Afspraken Expertcommissie CBNL, dinsdag 23 januari 2018
Aanwezig: Hans Schevers, Bart Bink, Dik Spekkink en Henny Stolwijk
1. Mededelingen
Er is in BIM-loket afgesproken dat elke standaard een beheerder heeft en verder drie groepen:
de beheer commissie, de expertcommissie en de gebruikersgroep.
Dik zit hier bij de expertgroep vanuit zijn overkoepelende rol voor het BIM-loket. Hij kan geen
formele rol vervullen als secretaris of voorzitter van de expertgroep.
Het is ook van belang om naar de samenhang en de raakvlakken tussen de standaarden te
kijken.
2. Werkzaamheden uit projectplan 2017
Deze zijn nog niet helemaal afgerond, het meeste werk is echter wel gedaan.
- codering concepten nog verder afronden (ook de top) en kijken hoe dat uitwerkt in de
database (testen)
- de viewer zal daarna iets moeten worden aangepast, zodat de cbnl-concepten weer
bovenaan staan bij de zoekresultaten in cbnl.
- een gebruiker (Niels Hoffmann) laten meekijken
- beschrijving van de veranderingen
- splitsing van de CB-NL in meerdere linked datasets om herbruik van individuele
datasets te bevorderen
Eind februari moeten de laatste zaken worden opgeleverd.
Wat hebben we dan:
Een inhoud van CBNL die op veel kleine punten inhoudelijk is verbeterd.
Een anders gestructureerde database (onderwater), de inhoud die via de viewer wordt op de
zelfde wijze getoond als in het verleden.
Extra is een W3C compliant Triplestore (Database) met sparql-endpoint omgeving met daar
bovenop een webapplicatie waarin queries kunnen worden gesteld aaan de CB-NL. Hiermee
kan software direct (readonly) toegang verkrijgen tot de CB-NL en gebruikers via de
webapplicatie.
Deze Triplestore bevat niet alleen de CB-NL en de mappingen maar ook COINS2 datasets
zoals de resultaten van het OTL-BOR project: OTL-IMGEO, OTL-NEN3610, OTL-GeoSparql
en OTL-IMBOR. Tevens zijn de mapping naar CBNL ook aanwezig.
3. Vervolg in 2018
De triplestore kan uitgroeien tot een repository van rdf/owl OTL’s inclusief COINS2 OTLs.Denk
hierbij aan de OTL van RWS of Provincie Noord-holland, Gemeente Amsterdam, etc).
Het project PoC Zoeken en Vinden is nog in discussie over een vervolg.
Het project OTL-BOR wordt eind januari opgeleverd. Daarna moet worden gesproken over
een mogelijk vervolg.
Het volgende overleg is donderdag 15 maart 14.00-16.30 uur in Rotterdam.

