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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 
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2. Standaardpost vs attributen 

Meetstaateenheid  

 

 

 

BitumineuzeLaag.oppervlakte 
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Extra attribuut  

standaardBestekPostNummer 

bestekPostNummer 

financiering 

(Standaard)BestekPostNummer 

Intro 

Voorbeeld in Civil 3D 



Link op OTL website 

1. MappingSB250 

2. GeneralInfo 
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In SQLite 

Mapping-core 



Standaardpostnummer en beschrijving uit de 
catalogus 

Mapping-core 

Standaardpostnummer/beschrijving 



- TypeURI: OTL klasse 

- AttribuutURI: OTL attribuut 

- Dotnotatie: attribuut volgens 

dotnotatie 

- DtAttriURI: datatype van het 

attribuut 

Mapping-core 

TypeURI, attribuut, datatype 



DefaultWaarde, range 

Mapping 

- DefaultWaarde 

 

- Range: 

● nnn <= x <= nnn 

● abc1 | abc2 | abc3 

 

- UsageNote: de eenheid waarin het 

attribuut wordt ingevuld. 



- IsMeetstaatAttr: de eenheid uit de catalogus 

 

- IsAltijdInTeVullen: verplichte waarde die 

afhankelijk is van de context 

 

- IsBasisMapping: een attribuut waar de post 

direct impact op heeft 

Mapping-core 

Booleans 



Mapping-core 

IsBasisMapping 

Standaardpostnummer 0701.00301 

Meerprijs voor inwendige bekleding met PUR-verf voor 

buizen van nodulair gietijzer volgens 3-24.5.2, di = 300 mm 

 

Buisbekleding 

uitvoeringswijze -> inwendige bekleding met PUR-verf voor buizen van nodulair gietijzer 

lengte -> altijd in te vullen 

Rioleringsbuis 

hoogteBinnenzijde -> 300 

materiaal -> buizen van nodulair gietijzer zonder inwendige druk 

 



Intro 

Mapping-core 

Mapping-meta 

Release 



SQLite GeneralInfo 

OTL versie 

SB250 versie 

Mapping versie 

Datum 

Auteur 

 

Mapping metadata 

Mapping-meta 



Mapping Status - gemapt 

Mapping-meta 

Per mapping lijn/attribuut 



MappingOpmerking 

SB250 domein dat nog niet in de OTL zit  

Bv. Grondwerken -> https://data.vlaanderen.be/standaarden/standaarden-in-ontwikkeling/bodem-en-ondergrond/index.html 

Ontbrekende waarden keuzelijst 

Activiteiten/uitvoeringswijze/beheer 

Bv.: 0701.92306A Meerprijs voor trillingsarme uitvoering... 

 

 

 

Mapping Status - wordt binnenkort gemapt 
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MappingOpmerking 

 

Administratieve posten/Globale prijs 

Bv.: 0702.30030 Globale prijs voor de aan- en afvoer van de doorpersinstallatie volgens 7-2.3 

 

 

 

Mapping Status - wordt niet gemapt 

Mapping-meta 
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Publicatie van de mapping SB250 

Release 

Nu reeds verwerkt in de OTL 

 

Publicatie volgt zo snel mogelijk 

 

SQLite op de website 

 

 



Bedankt voor je 
aandacht! 


