
Linked data profiel op NEN3610 
Verkenning OWL toepassing 

How does nen 3610 and 
linked data work ? 



Agenda 

NEN 3610 wat heeft dat opgeleverd? 
Deur openen naar linked data 
 
NEN 3610 – LD: Waar moet dat over gaan? 
 
Wat hebben we nodig? 
 
Wat is er al? 
 
Hoe gaan we dat doen? 



Sterk merk dat strategisch is ingezet 

Wat is NEN 
3610? 

Drivers: 
Ruimtelijke Ordening 

Water 
Topografie 
INSPIRE 

Geonovum 



Waar gaat het 
over? 

Regels voor  
conceptuele 

informatiemodellen 
 

(in UML) 

Een wereld van 
objecten 



Regel: 
Indien een klasse in een sectoraal model aan de definitie van geo-object voldoet 
moet deze klasse de NEN 3610-klasse GeoObject als superklasse opnemen. 

Regel: 
Alle subklassen van GeoObject hebben het stereotype «featureType>> 

Regel: Indien een instantie van een klasse uniek identificeerbaar moet zijn binnen 
het domein van NEN 3610 dan moet deze klasse een attribuut met naam 
‘identificatie’ en type NEN3610ID opnemen met kardinaliteit 1. Dit attribuut moet 
zijn voorzien van het stereotype «identificatie» 

Regel:Tijdens de hele levensloop van een object blijft de objectidentificatie gelijk 



Regel: 
Sectorale toepassingen moeten gebruikmaken van de hier genoemde hoofdklassen. 
Indien een sectorale klasse niet onder de definitie van een hoofdklasse volgens NEN 
3610 past dan vormt de klasse GeoObject de directe hoofdklasse. 
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Aanbeveling - GML 

Vertaling naar een GML-applicatieschema 

De modelleerregels van NEN 3610 zijn zo geconstrueerd dat NEN 3610 niet in de weg 

zit bij een gestandaardiseerde vertaling volgens NEN-EN-ISO 19118.  

Uitwisseling van geo-informatie – Nederlands GML-profiel 

Deze norm beveelt GML aan als het technisch formaat voor het uitwisselen van geo-

informatie…….. 

Indien een sector kiest voor een ander technisch formaat dan GML en er is nog geen 

omzetting (codering) van deze norm naar dat technische formaat beschreven dan moet 

de wijze waarop deze norm is omgezet naar het desbetreffende technische formaat 

eenduidig worden beschreven door de partij die deze eerste codering uitvoert……….. Indien 

andere sectoren hetzelfde technische formaat wensen toe te passen dan gebeurt de codering daarvan conform de beschreven codering voor 

ten minste die delen die overeenkomen. Uitbreidingen worden toegevoegd aan de beschreven codering. Hiermee wordt voorkomen dat 

implementaties van deze norm in verschillende technische formaten leiden tot uitwisselingen die niet interoperabel zijn. 



Startpunt – LD profiel op NEN 3610 



Conceptueel model in UML 
 

Implementatie in 
 

GML 

Is er verschil tussen conceptueel model en 
implementatie? (SKOSS – OWL - RDFS) 

 
Implementatie in 

RDF/XML 
RDF /Turtle 

N-Triples 
RDFa 

RDF/JSON 
 

NEN 3610 Linked data 

Best Practices 



Stap 1 

• Inventariseer best practices op data niveau 
• Inventariseer best practices op conceptueel niveau 

Laten we het praktisch houden 

September 

Oktober 

November 



Stap 2 

• Formuleer best practices op data niveau 
• Formuleer best practices op conceptueel niveau 

Laten we het praktisch houden 

December 

November 



Twee voorbeelden: 
 
Metamodel KKG in RDF 
 
 
INSPIRE Metamodel in RDF 



Metamodel KKG  
voor UML-informatiemodel 
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Metamodel – uitgedrukt in linked data 1/3   
KKG metaclass rdf:type uml:stereotype, 

opgenomen als TODO 

Objecttype owl:Class kkg:Objecttype 

Attribuutsoort owl:ObjectProperty kkg:Attribuutsoort 

Gegevensgroep owl:ObjectProperty kkg:Gegevensgroep 

Gegevensgroeptype owl:Class kkg:Gegevensgroeptype 

Generalisatie rdfs:subClassOf kkg:generalisatie 

Relatiesoort owl:ObjectProperty kkg:Relatiesoort 

Relatierol target owl:DatatypeProperty kkg:Relatierol 

Relatieklasse owl:Class kkg:Relatieklasse 



Metamodel – uitgedrukt in linked data 2/3  

KKG metaclass rdf:type uml:stereotype 

Primitief datatype owl:DatatypeProperty kkg:PrimitiefDatatype 

Gestructureerd datatype rdfs:Datatype kkg:GestructureerdDatatype 

Data element owl:DatatypeProperty kkg:DataElement 

Union owl:DatatypeProperty kkg:Union 

Union element owl:DatatypeProperty kkg:UnionElement 

Enumeratie rdfs:Datatype uml:Enumeration 

Enumeratiewaarde owl:oneOf + rdf:List kkg:Enumeratiewaarde 



INSPIRE Metamodel in RDF 



Een paar zinnen uit dit document 

Scope: Encoding rules for representing spatial datasets in INSPIRE in RDF 
 
- Optional encoding rules 
- Intended to support e-government and open data community in europe 

which increasingly is looking at RDF 
- Encoding rule to RDFmight lead to information loss. This is acceptable as long 

as the RDF representation is appropriate for typical use of INSPIRE data in an 
RDF context. 

1) Creation of RDF vocabularies representing INSPIRE schemas: RDFS and OWL 
2) Transformation of INSPIRE data into RDF : preferred format: Turtle 



Van model naar vocabulaire 

Input 
UML profile INSPIRE 

Output 
RDFS/OWL/SKOS 

No extension necessary! 



Documentatie: ….. 
 
Package: 1 application schema = 1 OWL ontology 
 
RDF/Turtle serialization: 
 



Basic mappings 

ISO 19103 UML types 
ISO 19107 Geometry types -> GeoSPARQL 
ISO 19108 temporal schema 
ISO 19115 metadata 
ISO 19139  metadata xml encoding 



Metamodel mapping 

INSPIRE rdf:type KKG-uml:stereotype 

FeatureType owl:Class kkg:Objecttype 

inheritance rdfs:subClassOf kkg:Generalisatie 

Datatype owl:Class kkg:Gegevensgroep of 
kkg:Gestructureerd 
datatype 

Union Logical expression kkg:Union 

Attribute owl:ObjectProperty kkg:Attribuutsoort 

AssociationRole owl:ObjectProperty kkg:RelatieRol of 
kkg:Relatiesoort 

AssociationClass owl:Class kkg:Relatieklasse 

CodeList SKOS concept scheme kkg:CodeList 
kkg:Referentielijst 



Data mapping? 

Begrijp niet precies 
wat hier gebeurt 

Identifiers to URI 
Objects with same URI are the same 
Full equality between resources rarely exists 
……. 

An object from the input structure is converted to an RDF resource. Object 
properties are represented by RDF resource properties. A dataset is represented by 
an RDF graph 

Requirement REQ/OWL/instance/geometry 
An instance of an ISO 19107 geometry shall be serialized as a GeoSPARQL geometry as 
follows: 
•If the geometry is compliant to a Simple Feature geometry, it shall be serialized using the 
WKT Serialization defined by GeoSPARQL. 
•Otherwise, it shall be serialized using the GML Serialization defined by GeoSPARQL. 

http://inspire-eu-rdf.github.io/inspire-rdf-guidelines/#ogc_geosparql


Best practices in implementatie 



Best practices in implementatie Testbed 















Team en Proces 



Proces 

Gezamelijk werkdocument: 
https://geonovum.github.io/NEN3610-Linkeddata/ 

4 bijeenkomsten 



Onderwerpen 

Inventarisatie standaarden: 
Korte omschrijving en relevantie voor NEN 3610 - LD 

Inventarisatie Linked data sets 
Korte omschrijving methode 

Opstellen encoding regels 
De best practice 



Meedenken 

Aanpak 

Onderwerpen 

Op te leveren resultaat 



 
 
Rol:  
 
Meedenken/Review 
 
Meeschrijven 
 

Team 

Contact: 
p.janssen@geonovum.nl 



Piramide van verbijzondering 
 

Silos bouwen voort op gemeenschappelijke basis 
 

Stapeling van profielen en extensies 

 

Piramide van hergebruik - referentie 
  

hergebruik en referenties tussen ontologien 

Anybody can say anything about anything 
Use case bepaalt universe of discourse 
 
Domein bepaalt informatie – is een afspraak 

NEN 3610 Linked data 



RDF,SKOS & OWL 

SKOS 

• RDF 
• Resource Description Framework 
• Basis voor Linked Data 

• SKOS 
• Simple Knowledge Organization 

System 
• “helps to organise knowledge” 

• Thesauri 
• OWL 

• Web Ontology Language 
• Data in context om extra 

gegevens af te leiden 
• “model-based” 


