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ן Aanleiding:

• Sterke toename datavolume van project BM4 ten opzichte van BM3 vraagt om schaalbaarheid

• Logistieke proces door sterke groei aantal afnemers (met specifieke afspraken) in omvang gegroeid

• Wens om toe te groeien naar een zekere mate van self service

ן Doelstellingen voor 2020 o.a.:

• Minimal Viable Product voor LV Beeldmateriaal in de cloud tijdig gereed voor nieuwe fotojaar

• Realiseren van verstrekkingsmogelijkheden via de cloud
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Controle, opslag, beheer en distributie beeldmateriaal naar de cloud
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Gekozen oplossing (businessview)
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[vul hier uw voetnoot in]5

Voorbeeld bestelportaal (1)
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[vul hier uw voetnoot in]6

Voorbeeld bestelportaal (2)
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[vul hier uw voetnoot in]7

25cm webservices
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Van inwinning tot verstrekking – complexe ketenverantwoordelijkheid

Beeld-
materiaal
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Data management, - integratie en – aanbieden
vanuit de cloud

Cloud infrastructuur PDOK voor effectieve opslag van data

Beeld-
materiaal
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Waarom Cloud in de keten als oplossing voor luchtfoto’s

Kosten

- Schaalbaarheid 
in kosten

- Betere 
beheersing van 
kosten

- Op termijn 
lagere 
infrastructuur 
kosten

Functionaliteit

- De Cloud biedt 
meer 
functionaliteit 
waaronder 
verbeterde 
inwinnings- en 
leverings-
mogelijkheden

Waarde Innovatie

Capaciteit

- Groeiende 
bandbreedte 
Cloud providers 
biedt 
mogelijkheden 
voor een 
upload-
(inwinnen) en 
download 
(levering) 
portaal

- Verwerkings-
capaciteit neemt 
toe

Schaalbaarheid

- Cloud biedt 
mogelijkheden 
voor flexibele 
schaling

- Deze schaling 
ondersteunt 
groeiende 
behoefte aan 
opslagruimte en 
waarborging 
continuïteit  

- Dataomvang 
neemt jaarlijks 
toe
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Wij richten ons op designers en op developers
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PDOK eigenschappen voor afnemers 



10:08

Jaarlijks groeit de afname van luchtfoto’s en
jaarlijks groeit het aantal nieuwe websites die luchtfoto’s gebruiken

Factsheet “Luchtfoto”

Afname van luchtfoto periode 1-1-2019 t/m 30-9-2019

Luchtfoto Beeldmateriaal / PDOK 25 cm infrarood 32.142.282

Luchtfoto Beeldmateriaal / PDOK 25 cm RGB 998.391.233

Totaal 1.030.533.515

Totaal PDOK over deze periode is
10,8 miljard. Luchtfoto’s is ongeveer 

10% van dit totaal!
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Jaarlijks groeit de afname van AHN

Factsheet “AHN”

Afname van AHN periode 1-1-2019 t/m 30-9-2019

AHN 1 6.900.000

AHN 2 19.000.000

AHN 3 24.100.000

AHN 25m 2.600.000
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Kadastralekaart.com – de gratis kadasterkaart Ruimtelijkeplannen.nl

Verkoopuwkavel.nl

WOZwaardeloket.nl

PDOK.nl

Planviewer.nl

Boerenbunder.nl

Overstroomik.nl

BGTviewer.nl

Factsheet Top 9 websites die luchtfoto’s afnemen


