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Participatie en informatie

Geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen die….

• Concurreren op prioriteit, ruimte en kennis en capaciteit

• complexe keuzes vragen rondom inrichting van leefomgeving
vanwege strijdige aspecten zoals gezondheid, duurzaamheid, 
veiligheid, etc.

• Vragen om betrokkenheid van veel partijen zoals overheden, 
burgers, bedrijven, kennisinstellingen



Participatie en informatie

Werken we aan oplossingen…

• Participatie op basis van publieke waarden,

• Met een instrument dat een informatiebasis biedt aan alle 
betrokkenen,

• Om te komen tot open, eerlijke en inclusieve beeld-, oordeels- en 
besluitvorming.

• Zodat draagvlak in de samenleving ontstaat voor deze transities



Het instrument:  
digitale tweeling

Een slimme, dynamische, digitale representatie van fysieke leefomgeving (DTFL) met 
gebruikersvriendelijke visualisatie van bovengrond en ondergrond

1. Verbindt betrokkenen rondom de opgave

2. Verbeeldt huidige en gewenste fysieke leefomgeving met data, modellen en visualisaties

3. Stelt in staat om gevolgen van ingrepen door te rekenen, te voorspellen en te simuleren

4. Biedt inzicht zodat men sneller komt tot gedragen oplossingen en besluitvorming

5. Ondersteunt beheerders bij efficiënt beheer en onderhoud van fysieke objecten door effectieve 
monitoring



National Digital Twin

De optelsom van regionale, thematische dan wel stedelijke DTFL’s. Met elkaar 

verbonden. Nieuwe DTFL’s bouwen voort op ingrediënten van bestaande

De DTFL-infrastructuur maakt het delen van brondata, modellen en visualisaties 
mogelijk. Zij biedt:

- Toegang tot bronnen en services van data, modellen en visualisaties

- Zorgt voor ontsluiting van betrouwbaar geachte ingrediënten voor een DTFL

Het DTFL ecosysteem zorgt voor standaarden, keurmerken en best-practises om het 
gebruik van digitale tweelingen te borgen binnen een context van spelregels voor 
publieke waarden



Infrastructuur van digital twins

Infrastructuur volgens concept ‘system-of-systems’, systemen met systemen samenwerken:

• federatieve structuur voor data uitwisseling dataproducten

• data blijft in de bron

Stelsel afspraken & aansluitvoorwaarden

Maakt intersectoraal delen mogelijk



Infrastructuur digital twins

• Digitale tweelingen zijn tegelijk ‘consumenten’ en ‘producenten’ van data

• Consumenten: digitale tweelingen voor fysieke leefomgeving worden ontwikkeld met diverse typen data; 
geo-data ondergrond en data over milieu, infrastructuren, gebouwen en dynamische informatie(stromen) 
zoals verkeer, waterlopen, energiestromen, etc. 

• Consumenten: data van elkaar gebruiken voor ontwikkelen van digital twins als 3D visualisatie of met 
simulaties functionaliteit of voorspelmodellen

• Producten: data worden door organisaties verzameld en bewerkt en beschikbaar als een product; 
Kadaster, gemeenten, provincies, waterschappen en private en publieke infra-beheerders voor verkeer, 
vervoer, energie, riolering  

• Infrastructuur voor digital twinning: data uitwisseling, interoperabiliteit - producenten en consumenten

• Stelsel voor digital twinning: afspraken en voorzieningen nodig voor data uitwisseling 

• Referentie architectuur ontwerp infrastructuur voor digital twinning



• Hoogtebestand Nederland (AHN) 

• Kaarten met voormalige rivierlopen, gekarteerd en 

gedateerd door Universiteit Utrecht

Dataproducten:

• Kaarten met historische gegevens: voormalig sluissysteem 

kan oorzaak van vergroot risico op piping

• Draagkrachtkaart: draagkracht van ondergrond uit Atlas 

Natuurlijk Kapitaal 

• GeoTOP model: gegevens van ondergrond door Geologische 

Dienst Nederland TNO

• Kaart: zandfractie in bovenste 10 meter van ondergrond

• Optelsom dataproducten basis voor:

• 3D visualisatie in Digital twin “Lekdijk”

Organisaties leveren dataproducten conform 

aansluitvoorwaarden, daardoor Digital twin ‘lekdijk’ 

data naadloos consumeren, toepassing ontwikkelen 

en dataproduct(en) leveren

Samengesteld dataproduct:

Lekdijk voorbeeld

• Geometrie



• Digital twin Lekdijk

(Samengestelde) dataproducten: Nieuw samengesteld dataproduct:

• Verkeersmodel Lekdijk

• Optelsom dataproducten basis voor:

• Nieuwe digital twin “Lekdijk & mobiliteit ”

• Nieuw “Digital twin Lekdijk & verkeersmodel & verkeer 

slachtoffers”

Organisatie ontwikkeling “Digital twin Lekdijk” levert 

dataproducten conform aansluitvoorwaarden.

Daardoor Digital twin ‘lekdijk&mobiliteit’ data naadloos 

consumeren, toepassing ontwikkelen en samengesteld 

dataproduct leveren conform aansluitvoorwaarden

• Verkeer slachtoffers dashboard Lekdijk



https://www.geonovum.nl/over-

geonovum/actueel/consultatie-referentiearchitectuur-stelsel-

digitale-tweeling-fysieke



Referentie architectuur & bouwstenen architectuur

• Referentie architectuur Nationale Digital tweelingen infrastructuur nDFTL bevat:

• Richting & principes voor Bouwstenen architectuur

• Richting & principes voor Ontwerp- & constructie principes (H 5) en stelsel afspraken (H 6)

• Technische aansluitvoorwaarden, open standaarden en constructie principes voor digital twins

• Bouwstenen architectuur: project start architecturen PSA’s voor digital twin ontwikkeling in fieldlabs

• Bouwstenen architectuur: ontwerp voor federatieve componenten

Referentie

architectuur

Ontwerpprincipes 

infrastructuur

federatieve

componenten

ontwerp

Constructie principes

Stelsel afspraken

Digital Twin

ontwikkeling

Bouwblokken

architectuur

PSA
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Uitdagingen: realiseer een infrastructuur waarin

• regionale, thematische en stedelijke digitale tweelingen kunnen verbinden, optelsom/ 
overlay

• digitale tweelingen data gebruiken van andere organisaties, interoperabiliteit

• digitale tweelingen dezelfde ondergrond data gebruiken

• digitale tweelingen dezelfde semantiek en canonieke data objecten gebruiken

• beveiliging van persoonsgegevens geborgd is en vertrouwen, datasoevereiniteit

• ‘billing’ mogelijk is in marktplaats

In combinatie concepten zoals International Data Spaces, Gaia-X, Common Ground

Digitale tweeling infrastructuur data mesh concept

Datamesh concept biedt oplossingen voor uitdagingen Nationale Digital tweelingen infrastructuur



Data mesh concept 



Referentie architectuur data mesh concept 

Referentie architectuur nDFTL gebaseerd op data 
mesh concept

Datamesh heeft 4 hoofdprincipes:

1. Domein gericht decentraal data-eigenaarschap 
en architectuur

2. Dataproduct

3. Federatieve componenten in het stelsel

4. Federatieve governance



Data mesh concept 

1. Domein gericht decentraal data-eigenaarschap en architectuur

• Uitgangspunt: productowners/-provider van organisaties zijn verantwoordelijk voor dataproduct 
(eigenaarschap). Data mesh heeft decentraal belegde data-eigenaarschap 

• Bijvoorbeeld: Kadaster is verantwoordelijk voor dataproduct ‘BGT’, Kamer van Koophandel voor 
dataproduct ‘bedrijfsdata’ en Planbureau voor dataproduct ‘natuur’

• Datamesh is domeingericht ~ concept International Data Spaces, fysieke leefomgeving (referentie 
architectuur) Een data space, waarbinnen partijen samenwerken, er is géén eigenaar van data space. 
Data mesh concept gaat uit van een federatie van samenwerkende partijen in data space.

Data product 

eigenaar



Data product 

eigenaar

Digitale tweeling en data mesh concept – hoe? 

• Eigenaar/producent biedt (samengesteld) dataproduct aan infrastructuur “digital twin ecosysteem“

• Dataproduct aansluiten op infrastructuur voldoet (continu) aan ontwerpprincipes, 
aansluitvoorwaarden, stelselafspraken, verantwoordelijkheid producent

• Toegang, beveiliging dataproduct middels aansluiting federatieve componenten 

• Eigenaar/producent kan dataproduct 'open' beschikbaar stellen deelnemers van stelsel, of 'gesloten' 
voor gerechtigde gebruikers  

• Dataproduct heeft duiding gebaseerd op Europese-, landelijke datamodellen, ontologieën met elkaar 
verbonden middels canonieke data objecten die behoren tot referentiegrondslag/fundament 
(bijvoorbeeld basisregistraties) 

ontwerp principes





Data mesh concept 

3. Federatieve componenten in het stelsel

Data mesh concept heeft federatieve infrastructuur met netwerk mesh topologie. 

Federatieve componenten: zoeken & vinden van dataproducten, data wisselen, reguleren toegang tot 
dataproducten met identity-service in beveiligde omgeving

Concept GAIA-X referentie architectuur heeft federatieve componenten ontwikkeld voor infrastructuur:

• Federatieve catalogus
• Soevereine data uitwisseling
• Identiteit, authenticatie en autorisatie
• Vertrouwde data uitwisseling
• compliance

federatieve componenten komen in stelsel

Landbouw

Toegang/ 

monitor

IAM

logging

audit

Reusable

datamodel 

ontologie

Find

INDEX

FEDERATIE

Privacy & 

security

aansluiten 

beveiliging
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Data mesh concept 

4. Federatieve governance

In stelsel afspraken, aansluitvoorwaarden:

• Identiteit, toegang, beveiliging en vindbaarheid

• Toepassen (landelijke) ontologieën, semantiek, interoperabiliteit van data

• Beheer van federatieve componenten infrastructuur

Concept Gaia-X heeft vergelijkbaar “federated goverance” met ontwikkeling data als “asset” door 
gedecentraliseerde autonome organisaties

Data mesh concept is mesh topologie, vermaasd netwerk waarin dataproducten uitgewisseld worden 
tussen producenten en consumenten van data



2. Data product

ontwerp principes

Data product 

eigenaar
• Dataproduct bevat o.a. materiedata 

(operationele data, analytische data 
of modellen) inclusief metadata, 
semantiek, ontstaansgeschiedenis, 
kwaliteit, ‘houdbaarheid’ 

• Dataproduct kan door gebruikers –
onder bepaalde voorwaarden –
eenmalig of meerdere keren worden 
afgenomen

• Vindbaar (FAIR)

• Begrijpelijk

• Betrouwbaar

• Adresseerbaar

• Semantische 

interoperabiliteit

• Veilig toegankelijk

• Waardevol

• Soevereiniteit 

Data mesh concept 



“vindbaar”

Data product ontwerp principe 

Vindbaarheidsinformatie wordt verstrekt door het dataproduct zelf.

Vindbaarheid van dataproducten in nDTFL-stelsel gebeurt aan de bron. De individuele dataproducenten moeten 
de vindbaarheidsinformatie op een standaard manier delen. Elk dataproduct deelt continue zijn oorsprong, 
eigenaren, runtime-informatie zoals tijdigheid, kwaliteitsstatistieken, voorbeeldgegevenssets en informatie die is 
bijgedragen door de datagebruikers, zoals de belangrijkste gebruiksscenario's en toepassingen die door de 
gegevens mogelijk worden gemaakt. De vindbaarheidsinformatie van een dataproduct is opgenomen in een 
federatieve catalogus en index en deze kan bevraagd worden door datagebruikers (consumenten).

Constructieprincipes:

• Gestandaardiseerde metadata OWMS; Dublin Core; ISO19115; 19131; DCAT;GDAT

• Datacube

• Shacl

• Metamodel informatiemodellering (MIM) voor informatiemodellen 

• …



“begrijpelijk”

Data product ontwerp principe 

Het dataproduct is zelfbeschrijvend.

De semantiek van dataproduct is inzichtelijk, zoals de begrippen, definities, relaties, waardelijsten, etc. 
Naast begrip van de semantiek, moeten datagebruikers begrijpen hoe de gegevens aan hen worden 
gepresenteerd. Inzichtelijk is hoe datagebruikers toegang hebben, hoe ze de data syntactisch kunnen 
opvragen, welke SQL-query’s ze kunnen ze uitvoeren en hoe ze de data-objecten kunnen lezen. Dit gaat 
idealiter vergezeld van voorbeelddatasets en voorbeeldcodes. Het moet eenvoudig zijn om als 
datagebruiker ervaringen te delen die weer zorgen voor betere ondersteuning op bruikbaarheid.

Constructieprincipes:

• BegrippenXL

• SKOS

• NEN-EN-ISO- 19110; ISO 19103; ISO 19109



“Betrouwbaar en waarheidsgetrouw”

Data product ontwerp principe 

Elk dataproduct heeft Service Level Objectives (SLO's) die een acceptabel kwaliteitsniveau garanderen en 
worden nageleefd door de dataproduct eigenaar.

Een SLO omvat onder meer: Interval van verandering; Actualiteit; Volledigheid; Statistische vorm van 
gegevens; Ontstaansgeschiedenis – de datareis; Datakwaliteit (inzichtelijk volgens een generiek (landelijk) 
datakwaliteit framework); Precisie en nauwkeurigheid in de loop van de tijd; Operationele kwaliteiten. 
Hoe beter de data-eigenaar deze gegevens bij zijn dataproduct vastlegt, bijhoudt en beheert, hoe meer 
vertrouwen de datagebruikers zullen hebben in het dataproduct zelf. De SLO is op termijn zodanig 
gestandaardiseerd dat de tooling van een afnemende partij deze als code kan lezen.

Constructieprincipes:

• …



“Adresseerbaar”

Data product ontwerp principe 

Een dataproduct moet een vast en uniek identificatie hebben voor de datagebruiker om het handmatig of 
vanuit software te kunnen openen.

Een uniek identificatie moet de dynamische aard van de data en de mesh-topologie ondersteunen. Het 
moet aspecten omvatten van dataproducten die continu kunnen veranderen en tegelijkertijd de 
continuïteit van het gebruik ondersteunen. Semantische interoperabiliteit

Constructieprincipes:

• Unieke Object Identificatie UOI code Unieke Object Identificatie | Geonovum

• …



“semantische interoperabiliteit ”

Data product ontwerp principe 

De dataproducten moeten zoveel als mogelijk met elkaar inhoudelijk combineerbaar kunnen worden.

De mogelijkheid om data te correleren/in samenhang over domeinen heen in een gedistribueerde data-
architectuur te gebruiken. De sleutel voor semantische interoperabiliteit van data tussen domeinen is het 
volgen van standaarden en harmonisatieregels, die het mogelijk maken om gegevens over domeinen 
heen zinvol in samenhang te bevragen.  

Constructie principes:

• WG584

• (Knowledge) graphs – bijvoorbeeld “SAREF” SAREF Portal (etsi.org)

• Servicegerichte architectuur API strategie en design rules: API design rules en API strategie

• open standaard WMS & WFC; NEN 3610 Basismodel Geo-informatie; ISO 19136: GML; ISO19119

• open standaarden CityGML en CityJSON

• open standaarden JSON-LD, SparQL op basis van RDF of OWL.



“veilig toegankelijk”

Data product ontwerp principe 

De dataproducten moeten zoveel als mogelijk met elkaar inhoudelijk combineerbaar kunnen worden.

Aan dataproducten worden gesteld eisen gesteld t.a.v. de beveiliging van persoonsgegevens. De 
dataproducent is transparant ten aanzien van de verwerking (verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en verspreiden) van persoonsgegevens 
teneinde met voldoende zekerheid vast te kunnen stellen of wordt voldaan aan de wettelijk gestelde 
eisen ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Dit geldt ook voor algoritme, 
voorspelmodellen die toegepast worden in dataproduct. Vaste en zelflerende algoritmen worden 
uitgelegd.

Constructie principes:

• Wetgeving Awb en AVG/BIO (DPIA van dataproduct)

• Richtlijn voor het toepassen van algoritmen door overheden Richtlijnen voor het toepassen van algoritmen door overheden 

en publieksvoorlichting over data-analyses. | Richtlijn | Rijksoverheid.nl

• Vanaf 2023: AI-act van toepassing



“datasoevereiniteit”

Data product ontwerp principe 

Een natuurlijk persoon of bedrijf is in staat om volledig zelf te bepalen wat er met zijn gegevens gebeurd 
in de dataproducten. Het International Data Spaces-initiatief heeft een referentiearchitectuurmodel voor 
dit doel ontwikkeld met specifieke benodigde functionaliteit en capaciteit en gerelateerde aspecten, 
inclusief vereisten voor veilige en vertrouwde gegevensuitwisseling in bedrijfsecosystemen. 
Datasoevereiniteit gaat over het vinden van een balans tussen de noodzaak om je gegevens te 
beschermen en de noodzaak om iemands gegevens met anderen te delen.  

Constructie principes:

• IDS Reference Architecture Model 3.0 (april 2019) 

• OPEN DEI Position Paper Design Principles for Data Spaces (april 2021)

• ...



“datakwaliteit”

Data product ontwerp principe 

De kwaliteit van de data die beschikbaar wordt gesteld vanuit een dataproduct wordt door de producent 
actief gemonitord en continu verbeterd. De norm van datakwaliteit is in overeenstemming met de eisen 
die vanuit de datagebruikers (consumenten) en wetgeving worden gesteld. Datakwaliteit sluit daarmee 
aan op het proces waarbinnen het gebruik gegenereerd wordt en waarbinnen het gebruikt wordt.

Constructie principes:

• datakwaliteit framework voor beheersing van datakwaliteit

• De syntactische correctheid en de integriteit van data worden bewaakt  

• De kwaliteitseisen van data worden aangeven door datagebruikers. Kwaliteitsnormen worden 
afgesproken en vastgelegd de SLO (Service Levering Overeenkomst)

• Datakwaliteit wordt door producten regulier gerapporteerd en datakwaliteit inzichtelijk aangeboden in 
federatieve datacatalogus, aangeduid met een kwaliteitslabel 

• ...



BIJLAGEN



2. Data product ontwerp principes

• Vindbaar (FAIR) = Content (DCAT, ShacL..)

• Begrijpelijk = Concept (Begrippen, Thesaurus, 

SKOS,…)

• Betrouwbaar = Community of Trust 

• Adresseerbaar = Context 

• Semantische interoperabiliteit = Communication

• Veilig toegankelijk = Community of Trust 

• Waardevol

• Soevereiniteit 

Data mesh concept 



Vervolg referentie architectuur

• Vervolgstappen:

• gezamenlijk met fieldlabs én leveranciers ontwikkelen:

• Hoofdstuk 5 constructie principes aansluiten digital twins op infrastructuur

• Hoofdstuk 6 stelsel afspraken aansluiten digital twins op infrastructuur

• Bouwstenen architectuur gerelateerd aan hoofdstuk 5 constructieprincipes
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