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Zeeland.nl

• Externe publicatieomgeving (zeeland.nl en 
projectsites) volledig open-source (Linux, 
Apache, PHP).

– Open-source omgeving heeft absoluut 
de stabiliteit bewezen (al 10 jaar).

– Hosting buiten provinciaal netwerk 
(cluster in 2 colo’s).

– Initieel op basis van MySQL. 

– PostgreSQL bij migratie naar nieuw 
CMS (Drupal 7.x multisite).
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De uitdaging (of het probleem …)

• Redacteuren / content-beheerders op een eenvoudige manier kaarten 
laten gebruiken binnen content op zeeland.nl zonder enige GIS kennis / 
ervaring. De Drupal OL3 module dus niet bruikbaar (GIS kennis nodig).

• Kaarten zowel “embedded” in zeeland.nl (of andere Drupal websites) 
alsmede als “stand-alone” kaart.

• 1 codebase voor beide soorten kaart.

• Gebruik van open-source / open-standaarden (PHP/CodeIgniter, 
XML/JSON, REST).

• Op services gebaseerde oplossing.

• Zoveel mogelijk voldoen aan digi-toegankelijk.

• 1 vaste URI ongeacht het gebruikte framework en versie.
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Het concept
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Het concept (In depth 1)

• Redacteur maakt via simpel invoer formulier een nieuwe kaart.

• Opslaan zorgt voor genereren van de XML configuratie met standaard 
instellingen zoals basislagen, projectie etc.
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Het concept (In depth 2)

• Configuratie middels CMS aan te passen 
zoals bv framework, projectie, zoom etc.

• Gegenereerde configuratie beschikbaar 
via REST* in diverse open formaten (XML, 
JSON, CSV) op basis van alias, bv:  
/service/mapconfig/id/natuurpakket/json
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REST: stateless communicatieprotocol over HTTP/HTTPS met zeer weinig overhead tov bv SOAP



Het concept (In depth 3)

• In Drupal custom filter op basis van HOOK_filter_info() waardoor in de 
content gebruik gemaakt kan worden van [kaart:<alias>] met als 
voordeel dat we niet vast zitten aan de plaatsing middels een view 
(vaste plek op de pagina).

• Per soort tekstopmaak activeren (bv gefilterde HTML).

• Drupal haalt via HTTPS / REST de metadata van de kaart op aan de hand 
van de genoemde alias (/service/mapconfig/id/<alias>/json) en voegt 
stylesheets / Javascript bestanden toe aan de HTML head sectie.

• Drupal haalt gegenereerde (Javascript) code op via HTTPS / REST 
afhankelijk van ingestelde framework en gebruik (embed vs
standalone), bv: /service/render/map/<alias>/mode/embed.

• In de content filtercode vervangen door opgevraagde code.
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Het concept (In depth 4)

• En het resultaat op de publicatieomgeving:
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Lagen aan/uitzetten

Standalone kaart



Het concept (In depth 5)

• Zelfde kaart in de standalone variant met aangepaste feature-info.
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Roadmap

• Uitfasering Geoweb en waar mogelijk vervangen door OL3 kaarten.

• In projectsite zeeuwsbodemvenster GEO functionaliteit embedden op 
basis van thema’s.

• Op basis van vraag uit organisatie custom functionaliteit toevoegen.
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Vragen, opmerkingen, verbeterpunten …
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