informatie: http://www.degemeentedeler.nl/
Link naar het filmpje: https://youtu.be/cvvBR8Xld3o

Gebruikte open data: Iv3 data:
https://data.overheid.nl/data/dataset/
gemeenten-2016-onbewerkte-iv3-data Indicatoren jongeren 0-25 jaar:
https://data.overheid.nl/data/dataset/i
ndicatoren-jongeren-0-tot-25-jaarregios - Misdrijven data:
https://data.overheid.nl/data/dataset/
misdrijven-soort-misdrijf-regio - Wijk en
buurt kaarten, incl. attributen per
gemeente: https://www.cbs.nl/nlnl/dossier/nederlandregionaal/geografische%20data/wijken-buurtkaart-2016

18. Data-Kompas |

Syando IT en RONT

Management consultants

Omschrijving: Met behulp van open data kunnen organisaties beter
onderbouwde beslissingen maken, maar vereist vaak veel technische analyse.
Data-Kompas is een webapplicatie die het combineren van datasets
gemakkelijk maakt door deze te indexeren, aan te bieden en slimme
technologie te gebruiken om deze aan elkaar te koppelen. Door ook eigen data
te kunnen importeren en deze aan de open data te kunnen koppelen, ontstaat
er een wereld aan nieuwe analyse mogelijkheden. Ondersteuning vanuit een
klankbordgroep met 10 bestuurders uit verschillende organisaties in het land
en vanuit Universiteit Twente zorgen ervoor dat het beleidsaspect, evenals het
technische aspect gewaarborgd zijn. Mits goed gebruikt, kunnen uitdagingen
binnen organisaties (en de mogelijke oplossingen daarvan) beter onderzocht
worden, beter gekwantificeerd worden en bovenal kunnen er nieuwe inzichten
gegenereerd worden over bestaande problemen. Door bovengenoemde import
functie en export functionaliteit kan Data-Kompas gebruikt worden door
verschillende personen in hun data-analyse tools. Als er interesse is voor
diepgaande statistiek (bijvoorbeeld met SPSS), dan kunnen alle data en
bewerkingen daarvan makkelijk geexporteerd worden en verder gebruikt
worden in andere programma's. Momenteel is de applicatie nog in beta-versie;
alle basis functionaliteit werkt, maar er is nog veel meer potentie. Op de
planning staan de toepassing van data science en machine learning
technieken voor het zoeken van datasets. Evenals het linken met meerdere
bronnen zoals koppeling naar interne bronnen binnen organisaties. Hierdoor
wordt het gebruik van open data steeds makkelijker. Verder nog: meer
diepgaande analyse mogelijkheden, rapportage export, presentatie export, en
andere features die de praktijk uit zal wijzen.

Motivatie: De innovatie van Data-Kompas ligt in het technische framework
dat wordt gebruikt voor het combineren van de datasets. Door onze aanpak
(details op aanvraag beschikbaar) kunnen analyses uitgevoerd worden zonder
dat daar veel tijd en kennis voor nodig is. Daarnaast is de interface zo
gebouwd dat deze focust op beleidsgerichte analyses en visualsaties, denk
bijvoorbeeld aan 'benchmark van de regio', 'trendanalyse' en vooral ook het
vinden van verbanden tussen verschillende indicatoren uit verschillende
datasets. Het doel is dan ook om de technische moeilijkheden te linken aan de
beleidsmakers en zo twee domeinen te combineren.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.data-kompas.nl/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Zbmz7epZfR4

Gebruikte open data: Directe link met CBS Open data API Kaart (GeoJSON) gegevens vanuit NGR - Import functie
voor CSV bestanden In de toekomst: - WFS/WMS adapter
zodat verschillende elementen op een kaart geplot kunnen
worden In potentie kunnen alle bronnen gekoppeld en
gebruikt worden.

19. GeoCat Bridge - GeoPackage connector

Gebruikte open data: De extensie is succesvol
toegepast op open data van gemeente
Rotterdam en provincie Gelderland.

Omschrijving: De inzending betreft een oplossing voor een algemene uitdaging
in het open geodata domein. Het ter beschikking stellen van kaart-projecten als
open data. Om een geheel project te delen dient zowel de data, de onderlinge
relatie tussen datasets, metadata en de visualisatie regels ter beschikking
gesteld te worden in een gestandaardiseerd formaat zodat willekeurige software
hiermee overweg kan. Onze oplossing biedt deze gebruikerservaring op basis
van een voor dit doel ontworpen extensie op de OGC GeoPackage extensie, de
extensie is ondertussen ook opgenomen in de GeoPackage extensie lijst van
OGC (http://www.geopackage.org/extensions.html). De ingezonden oplossing
bestaat uit 2 delen, een extensie voor ArcGIS Desktop waarmee een data
project geëxporteerd kan worden naar GeoPackage (SQLite) en een extensie
voor QGIS, 'QGPKG', waarmee de GeoPackage geïmporteerd kan worden in
QGIS. In ArcGIS Desktop stelt de gebruiker een project met een aantal
kaartlagen samen. Vervolgens wordt in de toolbar van de extensie voor 'export
naar GeoPackage' gekozen. Er wordt een GeoPackage gegenereerd met daarin
de betrokken data uit de kaartlagen, een context bestand waarin de 'table of
content' van de kaart beschreven wordt, StyledLayerDescriptor bestanden
waarin de visualisatie regels vastgelegd zijn en iso19139 metadata volgens het
Nederlands profiel 1.3.1. Deze GeoPackage kan vervolgens ingelezen worden
met de plugin QGPKG in QGIS, waarna het project, inclusief laag-volgorde en
visualisatie opgebouwd wordt in QGIS. De meerwaarde van de toepassing voor
gebruikers is dat zij de data op vergelijkbare wijze kunnen bekijken als waarin
de organisatie met de data werkt, zonder dat zij de beschikking hebben over
specifieke geo software. Bovendien is het risico op het ontbreken van aspecten,
zoals gerelateerde datasets en metadata, veel kleiner. De economische en
maatschappelijke meerwaarde van de toepassing betreft het breder toegankelijk
maken van open data in de context waarin door data beheerders met de data
gewerkt wordt. Maar ook binnen een organisatie (of tussen organisaties) kan de
tool ingezet worden om data (inclusief context) te delen met collega's die niet
beschikken over de ArcGIS software.
Motivatie: Wij zien dat er rond het QGIS open source project een groeiende groep (semi) professionele data engineers actief is.
Met deze oplossing stellen we organisaties in staat hun data inclusief context te delen met deze groep. Maar vereenvoudigen
bovendien het delen van projecten met collega's. Het gebruik van open standaarden maakt dat deze ontwikkeling ook direct een
uitnodiging is naar andere Geo Software Leveranciers om hun software aan te laten sluiten op deze ontwikkelingen. Het
ontwikkelen van de extensie op een bestaande standaard en het embedden van de ontwikkelingen in bestaande software (QGPKG)
zijn expliciete doelen in dit traject. We willen niet een nieuwe standaard en tool toevoegen, maar voortborduren op eerdere
successen.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://pvgenuchten.github.io/presentations/2017/foss4ge/geopackage-owc.pdf
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=Ba4EG3W1tAM

20. Wegstatus.nl |

2Ways

Omschrijving: Met Wegstatus.nl willen we het gebruik
van (open) verkeersdata vergroten door deze data te
verrijken en nieuwe toepassingsmogelijkheden
ontwikkelen. Op de website is allerlei statusinformatie
over de Nederlandse wegen te vinden. Bij nieuwe
wegafsluitingen sturen we binnen een minuut na het
ontvangen van de melding een tweet om weggebruikers
te waarschuwen. De informatie stellen we ook gratis via
KML-bestanden en een GeoRSS-feed beschikbaar aan
belangstellenden. We merken dat we overheden en
andere partijen kunnen helpen met deze informatie.
Daarnaast ondersteunen we de vrijwilligers van de
Waze-community door hen te waarschuwen bij
wegafsluitingen en van de juiste informatie te voorzien.
Zo kunnen zij in de Waze-app de afsluitingen invoeren.
De gebruikers van deze app krijgen bij een
wegafsluiting direct een nieuwe route voorgesteld. Ook
informeren wij de gebruikers over brugopeningen en
andere verstoringen die vertraging kunnen opleveren.
Doel van ons is dat de weggebruikers beter
geïnformeerd worden over de situatie op de weg en dat
hun reistijd en het aantal files minder worden.
Motivatie: De markt van de verkeersinformatie wordt
gedomineerd door een aantal grote partijen. Met ons
bedrijf willen wij laten zien dat het ook voor kleinere
partijen mogelijk is om van toegevoegde waarde te zijn
in deze markt door slim gebruik te maken van
beschikbare data. We steken een hoop vrije tijd in ons
bedrijf en leveren producten zonder daar een
vergoeding voor te vragen. De award zou een hele
mooie waardering zijn voor het werk dat wij doen en
een impuls voor het oppakken van nieuwe initiatieven.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.wegstatus.nl
Link naar het filmpje: https://goo.gl/mCGW1j

Gebruikte open data: - Locatieinformatie: VILD (Nationale
Databank Wegverkeersgegevens), wegvakken en
hectopunten (Nationaal Wegen Bestand), Location Table en
referentiepunten (Vlaams VerkeersCentrum), geocoding via
Basisregistraties Adressen en Gebouwen, bestuurlijke
grenzen (Basis Registratie Kadaster) en diverse shapefiles
(NDW). - Actuele verkeersgegevens (snelheden en
intensiteiten): NDW - Situatieberichten (verkeersberichten,
veiligheidsgerelateerde berichten, pech en ongevallen,
werkzaamheden en evenementen, brugopeningen, DRIP’s
en interfaces): NDW - Wegwijzers (Nationale
Bewegwijzeringsdienst)

Gebruikte open data: Programmadata NPO Backstage

21. Teruglezen.nl
Omschrijving: Teruglezen.nl kan gebruikt worden om een
uitzending van de NPO-kanalen terug te lezen door de teletekst
pagina-888 ondertiteling in een handzaam formaat te tonen aan
mensen die wél snel willen weten waar een uitzending over ging,
zonder verplicht dertig minuten (of langer) te moeten kijken.
Gebruikers kunnen naar www.teruglezen.nl en daar de link van
de NPO.nl site naar hun favoriete programma plakken. Zo is een
aflevering van Pauw (https://www.npo.nl/pauw/04-092017/BV_101384430) bijvoorbeeld terug te lezen via
http://www.teruglezen.nl/npo.php/BV_101384430
Motivatie: Er worden jaarlijks miljoenen in de publieke omroepen
gestoken. Veel van de gemaakte content wordt maar door een klein
deel van de bevolking gekeken. Vaak is dit omdat op hetzelfde
moment op andere zenders óók interessante programma's bezig
zijn. Men kan de uitzending de dag later wel terugkijken via npo.nl,
maar dan is er wéér een programma wat ze moeten missen en bouw
de achterstand zich op. Door mensen de gelegenheid te geven snel
even door de ondertiteling van een programma heen te lezen,
kunnen ze zelf inschatten of ze fragmenten terug willen kijken. Door
te klikken op een zin, wordt automatisch teruggelinkt naar de
oorspronkelijke uitzending en wordt met afspelen begonnen vanaf
het gekozen moment. Iedereen kan zijn eigen 'directors cut' bepalen
en zo 's morgens bij het ontbijt alle gemiste programma's van de
avond ervoor snel doorlezen en interessante fragmenten kijken, om
zo op bij het koffiemachine op het werk met iédereen mee te kunnen
praten. Technisch gezien is Teruglezen.nl ook een pareltje. Het
verwerken van de ondertiteling gebeurd direct in de browser van de
gebruiker. De servers van Teruglezen.nl zitten hier dus niet tussen.
Teksten worden gegroepeerd voor betere leesbaarheid en de
belangrijkste steekwoorden per paragraaf worden duidelijk
weergeven zodat de gebruiker snel kan vinden waar hij/zij naar
zoekt.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.teruglezen.nl/npo.php/BV_101384430
Link naar het filmpje: https://youtu.be/X-e9i8CKMOE

22. Middag Humsterland
Omschrijving: Wij maken Virtual Reality visualisaties voor de
oudste VR bioscoop van nederland. Dit keer ten behoeve van een
publieke discussie over windenergie in het beschermde nationale
landschaps gebied Middag Humsterland. Samen met een
klankbordgroep van burgers en de gemeente is tot een
gezamenlijk inzicht gekomen. Volgens de gebruikers op een
manier waardoor mensen sneller en beter tot een eindoordeel
komen, ook al zijn ze het niet altijd eens. Door de inzet van VR
bestaat er in iedergeval geen onduidelijkheid over hoe het er uit
gaat zien. De gemeente werd geroemd voor de gedegen aanpak
van het probleem (met sterk verdeelde partijen)

Gebruikte open data: Tijdens onze eerste inzet van VR voor
landschap, moesten we smeken om hoogte data. Doordat
het algemeen hoogte bestand nederland nu open data is
geworden (ahn.nl) kan die makkelijk gebruikt worden voor
de contouren van het landschap met zijn terpen, wierden en
karakteristieke kronkelige sloten. De BAG data wordt
gebruikt voor de omtrek van de gebouwen. Helaas staat
daar nog geen 3d model in. Maar door de hoogte data met
de BAG te combineren kan de computer uitrekenen waar
daken, dakkapelletjes, schoorstenen etc staan. De
luchtfotos die gebruikt zijn, zijn nog niet echt open data,
maar met bronvermelding (Slagboom en Peeters
Luchtfotografie) is dat toch ok bevonden.

Motivatie: De toepassing is vooral erg geslaagd doordat publieke data, op
een andere manier ingezet, in feite weer bij het publiek terecht komt en
sterk bijdraagt aan de maatschappelijke discussie in het gebied. Twee
meningen ( beschermd nationaal landschap moet je niet aantasten door het
plaatsen van windmolens, en het is een argrarisch gebied, dat economisch
wel moet blijven draaien, maar waar een sterke druk op ligt om energie
neutraal te werken waardoor windmolens wel nodig zijn) konden ieder op
hun eigen manier gebruik maken van een realistische weergave, en de
virtuele camera op elke relevante plek neerzetten. Beide kampen waren blij
verrast van hoe goed, snel en duidelijk dit werkt, zonder dat er vage
discussie ontstaan. Verfrissend is vooral de snelheid waarmee een en ander
voor zo'n groot gebied gevisualiseerd kan worden. De toepassing is
innovatief door de combinatie van hoogte data met bag data. De toepassing
is maatschappelijk interessant vanwege de publieke discussie. De toepassing
is economisch interessant ivm het belang dat de boeren er bij hebben (de
melkcooperatie vereist dat ze op eigen erf energie neutraal proberen te zijn)
De toepassing is super schaalbaar, en kan zo opnieuw gedaan worden voor
andere gebieden
Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.zuidhorn.nl/bestuur-enorganisatie/nieuws_3800/item/middag-humsterland-windturbines-en-zonneterreinen-zichtbaargemaakt-met-virtual-reality_5989.html
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=3P62WbrAxyo

23. OpenTopo.nl

Omschrijving: OpenTopo.nl combineert de beste
geodata uit de locatiegebaseerde (basis)registraties
van de overheid (BAG, BRT, BRK, BGT, AHN) plus
OpenStreetMap tot een gecombineerd kaartbeeld, dat
zelf ook weer open data is. Je kunt inzoomen van
landsniveau tot huisniveau. De kaart toont een
topografisch referentiebeeld in twee varianten: een
"voorgrondkaart" en een eenvoudige
"achtergrondkaart". Beide kunnen voor veel
doeleinden gebruikt worden.
Motivatie: De unieke combinatie van de beste
elementen uit elke gebruikte (basis)registratie leidt
tot een samengesteld kaartbeeld dat meer is dan de
som der delen. Dit kaartbeeld is zeer bruikbaar voor
een scala aan gebruikers, variërend van ruimtelijke
planvormers tot hulpdiensten. Gedurende 2016 heeft
het Kadaster zo'n vijftig miljoen OpenTopo
kaartbevragingen gemeten. OpenTopo maakt de
locatiegebaseerde basisregistraties op een fijne
manier visueel!

Link naar de toepassing/meer informatie: http://www.opentopo.nl/
Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=bMynW5RY72A

Gebruikte open data: BAG: Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (overheid) BRT: Basisregistratie Topografie
(Top10NL) (overheid) BRK: Basisregistratie Kadaster
(Digitale Kadastrale Kaart) (overheid) BGT: Basisregistratie
Grootschalige Topografie (overheid) AHN: Actuele
Hoogtebestand Nederland (overheid) PRK: Provinciale
Risicokaart (overheid) RWS: Hydrografische data van
Rijkswaterstaat (overheid) OSM: Open StreetMap (publieke
open data bron)

24. Quibble

Gebruikte open data: City of Amsterdam Open Data - Events
and Festivals: https://open.data.amsterdam.nl/ Possibility to integrate any other open data source that
involves time-boxed, geotagged data.

Omschrijving: Quibble is a mobile, map-based platform for the creation and exploration of
real-timed geotagged data. The application allows you to view, in realtime, data that is being
created in your area, on a colourful, appealing map. Data is created both by users of the
platform, and through integrations with open data sources and interesting open apis, and
whereas on a conventional digital map locations and points of interest are represented as
static map markers, in Quibble markers pop onto the map as information is created, are
removed when they get too old, and animate in a playful way when they are interacted with.
Users can tap on a marker and like, share comment on the post that appears. For users,
Quibble is a platform for connecting to events, information, and the social atmosphere of the
area they are currently in, both created by other users and by public organisations. It allows
users to get up to the minute information and to engage in a local, public dialogue. For public
organisations, we can see many use cases for how Quibble can add value. From promoting
public events and different kinds of spaces and services, to communicating, in real-time,
events, news and information, such as public building works at specific locations, emergency
alerts and cultural news. We think Quibble will be a powerful new tool for organisations to
communicate with the public in the dynamic and real-time way they expect in 2017.

Motivatie: We are passionate about breaking new ground in social communication technology.
We want the new wave of social platforms to be local, fun, enabling and interactive, driving users
to discover and create local experiences and to be informed about current information on the local
level. To achieve this we have developed a totally new way of thinking about digital maps. Instead
of static and unchanging, our map is a living document that dynamically updates and changes to
reflect the information in the area it's displaying, in realtime. In order to accomplish this we have
had to combine old technologies in totally new ways and develop new ones to accomomdate the
demands of real-time geotagged data. The Open Data Award would provide the publicity and
financial assistance necessary to deliver a first public version of this product. Furthermore, we
think Quibble is an app that is perfectly in keeping with the goals of the Open Data Award - we
want to create value and increase the reach of public organisations, we want to enable people to
engage with their areas and municipalities and to create technology that is socially conscientious
as well as compelling.

Link naar de toepassing/meer informatie: Link naar het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=2YaPd6zYgI0&feature=youtu.be

25. Tourbuzz |

TiltShift

Omschrijving: Chauffeurs van Touringcars zoeken
onnodig lang in de stad naar parkeerplaats voor hun
bus. Hierbij veroorzaken ze onbedoeld vaak
verkeersopstoppingen, onveilige verkeerssituaties,
geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Met de Tour
Buzz app zijn deze situaties verleden tijd. Chauffeurs
zijn dagelijks beter geïnformeerd waar en hoe lang zij
kunnen laden en lossen en waar beschikbare
stopplaatsen zijn. Hierdoor ontstaat een betere
doorstroom en vermindert de overlast.
Motivatie: Het FIXXX-team werkt op locatie.
Voornamelijk op straat, in de stad, om persoonlijk de
problemen te ervaren. We gaan in gesprek met alle
betrokkenen om de situatie goed in kaart te brengen.
Samen met hen ontwikkelen we, in korte intensieve
sprints, werkende applicaties die we direct in de
praktijk testen. Op deze manier is ook Tourbuzz tot
stand gekomen. Naar aanleiding van interviews met
ondermeer chauffeurs merkten we dat ze niet alleen
behoefte hadden aan informatie over opstoppingen
en bezette halteerplaatsen, maar vooral ook wilde
weten: "wat moet ik dan?!". Daarnaast merkten we
dat meer dan 50% van de chauffeurs geen
Nederlands spraken, en een aanzienlijk deel ook geen
Engels. Dus hebben we aan de gemeentekant een
interface gemaakt die de ambtenaren aanspoort om
ook alternatieve routes toe te voegen aan de open
databron, en (geautomatiseerd) meerdere talen toe
te voegen.
Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.tourbuzz.nl/
Link naar het filmpje: https://youtu.be/AqjSNjukJPE

Gebruikte open data:
https://api.tourbuzz.nl/berichten/2017/08/02 (nieuwe
open data bron gemeente Amsterdam) http://amsterdammaps.bmacollective.com/embed/touringcar/deploy_data/in_uitstaph
altes.json http://amsterdam-maps.bmacollective.com/embed/touringcar/deploy_data/parkeerpla
atsen.json

26. Nonavproducts.com

Gebruikte open data: Op
http://nonavproducts.com/soda2017/ staan werkende
links naar de bronnen. De kaarten worden gemaakt met
behulp van het TOP10NL materiaal dat via PDOK wordt
gedownload.

Omschrijving: No- nav- products staat voor Noordzee Navigatie producten. Nonavproducts.com 1. maakt in eigen
beheer digitale waterkaarten voor de recreatievaart (en kleine beroepsvaart.) en heeft een daarnaast een
vaarwegrouteplanner ontwikkeld. 2. verwerkt OpenData in vaarkaarten, de routeplanner voor de Nederlandse
vaarwegen en informatie over sluis- en brugbediening. 3. heeft een Android app in ontwikkeling met daarin de
routeplanner, de informatie over sluis- en brugbediening en een digitale versie van de stroomatlas, (die laatste is niet
gebaseerd op OpenData zoals bedoeld in deze competitie). Om te varen over de Nederlandse wateren is het handig om
te weten waar je zit en waar je heen gaat. Hiervoor gebruik je vaarkaarten. Papieren kaarten, maar tegenwoordig ook
steeds vaker digitale kaarten. Voor het gebruik van digitale kaarten is software nodig. Een veel gebruikte en bekende
toepassing is OpenCPN. Voor dit programma maakt Nonavproducts.com kaarten. Voor de duidelijkheid: De kaarten zijn
bedoeld voor gebruik in het bekende navigatieprogramma OpenCPN. OpenCPN en Nonavproducts.com staan volledig los
van elkaar en zijn in geen enkel opzicht verbonden, partners, geliëerd of wat dan ook. Via de website van
nonavproducts.com kan een gebruiker de kaarten kopen. Je koopt een downloadrecht (licentie) waarmee je de digitale
waterkaarten kunt downloaden, gedurende de looptijd van de licentie kunnen de kaarten steeds weer worden
gedownload, dat is handig omdat de kaarten regelmatig worden bijgewerkt. Met deze digitale waterkaarten kunnen de
gebruikers gebruiken op een veilig manier navigeren op de grotere en open wateren. De kaarten zijn overzichtelijk met
weergaven van dieptecontouren, vaarwegmarkeringen, havens, vaargeulen, sectorlichten etc. De gebruikers kunnen een
gratis demosetje digitale waterkaarten downloaden voordat ze hun aankoop doen. Vaarwegrouteplanner Nederland Dit is
nog een basicmodel. Gebruikers kunnen de kortste route laten berekenen op basis van enkele voorkeuren en de
doorvaarthoogte van hun schip. De route kan worden bekeken in een lijst, op een kaart en kan worden gedownload als
gpx-bestand, dat weer bruikbaar is in OpenCPN. Brug en sluisinformatie Eveneens voor gebruik in OpenCPN is een gpxbestand beschikbaar met daarin informatie over sluizen en bruggen. Doorvaarthoogte, bedientijden, VHF-kanaal.
Meerwaarde voor gebruikers: Nonavproducts.com maakt kaarten voor de ruime wateren van Nederland. In deze
gebieden zijn de veilige vaarroutes aangegeven door middel van boeien en bakens, de vaarwegmarkeringen. Vanwege
de dynamiek van het gebied wijzigen de vaargeulen regelmatig en worden de markeringen vaak aangepast.
Nonavproducts.com houdt deze wijzigingen dagelijks bij en verwerkt die dagelijks in de kaarten. Hierdoor hebben
gebruikers altijd beschikking over de recentste veilige vaarroutes. De routeplanner is makkelijk als je vanwege de
hoogte van je schip niet zeker bent over de te volgen route of de bereikbaarheid van een bestemming. Voor de
routeplanner worden (aangekondige) stremmingen of hoogtebeperkingen bijgehouden en verwerkt in het systeem. De
informatie over bruggen en sluizen is met het gpx-bestand altijd snel op het beeldscherm oproepbaar. Het is niet meer
nodig om eindeloos door Almanakken te bladeren of te puzzelen op kaarten of andere boekwerken. Economisch
Betaalbare en actuele waterkaarten voor OpenCPN zijn gewild, bij Nederlandse watersporters maar ook de Duitsers en
Belgen varen massaal in ons land en zijn vaak bekend met OpenCPN. Hierin voorziet Nonavproducts.com duidelijk in een
behoefte. Maatschappelijk Goede navigatie in de kustwateren voorkomt veel problemen. Raadpleeg de website van de
KNRM voor inzicht in de gevaren van slechte navigatie. Hierbij worden eigen schip en opvarenden, maar ook de redders
in gevaarlijke situaties gebracht. Verbeterde navigatie kan dit soort gevaarlijke toestanden helpen voorkomen en daarbij
horen ook bijgewerkte kaarten.

Motivatie: Het is een leuk project, een goede toepassing van Open Data, een grote groep mensen kan er wat aan hebben en het is
economisch levensvatbaar. Het unieke en innovatieve aspect van de kaarten is de dagelijkse update van de vaarwegmarkeringen,
waarmee de gebruikers op ieder gewenst ogenblik over bijgewerkte kaarten kunnen beschikken. Er zijn enkele projecten die
doorontwikkeld moeten worden om de producten geschikter en bereikbaar te maken voor een grotere groep gebruikers. Voor het
doorontwikkelen van de app is specifieke programmeerkennis nodig die we zelf niet in huis hebben, de website zou vertaald moeten
worden naar het Duits en misschien Engels en/of Frans. Bovendien zouden er op gegeven moment datasets aangekocht kunnen worden
om de bestaande producten te verbeteren, (wat natuurlijk geen Open Data zou zijn) of uit te breiden met informatie uit het buitenland,
(Belgische, Duitse en Franse vaarwegen, bruggen en sluizen).

Link naar de toepassing/meer informatie: http://nonavproducts.com/soda2017/
Link naar het filmpje: Opmerking: Volledige tekst van de inzending (inclusief informatie over open data bronnen) was te lang voor dit overzicht
en is beschikbaar bij de organisatie van SODA2017.

27. pulse.openstate.eu |

Open State Foundation

Omschrijving: Via het vandaag
gelanceerde Pulse dashboard kunnen
gebruikers zien of een website van
de publieke sector een veilige
HTTPS-verbinding ondersteunt en
hoe sterk de implementatie daarvan
is. Door middel van digitale
transparantie helpt dit dashboard
persoonsgegevens van mensen die
websites gebruiken van de publieke
sector beter te beschermen.

Motivatie: Het dashboard
informeert zowel bezoekers als
eigenaren van deze websites of de
websites veilig zijn en hoe de
verbinding beter beveiligd kan
worden. Door digitale transparantie
zorgt het in relatief korte tijd voor
veel bewustwording en daarmee
impact. Sinds de lancering is het
aantal overheidswebsites dat een
veilige HTTPS-verbinding heeft
gestegen van 44% naar 66%.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://pulse.openstate.eu/
Link naar het filmpje: https://vimeo.com/233661198

Gebruikte open data: De toepassing maakt gebruikt van
verschillende open datasets met adressen van
overheidsorganisaties, het website register van de
rijksoverheid, open databestand met
gemeenschappelijke regelingen, zbo-register en
zorginstellingen.

28. PDOK Locatieserver

Gebruikte open data: Basisregistratie Adressen en
Gebouwen (BAG) Kadastrale kaart (DKK) Nationaal
Wegenbestand (NWB) Basisregistratie Topografie (BRT)
Basisregistratie Kadastrale (BRK) Open data Ortho
luchtfoto (25 cm)

Omschrijving: Stel, je zoekt informatie over een adres. Dan
is het handig wanneer er een zoekservice is die je helpt bij het
zoeken. En alle beschikbare gegevens al voor je bij elkaar zet.
Politie Nederland maakte voor haar meldkamersysteem zo’n
slimme zoekservice: de Locatieserver. PDOK heeft dit concept
kunnen hergebruiken en op een aantal punten doorontwikkeld
en beschikbaar gesteld via Publieke Dienstverlening Op de
Kaart (PDOK) aan het publiek, overheidsinstellingen en
bedrijven. Gratis, open, actueel, betrouwbaar en reclamevrij.
De PDOK locatieserver maakt alleen maar gebruik van Open
data zoals de Basis Registratie Adressen en Gebouwen, de
Kadastrale Kaart en breidt deze nog verder uit met het
Nationaal Wegenbestand. Deze locatieserver betekent dat
iedereen nu informatie over een adres of een perceel kan
vinden gebaseerd op authoratieve data (data van de
overheid). Via een API is deze functionaliteit makkelijk in te
bouwen in applicaties, viewers en websites. Dit scheelt veel
onnodige ontwikkelkosten bij andere overheden en in de
markt, omdat dit hergebruik gratis is en ook gegarandeerd
wordt onderhouden.
Motivatie: Het aanbieden van de PDOK locatieserver is
optimaal inzetten en gebruiken van open data die de overheid
beschikbaar stelt aan het publiek, dus bedrijfsleven,
overheden en studenten. Als je als bedrijf een applicatie
maakt waar je op locatie wilt zoeken om daar gegevens van
op te vragen, kost dat normaal gesproken extra ontwikkelwerk
en kosten. Dit is nu erg eenvoudig te vermijden door gebruik
te maken van de PDOK locatieserver. De adressen die de basis
zijn van de PDOK locatieserver worden door het Kadaster
dagelijks geupdate, dus je hebt de meest geupdate open data
beschikbaar.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-locatieserver
Link naar het filmpje: https://youtu.be/0AFAAT5d9OM

29. OpenML

Gebruikte open data: It combines thousands of open
datasets representing data-driven science or industry
problems, and links them to all known machine learning
solutions. OpenML also provides meta-data as Linked Open
Data, using metadata standards such as Dublin Core and
MLSchema.

Omschrijving: OpenML is an open science platform for machine learning. It

collects experimental data on machine learning algorithms in a fully
reproducible way, linked to the underlying open datasets and produced
models. For many data analysis tasks, there is an abundance of algorithms,
parameters, and workflows that could be tried, which make it very hard to
select the best techniques. OpenML contains a wealth of knowledge on how
algorithms perform over many problems to make informed decisions. It comes
integrated in data science environments (R, scikit-learn, WEKA,...), allowing
scientists across domains to collaborate globally, sharing their most recent
data and experiments, and build better machine learning models together.
OpenML can be used in a variety of ways to answer new research questions,
or answer existing questions much more quickly. It allows machine learning
researchers to compare new algorithms directly with the state-of-the-art,
without lengthy, expensive and error-prone re-running of other people's code.
For scientists from many different domains, OpenML offers an easily accessible
overview of the best machine learning models for a wide variety of scientific
problems, so that they can quickly find promising approaches. It also fosters
cross-disciplinary collaboration by allowing domain scientists to share data,
and collaborate online with data scientists (or the data science community as
a whole) to build new insightful models.
Motivatie: OpenML is a very useful resource to democratize access to machine learning knowledge. It allows
data scientists to reuse hundreds of thousands prior machine learning experiments to answer new questions, or
reuse them in unexpected new ways. It offers students and machine learning enthusiasts a clear overview of the
state of the art, showing where machine learning is being applied and which techniques are most interesting to
study. Scientists from many domains can easily explore which machine learning techniques worked well on
related problems, and make informed decisions about which techniques to use. Beyond being a static dataset,
OpenML offers a dynamic online environment that allows people to collaborate online, sharing data and machine
learning models automatically from a variety of data science environments. All data and models are easily
accessible through a web interface and software APIs. Since machine learning is used broadly in many data
driven sciences and industries, (…) With the Stuiveling Open Data Award, the OpenML team will be able to
improve services and ensure long term availability of all collected data, coupling the dynamic OpenML
environment to archive environments so that people can easily register their datasets (and get DOIs) and
OpenML can offer regular archived versions of all collected machine learning research data.

Link naar de toepassing/meer informatie: https://www.openml.org
Link naar het filmpje: https://www.openml.org
Opmerking: Volledige tekst van de inzending was te lang voor dit overzicht en is beschikbaar bij de
organisatie van SODA2017.

30. Parkeerscans Amsterdam

Omschrijving: Visualisatie van scans gemaakt
in Amsterdam. Hier kan parkeerdruk en
parkeerinzicht mee verkregen worden. (na
verdere verwerking)

Motivatie: Een mooi voorbeeld van het
combineren van verschillende open datasets.
Ik wil meer data gaan combineren. Parkeer
garages. / Parkeer rechten (kaartjes). Parkeer
zones / tijden. Interactief maken van
visualisatie en publiek online zetten.

Link naar de toepassing/meer informatie: Link naar het filmpje: https://youtu.be/TunVFe3WbF8

Gebruikte open data: BAG, BGT, parkeervakken,
npr, scandata.

31. DeepTraffic

Gebruikte open data: NDW Actuele verkeersgegevens, NDW
Historische Verkeersgegevens, NDW Statusberichten,
Nationaal Wegen Bestand, Weggeg (weggegevens
rijkswaterstaat met kenmerken rijbanen), Basis Registratie
Ongelukken Nederland voor Historische gegevens over
ongevallen

Omschrijving: DeepTraffic is een online dashboard waarmee het wegennetwerk van Nederland geanalyseerd door
slimme Machine en Deep Learning technieken toe te passen op open verkeersdata. De analyse resultaten kunnen
vervolgens gebruikt worden wegbeheerders, gemeentes, overheidsinstanties,bedrijven en andere geïnteresseerden om
een beter en gedetailleerder beeld te krijgen van de huidige verkeerssituatie om zo effectievere maatregelen te
bedenken waarmee de situatie verbeterd kan worden. De analyse mogelijkheden die er nu al in zitten zijn: 1. Het
analyseren van grote hoeveelheden data (bijvoorbeeld data van een heel jaar) van een bepaalde traject (bijv A15
tussen hectometerpositie X en Y) om zo te bepalen wat de belangrijkste beginlocaties en begintijdstippen zijn van files.
De resultaten worden grafisch weergegeven in de vorm van frequentietabellen / histogrammen. Later kan hier ook een
geografische weergave aan toegevoegd worden. 2. Het analyseren van de data rond de tijdstip en locatie van de
filevorming, en het presenteren ervan in wegtijddiagrammen en geografische plots zodat heel duidelijk te zien is hoe de
file zich verspreid vanaf de beginlocatie naar de rest van het wegennet. 3. Intersecties van deze wegtijd-diagrammen
waarmee een goed beeld gevormd kan worden van het profiel van de snelheid, intensiteit, reistijd en
voertuigverliesuren door de tijd heen, en over de verschillende rijstroken van de rijbaan. Het gaat hier dus om plots van
de snelheidsprofiel tegen de tijd, etc. 4. Door intersecties van verschillende periodes, of van verschillende trajecten in
één grafiek weer te geven, kunnen deze verschillende periodes of trajecten met elkaar vergeleken worden. Denk maar
aan een periode voordat en nadat een maatregel is ingevoerd, of twee vergelijkbare locaties met net andere
infrastructuur eigenschappen (twee opritten waarbij de ene wel een doorgetrokken streep bevat en de ander niet).
Motivatie: Iedereen heeft wel eens vastgestaan in de file, en door de aantrekkende economie en
verstedelijking zal dit de komende tijd alleen maar erger worden. Volgens NS-topman Van Boxtel
moet het nieuwe kabinet miljarden euro's moet uittrekken voor de mobiliteit om een verkeersinfarct
te voorkomen. Of dit echt zo is, en hoeveel miljard er dan precies nodig is, kan ik geen uitspraken
over doen. Maar wat wel zo is, is dat door vroegtijdig een goede analyse te doen beter bepaald kan
worden waar de problemen zich optreden, en wat de goede oplossingsrichtingen zijn. Voor het
effectiever reduceren van het verkeersprobleem, en het efficiënter inzetten van deze 'miljarden euro's'
is goede informatievoorziening essentieel. Jammer genoeg is het nu eenmaal zo dat we qua
informatievoorziening achterlopen op wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is. De laatste jaren heeft
er een enorme groei plaats gevonden in wat er allemaal mogelijk is met Big Data, Machine Learning
en Kunstmatige Intelligentie. Keer op keer zien we in het nieuws dat Kunstmatige Intelligentie taak X
beter kan doen dan de gemiddelde professional. Denk maar aan toepassingen in de medische wereld
waarbij KI informatie uit medische scans, röntgenfoto’s beter kan verwerken als de gemiddelde arts,
of toepassingen van KI in de juridische wereld waarbij uitspraken van rechtszaken met hoge
nauwkeurigheid voorspeld kunnen worden, toepassingen binnen het HRM, onderwijs, etc etc. Het
wordt tijd dat we technieken uit de wereld van Big Data, Machine Learning en Kunstmatige
Intelligentie ook gaan toepassen op verkeersdata. Nederland is een land met veel open data; er zijn
bergen aan open verkeers data beschikbaar en het is te veel om het effectief met de hand bij elkaar
te brengen, te ordenen, te verwerken en er patronen in te herkennen. Met kunstmatige intelligentie
kan dit automatische gedaan worden. Als de resultaten vervolgens geïnterpreteerd worden met het
gezonde boerenverstand, kunnen nieuwe maatregelen effectiever ingezet worden.
Link naar de toepassing/meer informatie: Link naar het filmpje: https://drive.google.com/open?id=0B22kg5oTwAn-NFNBdFo2dF83RTQ

