
DiS Geo
Samen bouwen aan het 
geofundament
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Datagedreven werken

Implementatie omgevingswet

Energietransitie
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Geodata als fundament

(geo)data als input voor beleid

Bij het (automatisch) beoordelen van 
vergunningsaanvragen

Om gegevens van nutsbedrijven te koppelen

“Geobasisregistraties”
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Samen werken we continu aan 
dit fundament.

Samen ontwikkelen we door!

Werk in Uitvoering
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Visie Doorontwikkeling in Samenhang



DiS Geo
Doorontwikkeling in samenhang

DiS Geo stuurt en zorgt ervoor 

dat alle stappen die vanaf 

nu gezet worden in de 

doorontwikkeling van de 

(geo)basisregistraties in ieder 

geval in samenhang

gebeuren en in lijn met de 

behoeftes van de gebruiker.
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Oplossingen en diensten
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Kwaliteitszorg en toezicht in samenhang

Samenhangende objectenregistratie

Basisvoorziening 3D

Basisvoorziening beeldmateriaal

Architectuur voor bijhouden en ontsluiten in samenhang 

….



Samenhang creëren we door te sturen op:
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Kwaliteitszorg en toezicht in samenhang

Samenhangende objectenregistratie

Basisvoorziening 3D

Basisvoorziening beeldmateriaal

Architectuur voor bijhouden en ontsluiten in samenhang 

….

Inhoudelijke 
& 

procesmatige 

samenhang

Governance
& 

Financiering

Samen-
werking en 

interactie

ook met de 
gebruiker

Vergroten 
gebruik



DiS Geo Demonstrators

►Wat kan er nu al in de praktijk?

►Waar zijn er tekortkomingen en kunnen we lessen leren?

►Aan de voorkant van de doorontwikkelingen

►Stapsgewijze aanpak

►DiS Geo Demonstrators dragen hier aan bij

►Vandaag focus op de kansen van Linked Data:

▪ Om mogelijkheden te laten zien om data bij elkaar te 
brengen en integraal te gebruiken!
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Website

www.geobasisregistraties.nl

E-mail

DISGEO@minbzk.nl

Contactpersonen

Martijn Odijk, martijn.odijk@minbzk.nl

http://www.geobasisregistraties.nl/
mailto:DISGEO@minbzk.nl


DiS-Geo Innovatiesprint

Linked Data voor een integraal beeld van 
(Geo-) Informatie



Agenda

▪ Introductie DiS-Geo

▪ Introductie Linked Data

▪ Use cases en sfeerimpressie High 5

▪ Demonstrators

▪ Lessons Learned

▪ Parallelsessies:
– Inspiratiesessie / Discussie

– Technical Deep Dive



Achtergrond

▪ Min. BZK probeert – middels deze High 5 - in een korte 
cyclus snel te demonstreren, testen en ervaren.

▪ Vervolg op een eerder traject waarin met REST API’s data 
bij elkaar wordt gebracht.

▪ Doel: Toon de kracht van Linked Data aan voor het bijeen
brengen van (Basis-)registraties.



Ecosysteem

      



Deelnemers High 5

▪ Dick Krijtenburg (Geonovum)

▪ Linda van den Brink (Geonovum)

▪ Pano Maria (Skeemu/Kadaster)

▪ Erwin Folmer (Kadaster/UT)

▪ Tony Baving (Kadaster)

▪ Rob Wenneker (Kadaster/CGI)

▪ Wouter Beek (Kadaster/Triply)

▪ Arnout van Dael (CGI)

▪ Chantal Achterberg (CGI)

▪ Nicky van Oorschot (Netage)

▪ Bart van Leeuwen (Netage)

▪ Koos Boersma (Informatiehuis Water)

▪ Niels Hoffmann (Provincie Noord-Holland)



Wat willen we bewijzen?

DiS-Geo richt zich in deze high 5 op de volgende kernaspecten:

- (Geo-)data integraal beschikbaar

- Data generiek beschikbaar 

- Eén waarheid met een semantisch eenduidig beeld

- Data federatief ontsluitbaar (De data mag op meerdere locaties 
staan)

- Combinatie Open –en gesloten data mogelijk



Linked Data

▪ Nieuwe manier van data opslag –en modellering

▪ … maar ook een fundamenteel andere manier om naar data te 
kijken



Linked Data

Linked Data en diens gedachtegoed is… 

▪ Het doorbreken van de Data silo’s

▪ Het bouwen op open standaarden

▪ Het unificeren van objecten (Alles heeft een URI!)

▪ Je data bruikbaar en vindbaar maken (Ja, ook via Google!)



Linked Data

Linked Data is ook…

Triples

JUMBO

Veghel

Bedri jf

Subject Predicate Object



Linked Data

Relationeel model (UML) Knowledge Graph (RDF)
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Nog even dit: REST vs. Linked Data

- In een eerdere High 5 heeft DiS-Geo zich gericht op het gebruik 
van REST API’s voor een integrale stelselbevraging

- Enkele conclusies uit die high 5:

1. API’s zijn de nieuwe silo’s

2. REST mist de semantiek

3. Er mist governance op het snijvlak van de registraties



• Kosten-

efficient

• Makkelijk in 

gebruik

• Geen ETL 

Noodzakelijk

• Silo gedachte

• Aanbod

gestuurd

• Inflexibel

Pros Cons

• Flexibel

• Semantisch rijk

• Vraag gestuurd

• Duur in 

onderhoud

• ETL noodzakelijk

• Minder 

developer 

friendly

Pros Cons

Heden Middellange
termijn

REST API’s

Ge-isoleerd en enkelvoudig informatie

beschikbaar stellen

Linked Data

Integraal en meervoudig informatie

beschikbaar stellen





High 5 – Use cases

1. Omgeving Rotterdam – Focus op Brand en een ge-integreerd
beeld ter ondersteuning van de hulpdiensten

2. Omgeving Castricum – Focus op de combinatie van Geo-
informatie en administratieve koppelingen en hoe dit bijdraagt 
aan een werkproces van de Provincie



Overview case data

















High 5 Knowledge 
graph!



Uitdagingen bij het linken van datasets

▪ Datakwaliteit op het koppelvlak

▪ Omvang van de data

▪ Verschil in definities

▪ Beheer van de links!



Datakwaliteit op het koppelvlak

Koppeling BAG <-> HR 

Koppeling obv postcode en 
huisnummer

Van Nelleweg 1tabak 4.13

Koppeling BAG/BRK <-> RCE 
Rijksmonumenten 

Koppeling van pand naar perceel 
naar perceel naar pand



Koppeling BAG/BRK <-> RCE Rijksmonumenten







▪ Gebouw:
Vrijstaande, overdekte en geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten 
toegankelijke ruimte, die direct of 
indirect met de grond is verbonden.

Verschil in definities



Verschil in definities

▪ Gebouw:
Vrijstaande, overdekte en geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten 
toegankelijke ruimte, die direct of 
indirect met de grond is verbonden.

▪ Pand:
Een pand is een kleinste bij de 
totstandkoming functioneel en 
bouwkundig-constructief 
zelfstandige eenheid die direct en 
duurzaam met de aarde is 
verbonden en betreedbaar en 
afsluitbaar is



Beheer van de links

▪ Geen governance op de koppelvlakken

▪ Linksets vaak eenmalig gemaakt, maar niet
geupdatet of beheerd



Met speciale dank aan!



Use-case Rotterdam - Uitdaging
• Veel kaartlagen en losse applicaties. Meerwaarde in relevante informatie integraal 

beschikbaar stellen.

• Informatiebehoefte is een dynamisch iets, maar data is veelal proces gebonden. Het 

s aa  momen ee   n e gen s  o’s.

• OvD/hulpdiensten door de versnippering van relevante data is er het lastig om een 

integraal handelingsperspectief te creëren



• Integraal beschikbare informatie in de vorm van Linked Data biedt de mogelijkheid om 

het probleem van de versnippering op te lossen

• Neem als voorbeeld de mogelijkheden hoe het voor, tijdens en na het incident kan 

ondersteunen, van inzicht vergaren tot aan impact-analyse.

Use-case Rotterdam – Linked Data



Inzicht Planning Impact

54



Demo Rotterdam

https://labs.kadaster.nl/demonstrators/graph-browser/ontodia-
knowledge-

graph/?resource=http://gms.brandweer.nl/data/incident/2019/158461

https://labs.kadaster.nl/demonstrators/graph-browser/ontodia-knowledge-graph/?resource=http://gms.brandweer.nl/data/incident/2019/158461


Use case Castricum introductie

Situatie: 

- Er wordt veel gebruik gemaakt in (semi-)overheidsland van GIS 
tooling om analyses uit te voeren over haar data

- Dit gebeurt vaak op een combinatie van eigen (gesloten) data en 
open data

Uitdaging:

- Sommige relaties zijn niet geometrisch te leggen

- De interpretatie van een (geometrische) link is niet-triviaal 
mensenwerk

- Om gesloten aan open data aan elkaar te koppelen moet een 
federatieve bevraging worden gedaan (Data uit meerdere 
plekken/bronnen)



(Droom)Scenario

Er is brand en het blussen duurt langer dan verwacht. Provincie en 
waterschappen willen weten wat het effect op het water is.

Vragen die ontstaan zijn:

▪ Kunnen we het water blijven onttrekken?

▪ Wat is het gevolg voor de omliggende wateren?

▪ Wat is de invloed op de grondwaterstand met de 
omliggende bedrijven die daarvan afhankelijk zijn?

▪ Waar stroomt het (potentieel verontreinigde) water van de 
brand heen?



Demo Castricum

https://labs.kadaster.nl/stories/high5-imbor

https://labs.kadaster.nl/stories/high5-imbor


Samenvattend

▪ Linked Data kan de werelden van Geo- en administratieve 
koppelingen bij elkaar brengen

▪ Modelmatig kunnen we data van verschillende providers bij 
elkaar brengen

▪ Standaardisatie op federatieve mogelijkheden van een triple 
store / GEO-SPARQL noodzakelijk om de waarde volledig te 

maken



Modelmatig Koppelen

▪ https://labs.kadaster.nl/demonstrators/graph-browser/ontodia-
imbor?resource=http://bgt.basisregistraties.overheid.nl/bgt/id/Groen
voorziening/G0383.720d37e2ed1a4d918c683c7bdd4d11e3

https://labs.kadaster.nl/demonstrators/graph-browser/ontodia-imbor?resource=http://bgt.basisregistraties.overheid.nl/bgt/id/Groenvoorziening/G0383.720d37e2ed1a4d918c683c7bdd4d11e3


Dan nog even dit: Linked Data & Geo software

▪ Linked Data als fundament zou ook toegankelijk moeten zijn voor off-the-shelf GIS 
software zoals QGIS & ArcGIS

▪ Net te laat voor de High5 - Maar Kadaster experimenteert wel met dit concept (houd 
http://labs.kadaster.nl in de gaten) 

http://labs.kadaster.nl/




Break

Na pauze over op twee parallelsessies:

1. In deze sessie gaan we verder op de mogelijkheden van 
Linked Data op DiS-Geo en discussie.

2. In de parallelsessie technische deep dive voor 
geïnteresseerden (Teams link volgt in de chat).



Break

▪ Maar kijk in de pauze ook eens op 
www.labs.kadaster.nl voor deze demonstrators en 

meer.. 
(Links in de chat)

http://www.labs.kadaster.nl/


Bevraag en bediscussieer

▪ Wat denk jij dat de waarde van Linked Data kan zijn voor 
DiS-Geo?

▪ Wat betekent Linked Data en/of DiS-Geo voor jou (als 
gebruiker?)

▪ Etc.. 


