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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.
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Even vooraf…APIs

Gartner: APIs are, in essence, the new IP/Ethernet – the new way 

to hook systems together.  We call this the “API Economy”

APIs: Met een Open API (Application Programming Interface) stellen organisaties hun 

gegevens en business logica open voor systemen van derde partijen via het internet. Zo kan een 

developer van mobiele apps gebruik maken van de PayPal Open API om in-app betalingen te 

accepteren en met de Google Maps Open API kan een website kaarten integreren gecombineerd 

met eigen geografische data. Daarbij zijn PayPal noch Google verantwoordelijk voor de frontend 

applicaties die de eindgebruiker voor zijn neus krijgt.
(https://www.nl.capgemini.com/blog/digital-customer-experience-blog/2014/07/open-apis-het-internet-als-platform)

http://www.gartner.com/document/2826117
https://www.nl.capgemini.com/blog/digital-customer-experience-blog/2014/07/open-apis-het-internet-als-platform


Het idee in een notendop

 Een digitaal platform van de toekomst voor data 

ontsluiting

 Platform betekent:
– Geodata voor iedereen! - Meerdere manieren om datasets te 

benaderen voor gebruikers (bedienen van alle type gebruikers!)

– Geodata als onderdeel van het Web! – met web technologie (linked 

data)

– Ook visualisaties en APIs, documentatie, testen/voorbeelden

– Ook community/kennis

 Werkend test platform op 16-12-2015 waarin kracht te 

zien is (met een beperkte hoeveelheid datasets)



Sluit aan bij externe ontwikkelingen

 “Geodata op/in het web” is hot

 “Platform” gedachte is hot

 “API Economy”…is er al

 Geïnspireerd door vele voorbeelden:

– Ordnance Survey: http://data.ordnancesurvey.co.uk/datasets/os-linked-data

– European Data Portal: http://www.europeandataportal.eu/

– NXP (Enterprise Data Hub)
https://www.dropbox.com/s/ohmakzl9uxqpyc4/Geonovum%20NXP%20NL.mov?dl=0

– BBC (Research and Education Space)
https://www.dropbox.com/s/h1clwowvw74qed0/Research%20and%20Education%20Space-HD.mp4?dl=0

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


Impact Business

 Onze data wordt bruikbaar (voor de gehele buitenwereld (pas op; data zal 

veel meer gebruikt worden!))

 Daardoor kunnen we zelf ook prachtige dingen met data doen: 

visualisaties, de onmogelijkste vragen stellen, apps maken (dat konden we 

al, maar nu in paar uur tijd…)

 We kunnen “Linked Sets” maken (met de betrouwbaarheid van het 

Kadaster)

 We kunnen dit inzetten als dienstverlening naar mede-overheden (PDOK?)

 We positioneren ons voor nieuwe ontwikkelingen (omgevingswet, PDOK)

 We zijn hip! 



1. Uitwerking Fase0



 Linked Data infra

– Tools (bv. triple store) gebruiken / ervaring opdoen 

– Inbedding Kadaster infra

 Linked Data vulling

– Developerslijn (snel)

– Semantische lijn (zuiver)

– Data vulling (o.a. overhevelen Kadaster data extern)

 (Linked) Data ontsluiting

- APIs

- Sparql (vragen stellen)

- Visualisaties

 Platform (website; data.test.pdok.nl)

– User interface

– Inbedding Bestaande diensten (geo services, ruwe data, …)

 Geparkeerd

– Linked sets, Automatisch Context, Rules Engine, Sparql onzichtbaar 

maken, etc….

Waar werken we nu aan?



Twee “lijnen” voor Linked Data Vulling & 
Ontsluiting

 “Developerslijn” (snelle lijn)

– Focus op API’s

 “Semantische lijn” (zuivere lijn)

– Dicht bij de bron

Bedienen verschillende doelgroepen

Tevens experiment wat het verschil is in resultaten



Developerslijn
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Developerslijn



Toevoegen van Context (JSON – JSON LD)



Developerslijn compleet



Semantische lijn
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De lijnen komen samen
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Nieuwe mogelijkheden
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2. Resultaten Demo

In ontwikkeling!



http://data.test.pdok.nl

 DE DEMO…..
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Data.pdok.nl

Data.test.pdok.nl

pdok-lod.in.kadaster.nl
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RDF store, SPARQL 
endpoint

Jekyll Ruby, Python
Functie: web-front end, 
“CMS” 
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Metadata harvesting, 
Swagger specs maken

pdok-data-intern.in.kadaster.nl/

inu346.in.kadaster.nl
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(Almere etc.)

Linked data 
theatre Java
Linked Data ontsluiting
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routering

Domeinen Data “out there”

Docker applicatie containers
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Applicatie overzicht



API versioning

Navigeerbaar door machines mbv HAL standaard



Beschikbare collecties binnen 
versie 1.0 van de cultgis API



Collectie ‘regios’ volgens 
RESTful URL structuur

Pagineerbaar door machines mbv HAL standaard



Filterbaar op properties en limiteerbaar 
volgens RESTful query parameters



Resource ‘region.2’ details 
volgens RESTful URL structuur

GeoJSON, developers standaard voor 
geometrie in frontend applicaties



Met behulp van Swagger (incl. extra opties) 
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PDOK APIs (de eerste Kadaster data 
APIs?!)
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SDK’s voor meerdere 
programmeertalen

Omschrijving

Leesbare documentatie 
per API call

Voorbeeld response

Informatie over onder-
steunde parameters

Mogelijkheid tot direct testen van de API!



En wat betekent dit?

 Wow! (“CBS: dit zullen onze developers prachtig vinden! Is dit echt 

al live?”) 

 Wow! Is het Kadaster echt zo hip?

 Oops! Gaan de PDOK services nu veel meer gebruikt worden, en 

kunnen we dat wel aan?

 Toekomst (als we productie/infra begin 2016 op orde hebben)

– In 1 klap alle PDOK WFS-en…..als API’s beschikbaar.

– En…..we kunnen alle WFS-en aan! Het GeoPlatform van NL!

 De ontwikkelde WFS-API code kunnen we open sourcen



Betekent ook? Nut/noodzaak



Datasets in Triplestore (Virtuoso)

 Ruimtelijke Plannen.nl

 BAG

 BRT

 Monumenten (RCE)

 CBS data

 RWS data

 Toekomst: Alle WFS open data van heel Nederland? 

(uit NGR)



SPARQL endpoint 
http://data.test.pdok.nl/sparql

 DE DEMO…..



En wat betekent dit?

 On par met vele anderen



Toepassingen met SPARQL (maar onzichtbaar)
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Linked Data Theater: http://data.test.pdok.nl/ldt

http://data.test.pdok.nl/ldt


http://data.test.pdok.nl/ldt

http://data.test.pdok.nl/ldt


En wat betekent dit?

 Data direct te combineren en te visualiseren

 Toepassingen in paar uur te maken…., waarbij dus ook 

allerlei (linked) data getoond kunnen worden die extern 

staat.

 Tooling is het hetzelfde als voor de gegevenscatalogus 

van de Omgevingswet (externe opdracht voor het 

Kadaster)



Nieuwe mogelijkheden Visualisatie/Sparql
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Samenvattend: wat hebben jullie gezien?

 Kadaster infra

 Een web front-end (website) van een data platform

 Een Kadaster Triple Store: voor opslag linked data (met datasets)

 Een “Sparql Endpoint”; voor complexe federatieve vragen

 (Linked Data) APIs; voor gelukkige developers

 Een voorbeeld van visualisatie: Linked Data Theater



3. Eerste Conclusies



De “Lijnen” werken

 We kunnen nu heel eenvoudig linked data maken en publiceren

 Essentie blijft natuurlijk wel om semantiek toe te voegen

 Wereld van ongekende mogelijkheden gaat nu open:

– Vragen stellen (die voorheen niet konden)

– Visualisaties (door data browsen)

– Linked sets maken (nieuwe data Kadaster)



Resultaat

 Triplestore (incl. sparql endpoint) in Kadaster 

omgeving, met linked data sets. (we serveren dus nu voor het eerst zelf 

linked data!)

 Code om WFS naar Swagger APIs te transformeren

 100 (en meer) APIs van o.a. PDOK data beschikbaar 

 Linked Data Theater; direct visualisaties mogelijk op 

gecombineerde datasets. (testcase gegevenscatalogus Omgevingswet)

 De mogelijkheid om de grootste bak linked data te serveren, en 

daarmee ongekende innovatie mogelijk te maken.

Moet nog:
 (Alle) Kadaster linked data in eigen huis

 Voorgedefinieerde vragen (omgevingswet)

 Meer visualisatie

 Integratie van componenten

 Inbedding, etc…



4. Toekomst



Nog veel te doen

 Fijnslijpen, Integratie

 Dagelijkse updates data (zoals BAG)

 Eenvoudig toevoegen context

 Krachtigere visualisaties

 Meer data (er is een wachtrij)

 Link sets

 Kwaliteit van data verbeteren

 Meer linked data componenten (technology push)

 User Interface uitbreiden (Geo-componenten, Ruwe data componenten, 

maar ook forum (e.a. social functies)

 Opslag, Benaderbare Infra.

 Productierijp maken:

– Selectie, Architectuur, Infra, (verder) borgen kennis in organisatie bij 

zowel ontwikkeling als beheer, etc. etc.



Afsluiting: Impact Business

 Onze data wordt bruikbaar voor de gehele buitenwereld (pas op; data zal 

veel meer gebruikt worden!)

 Daardoor kunnen we zelf ook prachtige dingen met data doen: 

visualisaties, de onmogelijkste vragen stellen, apps maken….(dat konden 

we al, maar nu in paar uur tijd…)

 We kunnen “Linked Sets” maken (met de betrouwbaarheid van Kadaster)

 We kunnen dit inzetten als dienstverlening naar mede-overheden (PDOK?)

 We positioneren ons voor nieuwe ontwikkelingen (Omgevingswet, PDOK)

 We worden als hip (innovatief etc.) gezien
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