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Inhoud

- “Alles wat er gebeurt, gebeurt 
ergens” – het belang van geodata

- Open geodata overheid

- PDOK - Geodata portaal

- PDOK – feitelijkheden

- Bouwsector centraal

- KLIC - informatie over ondergrond
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Verzamelen van data over een bepaalde plek

Everything that happens, happens somewhere 

Adressen en Gebouwen (BAG)

Vastgoed waarde (WOZ)

Eigendom (BRK)

Topografische kaarten 
(BGT/BRT/Luchtfoto)

Percelen en grenzen 
(BRK/DKK/BG

Kabels en leidingen (KLIC)

Basis-
bestand 3D

Ondergrond (BRO)

……….



Voorbeelden van geodata toepassing

https://www.pdok.nl/datasets

Achtergrondkaarten Overige kaarten

Basisregistratie Topografie (BRT)

Luchtfoto (winter 8cm)

Grondwater monitoringput (BRO)

Grondwaterspiegeldiepte GHG (BRO)

Gecombineerd beeld



Fundament voor verzamelen van open geodata

Geodata lagenOpen geodata
overheid



PDOK in the value chainPDOK/NGR publiceert en verstrekt geodata

De gebruikersDe wereld van toepassingen De data bronhouders



PDOK in the value chainPDOK data platform



PDOK in the value chainPDOK in feiten (1)



PDOK in the value chainPDOK in feiten (2)



KLIC

D
ata

Informatie
Informatie

Informatie

Netbeheerder
D

ata

De bouwsector centraal



PDOK in the value chainKLIC verstrekt informatie over ondergrond

Naast open geodata is er ook het KLIC portaal voor kabel- en leidinginformatie.

Primaire doel: graafschade voorkomen

Voor: grondroerders, opdrachtgevers, bestuursorganen, aanbieder telecom

Identificatie nodig + tarief per melding € 11,50

Gebaseerd op de wet Wibon

Twee type meldingen:

1) Graaf- en calamiteitenmelding. 
Maximum gebied 500 x 500 meter. 
Mogelijk aanvullende verplichtingen.

2) Oriëntatieverzoek. 
Maximum gebied 2500 x 2500 meter. 
Ter voorbereiding op toekomstige werkzaamheden.



PDOK in the value chainKLIC verstrekt informatie over ondergrond

Vector (Raster)bestanden netwerken

BGT ondergrond uit PDOK

Detailkaarten

Huisaansluitschetsen

(EV)brieven

Contactgegevens netbeheerders



PDOK in the value chainKLIC verstrekt informatie over ondergrond

Vlakinformatie
Lijninformatie
Puntinformatie



PDOK in the value chainKLIC verstrekt informatie over ondergrond

Terugmelden

Gebruikers/
grondroerders

Melding

Informatie

Data

Terugmelden

KLIC



PDOK in the value chainKLIC en PDOK koppelvlakken

Handmatige 
Interface

Melden/
selecteren

Bekijken

KLIC

Bekijken

Melden/
selecteren

Webservices / 
downloads

Eigen 
software



PDOK in the value chainMeer informatie?

www.pdok.nl
www.kadaster.nl/klic

http://www.pdok.nl/
http://www.kadaster.nl/klic
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