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Open data

• De drie sites werken samen om data 
voor een breed publiek toegankelijk 
te maken.

• Daarvoor gebruiken we een ‘viewer’; 
dat is een applicatie waarin de 
locaties van data op een kaart 
worden getoond.

• U kunt de data daar bekijken en 
downloaden.

• In deze powerpoint vertellen we u 
hoe dat werkt.
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“Alle data open vanaf
2015”
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Kies het goede tabblad 
om data te bekijken en 

te downloaden :
• IHM: ‘Open data’
• Waterinfo Extra: ‘Download data’
• Noordzeeloket: ‘Atlas actueel’

Kies het goede tabblad 
om data te bekijken en 

te downloaden :
• IHM: ‘Open data’
• Waterinfo Extra: ‘Download data’
• Noordzeeloket: ‘Atlas actueel’



4

Categorie 
openen

Categorie 
openen

Standaard opent het 
tabblad ‘Bekijk’ data
Standaard opent het 
tabblad ‘Bekijk’ data
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Voor informatie 
over de kaartlaag
Voor informatie 

over de kaartlaag

Een kaart bekijkenEen kaart bekijken

Klik op ‘schuif’ om  kaartlaag te zienKlik op ‘schuif’ om  kaartlaag te zien
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Met dit als 
resultaat

Met dit als 
resultaat
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Voor nog meer 
informatie

Voor nog meer 
informatie

Als u wil linken 
naar deze kaart 
Als u wil linken 
naar deze kaart 
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Met dit als 
resultaat

Met dit als 
resultaat
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Punt-informatie
opvragen

Punt-informatie
opvragen
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Om data van 
dit punt te zien
Om data van 

dit punt te zien
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Met deze tabel 
als resultaat

Met deze tabel 
als resultaat
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Nu gaan we data van een datalaag
downloaden; open een datalaag door 

te klikken op de schuif

Nu gaan we data van een datalaag
downloaden; open een datalaag door 

te klikken op de schuif
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Open tabblad ‘Download’ 
(dit werkt voor data en dus niet 

voor de categorie Kaarten)

Open tabblad ‘Download’ 
(dit werkt voor data en dus niet 

voor de categorie Kaarten)
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Kies de gewenste 
datalaag

Kies de gewenste 
datalaag
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Om alle data van de 
datalaag te downloaden

Om alle data van de 
datalaag te downloaden



16

Open Excel (een leeg bestand)Open Excel (een leeg bestand)

Kies tab GegevensKies tab Gegevens

Kies uit tekst/CSVKies uit tekst/CSV

Excel herkent het 
scheidingsteken (Komma). Bij 

oudere Excel versies dient u dit 
zelf te kiezen. 

Excel herkent het 
scheidingsteken (Komma). Bij 

oudere Excel versies dient u dit 
zelf te kiezen. 

KlikKlik
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Het resultaat is een Excel 
tabel

Het resultaat is een Excel 
tabel
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Nu gaan we niet alle data 
downloaden, maar filteren 

we een deel van de 
locaties

Nu gaan we niet alle data 
downloaden, maar filteren 

we een deel van de 
locaties
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U kunt een deelgebied 
selecteren of zelf een 

polygoon tekenen

U kunt een deelgebied 
selecteren of zelf een 

polygoon tekenen
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Nu gaan we niet alle data 
downloaden, maar filteren 
we een deel van de data in 

de kaartlaag

Nu gaan we niet alle data 
downloaden, maar filteren 
we een deel van de data in 

de kaartlaag
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Hier kunt u een 
veld selecteren 
om te filteren

Hier kunt u een 
veld selecteren 
om te filteren

Hier vult u de 
te selecteren 

waarde in

Hier vult u de 
te selecteren 

waarde in

Kies ‘Like‘ of ‘=‘ of ‘>’Kies ‘Like‘ of ‘=‘ of ‘>’
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U kunt meer velden 
selecteren en waarden 

invullen

U kunt meer velden 
selecteren en waarden 

invullen
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Nieuwe regel voor filter toevoegenNieuwe regel voor filter toevoegen

Download 
starten

Download 
starten
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En het resultaat is een 
csv-file die u kunt 
openen in Excel

En het resultaat is een 
csv-file die u kunt 
openen in Excel
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EINDE HANDLEIDING


