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Gebruikershandleiding openparking.nl 
 
Map view 
 

 
 
In- en uitzoomen kan door dubbel klikken met de muis of middels de + en – controls in de 
linkerbovenhoek. Als op een cluster van markers wordt geklikt, dan centreert de kaart zich zodat 
alle markers het scherm vullen.  
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Details van de parkeerfaciliteit die behoort bij de marker kunnen zichtbaar gemaakt worden middels 
een pop up die verschijnt door op de marker te klikken. Via de ‘Go To Detail’ link in de pop up wordt 
er een nieuwe tab geopend met de gedetailleerde informatie over de betreffende parkeerfaciliteit. 
Op dit niveau is het handig om middels de filter optie de ‘Onstreet’ parkeerfaciliteiten niet weer te 
geven.  
 

 

 
 
Middels de z.g. Heat view’ kan op een hoger abstractieniveau inzicht verkregen worden in de kwaliteit 
van de parkeerdata. De Heat view kleuren zijn gebaseerd op de gemiddelde score van de markers in 
het gebied. De heat view is opgebouwd uit niet transparante lagen in de volgorde: Excellent, 
Mediocre en als laatste Poor. Via de keuze Reverse heat map wordt de volgorde van de opbouw 
omgedraaid: Poor, Mediocre en als laatste Excellent.  
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Dashboard view 
Het Dashboard bestaat uit een ‘drill down’ presentatie van alle off-street parkeerfaciliteiten in 
Nederland. 
De presentatie is opgebouwd conform de MIRT-methodologie: Regio, Provincie, Gemeente.   
 

 
 
Op elk niveau is het mogelijk om middels de knop ‘get csv’ de obv de filters geselecteerde data te 
downloaden  
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Op het laagste niveau, na op een gemeente geklikt te hebben, verschijnt een overzicht van alle off-
street parkeerfaciliteiten die middels de filters zijn geselecteerd. Indien het er meer zijn dan op het 
scherm passen verschijnt er aan de rechterkant een de scroll bar. 
 

 
Detail gegevens 
Indien in de tabel op een regel geklikt wordt, verschijnen de detailgegevens van de geselecteerde 
parkeerfaciliteit. Deze weergave bestaat uit 4 gedeelten: 

1. Algemene informatie en de kwaliteitsscore: welke van de verplichte velden zijn ingevoerd 
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2. Detailinformatie met de relevante links naar de statische en de dynamische parkeerdata. 
Essentieel is dat beide links aan het einde dezelfde voor de parkeerfaciliteit unieke code 
(UUID) bevatten. 

3. Een kaart met de locatie van de parkeerfaciliteit. 
4. Indien er dynamische data ontsloten wordt voor de geselecteerde parkeerfaciliteit, wordt 

weergegeven de historische data over de laatste 30 dagen van het gemiddelde aantal 
beschikbare parkeerplaatsen per uur weergegeven. Via de download link ‘Download raw 
data here’, linksboven in het kader, kan alle opgeslagen ‘ruwedata’ gedownload worden in 
csv formaat. 
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No Location 
Er zijn nogal wat parkeerfaciliteiten waarvan er geen locatiegegevens of GPS-coördinaten van de 
in- en uitritten beschikbaar zijn. De lijst hiervan kan zichtbaar gemaakt en gedownload worden 
middels de knop ‘no location’. 
 

 
Indien in de tabel op een regel geklikt wordt, verschijnen de detail gegevens van de geselecteerde 
parkeerfaciliteit. Deze tabel dient in het ideale geval geen data te bevatten. 

Controle Panel  
 

 
 

Het control panel bestaat uit 4 secties: 
1. De filter sectie bestaat uit de volgende categorieën:  

‘facility type’ filters’: de ‘Facility Types’ filters en de ‘Ownership’ 
filters hebben elk twee mogelijke statussen: aan of uit. Indien 
een check box niet is aangevinkt, wordt elke parkeerfaciliteit met 
dat gebruiksdoel verwijdert van de kaart of uit het dashboard. NB 
in de dashboard view worden geen Onstreet parkeergebieden 
weergegeven.  

2. ‘available information filters’: voor elk van de 6 verplichte data 
items plus de beschikbaarheid van dynamische parkeerdata, 
kunnen 3 filterkeuzes gemaakt worden:  

• Bij aanvinken van de rode check box, worden alleen die 
parkeerfaciliteiten getoond waarbij het betreffende data 
item niet beschikbaar is;  

• Bij aanvinken van de blauwe check box, worden alleen 
die parkeerfaciliteiten getoond waarbij het betreffende 
data item beschikbaar is; 

• Bij aanvinken van de zwarte check box (DEFAULT), 
worden alle parkeerfaciliteiten getoond. 

3. ‘ownership’ filters: gekozen kan worden of de parkeerfaciliteiten 
waarvan de dynamische parkeerdata onder voorwaarden wordt 
ontsloten (‘Conditional’), weergegeven dienen te worden of niet. 

4. Downloads: Hier kan handmatig de dagelijks gegenereerde 
parkeerdata index gedownload worden. Overigens kan die 
geautomatiseerd benaderd worden via: 
http://www.openparking.nl/index_latest.json 

 
 


