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Open data
• We zijn gewoon begonnen met de eerste dataset.

• www.nijmegen.nl/opendata en op data.overheid.nl 

• Nu zo’n 25 datasets die actueel worden gehouden.

• Apps4Nijmegen wedstrijd• Apps4Nijmegen wedstrijd

• Bestuurlijke voorbereiding van een raadsvoorstel voor open data.

• Nu doorbouwen aan een SDI zodat we “alle” datasets kunnen publiceren

• LOD als boost voor open data, focus op historische

• Jubileum Radbouw Universiteit met apps wedstrijd
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Lessons Learned
• Open data maken is niet zo moeilijk. Het is een kwestie van doen. 

• Het is lastig om een community in beweging te zetten voor het maken van APPS op deze open 
data. 

• Het was wel erg leuk om het te doen.

• Leuke toepassingen 

• Nu actief bijdrage geleverd aan Hoge nood. 

. Het is een kwestie van doen. 

Het is lastig om een community in beweging te zetten voor het maken van APPS op deze open 



LOD Regionaal Archief Nijmegen
Semantic Wiki voor het huis van de 

Nijmeegse geschiedenis

Omzetten van gestructureerde data 

in Triples

Koppelen van gestructureerde data

aan wiki artikelen

Studie opdracht voor RUN
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subject, predicate, and object



Sessie Toepassingen

#LODdag

http://www.linkedin.com/groups/Open

Sessie Toepassingen

http://www.linkedin.com/groups/Open-Data-Nederland
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HTTP://WWW.LINKEDIN.COM/GROUPS/OPEN
NEDERLAND
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De toekomst met Linked Open Data?

http://www.youtube.com/watch?v=RNJl9EEcsoE

met Linked Open Data?



Hype Cycle



Actuele DiscussiesActuele Discussies





Toepassingen

Vraag uit de aanbod werkgroep.

Wat is de ambitie: linked open data conform de 5 sterren van Tim 

Ik kan dit vanuit het aanbod aanvliegen op basis van het ambitiniveau
aangeven of GML (conform NEN3610) voldoet of dat echt 

open data conform de 5 sterren van Tim Berners Lee of gewoon GML conform NEN 3610.

ambitiniveau voor linken. Vanuit de techniek kun je dan 
aangeven of GML (conform NEN3610) voldoet of dat echt linked RDF nodig is. 



Aan de slag
• Maatschappelijk, 

dienstverlening tussen of over overheden

• Commercieel,
toepassingen die te verkopen zijn. Iedereen zegt het maar kunnen we een concrete 
maken?maken?

• Fun, 
die was er eigenlijk al maar deze scoort vaak wel

• Cocreatie platform of Appswedstrijd
Via netwerken  

die te verkopen zijn. Iedereen zegt het maar kunnen we een concrete startup

was er eigenlijk al maar deze scoort vaak wel.

Appswedstrijd,


