Publieke Dienstverlening
op de Kaart - PDOK
Hofstraat 110
7311 KZ Apeldoorn
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

Releasenotes PDOK.nl | 19 april 2013

Klantenservice PDOK
T 088 183 45 00
www.pdok.nl

Nieuwe datasets

1. Luchtfoto 2009. Deze dataset met 50cm resolutie is bedoeld als achtergrond
kaartlaag voor het gebruik van PDOK datasets. Deze dienst betreft een pilot voor een
jaar. Daarna wordt bezien hoe de dienst wordt voortgezet.
Update datasets / Extracten

1. Maandelijkse update van dataset RD Info. Deze dataset biedt een overzicht van de
ligging van de RD-punten, GNSS-referentiestations en GNSS-kernnetpunten in
Nederland met de bijbehorende omschrijvingen en coordinaten in het stelsel van de
Rijksdriehoeksmeting (RD) en het Europese stelsel ETRS-89.
2. Dataset update CBS Wijk- en buurtkaarten 2010. Het Bestand Wijk- en Buurtkaart
2010 bevat geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als
attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten
zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven.
De gemeentegrens is afkomstig uit het TOPgrenzen bestand van het Kadaster. Deze
derde versie bevat het maximale aantal attributen en zal hierna niet meer geupdate
worden.
3. Dataset update - CBS Wijk- en buurtkaarten 2011. Het Bestand Wijk- en Buurtkaart
2011 bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland met als
attribuut een aantal statistische kerncijfers. De begrenzingen van wijken en buurten
zijn voor een groot deel gebaseerd op wat de gemeenten aan het CBS doorgeven.
De gemeentegrens is afkomstig uit de BRK van het Kadaster. Deze tweede versie
bevat een deel van de kerncijfers.
Wijzigingen
1. CBS Wijk- en buurtkaarten 2009 en 2011: weergave gecorrigeerd
 Er heeft een verwisseling plaats gevonden tussen de weergaves van de datasets
CBS Wijk- en buurtkaarten 2009 en 2011. Dit is nu gecorrigeerd.
2.
PDOK PreviewApp - toevoegen achtergrondkaart openbare luchtfoto’s
 In de PDOK Preview applicatie (http://apps.heron-mc.org/previewapp/) was als
achtergrondkaart alleen de BRT achtergrondkaart beschikbaar. Hier is nu de
Luchtfoto 2009 50 cm resolutie kaartlaag aan toegevoegd, zodat de gebruiker kan
kiezen tussen deze 2 achtergrondlagen.
3.
PDOK Kaart - toevoegen achtergrondkaart openbare luchtfoto’s
 In de PDOK Kaart applicatie was als achtergrondkaart alleen de BRT
achtergrondkaart beschikbaar. Hier is nu de Luchtfoto 2009 50 cm resolutie
kaartlaag aan toegevoegd, zodat de gebruiker kan kiezen tussen deze 2
achtergrondlagen.

4. PDOK Kaart – fouten bij toevoegen van WMS/WMTS kaartlagen
 Er verscheen geen foutmelding als er een of meerdere van de velden (Laagnaam
voor in de legenda, URL, Layer, Format) voor WMS/WMTS niet wordt ingevuld en
wel op de knop “Voeg toe aan kaart” werd geklikt. Dit is nu verholpen: er verschijnt
de foutmelding: "U heeft niet alle velden voor de WMS/WMTS ingevuld.”
5.
PDOK-Kaart: meerdere WMS lagen werden toegevoegd als 1 laag in de legenda.
 In de wizard is bij de optie Extra kaartlaag toevoegen bij de secties voor WMS en
WMTS een invulveld toegevoegd “Laagnaam voor in de kaartlagen selectie”. De
hier ingevulde laagnaam wordt in de legenda getoond.
6.
PDOK Kaart - emailbutton werkt niet bij meerdere markers.
 De emailbutton in PDOK kaart werkt niet als de url langer is als 1500 tekens. Dat is
het geval als meer dan 2 markers op de kaart geplaatst zijn. Oplossing: er wordt nu
direct getoond dat de emailbutton niet werkt als de url langer is als 1500 tekens.

