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Uniformiteit over partijen heen

Dezelfde interpretatie voor afleiden meetstaten

Ondubbelzinnige vertaling tussen asset (OTL) en meetstaat 

Standaardbestek en OTL in beheer van AWV

Zowel posten voor ontwerp, uitvoering als beheer

Waarom mapping?

Intro



1. standaardpost vs onderdeel

Postnummer -> typeURI

https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BitumineuzeLaag

Mapping standaardposten vs OTL
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https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ns/onderdeel#BitumineuzeLaag


2. Standaardpost vs attributen

Af te leiden data 

BitumineuzeLaag.laagtype: toplaag

BitumineuzeLaag.bouwklasse: B4-B5

BitumineuzeLaag.mengseltype: ZOA-B2

BitumineuzeLaag.dikte: 4cm

Mapping standaardposten vs OTL

Intro



2. Standaardpost vs attributen

Meetstaateenheid 

BitumineuzeLaag.oppervlakte

Mapping standaardposten vs OTL

Intro



Extra attribuut 

standaardBestekPostNummer

bestekPostNummer

(Standaard)BestekPostNummer

Intro

Voorbeeld in Civil 3D



Link op OTL website
1. MappingSB250

2. GeneralInfo

SQLite

Intro

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/ 

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/
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In SQLite
Mapping-core



Standaardpostnummer, beschrijving en 
meetstaateenheid uit de catalogus

Mapping-core

Standaardpostnummer/beschrijving/meetstaateenheid



Mapping-core

Meerdere lijnen per post

Decompositie standaardpost: 

- Elk OTL-gegeven uit beschrijving

- Meetstaateenheid

Voor elk gegeven een lijn in de SQLite



TypeURI: 

- URI van de OTL klasse zoals in het vocabularium 
gedefinieerd

- Eerste fase van de mapping -> identificeren van 
betrokken OTL-onderde(e)l(en)

Mapping-core

TypeURI



AttribuutURI: 

- Identificatie van het betrokken attribuut

- URI van het OTL attribuut zoals in het vocabularium 
gedefinieerd

- Kan een URI van een abstracte klasse zijn

- Kan een URI uit een complex of union datatype zijn

Mapping-core

AttribuutURI



Dotnotatie: 

- Voorstelling van het attribuut volgens de dotnotatie 
zoals beschreven in hoofdstuk 8 van de 
instructiebundel

- Moet gebruikt worden in aanleveringen om het 
attribuut te identificeren

https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/20201215%20Instr
uctiebundel%20V2.2.pdf 

Mapping-core

Dotnotatie

https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/20201215%20Instructiebundel%20V2.2.pdf
https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/20201215%20Instructiebundel%20V2.2.pdf


DtAttriURI: 

- URI van primitieve (decimal, integer, 
string, …)

- Keuzelijst URI van conceptscheme 

- Geen kwantitative waarde maar 
bijhorende primitieve

Mapping-core

DtAttriURI



UsageNote: 

- De eenheid waarin het attribuut in de OTL wordt 
ingevuld (kan afwijken van SB-eenheid)

- Ucumunit representatie van de kwantitatieve waarde

- Bv.: oppervlakte -> decimal -> kwantitatieve waarde in 
vierkante meter

Mapping-core

UsageNote



DefaultWaarde
Mapping-waardes

DefaultWaarde

- In de postomschrijving vastgelegde waarde

- Unieke waarde bepaald door de post

- Waarde uit een keuzelijst zoals aan te leveren

- Numerieke/string waarde bij primitieven 



Range

Range:

- In de postomschrijving vastgelegde waardes

- Meerdere waardes bepaald door de post

- Een bereik waarbinnen de waardes moeten 
vallen: nnn <= x <= nnn

- Opsomming van geldige opties voor een 
attribuut gescheiden door “|”: abc1 | abc2 | abc3

- 1 of meer van de waardes aan te leveren

Mapping-waardes



IsMeetstaatAttr boolean:

- Duid het attribuut aan waaruit de hoeveelheid 
kan afgeleid worden.

- Komt overeen met de meetstaateenheid uit de 
catalogus

Mapping-booleans

IsMeetstaatAttr



IsAltijdInTeVullen boolean: 

- verplicht in te vullen waarde, kan niet automatisch uit de 
post afgeleid worden

- Bij meetstaateenheid attribuut (behalve STUK)

- Bij attributen met een range

- Waarde die afhankelijk is van de context

Mapping-booleans

IsAltijdInTeVullen



IsBasisMapping boolean: 

- een attribuut waar de post direct impact op heeft, iets dat 
uitgevoerd wordt door de post -> meestal “true”

- False bij sommige attributen van posten die 
uitbreidingen, activiteiten, … zijn

Mapping-booleans

IsBasisMapping



Postnummer: 0601.90101 - Meerprijs voor in de massa 
gekleurde betonverharding volgens 6-1.3.4, kleur rood

- Betonverharding -> M2 -> uitgevoerd volgens andere 
posten -> IsBasisMapping = false 
-> in dit geval is de meetstaateenheid dus af te leiden uit 
een ander OTL-onderdeel

- Attributen ivm kleuren (meerprijs) uitgevoerd volgens 
deze post -> IsBasismapping = true

Mapping-booleans

IsBasisMapping = false
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MappingStatus - gemapt 2.0

Mapping-meta

MappingStatus: gemapt 2.0

- De lijn/het attribuut in de SQLite is volledig gemapt

- Niet noodzakelijk heel de post is gemapt (zie andere 
statussen)

- Geen MappingOpmerking



MappingStatus - wordt gemapt 2.0

Mapping-meta

MappingStatus: wordt gemapt 2.0

- De lijn/het attribuut in de SQLite is nog niet gemapt

- Andere lijnen/attributen voor dezelfde post kunnen wel 
gemapt zijn

- MappingOpmerking ingevuld en geeft aan waarom de lijn 
nog niet vervolledigd is



MappingOpmerking - wordt gemapt 2.0

Mapping-meta

MappingOpmerking: wordt gemapt 2.0

- Ontbrekende waarde in keuzelijst

- Input experts nodig om precieze mapping te kunnen 
doen

- Ontbrekend onderdeel/attribuut in de OTL bv. bij 
activiteiten

- …



MappingStatus - wordt niet gemapt 2.0

Mapping-meta

MappingStatus: wordt niet gemapt 2.0

- De lijn/het attribuut in de SQLite is niet gemapt en zal 
ook niet gemapt worden

- Andere lijnen/attributen voor dezelfde post kunnen wel 
gemapt zijn

- MappingOpmerking ingevuld en geeft aan waarom de lijn 
niet gemapt zal worden (bv. administratieve posten, 
intrinsiek vervat in OTL-onderdelen, …)



SQLite GeneralInfo

Date: releasedatum van de mapping

Author: AWV

Version: de versie van de postenmapping

SB250 version: de versie van het SB250 dat voor deze mapping gebruikt werd

OTL version: de versie van de OTL die voor deze mapping gebruikt werd

Release notes: Eventuele info over belangrijke wijzigingen

Mapping metadata

Mapping-meta
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Publicatie van de mapping SB250

Release

Beschikbaar op de OTL testomgeving
https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/ 

Hoofdstuk 5 en 6 van het SB250 4.1a als piloot

Andere hoofdstukken worden momenteel aan DQ-review onderworpen

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/


Pilootproject

Release

Feedback uit echte projecten

Wat verwachten we van jullie?
- Opnemen in “echte” projecten
- Machinaal uitlezen van postenmapping en OTL sqlites
- Genereren van data op basis van postnummers
- Afleiden meetstaten uit de OTL

Feedback over extra toe te voegen zaken?
bv. semantische relaties in SQLite opnemen voor OTL-attributen met isBasisMapping=false

Vervolgsessie/vragenuurtje op 17 februari 2022



OTL Python open source project

Release

- OTL SQLite en de github van keuzelijsten uitlezen 

-> python classes genereren

- Classes kunnen instantiëren met data, die grotendeels gevalideerd 

wordt (gelijkaardig aan de DAVIE OTL validatie)

- Geïnstantieerde objecten wegschrijven naar een JSON die in DAVIE 

kan geupload worden.

- Uitbreidbaar met postenmapping gegevens (postnummers vs 

invullen attributen)

https://github.com/davidvlaminck/OTLClassPython

https://github.com/davidvlaminck/OTLClassPython


Vragen?


