
Linked Data

Samenwerken aan Linked 
Open Data



Linked data is …

• Draagt bij aan het Web

van data (web 3.0) 

• Integratie van allerlei typen data

• Zorgt ervoor dat silo’s aan elkaar verbonden 

. Tim Berners-Lee praat over het 

semantisch web als de volgende fase van 

het World Wide Web.[1] In dit semantisch 

web worden niet alleen teksten semantisch 

met elkaar verbonden maar ook allerlei 

andere media zoals foto's, video's en audio.

• Zorgt ervoor dat silo’s aan elkaar verbonden 
worden

• Beperkt het continue dupliceren van data

• Een methodiek om gestructureerde data op het 
web te publiceren op zo’n manier dat vanuit 
allerlei bronnen links kunnen worden 
aangebracht



Linking Open Data Project





LinkedData als lijm tussen de 

basisregistraties

Zoek de verschillen…



Overheidsdata

Sterke punten:

• Goed gedefinieerde UML diagrammen

• Identifiers aanwezig

• Koppelvlakken

• Temporeel model• Temporeel model

Zwakke punten:

• Links are zijn op een ad-hoc manier
geimplementeerd

• Nog geen URI strategy voor identifiers (maar wel
bijna)



Met basisregistraties als solide

ondergrond kan Linked Data opbloeien

De link verdwijnt

niet zomaar

Waar ik naar link 

is goed

gedefinieerd

Hier kan ik op 

vertrouwen

Basisregistraties, informatiemodellen NEN 

3610, RSGB, Inspire



Wat zien we in Nederland…

★
Available on the web 

(whatever format), but 

with an open licence

★★

Available as machine-

readable structured data 

(e.g. excel instead of 

image scan of a table)

★★★
as (2) plus non-

proprietary format (e.g. 

CSV instead of excel)

★★★★

All the above plus, Use 

open standards from W3C 

(RDF and SPARQL) to 

identify things, so that 

people can point at your 

stuff

★★★★★

All the above, plus: Link 

your data to other 

people’s data to provide 

context











Stuurgroep (sponsers)

• Forum standaardisatie

• Gemeente Amersfoort

• Gemeente Nijmegen

• Geonovum basisprogramma geo-standaarden

• Geonovum programma Inspire• Geonovum programma Inspire

• IIP-Geo |Geo-business Nederland

• Kadaster

• KING

• IPO

• Ministerie van Infrastructuur en Milieu

• Programma stelsel van basisregistraties | BZK



Doelstellingen

• Samenwerken met veel stakeholders in een 

testgebied waar toepassingen worden gerealiseerd 

met als doel om vast te kunnen stellen of linked data 

een techniek is om overheidsdata beschikbaar te 

stellen op het webstellen op het web

• Het leggen van links tussen de ‘formele’ 

overheidsregistraties en de ‘informele’ registraties op 

het web

• Samenbrengen van kennis, technologie en behoefte

• Awareness en communicatie


