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Linked Open Data pilot

1 Inleiding
Dit document doet verslag van de pilot Linked Open Data van het IPO. Deze pilot had als 
doel het opdoen van kennis en ervaring bij het toepassen van de Linked Open Data ideeën
en technologieën. 

De pilot is uitvoerd met de gegevens van het Zwemwaterregister. Deze gegevens hebben 
binnen de verzameling van GBO applicaties een gemiddelde omvang en complexiteit.
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2 Concepten
Voordat inhoudelijk wordt ingegaan op de pilot is het noodzakelijk om eerst een korte 
inleiding te geven op de concepten achter Linked Open Data. 

2.1 RDF 
De taal waarin Linked Open Data worden opgesteld is het Resource Description 
Framework (RDF). In RDF wordt alles beschreven met behulp van zogeheten onderwerp-
gezegde-object expressies. Een dergelijke expressie wordt in RDF termen een 'triple' 
genoemd. 

Stel we willen het gegeven 'Gras heeft de kleur groen' uitdrukken als triple: het onderwerp
is in dit geval 'gras', 'kleur' het gezegde en het object is 'groen':

Door meerdere triples te maken met zelfde onderwerp kunnen verschillende 
eigenschappen voor een onderwerp genoteerd worden: 

Ook is het mogelijk om iets te zeggen over een object in een triple door een tweede triple 
te maken met daarin het object uit de eerste triple als onderwerp:

Om ervoor te zorgen voor een eenduidige betekenis is het noodzakelijk dat afspraken 
gemaakt worden over benamingen. Als twee verschillende gegevensbronnen informatie 
bevatten voor bijvoorbeeld 'kleuren' kunnen deze alleen betekenisvol gecombineerd 
worden als in beide gevallen ook hetzelfde bedoeld wordt met 'kleur'. Om aan deze 
voorwaarde te voldoen kan gebruik gemaakt worden van zogeheten ontologieën. Een 
ontologie is een begrippenlijst die gebruikt kan worden bij het opstellen van triples. Door 
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dezelfde ontologie te gebruiken in verschillende gegevensbronnen wordt aan gebruikers 
duidelijk gemaakt dat er sprake is van dezelfde zaken. 

Een gegevensbron in RDF formaat bestaat (conceptueel) uit niets meer dan een collectie 
van dergelijke triples. Zelfs de ontologiebeschrijving bestaat volledig uit triples!

Voor het opstellen van RDF gelden vier aanbevelingen:

• Gebruik 'uniform resource identifiers' (URI's) om dingen aan te duiden. Een URI is 
een reeks karakters waarmee dingen uniek geïdentificeerd worden en hoeft (in 
principe) verder geen betekenis te hebben.

• Gebruik HTTP URL's als URI's. Hierdoor kunnen naar dingen verwezen worden en 
kan informatie over dingen worden opgehaald door de client (bijv. een 
webbrowser) van gebruikers.

• Lever bruikbare informatie over een ding als de URL wordt gevolgd, daarbij 
gebruikmakend van de standaarden die voor Linked Open Data ontwikkeld zijn.

• Voeg URI's toe naar andere gerelateerde dingen. Door zoveel mogelijk relaties te 
leggen tussen dingen kunnen gebruikers eenvoudig nieuwe gegevens en 
gegevensbronnen ontdekken.

Als we deze aanbevelingen toepassen op het eerdere voorbeeld ontstaat de volgende 
situatie:

Er is een 'ding' met URI: http://voorbeeld/planten/42. Omdat deze URI een HTTP URL is 
kunnen we dit adres intypen in een browser en krijgen we een RDF document terug wat 
een aantal triples bevat:

Als de gebruiker meer informatie wil hebben over de kleur van gras dan kan deze 
vervolgens http://voorbeeld/kleuren/47 ophalen. Dit levert dan opnieuw triples op:
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<http://voorbeeld/kleuren/47>
<http://voorbeeld/eigenschap#kleur>

<http://voorbeeld/planten/42>

<http://voorbeeld/planten/42> “Gras”

<http://www.w3.org/2000/01/
rdf-schema#label>

#0xff00
<http://voorbeeld/eigenschap#code>

<http://voorbeeld/kleuren/47>

<http://voorbeeld/kleuren/47> “Groen”

<http://www.w3.org/2000/01/
rdf-schema#label>

<http://voorbeeld/kleuren/47> <http://dbpedia.org/resource/Green>

<http://www.w3.org/2000/01/
rdf-schema#seeAlso>
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2.2 Triple store
Gegevens in RDF formaat kunnen eenvoudig worden opgeslagen in bestanden. Er zijn 
voor RDF verschillende bestandsformaten ontwikkeld. Zodra er echter sprake is van een 
significante hoeveelheid gegevens wordt het wenselijk om gebruik te maken van software 
die de gegevens op georganiseerde wijze opslaat en raadpleegbaar maakt: een database. 
Voor gebruik met Linked Open Data zijn speciale databases ontwikkeld. Deze worden triple
stores genoemd. 

2.3 SPARQL
Een Linked Open Data gegevensbron kan bestaan uit een zeer groot aantal triples. Zo 
bestaat de RDF versie van Wikipedia (DBpedia) bijvoorbeeld uit meer dan een miljard 
triples die samen informatie bevatten over 3,77 miljoen 'dingen'. 

Veelal is een gebruiker slechts geïnteresseerd in een klein gedeelte van deze triples. Om 
gebruikers te mogelijkheid te geven om slechts een deel van de gegevens te downloaden 
is voorzien in een taal waarmee in RDF gegevens gezocht kan worden: SPARQL Protocol 
and RDF Query Language. Met behulp van SPARQL kunnen gebruikers een gerichte vraag
stellen aan de gegevensbron en daarmee aangeven wat men precies wil weten. Hierdoor 
is het niet nodig om alle gegevens waarover de gegevensbron beschikt te downloaden 
voordat er gezocht kan worden naar de relevante triples. Het bevragen van een triple 
store met behulp van SPARQL is conceptueel vergelijkbaar het uitvoeren van SQL queries 
op een relationele database. 

2.4 Semantisch web
De uiteindelijke doel van Linked Open Data is het komen tot een zogeheten semantisch 
web, een situatie waarbij alle gegevens die via het Internet raadpleegbaar zijn zich  
houden aan de RDF standaarden en onderling naar elkaar verwijzen. 

De bedenker van dit alles, Tim Berners-Lee, heeft een route uitgestippeld waarlangs dit 
ultieme doel bereikt kan worden. Hiervoor is het zogenaamde vijf sterren schema bedacht 
waarin sterren zijn te verdienen door stapsgewijs aan verschillende voorwaarden te 
voldoen:

Op het web

Machine leesbaar

Non-proprietary

RDF standaarden

Linked RDF
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Aan de eerste drie voorwaarden worden door applicaties als het Zwemwaterregister al 
voldaan. De gegevens worden aangeboden op het Internet, zijn machine leesbaar (in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld ingescande documenten) en worden aangeboden in een 
open formaat. In het kader van deze pilot zal de focus liggen op het aansluiten op de RDF 
standaarden en het koppelen met andere RDF bronnen.
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3 Vooronderzoek

3.1 Ontologie
Een belangrijke vraag bij het ontsluiten van bestaande gegevens als Linked Data is de 
vraag bij welke ontologie (of ontologieën) aan te haken. De consensus blijkt te zijn dat om
tot een bruikbaar resultaat te komen er zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te worden 
van een bestaande ontologie zodat afnemers de link kunnen leggen tussen informatie in 
verschillende datasets die zich baseren op dezelfde ontologie.

Na identificatie van beschikbare ontologieën dient zich de vraag aan hoe hier, in de eigen 
situatie, gebruik van te gaan maken. De verschillende antwoorden die hier door de Linked 
Data community veelal worden gegeven zijn:

• Gegevens uitdrukken in termen van de bestaande ontologie gebruikmakend van de 
daarin gedefinieerde 
◦ klassen en
◦ eigenschappen

• Het maken van een nieuwe ontologie,
◦ daarbij (nog) niet gebruikmakend van een bestaande ontologie(aansluiten bij 

een bestaande ontologie kan ook achteraf) of 
◦ verwijzend naar een reeds bestaande ontologie met behulp van

▪ ows:sameAs (twee klassen zijn equivalent) of
▪ ows:subclassOf (een klasse is een uitbreiding op een bestaande klasse)

Om een keuze te kunnen maken tussen deze oplossingsrichtingen dient allereerste de 
vraag beantwoord te worden wat het beoogde doel is bij het hergebruiken van een 
bestaande ontologie.  Antwoorden op deze vraag zijn:

• Geen dubbel werk doen. Als er al een goede ontologie bestaat kan het goedkoper 
zijn om hierbij aan te sluiten. 

• Data uit verschillende bronnen maar uitgedrukt in termen van dezelfde ontologie 
kan door dezelfde software verwerkt worden.

• Het gebruik maken van een bestaande ontologie draagt bij aan de effectiviteit van 
het afleiden van nieuwe informatie uit verschillende databronnen.

3.1.1Brits voorbeeld
In het kader van deze pilot hebben we als bestaande ontologie het Britse equivalent van 
het Zwemwaterregister aangereikt gekregen. In Groot-Brittannië heeft men een register 
voor "Bathing water" gebouwd op basis van Linked Data technologie.1 Als onderdeel 

1 http://environment.data.gov.uk/bwq/explorer/index.html
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hiervan heeft men een ontologie2 ontwikkeld waarin alle gegevens binnen het systeem in 
uitgedrukt worden. Deze ontologie staat echter niet geheel op zichzelf maar maakt ook 
weer gebruik van andere bestaande ontologieën zoals:

• http://purl.org/dc/terms
• http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
• http://www.w3.org/2003/01/geo 
• http://www.w3.org/2004/02/skos

Aangezien zowel vanuit het systeem in Groot-Brittannië als het Nederlandse 
Zwemwaterregister op dezelfde wijze gerapporteerd moet kunnen worden aan de EU ligt 
het in de lijn der verwachting dat de gegevens in beide systeem wat betreft structuur 
grote overeenkomsten vertonen. Het ligt hierdoor voor de hand het Britse systeem op z'n 
minst als voorbeeld te zien, maar misschien zelfs als bron voor een ontologie voor de 
gegevens in het Zwemwaterregister.

De Britse ontologie is toegespitst op de Britse situatie. Het gebruik hiervan in de 
Nederlandse situatie zal ertoe leiden dat een deel van de eigenschappen van "Bathing 
water" niet zinvol ingevuld kan worden voor een Nederlandse Zwemplek. Zo heeft een 
Zwemplek geen 'easting' en 'northing' binnen het UK National Grid. Uiteraard zijn er wel 
gedeelde eigenschappen. Zo heeft men ook een 'lat' en 'long' waarde (in WGS-84) 
opgenomen. Het is wellicht discutabel om te beweren dat twee 'dingen' van hetzelfde type
zijn terwijl ze slechts een deel van hun attributen gemeenschappelijk hebben. 

Om toch een gemeenschappelijke ontologie te kunnen gebruiken is het wellicht 
noodzakelijk om een generiek "Bathing water" concept te introduceren met daarin de 
attributen die relevant zijn voor alle EU lidstaten wellicht aangevuld met algemene 
attributen uit bestaande ontologieën (zoals de ook in Groot-Brittannië gebruikte 
http://www.w3.org/2003/01/geo). Bij de ontwikkeling van een concrete applicatie die iets 
doet met zwemwater kan deze ontologie dan vervolgens naar eigen inzicht worden 
gebruikt en eventueel uitgebreid. Het ligt voor de hand dat zo'n ontologie gebaseerd 
wordt op de Europese richtlijn 2006/7/EG voor zwemwaterkwaliteit, INSPIRE en de 
Kaderrichtlijn Water.

De Britse Linked Open Data applicatie met de daarbij ontwikkelde ontologie is hoe dan ook
een mooi voorbeeld van hoe een dergelijke applicatie opgebouwd kan worden en is 
daarmee een waardevolle inspiratiebron voor deze pilot en wellicht ook voor toekomstige 
implementaties van Linked Open Data binnen de overheid. Zo hebben we binnen deze 
pilot net als in het Britse voorbeeld gebruik gemaakt van verschillende W3C ontologieën.

2 http://environment.data.gov.uk/def/bathing-water
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3.2 URI's
Als er vanuit de ene gegevensbron naar gegevens in een andere gegevensbron worden 
verwezen dan is het wenselijk dat deze koppeling tot in de verre toekomst bruikbaar blijft. 
Om dit te kunnen garanderen moet er gebruik gemaakt worden van zogeheten stabiele 
URI's. Dit houdt concreet in dat de URI die gebruikt wordt om naar een 'ding' te wijzen 
niet mag wijzigen. Een URI die vandaag ergens naar verwijst moet morgen hier nog 
steeds naar verwijzen. Het is niet de bedoeling dat een URI in de toekomst naar iets 
anders gaat verwijzen. Ook is niet wenselijk als hetzelfde 'ding' een nieuwe URI krijgt. In 
beide gevallen zullen verwijzingen vanuit externe gegevensbronnen niet langer bruikbaar 
zijn.

Om voor deze pilot stabiele URI's te bedenken liggen twee strategieën voor de hand. 
Aangezien de gegevens op dit moment zijn opgeslagen in een relationele database 
beschikken we altijd over een primaire sleutel. Ieder record heeft een uniek id wat in 
principe voor altijd geldig is. Het komt enkel te vervallen op het moment dat een record 
wordt verwijderd. 

Daarnaast heeft iedere zwemwaterlocatie ook nog een zogeheten logische sleutel. Deze 
wordt o.a. in de rapportage naar de EU gebruikt om te verwijzen naar een 
zwemwaterlocatie. Helaas kan de stabiliteit van dit id niet worden gegarandeerd. Het 
betreft hier een samengesteld id waarvan twee onderdelen gewijzigd kunnen worden. De 
verantwoordelijke beheerder en het lokale id wat deze beheerder intern gebruikt om deze 
locatie aan de duiden zijn beide onderdeel van de logische sleutel.  Aanbevolen wordt om 
in plaats van de code voor de waterbeheerder, die kan namelijk wijzigen, namespaces te 
gebruiken. Ook is het wenselijk om het wijzigen van deze id's in de zwemwaterapplicatie 
alleen onder strikte voorwaarden toe te staan.
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4 Proof of Concept
Om een idee te krijgen in hoeverre het mogelijk is om een GBO applicatie eenvoudig aan 
te laten sluiten op Linked Open Data is er een Proof of Concept uitgevoerd. Deze Proof of 
Concept is uitgevoerd in vier afzonderlijke stappen:

Als eerste stap zijn de gegevens vertaalt naar RDF. Om deze gegevens vervolgens 
eenvoudig raadpleegbaar te maken zijn deze geladen in een triple store. De gegevens in 
de triple store zijn daarna verrijkt met verwijzingen naar een externe databron. Ten slotte 
is er een pilot omgeving ingericht waarop het eindresultaat bekeken kan worden.

4.1 Conversie naar RDF
De  zwemwater gegevens die voor deze pilot zijn gebruikt zijn opgeslagen in een PostGIS 
database. Om deze te kunnen gebruiken binnen de Linked Open Data wereld dienen deze 
op de een of de andere manier te worden omgezet naar RDF. 

4.1.1Database export
Dat een bronhouder gegevens heeft opgeslagen in een relationele database is in de 
praktijk vaak het geval. Het exporteren van gegevens in een dergelijke database naar een 
RDF formaat is daarom voor de meeste bronhouders de eerste stap die genomen wordt bij
het aansluiten op de Linked Open Data standaarden. Omdat deze stap in hoofdlijnen altijd
op dezelfde manier uitgevoerd kan worden is er software op de markt waarmee dit door 
middel van slechts enig configuratie werk gedaan kan worden.

Binnen de open source community wordt veel gebruik gemaakt van het product D2RQ. 
Met deze software is het mogelijk om alle gegevens in een database om te zetten naar 
een RDF bestand. 

Het inzetten van D2RQ houdt in dat er een mapping bestand gemaakt dient te worden  
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waarin wordt beschreven hoe de tabellen en kolommen in de relationele database 
omgezet kunnen worden naar RDF triples. Een speciaal geval hierbij zijn de geometrie 
kolommen. 

Hoewel D2RQ geen expliciete ondersteuning heeft voor de geometrie kolommen van 
PostGIS, is er wel voorzien in de mogelijkheid om in plaats van een kolomnaam een sql 
expressie op te nemen als onderdeel van de mapping. Hiermee is het onder meer mogelijk
om PostGIS geometrie door de database te laten converteren naar iets anders wat wel 
door D2RQ in de RDF uitvoer opgenomen kan worden.

Er zijn binnen de RDF wereld twee instanties die ideeën hebben over hoe omgegaan dient 
te worden met geometrie: het OGC en het W3C. Beide organisaties hebben speciaal 
hiervoor een ontologie ontwikkeld. De oplossing van het OGC bevat daarnaast ook een 
uitbreidingen op de querytaal SPARQL genaamd GeoSPARQL.

Veel van de al bestaande RDF datasets blijken gebruik te maken van de W3C ontologie. 
Daarom ligt het gebruik hiervan binnen deze pilot voor de hand. Helaas is deze ontologie  
beperkt. Zo biedt het bijvoorbeeld geen ondersteuning voor andere coördinaatstelsels dan 
WGS 84.

Gelukkig is het geen enkel probleem om voor dezelfde gegevens aan te sluiten bij 
meerdere ontologieën. Dit wordt zelfs expliciet aangemoedigd door het W3C. Daarom is 
ervoor gekozen om in deze pilot wat betreft de geometrie zowel de aanbevelingen van het
OGC als die van het W3C op te volgen.
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map:Zwemplek a d2rq:ClassMap;

d2rq:dataStorage map:database;

d2rq:uriPattern "zwemplek/@@aquo.zwemplek.id@@";

d2rq:class zwr:Zwemplek;

d2rq:classDefinitionLabel "Zwemplek";

.

map:Zwemplek_label a d2rq:PropertyBridge;

d2rq:belongsToClassMap map:Zwemplek;

d2rq:property rdfs:label, zwr:naam;

d2rq:column "aquo.zwemplek.naam";

.

Tekst 1: Fragment D2RQ mapping.
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4.2 Opslag in Triple Store
Een gebruiker kan pas efficiënt werken met grote hoeveelheden RDF data als hiervoor een
SPARQL endpoint wordt aangeboden. Om een SPARQL endpoint te realiseren dient de RDF
data ingeladen te worden in een triple store die een dergelijk endpoint implementeerd. 
Een triple store is een database waar willekeurige RDF bestanden (= een collectie triples) 
in kunnen worden opgeslagen op een manier waardoor deze op efficiënt wijze doorzocht 
kunnen worden.

Omdat het RDF bestand dat is aangemaakt met behulp van D2RQ naast alfanumerieke 
gegevens ook geometrie bevat is het wenselijk om gebruik te maken van een triple store 
die faciliteiten biedt voor het werken met dit type gegevens. Een product wat aan deze 
voorwaarde voldoet is Strabon: een triple store met extensies voor het werken met 
temporele en geometrische data. 

Ook biedt Strabon de mogelijkheid om, naast een aantal standaard RDF uitvoerformaten, 
GeoJSON of KML als query resultaat op te leveren. Hierdoor kan het resultaat van een 
SPARQL query direct worden getoond in bijvoorbeeld Google Maps. 
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map:Zwemplek_lat a d2rq:PropertyBridge;

d2rq:belongsToClassMap map:Zwemplek;

d2rq:property pos:lat;

d2rq:sqlExpression 
"round(st_y(st_transform(st_centroid(geometrie), 
4326))::numeric, 2)";

.

map:Zwemplek_long a d2rq:PropertyBridge;

d2rq:belongsToClassMap map:Zwemplek;

d2rq:property pos:long;

d2rq:sqlExpression 
"round(st_x(st_transform(st_centroid(geometrie), 
4326))::numeric, 2)";

.

Tekst 2: Fragment D2RQ mapping voor PostGIS geometrie.
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4.2.1GeoSPARQL
Hoewel SPARQL gebruikt kan worden om te zoeken in de gegevens van het 
Zwemwaterregister kan er weinig worden gedaan met de geometrie. Om SPARQL 
bruikbaarder te maken voor geometrie heeft het OGC de taal uitgebreid met geografische 
functies die aangeroepen kunnen worden binnen een SPARQL query. Hiermee wordt het 
bijvoorbeeld mogelijk om gegevens te filteren op gebied. Ook het uitvoeren van 
eenvoudige analyses behoort tot de mogelijkheden.

IDgis bv 21-aug-13 14
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4.3 Koppelen van gegevens
Het ultieme doel van de pilot is om de zwemwater gegevens onderdeel te laten worden 
van het grote semantische web. Hiervoor is het noodzakelijk dat er koppelingen gelegd 
worden naar andere datasets. Met behulp van deze koppelingen kunnen afnemers van de 
zwemwater gegevens eenvoudig aanvullende informatie in andere databronnen opzoeken.

4.3.1DBpedia
Een belangrijke spil in het semantische web is op dit moment het DBpedia project. Binnen 
dit project gebruikt men de grote hoeveelheid informatie in Wikipedia om Linked Data te 
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Afbeelding 2: Het berekenen van afstanden met GeoSPARQL met behulp van een 
generieke SPARQL client (Sesame) en het SPARQL endpoint van de Strabon triple store.
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creëren. Doordat Wikipedia als bron gebruikt wordt bevat DBpedia veel gegevens over 
veel verschillende onderwerpen. Hierdoor hebben veel andere databronnen raakvlakken 
met gegevens in DBpedia. Dit heeft er voor gezorgd dat DBpedia een centrale plek is gaan
innemen in het wereldwijde semantische web. Ook voor de gegevens in de pilot bleek  
DBpedia relevante gegevens te bevatten: het type BodyOfWater. De meeste 
waterlichamen die in de loop der jaren zijn beschreven in Wikipedia zijn hier terug te 
vinden. Naast informatie over het grote water (zeeën en oceanen) zijn ook de veel van de 
Nederlandse rivieren, kanalen en meren terug te vinden in DBpedia.

4.3.2Automatisch koppelen
Om twee afzonderlijke RDF databronnen te kunnen combineren is binnen de pilot gebruik 
te maakt van het product Silk. Hiermee kunnen gegevens die worden aangeboden door 
verschillende SPARQL endpoints, door middel van het vergelijken van de gegevens, aan 
elkaar worden gelinkt. 

De meeste zwemplekken in Nederland hebben een naam waaruit niet valt op te maken 
welk waterlichaam het betreft. Maar aangezien er binnen het Zwemwaterregister voor veel
zwemplekken een beschrijving en achtergrond informatie is opgevoerd door de beheerder, 
is de naam van het waterlichaam wel bekend als onderdeel van deze toelichtende tekst. 
Daarnaast weten we de locatie van zowel de zwemplek (in het Zwemwaterregister) als  
het waterlichaam (in DBpedia).

In een allereerste poging om de gegevens te koppelen is geprobeerd om de labels van 
waterlichamen te vergelijken met de individuele woorden in de achtergrondinformatie van 
zwemwaterlocaties. Uit de resultaten bleek vrij snel dat een dergelijke naïeve aanpak tot 
de nodige incorrecte koppelingen leidt. Zo blijken er zwemwaterlocaties te zijn waarbij, in 
de achtergrondinformatie, vrij uitgebreid wordt beschreven hoe de verschillende 
waterlichamen in Nederland met elkaar zijn verbonden. Hierdoor werden   
zwemwaterlocaties onterecht aan verschillende rivieren gekoppeld. Daarnaast komt het 
voor dat een buitenlandse rivier een naam heeft die gelijk is aan een veelgebruikt 
Nederlands woord. Zo blijkt er in Nieuw-Zeeland een rivier te zijn met de naam 'Aan'.
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Dergelijke missers zijn te voorkomen door zoveel mogelijk verschillende attributen van de 
te koppelen typen met elkaar te vergelijken. Daarnaast is het belangrijk dat het al dan niet
vinden van een overeenkomst op de juiste wijze wordt gewaardeerd. Zo is het voorkomen 
van bijvoorbeeld de naam van een rivier in de beschrijving van een zwemwaterlocatie een 
indicatie dat de desbetreffende zwemwaterlocatie zich aan die rivier bevindt. Daarentegen 
kan niet de conclusie getrokken worden dat, het niet voorkomen van een bepaalde 
riviernaam betekent dat de zwemwaterlocatie niet aan die rivier ligt. Maar moet het 
constateren van een (te) grote afstand tussen de geometrie van twee objecten tot de 
conclusie leiden dat eventuele overeenkomsten in andere attributen genegeerd kunnen 
worden.

4.4 Pilotomgeving
Ter demonstratie van de in deze pilot uitgevoerde activiteiten is de ingerichte Strabon 
installatie beschikbaar gemaakt in een pilotomgeving. Deze omgeving wordt gehost door 
IDgis en zal de komende tijd door belangstellenden te raadplegen zijn. 
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Afbeelding 3: Voorbeeld Silk mapping, hier wordt geprobeerd om de labels van waterlichamen 
terug te vinden in de achtergrondinformatie van zwemwaterlocaties.
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4.4.1Voorbeeld sessie
Ga naar http://lod-pilot.idgis.nl/strabon. De pilotomgeving vraagt nu om een SPARQL 
query:

Vul hier bijvoorbeeld de volgende SPARQL query in:

Klik vervolgens op query. Dit levert een lijst met namen van zwemplekken met 
bijbehorende geometrie op. Ook is het mogelijk om deze zwemplekken in Google Maps 
weer te geven. Kies hiervoor bij 'Output Format' voor 'KML' en bij 'View Result' voor 'On a 
map'.
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Afbeelding 4: Schermafbeelding pilotomgeving

PREFIX zwr: <http://lod-pilot.zwemwater.nl/zwr/>

SELECT ?naam ?geometrie

WHERE {

?zwemplek a zwr:Zwemplek.

      ?zwemplek zwr:naam ?naam.

      ?zwemplek zwr:geometrie ?geometrie.

}

Tekst 3: Voorbeeld SPARQL query
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5 Conclusie
Het idee van een groot wereldwijd semantisch web spreekt erg aan. Deze pilot heeft 
aangetoond dat het mogelijk is om met bestaande systemen hierin te participeren. 

5.1 Uitdagingen
Technisch gezien is het met bestaande gegevens aansluiten op Linked Open Data goed te 
doen. Bij het omzetten van de gegevens naar een Linked Open Data formaat zijn geen 
onoverkomelijke obstakels ontdekt. Ook opslaan een raadpleegbaar maken van Linked 
Open Data levert weinig problemen op. Er zijn echter nog wel wat resterende 
organisatorische uitdagingen waarbij het ontwikkelen van (gemeenschappelijke) 
ontologieën en het zorgen voor stabiele URI's de voornaamste zijn.

5.2 Tools
De gebruikte tools hebben een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Echter wat betreft zowel 
functionaliteit als kwaliteit zijn de meeste tools nog niet op het niveau van hun 
tegenhangers in bijvoorbeeld de relationele database wereld. Zo is het een aantal 
beschikbare functies binnen GeoSPARQL erg gering vergeleken met de spatial extenties 
die het OGC voor SQL heeft gedefinieerd. Daarnaast blijken de tools ook nog relatief veel 
bugs te bevatten. Hoewel deze binnen de pilot eenvoudig konden worden omzeilt of 
verholpen geeft dit wel aan dat ook hier nog het nodige werk verzet dient te worden 
alvorens het gebruik ervan te prefereren is boven het gebruik van meer traditionele 
hulpmiddelen.
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