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Wat is de AERIUS Connect API

AERIUS Connect API (Application Programming 
Interface) is een computer interface waarmee 

opdrachten kunnen worden uitgevoerd op de AERIUS 
Calculator, zonder gebruik te maken van een 

gebruikersomgeving (GUI).



Verschil Connect en Calculator
Connect API:
● Kan gekoppeld worden aan andere software pakketten

● Geen limiet op aantal bronnen

● Eenvoudige validatie en conversie van GML/PDF 
bestanden

● Extra rekenopties die niet in de Calculator zit (bv 
rekengebied)



De nieuwe Connect API v3

Met AERIUS Connect API versie 3 wordt 
overgestapt van websocket naar 

HTTP/REST



Wat is er mis met Websocket?

● Ondersteuning websocket met eigen software 
kost extra inspanning

● Websocket als standaard wordt weinig gedragen

● Veel gebruikers hebben ook problemen met 
websocket verbindingen

● Websocket werkt niet binnen de RIVM 
infrastructuur



Versie 3: OpenAPI Initiative



Nieuwe documentatie



Open specificatie Connect
Open in http://editor.swagger.io: 
https://calculator.aerius.nl/api/3/swagger.yaml



Eenvoudig aansluiten

Ondersteuning voor vele programmeertalen om 
eenvoudig eigen implementaties te maken



Nieuw in Connect API 3
Naast overgang van websocket naar HTTP/REST:

● Beveiligde verbinding (SSL)

● API sleutel vervangt e-mail als referentie

○ Gevalideerd e-mailadres

○ Betere toegangsbeveiliging

○ Limit op aantal actieve rekenopdrachten



Aan de slag

Referentie python scripts:
https://gitlab.com/AERIUS/aerius-connect-examples

● Installatie python beschreven op bovengenoemde pagina
● Vervang in AERIUS-Connect.py in url: 

○ CONNECT_HOST = ’https://calculator.aerius.nl’
● Start script:

○ python AERIUS-Connect.py --help

● Maak API key
○ python AERIUS-Connect.py generateAPIKey [e-mail]

● Zelf aan de slag

https://gitlab.com/AERIUS/aerius-connect-examples
https://gitlab.com/AERIUS/aerius-connect-examples


In het vooruitzicht

● Release 29/30 September 2016

● AERIUS Connect 2016 concept: Oktober 2016
○ Eerste concept versie met cijfers voor 2016

● AERIUS data als open data
○ Beschikbaar als WFS
○ AERIUS relevante data, gerelateerd aan: o.a. 

Ontwikkelingsruimte, Hexagonen, Habitats



 AERIUS genomineerd voor Computable Award
beste ICT-project van het jaar bij de overheid
Stem: https://www2.computable.nl/computableawards/stem

AERIUS gebruikers dag
Donderdag 3 november, van 10-16 uur,
in Kasteel Woerden te Woerden

https://www.aerius.nl/nl/nieuws/save-the-date-3-november-aerius-gebruikersdag


