
- Openbaar toegankelijk: Data is zoveel als mogelijk openbaar toegankelijk om alle stakeholders (o.a.
burgers en ondernemers) te bedienen. 
- Data uitwisselen: Als gebruiker is data is zowel te downloaden als beschikbaar te stellen. 
- Data types: Het portal is geschikt voor de meest gangbare dataformats (.xlsx, .docx, .shp, .pdf, xml, .csv)
- Data beschrijven: Data is voorzien van een omschrijving van inhoud, format en kwaliteit. 
- Data zoeken :  Datasets zijn vindbaar middels een zoekfunctionaliteit die interacteert met de omschrijving
van de data.
- Data  selectie: Het is mogelijk om een beperkte selectie van datasets te downloaden. 
- Data visualisatie: Het is mogelijk om de inhoud van de datasets te visualiseren of te beschrijven
- Data annoteren: Het is mogelijk om datapunten te voorzien van opmerkingen
- Data analyse: Het is mogelijk om de inhoud van de datasets te analyseren en nieuwe waarden uit de
dataset te verkrijgen (rechten om onderliggende parameters van data te bewerken) . Die is nodig om een
benchmark score uit te rekenen aan de hand van zelf ingevoerde waarden. 
- Data combineren: Het is mogelijk om meerdere sets te combineren (joins) 

Functionele behoefte

Eerste opzet functionele behoefte

Data uitwisselen

Data zoeken

Openbaar toegankelijk

Wat moet het platform kunnen? Wat bestaat er al?

Openbaar toegankelijk

Wat zou er voor zorgen dat jij het
platform gaat gebruiken?

WOUTER VAN DER GEEST (PANTEIA)
- Scheepstypen (MVS, MTS, MBS, VDB,
TDB)
- Motorisering (emissieklasse,
nabehandeling ja/nee, vermogen(s))
- Lengte, breedte, diepgang, tonnage (bv.
uit meetbrief van ILenT)
- Vanuit andere bronnen: inzet vaartuig
(waar, wanneer, hoe vaak)

Gedeeltelijk
afschermen en

gedeeltelijk
openbaar (Kim)

Aangeven met
wie je kunt delen

(Kim)

metadata (definities,
kwaliteit, etc. moet
opgegeven worden)

(Kim)

open, duidelijk gespecificeerde
dataformaten

makkelijk automatisch uit te
lezen

(Willem Sonke, TU/e)

MvK (TUDelft):
Toegankelijk met een goede api
Data aanbieden in verschillende

formaten
Goede specificatie van

eenheden
Combineren van databronnen

(waarbij duidelijk blijft wat waar
vandaan komt)

Kadaster (eigenaarschap
schepen) + schepen in aanbouw

(forecast)

IlenT
(meetbrief, vergunningen,

ontheffingen, motorinformatie)

SAB (brandstofverbruiken)

EUROPEAN HULL DATABASE

veilige omgeving voor de data
(inclusies Beschikbaarheid

Integriteit Vertrouwelijkheid
classificatie) (Kim)

Mogelijkheid voor de data eigenaar
om een check te doen op het

gebruik van de data door derde
(Kim)

Overeenstemming over API's
(ophalen vs. binnenhalen) (Kim)

ruimtelijke data (bijv. json en ESRI?)
denk bijv. aan ligplaatsen (Kim)

Moeilijk datasets up to date te houden. 
Kadaster (eigendom)

RIjnschepen register (verzekeraars)
Sab (Stichting afvalstoffen binnenvaart)

registratie brandstof bunkering
INT (wat mag er met een schip,

gekoppeld met hull database - niet
open?)
IVSNext

gegevens
leveringsovereenkomsten
opstellen met partijen die
de data verstrekken (zodat

je data up te date houdt
(Kim)

Deze wordt gedestilleerd
uit nationale bronnen

Data catalogus?

Vlootgegevens in EUrostat zijn
niet wettelijk verplicht

volumes, scheepsbewegingen. Dit is
geaggregeerde informatie.

Inzet patronen veranderen: die zal je bij actuele
bronnen moeten halen (IVS-Next) AIS-data zou

nuttig kunnen zijn, maar veel data is niet
betrouwbaar (incompleet/niet betrouwbaar) Juist
met behulp van radar kan je wel wat zeggen over

beladingsgraad
Lloyds register..

Het zal moeten
gaan komen van
het combineren

van verschillende
bronnen (AIS,

IVS, radar, etc).

kwaliteit is heel
belangrijk! Ook

groundtruthing heel
belangrijk.

geanonimiseerde data gebruiken zodat
de privacy goed gecovered wordt. Hoe
spreek je af dat het toch gebruikt kan

worden. Misschien willen mensen toch
wel meewerken omdat ze er belang bij

hebben. Door

gegevensleveringsovereenkomsten kun
je misschien zorgen wegnemen.

Als je je data goed aanlevert dat
je dan ook eerder geholpen
wordt in een haven of sluis.

Het zou interessant zijn om een keer uit te
zoeken hoeveel je al goed kunt afleiden uit nu

beschikbare informatie

Niet alleen de plaatjes laten zien maar ook de
data toegankelijk maken.

Een goed beeld ontwikkelen van wat nu
eigenlijk openbare info zou moeten zijn, en

wat echt privacy gevoelig is.

Data producten ook goed voorzien van welke
data ervoor gebruikt is en wat er aan

processing is gedaan.

Conclusies


