
From VanessaBerning to Everyone:  12:00 PM 

Welkom allemaal! We beginnen zo. Hier kunt u het programma vinden: 

https://www.pldn.nl/wiki/Seminar_Linked_Data_Publiceren_%E2%80%93_4_februari_2021 

From Pieter van Everdingen (PLDN) to Everyone:  12:09 PM 

Stel je vragen via de chat 

From StuartEdelenbos to Everyone:  12:18 PM 

Wat zijn de grootste drempels/bottlenecks/blockers bij het omarmen van LD-principes/techniek? De 

kennis, de samenwerking, gebrek aan tools, kosten? 

From Marian Hellema to Everyone:  12:19 PM 

j 

From Cor Melse to Everyone:  12:19 PM 

j 

From Pieter van Everdingen (PLDN) to Everyone:  12:19 PM 

J 

From Bob Coret to Everyone:  12:19 PM 

J 

From Linda van den Brink (Geonovum) to Everyone:  12:19 PM 

j 

From Gerard Persoon to Everyone:  12:19 PM 

j 

From Marcia van Oploo to Everyone:  12:19 PM 

j 

From Wouter Beek to Everyone:  12:19 PM 

J 

From Sara Schotanus - Tresoar NL to Everyone:  12:19 PM 

j 

From Irene Schrier (SHCL) to Everyone:  12:19 PM 

J 

From Joop Vanderheiden to Everyone:  12:19 PM 

j 

From StuartEdelenbos to Everyone:  12:19 PM 

j 



From Celine Huits to Everyone:  12:19 PM 

j 

From Saskia (WBA) to Everyone:  12:19 PM 

J 

From Nico Randeraad to Everyone:  12:19 PM 

J 

From erwin.folmer@utwente.nl to Everyone:  12:19 PM 

j 

From Hans van Bragt to Everyone:  12:19 PM 

J 

From Jan Willem van Veen to Everyone:  12:19 PM 

j 

From FaiNA to Everyone:  12:19 PM 

j 

From Henk Laloli to Everyone:  12:19 PM 

j 

From shcli to Everyone:  12:19 PM 

j 

From Enno Meijers to Everyone (in Waiting Room):  12:19 PM 

j 

From Daan Oostinga to Everyone:  12:19 PM 

j 

From Niels to Everyone:  12:19 PM 

n 

From R.Kits to Everyone:  12:19 PM 

j 

From Thies to Everyone:  12:19 PM 

j 

From Nienke Jelles to Everyone:  12:19 PM 

n 

From Erik Bijsterbosch to Everyone:  12:19 PM 



n 

From Rik | CROW to Everyone:  12:30 PM 

Hoe verhoudt zich dit tot het rdf123 initiatief?  Is dit de verbeterde versie nieuwe leven ingeblazen? :) 

https://ebiquity.umbc.edu/project/html/id/82/RDF123 

From Enno Meijers to Everyone (in Waiting Room):  12:33 PM 

https://ldwizard.netwerkdigitaalerfgoed.nl/ 

From Henk Laloli to Everyone:  12:33 PM 

Is de output van de LD Wizard ook geschikt om in te laden in OpenRefine? Als stap 2 om meer 

sophisticated linked data te maken? 

From erwin.folmer@utwente.nl to Everyone:  12:33 PM 

@rik. Ik ken deze niet, maar ik vermoed dat het idee niet heel anders is. (LODRefine zit ook in die 

hoek). Er zijn ongetwijfeld wel verschillen zoals dat we hier vocabulaires uit onze domeinen 

meenemen... 

From Rik | CROW to Everyone:  12:34 PM 

@Erwin. Ok thanks. Ik gebruik die al jaren naar tevredenheid. Ik ga de LD-wizard er eens naast leggen. 

the more, the better!  

From erwin.folmer@utwente.nl to Everyone:  12:35 PM 

@henk. Ik heb het zelf niet getest...maar ik zie geen redenen waarom het niet mogelijk. Voelt wel een 

beetje dubbel... 

From Henk Laloli to Everyone:  12:36 PM 

Aanvullend, denk ik. Met Open Refine kun je scripten en relaties aanbrengen. 

From erwin.folmer@utwente.nl to Everyone:  12:37 PM 

(@henk. tijdens de linked data colleges op de UT gebruikte we tot vorig jaar lodrefine, en dit jaar voor 

het eerst LD Wizard) 

From Henk Laloli to Everyone:  12:41 PM 

@erwin, ik ga zeker eens vergelijken. 

From erwin.folmer@utwente.nl to Everyone:  12:43 PM 

de link naar de geodatawizard: https://labs.kadaster.nl/demonstrators/geodatawizard 

From StuartEdelenbos to Everyone:  12:45 PM 

Wat als ik een dataset als csv heb welke niet netjes per kolom aansluit op een bestaand vocabulaire? 

Bijv voor- & achternaam in 1 kolom. Of voor-, tussen en achternaam over 3 kolommen? Moet ik die 

met de hand van te voren aanpassen? 

From Rik | CROW to Everyone:  12:47 PM 

complimenten inderdaad voor het idee om eigen sources toe te kunnen voegen 

https://ebiquity.umbc.edu/project/html/id/82/RDF123
https://ldwizard.netwerkdigitaalerfgoed.nl/
https://labs.kadaster.nl/demonstrators/geodatawizard


From Richard Zijdeman to Everyone:  12:48 PM 

@erwin mag ik nog 1 minuut de vloer? 

From Johan Guijt NA to Everyone:  12:48 PM 

is LD Wizard alleen beschikbaar voor Ubuntu/Debian of ook als RPM voor RedHat, CentOS of Fedora? 

From Cor Melse to Everyone:  12:49 PM 

En is de LDWizard ook als Docker te maken? 

From Richard Zijdeman to Everyone:  12:50 PM 

Ja LDWizard is beschikbaar als docker: https://github.com/netwerk-digitaal-erfgoed/ldwizard/ 

From Bob Coret to Everyone:  12:50 PM 

Morgen (13:00) is er ook al een HackaLOD Online, thema Personen, zie 

https://hackalod.com/index.php/2021/01/22/hackalod-online/ 

From Wouter Beek to Everyone:  12:51 PM 

@johan LD Wiz is platform onafhankelijk: voor gebruik: werkt in iedere moderne web browser; voor 

ontwikkeling: ieder platform met Node.js 

From Johan Guijt NA to Everyone:  12:52 PM 

is het niet placeOfBirth? 

From Nienke Jelles to Everyone:  12:53 PM 

Ik weet niet of dit het moment/de plek is om het te vragen, maar wat zijn de Discord bijeenkomsten 

die in de agenda staan bij https://hackalod.com/index.php/hackalod-online/? 

From Johan Guijt NA to Everyone:  12:54 PM 

volgens de BIR/BIO2020 mogen er geen gecompileerde applicaties op servers. Alleen als (signet) 

packagemaker 

signed 

From eric van capelleveen to Everyone:  12:54 PM 

Samenwerken is elkaar ook semantisch leren begrijpen. taxonomie is soms belemmerend. Hoe gaan 

jullie daar mee om binnen de DEN? 

From Niels to Everyone:  12:55 PM 

Zijn er plannen om naast CSV andere formaten als input te hebben? De data is onze systemen is vaak 

lastig ien een CSV te vangen. 

From Marcia van Oploo to Everyone:  12:56 PM 

Worden nieuw gemaakt koppelingen ook ‘teruggekoppeld’? Kan best interessant zijn om te zien wie 

aan jouw set koppelt, en dat je de link wilt terugleggen als ie voor jou ook een verrijking is. Dan 

ontstaat er een robuuster datanetwerk m.i. 

From Richard Zijdeman to Everyone:  12:57 PM 

https://github.com/netwerk-digitaal-erfgoed/ldwizard/
https://hackalod.com/index.php/2021/01/22/hackalod-online/
https://hackalod.com/index.php/hackalod-online/


Hi Niels, de use case is hier meer iemand die een excel file oid heeft die makkelijk is op te slaan als csv. 

Voor systemen kun je vaker beter toch een script schrijven 

Marcia, wanneer je je triples upload, komen ze online en kan iedereen er naar ‘terug’ linken 

From Wouter Beek to Everyone:  12:58 PM 

@niels: Zoals Richard al aangeeft.  Voor de verdieping kun je wel RML gebruiken (naast CSV, XML, 

JSON), of RATT (naast CSV/XML/JSON ook SQL en andere database bronnen). 

@johan Bedoel je deze IRI? https://schema.org/birthPlace 

From Nico Randeraad to Everyone:  12:59 PM 

Raken we door het gebruik van prachtige tools als LDWizard af van het principe van PID bij de bron? 

From Wouter Beek to Everyone:  12:59 PM 

Ben het eens met Enno: we schuiven op van technische uitdaging naar organisatorische uitdaging. 

From Enno Meijers to Everyone:  12:59 PM 

@cor: LDWizard draait in principe op elke linux omgeving en kan ook via docker draaien zie 

https://github.com/netwerk-digitaal-erfgoed/LDWizard-ErfgoedWizard 

@nico: als de PID in de bron is opgenomen dan wordt die ook in de LDWizard overgenomen 

From Niels to Everyone:  01:01 PM 

@richard zijdeman: Jammer, de data bij culturele instellingen zit tot meestal in een systeem en niet in 

een Excel-bestand 

From Rob van Ede to Everyone:  01:03 PM 

De organisatorische uitdaging is in sommige internationale branches (bijvoorbeeld oceanogragfie / 

klimaatonderzoek) minder problematisch dan hier, waar de samenwerkingsverbanden wat kleiner zijn 

From Enno Meijers to Everyone:  01:04 PM 

@niels: meeste systemen ondersteunen export naar csv, verder werken we bij NDE aan koppelvlakken 

met systemen waar deze niet voorhanden zijn. Waar mogelijk direct in het systeem en anders via 

aanvullende tools voor deze systemen. 

From Rik | CROW to Everyone:  01:04 PM 

Het zou mooi zijn als normen als de NTA8035 en/of de NEN2660 en NEN3610 dan ook (snel) hun rdf 

schema's publiekelijk online refereerbaar beschikbaar stellen zodat we die ook kunnen opnemen als 

source 

From Nico Randeraad to Everyone:  01:07 PM 

@Enno: snap ik maar aanbrengen van PIDs bij de bron (in collectiebeheersystemen) kan wel eens 

bewerkelijker zijn dan er flexibel in de LDWizard mee om te springen 

From Leo van den Berg to Everyone:  01:09 PM 

Hoe zit het met de dynamische kant van systemen. Voor mijn domein (verkeersincidenten) zou ik 

graag verschillende dynamische willen koppelen, het verkeersincident, weer en wegcondities, 

https://schema.org/birthPlace
https://github.com/netwerk-digitaal-erfgoed/LDWizard-ErfgoedWizard


administratieve gebieden etc. Momenteel doen we dit door verschillende dynamische en statische 

bronnen te bevragen en te koppelen. 

From Enno Meijers to Everyone:  01:11 PM 

@eric: gezamenlijke semantische afspraken zijn inderdaad cruciaal, we proberen dit te standaardiseren 

binnen de verschillende sectoren (bibliotheken, archieven, musea,...) qua gebruik van 

publicatiemodellen en terminologiebronnen. Verder is het doel van NDE linked data infrastructuur 

primair het verbeteren van de (organisatie overstijgende) vindbaarheid. De publiceerde data kan 

daardoor eenvoudiger zijn (bijv. in schema.org) dan wat voor intern gebruik nodig is.   

From Niels to Everyone:  01:11 PM 

@Enno: Klopt, wij werken met Adlib en een CSV export is inderdaad mogelijk maar niet zonder verlies 

van data. Een koppeling met Adlib via bv OAI-PMH zou wel volledige rijke data kunnen leveren. 

From Linda van den Brink (Geonovum) to Everyone:  01:12 PM 

NEN3610 RDF is hier te vinden: https://definities.geostandaarden.nl/nen3610-ontologie 

From Rik | CROW to Everyone:  01:16 PM 

yes, idd. Das 1 :) 

From Enno Meijers to Everyone:  01:16 PM 

@Niels: klopt, er zijn diverse mogelijkheden bij Adlib, het is ook mogelijk om via de API en via XSLT 

een Linked Data export te maken, stuur even een mailtje naar tech@netwerkdigitaalerfgoed.nl voor 

meer informatie hierover. 

From Hein Corstens to Everyone:  01:18 PM 

Hoe gaan jullie om met privacy-aspecten? 

From Enno Meijers to Everyone:  01:19 PM 

@leo: op diverse plaatsen wordt er gewerkt aan zogenaamde Linked Data Event Streams o.a. bij Univ. 

Gent & OSLO (Vlaanderen), dit zou ook voor dynamische systemen erg interessant kunnen zijn.   

From erwin.folmer@utwente.nl to Everyone:  01:19 PM 

Daar hebben we aandacht voor, maar is nog niet zo makkelijk....zelfs rond open data liggen er allerlei 

beperkingen die je niet altijd verwacht. 

From Hein Corstens to Everyone:  01:20 PM 

Idd, heel complex! 

From Marcia van Oploo to Everyone:  01:22 PM 

Misschien dat met Solid nog iets met die privacy-component kan? 

From Richard Dijkstra to Everyone:  01:23 PM 

Hangt de GraphQL niet af van de manier waarop deze wordt samengesteld? Wat is de bron data, 

triplyDB of Postgres? 

From Hein Corstens to Everyone:  01:24 PM 

https://definities.geostandaarden.nl/nen3610-ontologie


Zeker, maar de complexiteit zit hem erin dat e van tevoren niet alle combinaties kunt voorzien, die 

kunnen leiden naar persoonsgegevens. 

From Wouter Beek to Everyone:  01:25 PM 

NEN3610 RDF is ook al toegepast voor de BGT LD (met dank aan GeoNovum!) 

From Henk Laloli to Everyone:  01:26 PM 

Hoe hebben jullie gebruik gemaakt van bestaande vocabulaires en/of eigen vocabulaires ontworpen? 

From Mohamad Alamili to Everyone:  01:28 PM 

https://pldn.wvr.io 

u: test 

p: test123 

From Enno Meijers to Everyone:  01:28 PM 

@Nico: belangrijkste aspect van PID is natuurlijk de duurzaamheid, dit kun je in principe alleen maar 

goed bij de bron zelf regelen. Het is wel mogelijk om met behulp van de LDWizard (of andere 

conversie tool) de relatie aan te leggen tussen een PID en de gepubliceerde URI van de data. Maar 

wellicht bedoel je wat anders en zouden we dit gesprek in ander medium beter kunnen vervolgen ;)  

From Mohamad Alamili to Everyone:  01:28 PM 

Video 1 (Turtle upload example): 

https://www.dropbox.com/s/d2329om2hgckq33/2.%20Turtle%20Upload%20example.mp4?dl=0 

Video 2 (Space & User management):  

https://www.dropbox.com/s/85mv57rohdwtv0w/1.%20Space%20%26%20User%20management.mp4?

dl=0 

Video 3 (Creating & Editing): 

https://www.dropbox.com/s/s70auc4qvy3paky/3.%20Create%20and%20Editing.mp4?dl=0 

From Wouter Beek to Everyone:  01:29 PM 

@Henk: We hebben gebruik gemaakt van bestaande vocabulaires: NEN 3610, SKOS, RDF(S), OWL, 

PROV, FOAF, Dublin Core 

@Henk: Daarnaast hebben we de BAG-specifieke concepten gebaseerd op de bestaande definities uit 

de BAG Catalogus (+ advies van Pieter!) 

From erwin.folmer@utwente.nl to Everyone:  01:32 PM 

Dit is een makkelijke verzamelpagina voor de BAG 2.0 voor links naar dataset, endpoint, modelviewer, 

data story, etc. https://labs.kadaster.nl/cases/bag-ld 

en voor de BGT: https://labs.kadaster.nl/cases/bgt-ld 

From Henk Laloli to Everyone:  01:34 PM 

@Wouter, @ erwin, ik kan dat op die genoemde pagina's hopelijk nagaan? 

From Mohamad Alamili to Everyone:  01:37 PM 

https://pldn.wvr.io/
https://www.dropbox.com/s/d2329om2hgckq33/2.%20Turtle%20Upload%20example.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85mv57rohdwtv0w/1.%20Space%20%26%20User%20management.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85mv57rohdwtv0w/1.%20Space%20%26%20User%20management.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s70auc4qvy3paky/3.%20Create%20and%20Editing.mp4?dl=0
https://labs.kadaster.nl/cases/bag-ld
https://labs.kadaster.nl/cases/bgt-ld


Eigen omgeving? Stuur me berichtje naar mo@weaverhq.com. Thanks :) 

From Ewout to Everyone:  01:38 PM 

Komt de chat (met alle nuttige links!) na de sessie beschikbaar? 

From erwin.folmer@utwente.nl to Everyone:  01:39 PM 

Als ik niet vergeet op save te drukken, dan jazeker. :) 

@henk jazeker: klik hier maar op de metadata dataset linkje: https://data.labs.kadaster.nl/kadaster/-

/stories/bgt-overzicht 

From Henk Laloli to Everyone:  01:44 PM 

dank je, @erwin.. 

From Niels Hoffmann to Everyone:  01:46 PM 

Ik snap nog steeds niet waarom er in de weaver visualisaties van bag en bgt geen expliciete relaties 

liggen tussen bv bag:pand en pandRegistratie of bgt:wegdeel een wegdeelRegistratie. Die hebben 

toch alles met elkaar te maken? 

From Pieter van Everdingen (PLDN) to Everyone:  01:48 PM 

https://data.pldn.nl/ 

From Pieter Dijkstra to Everyone:  01:48 PM 

@Niels: Als domeinexpert ben ik met je eens dat dit inderdaad nog beter kan. 

From Wouter Beek to Everyone:  01:50 PM 

@Niels, Pieter: Dat klopt, de relatie tussen object en registratie wordt nog verder opgepakt (zit wel al 

in het data model). 

From Richard Dijkstra to Everyone:  01:50 PM 

Jammer dat graphql op postgres draait; dit geeft twee bronnen die in sync gehouden moeten worden. 

Gezien de publicatie straat is dat echter wel logisch. Graphql kan ook vanuit RDF worden opgebouwd; 

dit is nu technologie die niet verder wordt ontwikkeld. 

From Wouter Beek to Everyone:  01:52 PM 

@Richard: Klopt, je kunt linked data omzetten uit GraphQL (= de aanpak voor BGT en BAG 2.0), je kunt 

ook linked data ontsluiten via GraphQL (bijv. door Comunica op een SPARQL of LDF endpoint toe te 

passen).  Kortom: beide volgordes kunnen.  Welke logischer is hangt van de organisatie en de 

bestaande gegevenshuishouding af. 

From Hubert to Everyone:  01:54 PM 

dank voor de uitleg! 

From Hans van Bragt to Everyone:  01:57 PM 

dank voor de prima presentaties, ik moet nu naar een volgende meeting 

From Richard Dijkstra to Everyone:  01:58 PM 

mailto:mo@weaverhq.com
https://data.labs.kadaster.nl/kadaster/-/stories/bgt-overzicht
https://data.labs.kadaster.nl/kadaster/-/stories/bgt-overzicht
https://data.pldn.nl/


@wouter, helder. Maar ook Weaver is geen native RDF. Voelt toch als een knieval voor niet-RDF 

tooling. Maar functionaliteit en bruikbaarheid is het belangrijkste. 

From eric van capelleveen to Everyone:  01:58 PM 

Wat zou voor jullie de meerwaarde zijn van een UOI unieke Object Identifier , voor als er geen adres 

bestaat ? 

From erwin.folmer@utwente.nl to Everyone:  02:00 PM 

https://kadaster.demo.searchdata.com/ 

From Wouter Beek to Everyone:  02:00 PM 

@Richard: We hebben nu een mooie duale deployment TriplyDB+Weaver bij Kadaster.  We hopen op 

meer van dat soort krachtige combinaties.  (Geheel is meer dan de delen.) 

From R.Kits to Everyone:  02:01 PM 

Bedankt voor de heldere en erg interessante presentaties! 

From Marian Hellema to Everyone:  02:01 PM 

Veel dank allemaal! 

From Wouter Beek to Everyone:  02:01 PM 

Mooie producten die op linked data toe te passen zijn: Weaver, SearchData, TriplyDB.  Ga niet alles zelf 

bouwen / zoek de markt op waar logischer/goedkoper :-) 

From Marcia van Oploo to Everyone:  02:01 PM 

Ik ben wel onder de indruk van het resultaat van de samenwerkingen, dat smaakt naar meer wat mij 

betreft! 

From Hein Corstens to Everyone:  02:01 PM 

Dank voor deze prima bijeenkomst en tot ziens. 

From Ewout to Everyone:  02:02 PM 

Bedankt. Mijn vingers jeuken om meer met linked data te gaan doen! 

From Richard Dijkstra to Everyone:  02:02 PM 

Dank voor zinnige info. 

From eric van capelleveen to Everyone:  02:02 PM 

Zeer leerzame sessie . Hartelijk dank Collega's 

From Wouter Beek to Everyone:  02:03 PM 

Dank aan iedereen! 

From Cor Melse to Everyone:  02:03 PM 

Dank! 

From Linda van den Brink (Geonovum) to Everyone:  02:03 PM 

https://kadaster.demo.searchdata.com/


Bedankt en tot ziens. Vergeet de chat niet te bewaren ;-) 

From Erik Bijsterbosch to Everyone:  02:03 PM 

Dankjewel! 

From Tamar Bakker (WS Noorderzijlvest) to Everyone:  02:03 PM 

Dankjewel! 

From Erik Vrind to Everyone:  02:04 PM 

Dank voor ieders inzet. Heel leerzaam 

From Dirk Grootendorst to Everyone:  02:04 PM 

Zeer leuk! Dank!! 


