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Linked Data, wat kun je ermee?

Deel II: Linked Open Data voor de AtlasOpen 



Memo: de atlas in vogelvlucht

Portaal

Kaarten
● gemeentes
● provincies
● landelijk

Achtergrondinformatie Thema’s

Bijsluiters



De atlas is in bewegingDe atlas is in beweging



Van website naar linked open data portaal
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Open data, application programming interfaces



Ontwikkelingen Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

● raadplegen van informatie over de fysieke leefomgeving

● gebruiker centraal

● mogelijk hergebruik van de dienst

● gegevens over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving op een bepaalde locatie

● zoeken

● inzien

● downloaden

Leefomgeving centraal



Ontwikkelingen

● Download kaartgegevens - verdere bewerking, analyse, presentatie

● API - hergebruik atlas gegevens in andere systemen

● Eenvoudiger zelf atlas sites maken - thema’s, bijsluiters, opmaak

● Linked data



Atlas API - application programming interface

● toegang tot atlas informatie vanuit andere applicaties

● thematische informatie

● bijsluiters

● metadata van de bronhouder (NGR)

● links naar Meer Weten

● voorbereid op meertaligheid

● eenvoudige toegang door REST/JSON interface



API voorbeeld: opvragen thema’s voor Atlas Natuurlijk Kapitaal



Doorlinken naar indicatoren



Doorklikken naar bijsluiter



Zelf atlas context toevoegen
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Linked data - hoeveel sterren is de atlas

zie: http://5stardata.info/en/

Atlas?



Atlas: van open data naar linked open data

1. Data selecteren

2. Data voorbereiden

3. Data modelleren 

4. Schema definiëren

5. Data converteren

6. De organisatie eromheen

7. Metadata toevoegen

8. Publiceren

9. Data doorlinken



Linked data - stappen voor de atlas

● Toevoegen semantiek, stelselcatalogus

● Ontsluiten atlas data als linked data

● Linken van atlas content naar andere linked data

● Bijvoorbeeld DSO informatiehuizen

● Geavanceerd zoeken, SKOS



Feedback welkom

Ideeën,  hulp, wensen zijn welkom voor het verder vormgeven van de Atlas API

en verder uitwerken van Linked Data concepten voor de atlas.

Zie www.atlasleefomgeving.nl voor contactgegevens of

reinold.pasterkamp@geodan.nl 

http://www.atlasleefomgeving.nl



