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Van data standaard specificatie 
tot implementatie  
en terug 



Motivatie data interoperabiliteitsafspraken 

Efficiëntie van het realiseren van data uitwisselingsprocessen  

Data kwaliteit 
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assistent 

ontwikkelteam 

Maak afspraken waarmee ik jullie als 
ontwikkelteam kan ondersteunen 



Machinaal verankerde semantiek 

Definitie: De betekenis (semantiek) van de terminologie wordt meegeleverd met 
de data. Het is een onderdeel van de uitgewisselde data. 

Semantiek toegankelijk in menselijk en machinaal leesbare vorm 

 

 



Basisbouwblok: identificatoren 

Identificator 2132 

{  
  “gebouwnaam”: “VAC GENT”, 
  “bouwjaar”: “2010”, 
  “E-peil” : “50”, 
  “adres”: “Maria Hendrikaplein 90” 

… 

} 

tijd 

VO:Gebouw:2132 

https://data.vlaanderen.be/id/gebouw/2132 



Identificatoren 

persistente dereferencieerbare identificator (PURI) 

Persistent : blijft eeuwig bestaan (een belangrijk engagement) 

Identificator : verwijst naar een entiteit in de werkelijkheid  

Dereferencieerbaar : kerninformatie is te vinden door een machine in termen van 
een publiek toegankelijk vocabularium  

 

 

Vlaamse URI standaard 

• legt vormregels op voor persistente web-derefentieerbare identificatoren 

• https://data.vlaanderen.be/cms/VlaamseURI-StandaardVoorData_V1.0.pdf 
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Persistente Identificatoren 

wegenenverkeer.data.vlaanderen.be is het domein voor OTL specifieke data 

 

Toegepast op termen in vocabularia 

Toegepast voor de codelijsten 

▪ Voorbeelden: 

> Codelijst: https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/{csid} 

> Code: https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/concept/{csid}/{localid} 

 

 

Sessie 7 – Basisregisters 

http://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be
https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/{csid}
https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/concept/{localid}


Formaten met verankerde semantiek 

RDF – Resource Description Framework 

https://www.w3.org/TR/rdf11-primer/


Voorbeeld RDF 

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/KlSleufUitvoering>  
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme> . 

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/KlSleufUitvoering> 
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition> "Keuzelijst voor het bepalen van de uitvoering van de sleuf"@nl . 

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/KlSleufUitvoering> 
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "Sleuf uitvoering"@nl . 

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/concept/KlSleufUitvoering/open-sleuf> 
 <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept> . 

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/concept/KlSleufUitvoering/open-sleuf> 
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#definition> "open sleuf"@nl . 

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/concept/KlSleufUitvoering/open-sleuf> 
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#inScheme> 
<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/KlSleufUitvoering> . 

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/concept/KlSleufUitvoering/open-sleuf> 
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation> "open_sleuf" . 

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/concept/KlSleufUitvoering/open-sleuf> 
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel> "open_sleuf"@nl . 

<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/concept/KlSleufUitvoering/open-sleuf> 
<http://www.w3.org/2004/02/skos/core#topConceptOf> 
<https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/id/conceptscheme/KlSleufUitvoering> . 

 

Verschillende 
serializaties mogelijk 



Formaten met verankerde semantiek 

Een data formaat met verankerde semantiek heeft een eenduidige transformatie 
naar RDF.  

 

Veelgebruikte formaten & hun verankeringstransformatie 

 
Formaat transformatie 

XML ? 

JSON Json-ld  

Shapefile ? 

CSV https://www.w3.org/TR/tabular-data-

primer/ 



Basisbouwblok: JSON-LD  

https://json-ld.org/ 

▪ JSON-LD 1.0 W3C recommendation 2014 

▪ https://www.w3.org/TR/json-ld/ 

▪ Latest draft: https://w3c.github.io/json-ld-syntax/ 

 

JSON serializatie voor Linked Data 

 

Eenvoudig gesteld: 

▪ JSON-LD = een json document met een mapping naar RDF 

▪ Gereserveerde woorden starten met @ 
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> Mapping van json naar RDF 

 

 

JSON-LD context 

Basisregisters.Vlaanderen – OSLO compliance 15 

{term in json}  mapped op {URI} 

basisprincipe
: 



JSON-LD voorbeeld 



> SHACL: W3C recommendation voor het beschrijven van 

constraints op grafen. 

Basisbouwblok: Data validatie 

Verankerings- 
transformatie 

dataformaat RDF 
SHACL 

validato
r 

applicatieprofiel, 
implementatiemode
l 

Shacl-
templates 

vocabulari
a 

https://www.w3.org/TR/shacl/
https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/shacl-validator/
https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/shacl-validator/
https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/shacl-validator/


> Voor elk implementatiemodel / applicatieprofiel wordt een SHACL 

document gegenereerd: 

▪ https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/g

rondwerken/#shacl 

> De gegenereerde SHACL dekt het volledige implementatiemodel.  

> Omvat validatie van domain, kardinaliteiten, datatype van de range 

> Omvat (nog) niet controle of een waarde voldoet aan een codelijst 

SHACL  

https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/grondwerken/#shacl
https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/grondwerken/#shacl


Afspraken 

machinaal verankerde semantiek  

Persistente identificatoren 

Tools voor validatie / conformatie 

 

Tools om te experimenteren met payloads 

Afspraken over API design / API gebruik 

 

 



Object Type Library (OTL) 
 
 



OTL 
 
Implementatiemodellen 

volgens OSLO 
 
 

Metamodel 

 

Technische artefacten 

 

Data-uitwisseling 



Metamodel 

Class 

Onderdelen, Installaties, Abstracten 

Attributes 

Datatypes 

Eenvoudige datatypes, Primitieve datatypes, KwantWrd datatypes 

Complex 

Union 

SKOS Keuzelijsten 

Relaties 

Generalisatie 

Associatie richting 

Interpretatie als ontwikkelaar 



OTL metamodel  

Mens-leesbare vorm via html paginas : 

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

PROD : https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/ 

 

Machine-leesbare vorm - Technische Artefacten 

SQLite 

Andere  

XMI 

SHACL template 

JSON-LD context 

 

 

Het OTL model wordt in mens-leesbare vorm en machine-leesbare vorm aangeboden : 

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


Technische artefacten : SQLite 
Dit database bestand bevat de gecoördineerde versie van de OTL  met linken naar 
afhankelijke elementen zoals datatypes en keuzelijsten. 
Het is het enige vertrekpunt voor een volledig overzicht om de vereiste data. 
 
 
 

SQLite : 

 https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/master/html/OTL.db 

SQLite datamodel :  

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/master/html/OTL-SQLite.pdf 

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/master/html/OTL.db
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Technische artefacten : SQLite datamodel 



Technische artefacten : SQlite discovering Power BI 

Het relatie-model tussen de tabellen in Power BI 



Technische artefacten : SQlite discovering Power BI 

Het resultaat Geleideconstructie in Power BI 



Technische artefacten 

Een XML metadata uitwisseling bestand van het volledige OTL meta-
datamodel ontwerp voor import/uitwisseling in software van UML 
gegevens. 

XML download 

➔ XMI 

➔ SHACL template 

Dit bestand niet gebruiken om niet alle concepten beschreven worden die in het OTL 
kunnen worden beschreven. 

➔ JSON-LD context 

Dit bestand is enkel relevant voor data-uitwisseling indien dit in het BIM uitvoeringsplan 
wordt gespecificeerd. 

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/master/html/OTL.zip


Voorbeeld POC : SQLite 2 Json (via Jscript) 



Voorbeeld POC : gegenereerde Json 



Voorbeeld POC : inlezen Json in Civil3D via c# API 



Voorbeeld POC : klassen en attributen in Civil3D 



Implementatie 



Implementatie 
bij AWV 

OTL toegepast 
 

 
DAVIE 

 

 

OTL-lib 

 

 

AIMS 



DAVIE  

Centraal concept:  

Aanlevering in het kader van een contract/opdracht 

Belangrijkste Use Cases 

As-Is opvragen door aannemer 

As-Built aanleveren door aannemer 

Verificatie door toezichter 

As-Built wijzigingen toepassen in het AWV Asset Information Management System (AIMS) 

OTL-gestuurd 

Multi-model  

inventaris (OTL) + inspectie (AIMS) + aanlevering (DAVIE) 

 

Data Aanlevering Verificatie en Informatie Extractie 



OTN Case 

Implementatiemodel (link) 

 

Aanlevering van Optisch Transport Netwerk 

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/optisch-transport-netwerk/


OTL-lib - Scope 

➔ Referentie-implementatie (Java-based) van een bibliotheek om OTL-gebaseerde 
toepassingen te bouwen OTL-gestuurd > OTL compliant 

➔ Definitie van het OTL metamodel  (OSLO metamodel) 

➔ Integratie van keuzelijsten in SKOS 
➔ Representatie en validatie van data conform het OTL 
➔ JSON en JSON-LD uitschrijven en lezen 
➔ Ondersteuning voor OTL evolutie  
➔ Multi-model ondersteuning 



OTL-lib - Metamodel 



OTL-lib - Model 



OTL-lib - OTN schema 

SQLite 



OTL-lib in DAVIE 

OTL en SKOS schema inlezen 

Interne representatie van assets 

Asset informatie valideren 

Asset informatie als JSON inlezen/schrijven (uitwisseling met EM-Infa) 

OTL evoluties verwerken 

 

Integratie van OTL in DAVIE met OTL-lib 



OTL-lib in AIMS  

Gaat OTL-lib gebruiken om 

OTL en SKOS schema inlezen 

OTL evoluties verwerken 

Asset informatie als JSON inlezen/schrijven (uitwisseling met DAVIE) 

 

 

Het AWV Asset Information Management System 



Vragen? 



Meer info 



Meer informatie over OSLO 
FAQ 

Handreiking 

Vlaamse URI-standaard 
PDF 

OTL model, diagrammen en andere artefacten: 

Test (link) en Productie (link) 

Achtergrond en bijkomende informatie 

Technische documentatie pdf (link) 

BIM@AWV link 

Algemene info en Nieuwsbrief 

Contactformulier voor alle vragen en opmerkingen 
Contactformulier (link) 

 

Online documentatie 

https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/#veelgestelde-vragen
https://informatievlaanderen.github.io/handreikingOslo/
https://data.vlaanderen.be/cms/VlaamseURI-StandaardVoorData_V1.0.pdf
https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/
https://wegenenverkeer.data.vlaanderen.be/
https://wegenenverkeer-test.data.vlaanderen.be/doc/implementatiemodel/master/html/OTL-TechnischeDocumentatie.pdf
https://wegenenverkeer.be/bim
http://bit.ly/OTLFeedback


Dank u en  
succes met uw BIM-project 

 
 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief 

www.wegenenverkeer.be/bim 


