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Even vooraf…Linked Data

Linked Data: Een manier om data te publiceren (focus op herbruikbaarheid, web standaarden, semantiek bij data 
toevoegen)  (past in de familie van open en big data). Data wordt opgeslagen in triples (op basis van de RDF 
standaard) en is bevraagbaar met de SPARQL standaard, welke ook federated queries mogelijk maakt.



Kadaster Data Platform
De ontwikkeling van het 

platform voor geo-informatie

(met linked data en apis)

Erwin Folmer (Kadaster)



3 |

Kadaster Data Platform

• Het leveren van authentieke, 

gevalideerde informatie

• Het leveren van meta-data en semantiek

• Het koppelen van basisregistraties

• Het zorgen dat iedereen met geo-

informatie aan de slag kan

• Het zorgen dat informatie vindbaar, 

toegankelijk en bruikbaar is

• Het vergroten van de toepassings-

mogelijkheden van geodata

• Het ondersteunen van de Omgevingswet

• Het aanbieden van kennis en gegevens 

voor maatschappelijke vraagstukken

• Het bieden van advies en ondersteuning 

om andere overheden te helpen

• Het antwoord kunnen geven op 

beleidsvragen aan de hand van 

geïntegreerde data-analyse

bron: MJBP 2016-2020
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▪De Bijsluiter (metadata)is noodzakelijk

▪Semantiek

▪Provenance

Niet alleen intrinsieke kwaliteit
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Van silo’s naar verbonden informatie

gesloten open
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Volgen van best practices
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Slide taken from Ed Parsons – Google op het Linked Data congres: 

http://www.pilod.nl/w/images/d/d9/20150929-BenG-Parson-Google.pdf)

http://www.pilod.nl/w/images/d/d9/20150929-BenG-Parson-Google.pdf


10 |



11 |

Linked Data visualisatie
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Developers friendly
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Omgevingswet
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Queries

• We willen de complexe geoquery kunnen stellen federatief over 
meerdere datasets

• We willen de onbekende vraag kunnen stellen met onbekende 
data.

Informatiehuis
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Self Service GIS
geen tools, geen code
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Samenvattend de ingrediënten
Data conform W3C standaarden

“Aanpak” URI’s, Semantiek, Provenance conform W3C standaarden/best practices

Verlinkte data

Vindbaar/indexbaar door search engines (schema.org)

Developers friendly api

Developersportaal 

Linked Data visualisatie

Specifieke informatieproducten voor bv. Omgevingswet

Vragen stellen met (Geo)Sparql Endpoint

SPARQL Query Designer

Automatische laadstraat voor Linked Data en APIs
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Kan dit zonder Linked Data?
Is er een alternatief?
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Kadaster Data Platform (onder de motorkap)

Linked Data, Semantiek, API’s, Developers 
Platform, Visualisaties, en meer!

Basisregistraties (Kadaster data)
- brt.basisregistraties.overheid.nl

- brk.basisregistraties.overheid.nl

- bag.basisregistraties.overheid.nl

PDOK (Overige data)
- data.pdok.nl

- data.pdok.nl/yasgui
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• Bruikbare data geeft waarde

• Data bij de bron geeft waarde en bespaart kosten

• Netwerkeffect! Meer waarde bij meer linked data!


