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1 Inleiding 

Bedrijven en organisaties gebruiken veelal gedeeltelijk hun eigen terminologie en vaktaal voor het 
vastleggen van gegevens in databanken en systemen. Dit veroorzaakt problemen wanneer die gegeven 
geïntegreerd moeten worden met gegevens van andere partijen of wanneer interoperabiliteit tussen 
systemen gewenst is. Daarom ontwikkelen partijen, branche organisaties en standaardisatie-organisaties 
zoals ISO, IEC en CEN initiatieven om tot harmonisatie van terminologie in databanken te komen. 
  
CB-NL is een Nederlandse ‘conceptenbibliotheek’ voor de bouw en infra die een voorbeeld is van zo’n 
initiatief. Voorbeelden van standaardisatie van terminologie in bedrijven zijn OTL bij Rijkswaterstaat en 
OTL-Spoor bij Prorail. Ook zijn er diverse internationale terminologiestandaards ontwikkeld, zoals ISO 
15926-4 met een focus op de procesindustrie, ISO 16323 voor afvalwaterterminologie, enz. 

Dergelijke initiatieven kunnen samengevat worden als een streven om te komen tot een 
gemeenschappelijke taal voor gegevens in systemen, zowel binnen één taalgebied als voor communicatie 
over taalgrenzen heen, bijvoorbeeld met behulp van automatisch vertalen. Een computer interpreteerbare 
versie van een natuurlijke taal omvat echter meer dan alleen een vocabulaire, termenlijst of woordenboek. 
Zo’n taal moet ook een gestandaardiseerde zinsstructuur hebben, alsmede computer interpreteerbare 
zinsdelen omvatten om relaties tussen begrippen te kunnen uitdrukken.  

Geformaliseerde natuurlijke talen zoals Geformaliseerd Nederlands en Formalized English, ook wel 
Formeel Nederlands en Formal English genoemd, zijn zulke computer interpreteerbare talen voor 
toepassing in databases en gegevensuitwisseling. Die talen zijn gedefinieerd in een formele ontologie en 
hun vocabulaire is gedefinieerd in een formeel woordenboek dat de vorm heeft van een taxonomie (een 
subtype-supertype hiërarchie) en ontologie in de vorm van expliciete relaties tussen begrippen. 
Bijvoorbeeld, Formeel Nederlands is gedefinieerd in een die computer interpreteerbare ontologie die ook 
het ‘Gellish Formeel Nederlands Woordenboek’ omvat.  

Formeel Nederlands kan vervolgens gebruikt worden om er computer interpreteerbare en herbruikbare 
kennis in uit te drukken, in de vorm van verschillende kennisbibliotheken. Zulke kennisbibliotheken 
worden in het Engels ‘knowledge bases’ genoemd. Verder is Formeel Nederlands bedoeld om er ook 
informatie over individuele ontwerpen of bestaande objecten mee uit te drukken in de vorm van 
Informatiemodellen, zoals Bouwwerk Informatie Modellen (BIM). 

Dit document vormt een illustratie van het gebruik van Formeel Nederlands in combinatie met 
terminologie zoals in CB-NL of met bedrijfsspecifieke terminologie zoals in OTL Spoor. Het illustreert 
tevens hoe het Formeel Nederlandse woordenboek uitgebreid kan worden. Voor deze illustratie is als 
voorbeeld gekozen een integratie van drie modellen: een weg, een spoorbaan met een overweg en een 
stationsgebouw.  

2 Uitgangspunten (context) 

Het uitgewerkte voorbeeld betreft de beschrijving van een deel van een weg in een wegennet met een 
beperkt aantal rotondes. Die beschrijving is vastgelegd in de vorm van een informatiemodel (BIM) dat is 
uitgedrukt in Gellish Formeel Nederlands. 

De beschrijving van de weg omvat ook een paar capaciteitsgegevens waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is 
op basis van de gegevens in het model berekeningen van verkeersstromen te maken. 

Het model omvat het deel van wegennet ‘Wegennet 1’, zoals weergegeven in Figuur 1. 
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Figuur 1, Schema van een deel van Wegennet_1 

Het stuk weg (N5) loopt van rotonde 1 (R1) naar rotonde 2 (R2). Op rotonde 2 komen nog 2 wegen uit, 
de N51 en de N52. 

Weg N5 bestaat uit 2 rijbanen met elk 2 rijstroken en een middenberm. De N51 en de N52 zijn 
enkelbaans wegen.  

Voor het maken van berekeningen zijn relevant: 

- de intensiteit van de verkeerstroom op de wegen 

- de capaciteit van de wegen 

- de verdeling van de aanvoer en de afvoer van het verkeer op de rotondes 

Om een model in het Formeel Nederlands te kunnen uitdrukken moeten de benodigde begrippen 
(concepten) in het Formeel Nederlandse woordenboek aanwezig en gedefinieerd zijn. Die begrippen 
worden namelijk gebruikt voor het classificeren van de weg en zijn onderdelen en aspecten. 

De weg wordt beschreven als een deel van het Nederlandse wegennet, de wegen moeten uniek 
geïdentificeerd worden. 

De wegen worden beschreven door de wegbeheerder, deze hoeft niet de eigenaar van de weg te zijn. 

Werkwijze: 

Er wordt uitgegaan van een situatie waarbij het basis woordenboek onvoldoende begrippen en termen 
bevat. Daarom wordt allereerst beschreven hoe het woordenboek wordt uitgebreid met benodigde 
begrippen. Vervolgens wordt geïllustreerd hoe begrippen uit CB-NL en OTL Spoor worden ‘gemapt’ op 
het formele woordenboek. Daarna volgt een uitleg van het informatiemodel.  

Samenvattend: 

1 Toevoegen van begrippen aan de termenlijst, woordenboek en taxonomie 

a. begrippen en termen m.b.t. de weg 

b. begrippen en termen m.b.t. netwerk (voor de berekening) 

c. begrippen en termen voor de berekening 

2 Beschrijving van de wegennetwerk, de spoorwegovergang en het stationsgebouw, inclusief 
een referentie naar documenten en tekeningen. 

3 Beschrijving van verkeersstromen door het netwerk voor het maken van de berekeningen. 

4 Opvragen van gegevens en documenten met behulp van de Gellish Search Engine. 

De voorbeelden in dit document zijn weergegeven in een tabelformaat dat afgeleid is van het Gellish 
Expression Format. 

Het gehele informatiemodel is ook beschikbaar in de vorm van een tabel in het Gellish Expression 
Format die is vastgelegd als tabel in Excel. Die tabel kan ingelezen en bevraagd worden met behulp van de 
Gellish Search Engine. De tabel kan ook geconverteerd worden naar andere formaten zoals een 
RDF/XML formaat. 



 4 

3 Termenlijst, woordenboek en taxonomie 

Voor de beschrijving van het wegennet in Nederland of een deel ervan is het nodig in de vocabulaire van 
de formele taal termen op te nemen voor begrippen (concepten, soorten of typen van dingen, 
eigenschapen en activiteiten). Daarbij moeten de begrippen gedefinieerd zijn in het woordenboek, waarbij 
de begrippen in het woordenboek volgens de regels van Formeel Nederlands gerangschikt moeten zijn in 
de vorm van een taxonomie (een subtype-supertype hiërarchie). Dat betreft termen en begrippen voor het 
beschrijven van: 

- de fysieke onderdelen van het wegennet; de wegen, aansluitingen, rotondes e.d. 

- de samenhang van het wegennet; het netwerk 

- de verkeersstromen over het wegennet 

(Voor een volledig wegennet zijn ook andere begrippen nodig, zoals tunnel, viaduct, spoorwegovergang, 
kruising, verkeersbord, parkeerplaats, enz.) 

3.1 Wegennet 

3.1.1 Identificatie 

Alle individuele dingen en alle soorten worden in Formeel Nederlands gerepresenteerd door een unieke 
identificatie (UID) die bestaat uit een willekeurig volgnummer in een reeks die daarvoor gereserveerd is. 
Voor voorbeelden en testdoeleinden is de reeks 100-999 gereserveerd. In dit voorbeeld zullen voor nieuwe 
dingen nummers uit die reeks gebruikt worden, terwijl voor bestaande Formeel Nederlandse begrippen de 
UID’s uit het woordenboek gebruikt zullen worden. Bijvoorbeeld, het begrip met de naam ‘weg’ komt al 
in het woordenboek voor met UID 40153. 

3.1.2 Terminologie 

Ten behoeve van de herkenbaarheid en communicatie over de individuele objecten verdient het 
aanbeveling om een naamgevingsconventie te gebruiken. In dit voorbeeld gebruiken we de conventie dat 
individuele dingen aangeduid worden door een hoofdletter, gevolgd door een volgnummer. Bijvoorbeeld 
N51 is de naam van een individuele weg. 

Geformaliseerd Nederlands heeft als regel dat individuele objecten en hun namen pas onderdeel van de 
taal zijn als ze zijn gedefinieerd door een classificatierelatie met een soort of begrip dat in het formele 
woordenboek voorkomt in een uitbreiding daarvan. Aan die uitdrukking kan desgewenst een tekstuele 
omschrijving toegevoegd worden. Bijvoorbeeld het individuele object W-1 wordt aan Formeel Nederlands 
toegevoegd door de uitdrukking:  

N51 is geclassificeerd als een eenbaansweg die loopt van R2 naar R3 

. 
Op deze manier moeten alle individuele objecten aan de taal toegevoegd worden. Dat geldt ook 
activiteiten of processen en voor de eigenschappen van de objecten. Bijvoorbeeld: 

B_N51 is geclassificeerd als een breedte van het wegdek van N51 

 

Noot 1: De omschrijving in de vierde kolom is vrije tekst in natuurlijke taal en is alleen bedoeld als 
toelichting. Die tekst is niet bedoeld om door een computer geïnterpreteerd te worden. 

Noot 2: In bovenstaande voorbeelden zijn geen UID’s vermeld, zoals voor uitdrukkingen in Formeel 
Nederlands wel nodig is. 

3.1.3 Begrippen 

Begrippen worden gedefinieerd en toegevoegd aan Formeel Nederlands door ze te introduceren als een 
subtype van een (of meerdere) andere concepten, die hun supertypen genoemd worden. Bijvoorbeeld het 
begrip ‘weg’ en het begrip ‘rijbaan’ en ‘rotonde’ kennen een aantal subtypen (specialisaties of soorten). 
Bijvoorbeeld: 

- specialisatie naar aantal banen en rijstroken: 
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Feit 
UID 

Linker 
UID 

Naam van linker object 
Relatietype 

UID 
Naam van 
relatietype 

Rechter 
UID 

Naam van rechter 
object 

629 45291 eenbaansweg 1146 is een soort 40153 weg 

583 45282 tweebaansweg 1146 is een soort 40153 weg 

619 45429 
tweebaansweg met elk twee 

rijstroken 
1146 is een soort 45282 tweebaansweg 

 40002 toerit 1146 is een soort 45411 rijbaan 

 45433 afrit 1146 is een soort 45411 rijbaan 

 45420 tweebaansrotonde 1146 is een soort 44132 rotonde 

 45421 driebaansrotonde 1146 is een soort 44132 rotonde 

 45422 vierbaansrotonde 1146 is een soort 44132 rotonde 

- specialisatie van een weg naar constructie en geschiktheid wat betreft snelheid en capaciteit: 

Feit 
UID 

Linker 
UID 

Naam van linker object 
Relatietype 

UID 
Naam van 
relatietype 

Rechter 
UID 

Naam van rechter 
object 

613 229 gemeentelijke weg 1146 is een soort 40153 weg 

614 230 provinciale weg 1146 is een soort 40153 weg 

615 231 rijksweg rijstroken 1146 is een soort 40153 weg 

N.B. Deze laatste drie subtype worden aangeduid door gebruikelijke termen voor de bepaalde soorten wegen in Nederland. 
De termen (namen) voor die soorten zijn afgeleid van de partij die in de meeste gevallen de eigenaar is. Maar de definities van 
deze soorten wegen zijn onafhankelijk van die eigendom. 

Subtypen zoals hierboven weergegeven zijn moeten gedefinieerd zijn in het woordenboek van Formeel 
Nederlands voordat ze gebruikt mogen worden. De vorm waarin ze toegevoegd kunnen worden komt 
overeen met de manier zoals in de tabel hierboven. Als begrippen nog niet voorkomen in het 
woordenboek dan moeten ze toegevoegd worden 

Naast subtypen kunnen wegen bepaalde soorten rollen vervullen, zoals rollen in een eigendomsrelatie. Zulke 
rollen worden vaak verward met subtypen, maar rollen duiden geen andersoortige dingen aan, maar 
meestal slechts een bepaald soort gebruik van dingen, of een rol in een relatie, zoals een eigendomsrelatie. 
Rollen van wegen kunnen als volgt gedefinieerd worden: 

Feit 
UID 

Linker 
UID 

Naam van linker 
object 

Relatie-
type UID 

Naam van relatietype 
Rechter 

UID 
Naam van rechter 

object 

 105 gemeentelijke weg 1981 is een synoniem van 105 weg van een gemeente 

 106 provinciale weg  1981 is een synoniem van 106 weg van een provincie 

 107 rijksweg  1981 is een synoniem van 107 weg van het rijk 

 105 weg van een gemeente 6054 is per definitie eigendom van een 990062 gemeentelijke overheid 

 106 weg van een provincie  6054 is per definitie eigendom van een 700141 provinciale overheid 

 107 weg van het rijk  6054 is per definitie eigendom van een 700142 rijksoverheid 

 105 weg van een gemeente 5343 is per definitie een rol van een 40153 weg 

 106 weg van een provincie  5343 is per definitie een rol van een 40153 weg 

 107 weg van het rijk  5343 is per definitie een rol van een 40153 weg 

 105 weg van een gemeente 1146 is een soort 4906 eigendom 

 106 weg van een provincie 1146 is een soort 4906 eigendom 

 107 weg van het rijk 1146 is een soort 4906 eigendom 

 4906 eigendom 1146 is een soort 180170 rol 

N.B. de gebruikelijke termen voor de bovengenoemde rollen (bijvoorbeeld: ‘gemeentelijke weg’) zijn homoniemen van soorten 
wegen (zoals eerder beschreven). In Formeel Nederlands zijn die rollen en soorten dan ook verschillende begrippen met 
verschillende unieke identificatoren (UID’s). Daarom zijn ze voor de duidelijkheid in dit voorbeeld vervangen door 
synoniemen met minder gebruikelijke namen. Bijvoorbeeld de rol ‘rijksweg’ is vervangen door ‘weg van het rijk’.   
Bovendien zijn deze begrippen niet noodzakelijk voor de beschrijving van de eigendomsrelaties. De eigendommen wordt 
namelijk via de relaties van de soort <is eigendom van> al eenduidig gedefinieerd. Daarom zijn deze rollen in bijgaande 
Expressie Tabel niet in het model opgenomen. 
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3.2 Opmerkingen en vragen 

3.2.1 Eigendom 

De eigendom van een weg wordt aangegeven door de relatie ‘is eigendom van’. Dit is een relatie tussen 
een fysiek object en een eigenaar. 

3.2.2 Uiteinde van een weg of rijbaan 

Grote wegen hebben hectometerpalen en genummerde uitritten, deze objecten duiden aan dat deze wegen 
een begin en een einde hebben.  

Een weg of rijbaan heeft twee (of meer?) uiteinden. Deze beide uiteinden zijn fysieke objecten. Maar het 
begrip ‘uiteinde’ definieert geen richting. Om aan te geven welk uiteinde geldt als het begin en welke als 
het einde moet bedacht worden dat de begrippen begin en einde rollen zijn van een uiteinde. 

Een rijstrook kan bovendien invoegstrook of een uitvoegstrook hebben die ook uiteinden hebben 
waarvan de ene het begin en de andere het einde is. Daarbij hebben die stroken aansluitingen voor toe- en 
afritten hebben. 

 

 

 

 

In dit voorbeeld worden weguiteinden gespecificeerd en geclassificeerd naar hun rol als wegbegin of 
wegeinde. Het relatietype <heeft een rol als een> is gedefinieerd als een classificatie naar beoogde rol. 
Bovendien wordt aangegeven bij wel object de wegen beginnen en eindigen. Bijvoorbeeld: 

Feit 
UID 

Linker 
UID 

Naam van 
linker object 

Relatie-type 
UID 

Naam van 
relatietype 

Rechter 
UID 

Naam van 
rechter object 

 116 E5_1 1260 is een deel van 111 N5 

 116 E5_1 1588 
heeft een rol als 

een 
45438 wegbegin 

 114 R1 1505 is het beginput van 111 N5 

 
In bovenstaand voorbeeld wordt het begin en einde op twee manieren vastgelegd. Allereerst wordt het 
begin van weg N5 aangeduid als E5_1, waarbij dat punt de rol van wegbegin krijgt.. De coördinaten van 
dat punt kunnen nauwkeurig vastgelegd worden. De tweede manier van vastleggen staat op de laatste regel 
die aangeeft ook waar N5 begint, namelijk bij rotonde R1. Met alleen die laatste regel wordt het beginpunt 
minder nauwkeurig vastgelegd, maar voor bepaalde toepassingen is dat voldoende. De consistentie van de 
twee methoden van vastleggen kan geverifieerd worden door de regel dat E5_1 ook deel moet zijn van de 
rotonde R1 of dat een wegbegin (punt) verbonden moet zijn met een wegeind van een andere weg of met 
een uitgang van een rotonde of kruising. Dus een wegeinde moet direct of indirect een deel zijn van de 
twee objecten die het verbindt. 

Opmerking 

In principe zouden twee andere wijzen van modelleren mogelijk zijn: 

- de eigenaar zou als kenmerk van het fysieke object opgenomen kunnen worden 

- de eigenaar zou als specialiserend kenmerk van het fysieke object genomen kunnen worden. Deze 
wijze van modelleren zou leiden tot een  subtype van het fysieke object per type eigenaar en dat 
kunnen er veel zijn.  

Beide wijzen van modelleren zijn niet correct omdat een eigenaar een persoon of organisatie is en geen 
(subtype van) kenmerk. Personen en organisaties zijn bovendien geen aspecten of eigenschappen van 
wegen.  
Dit is tevens de reden waarom er geen specialisatie van de weg en rotonde naar eigendom gedefinieerd is. 

 

Opmerking 

Relaties die aangeven dat een weg begint bij … en een tweede relatie die aangeeft dat een weg eindigt bij ... 
duiden aan welk uiteinde de rol van begin en welk uiteinde de rol van einde heeft.  Om dat aan te duiden is 
het niet nodig om weguiteinden te specificeren. Die weguiteinden zijn wel nodig als referentiepunt voor het 
vastleggen van coördinaten. Hetzelfde geldt voor rijbaanuiteinden. 

 

 
Met ander woorden de eerste rol van de relatie is ‘wegbegin’, de tweede rol is ‘wegeinde’. 
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3.2.3 Gelden wegsegmenten als wegen? 

Als we een stuk weg tussen twee rotonden beschrijven betreft dat vaak een wegsegment als deel van een 
grotere weg. Kan een weg tevens wegsegment/wegdeel zijn van een (grotere) weg? 

Bijvoorbeeld, als de N57 van Amsterdam naar Groningen loopt dan wordt dat geheel geclassificeerd als 
een weg en dan wordt een bepaald stuk tussen twee rotondes bij Groningen geclassificeerd als een 
wegsegment.  

 

 

 

 

In dit voorbeeld is er een onderscheid gemaakt tussen een weg en een wegsegment als deel van een weg. 

4 Kennismodellen 

Naast definitiemodellen met definitie van begrippen die in het formele woordenboek thuis horen, kunnen 
kennismodellen gemaakte worden. In kennismodellen wordt kennis vastgelegd over mogelijke 
samenstellingen of eigenschappen en gedrag van objecten van bepaalde soorten. Die kennis wordt 
vastgelegd in de vorm van relaties tussen de begrippen. Kennismodellen kunnen opgenomen worden in 
een kennisbibliotheek. De kennis in kennismodellen kan (her)gebruikt worden bij het ontwerpen van 
objecten en processen. 

Kennismodellen kunnen gemaakt worden door mogelijkheden te specificeren als relaties tussen soorten 
dingen. Dergelijke kennismodellen kunnen hergebruikt worden, bijvoorbeeld bij het ontwerp van nieuwe 
individuele objecten en processen. Kennis over de mogelijke onderdelen van een weg en een rotonde 
betreft bijvoorbeeld dat een weg en een rotonde de volgende onderdelen (subdelen) kunnen hebben: 

Feit 
UID 

Linker 
UID 

Naam van linker 
object 

Relatie-
type UID 

Naam van relatietype 
Rechter 

UID 
Naam van rechter 

object 

 45411 rijbaan 1261 kan een deel zijn van een 40153 weg 

 43427 rijstrook  1261 kan een deel zijn van een 45411 rijbaan 

 45433 vluchtstrook 1261 kan een deel zijn van een 45411 rijbaan 

 45434 kantstrook 1261 kan een deel zijn van een 45411 rijbaan 

 45410 berm  1261 kan een deel zijn van een 45411 rijbaan 

 45415 weguiteinde  1261 kan een deel zijn van een 40153 weg 

 45411 rijbaan 1261 kan een deel zijn van een 44132 rotonde 

 45404 plein 1261 kan een deel zijn van een 44132 rotonde 

 45410 berm 1261 kan een deel zijn van een 44132 rotonde 

 40054 uitgang 1261 kan een deel zijn van een 44132 rotonde 

 

Dergelijke kennis kan gebruikt worden om individuele wegen, rotondes, enz. te ontwerpen. Bovendien 
kunnen er ook eisen gesteld worden door middel van relaties van het type <moet ...>. 

4.1 Kennis over een wegennet 

Een wegennet is een netwerk dat als onderdelen kan hebben: 

- objecten met de rol van knooppunt  
- objecten met de rol van verbindingen tussen knooppunten. 

Rotondes, kruisingen, viaducten, e.d. zijn objecten die de rol van knooppunt in een wegennet kunnen 
vervullen. De wegen zijn objecten met de rol van verbindingen tussen de knooppunten.   

Opmerking 

Het woord ‘deel’ duidt op een rol van iets ten opzicht van een geheel. Het is niet onmogelijk dat een weg 
een deel is van een weg. Of dat in de praktijk ook zo is ligt aan de conventies die in de praktijk gebruikt 
worden. 

 



 8 

Dus op een hoog niveau kan een wegennet beschreven worden door zijn structuur en op een lager niveau 
door zijn onderdelen. Bijvoorbeeld als volgt: 

Feit 
UID 

Linker 
UID 

Naam van linker 
object 

Relatie-
type UID 

Naam van relatietype 
Rechter 

UID 
Naam van 

rechter object 

 44132 rotonde 4714 kan als rol hebben een 45439 wegenknooppunt  

 44132 rotonde 1261 kan een deel zijn van een 40762 wegennet 

 45412 wegsegment 1261 kan een deel zijn van een 40762 wegennet 

 44132 rotonde 1407 kan een verbinding hebben met een 45412 wegsegment 

 40762 wegennet 1146 is een soort 370641 netwerk 

 45439 wegenknooppunt  1146 is een soort 553637 knooppunt 

 45440 toe- en afrit 1261 kan een deel zijn van een 44132 rotonde 

 45415 weguiteinde 1261 kan een deel zijn van een 45412 wegsegment 

 45440 toe- en afrit 1407 kan een verbinding hebben met een 45415 weguiteinde 

 

Verbindingen kunnen beschreven worden als afzonderlijke objecten, verbindingssamenstellingen 
genoemd. Een verbindingssamenstelling is een samenstelling van de delen die in de verbinding betrokken 
zijn. Bijvoorbeeld, een weguiteinde, verkeerslichten, meetlussen, een plein, enz. Dit is analoog aan 
andersoortige verbindingen. Bijvoorbeeld een verbinding in een elektrisch systeem, of in een pijpleiding 
waarin delen betrokken zijn zoals bijvoorbeeld: een pijpuiteinde, flenzen, een pakking, bouten en moeren 
of een las. 

Op een gedetailleerd niveau kan een wegennet vervolgens beschreven worden door verbindingsrelaties 
tussen objecten en ‘koppelingen’: 

rotonde kan verbonden zijn via een verbindingssamenstelling 
wegsegment kan verbonden zijn via een verbindingssamenstelling 
toe- en afrit kan een deel zijn van een verbindingssamenstelling 
weguiteinde kan een deel zijn van een verbindingssamenstelling 

4.2 Kennis over verkeersstromen en hun kenmerken 

Op basis van het de aspecten van de onderdelen van een netwerk kunnen bijvoorbeeld berekeningen 
uitgevoerd worden. De verkeerskundige theorie over verkeersafwikkeling is gebaseerd op 3 grootheden: 
verkeersintensiteit, verkeersdichtheid en snelheid. 

Voor een berekening betreffende de verkeersintensiteit zijn daarom de volgende begrippen nodig: 

- verkeersstroom is een soort stroom  

Een verkeersstroom is een (fysieke) stroom voertuigen. Een verkeersstroom kan een 
verkeersintensiteit als kenmerk hebben. 

- verkeersintensiteit is een soort frequentie  

De grootheid verkeersintensiteit (q) is een frequentie waarmee voertuigen een bepaalde plaats 
passeren. Het is gewoonlijk een aspect van een verkeersstroom. Een verkeersintensiteit wordt 
weergegeven op een schaal ‘aantal per tijdsperiode’. Mogelijke eenheden zijn 1/h, 1/d, enz.  
N.B. De eenheid kan ook aangeduid worden door een rol van de eenheid. Bijvoorbeeld: ‘aantal 
voertuigen per uur’. 

- verkeersdichtheid is een soort lineaire dichtheid  

De  verkeersdichtheid (k) is een aantal voertuigen per afstand. De eenheid is bijvoorbeeld 1/km, 
aantal voertuigen per km of per andere eenheid weglengte)  

- rijbaancapaciteit is een soort verkeersintensiteit  

Een rijbaancapaciteit is een verkeersintensiteit waarvoor een rijbaan is of wordt ontworpen. Een 
rijbaancapaciteit is dus gewoonlijk een aspect van een rijbaan.  
 
N.B. Een wegcapaciteit is moeilijk eenduidig te definiëren omdat de rijbaancapaciteiten verschillen 
kunnen zijn.  

- snelheid is een soort vectorgrootheid  
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Een snelheid (v) is een vectorgrootheid waarvan de grootte bepaald wordt door een afstand die in 
een tijdsperiode wordt afgelegd en die een richting heeft. Het is (in dit verband) gewoonlijk een 
kenmerk van een verkeersstroom. De eenheid is bijvoorbeeld kilometer per uur. 

Bij verkeersafwikkeling geldt de correlatie q = k * v.  

- verkeersafvoer is een soort verhouding 

Een verkeersafvoer is een verhouding (ratio) tussen de verkeersintensiteit op een afrit ten opzicht 
van de verkeersintensiteit op de rijbaan voor de afrit. Het is dus een verhouding tussen de aspecten 
van twee verschillende verkeersstromen. Het is gewoonlijk een kenmerk dat ervaren wordt door 
een rijbaan en door een afrit. 

- verkeerstoevoer is een soort verhouding 

Een verkeerstoevoer is een verhouding (ratio) tussen de verkeersintensiteit op een oprit ten opzicht 
van de verkeersintensiteit op de weg voor de oprit. 

Samengevat in een Gellish Expressietabel: 

Feit 
UID 

Linker 
UID 

Naam van linker 
object 

Relatie-
type UID 

Naam van relatietype 
Rechter 

UID 
Naam van 

rechter object 

 45414 verkeersstroom 1146 is een soort 730045 stroom  

 553898 verkeersintensiteit 1146 is een soort 550015 frequentie 

 240 verkeersdichtheid 1146 is een soort 553591 lineaire dichtheid 

 245 rijbaancapaciteit 1146 is een soort 553898 verkeersintensiteit 

 550042 snelheid 1146 is een soort 552195 vectorgrootheid 

 553897 verkeersafvoer 1146 is een soort 550033 verhouding 

 553896 verkeerstoevoer 1146 is een soort 550033 verhouding 

 

In een model met informatie over een weg kunnen de kenmerken van de voornoemde objecten 
opgenomen worden, alsmede de kenmerken die door die objecten ‘ervaren worden’.  

Bijvoorbeeld: 

weg  kan als aspect hebben een  wegcapaciteit  
weg kan als aspect ervaren een verkeersintensiteit 
verkeersstroom kan als aspect hebben een  verkeersintensiteit 

Weggebruik door verkeersstromen betekent dat er vele verkeerstransportprocessen plaats hebben. Elk 
daarvan is een verkeerstransport tussen twee knooppunten (waaronder ook knooppunten bij de opritten 
en afritten) waarin een verkeersstroom zich verplaatst van het beginknooppunt naar het eindknooppunt 
van een rijbaansegment.  

verkeerstransport is een soort transportproces 
verkeerstransport kan als faciliteit gebruiken een rijbaansegment 
verkeerstransport kan als onderwerp hebben een verkeersstroom 

De laatste twee relaties zouden samengevat kunnen worden via een kortsluitrelatie waarin het 
transportproces impliciet blijft (een kortsluitrelatie is een relatie die impliciet meerdere relaties omvat): 

verkeersstroom kan zich verplaatsen via een rijbaansegment 

5 Eisen voor soorten objecten 

Aan een weg of aan zijn onderdelen kunnen verschillende soorten eisen gesteld worden. Bijvoorbeeld de 
volgende eis voor een “onderbouw van een weg” (Rijkswaterstaat Weg-63 eis): 

“De restzettingsverschillen dienen 10 jaar na ingebruikname beperkt te blijven tot maximaal 0,05 m 
over 25 meter in langsrichting.” 

Deze eis geldt in het algemeen voor elke “onderbouw van een weg”, dus voor elk onderdeel van een weg 
dat als ‘onderbouw’ is geclassificeerd. 

In Formeel Nederlands kan dit gespecificeerd worden als: 
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onderbouw van een weg moet voldoen aan De restzettingsverschillen dienen 10 jaar na 
ingebruikname beperkt te blijven tot maximaal 
0,05 m over 25 meter in langsrichting. 

Deze Weg-63 eis kan al of niet ‘uitgemodelleerd’ worden. Daarbij worden begrippen in de tekst van de eis 
als afzonderlijke objecten benoemd en wordt de tekst omgezet naar een model door relaties tussen die 
begrippen te specificeren. Modellering van deze eis leidt bijvoorbeeld tot de volgende deeleisen: 

onderbouw van een weg moet als aspect hebben een 
restzettingsverschil over 25 meter 
in langsrichting na 10 jaar gebruik  

 

restzettingsverschil in 
langsrichting na 10 jaar gebruik 

is een soort 
restzettingsverschil sinds 
ingebruikname 

 

restzettingsverschil in 
langsrichting na 10 jaar gebruik 

moet een schaalwaarde 
hebben kleiner dan 

0,002 m/m 

 
Het zou kunnen zijn dat voor een aspect in verschillende contexten (bijvoorbeeld voor verschillende 
opdrachtgevers) verschillende eisen gelden. Dat zou dan als volgt gespecificeerd kunnen worden: 

 onderbouw van een weg moet als aspect hebben een restzettingsverschil over 
25 meter in langsrichting 
na 10 jaar gebruik  

 

context-1 restzettingsverschil over 25 
meter in langsrichting na 10 jaar 
gebruik 

moet een schaalwaarde 
hebben kleiner dan 

0,002 m/m 

context-2 restzettingsverschil over 25 
meter in langsrichting na 10 jaar 
gebruik 

moet een schaalwaarde 
hebben kleiner dan 

0,003 m/m 

 
Het zou ook kunnen zijn dat een aspect voor het ene type weg een andere eis geldt dan voor een ander 
type weg. In dat geval geldt de eis voor het aspect mits het bezit is van een bepaald type weg. Met andere 
woorden de eis geldt voor het aspect in een bepaalde rol. Dit kan als volgt gespecificeerd worden: 

linker object relatietype 
rol (intrinsiek 

aspect) 
rechter object (aspect)  

onderbouw van een weg 
type A 

moet als aspect hebben een 
verschil voor 
weg type A 

restzettingsverschil over 25 meter 
in langsrichting na 10 jaar gebruik  

 

onderbouw van een weg 
type B 

moet als aspect hebben een 
verschil voor 
weg type b 

restzettingsverschil over 25 meter 
in langsrichting na 10 jaar gebruik  

 

verschil voor weg type A 
moet een schaalwaarde 
hebben kleiner dan 

 0,002 m/m 

verschil voor weg type B 
moet een schaalwaarde 
hebben kleiner dan 

 0,003 m/m 

 
Als er vervolgens een deel van een bepaalde weg geclassificeerd wordt als ‘onderbouw van een weg’, dan is 
automatisch deze eis op dat deel van toepassing, zoals hieronder is geïllustreerd.  

6 Model van een deel van het Nederlandse wegennet 

Voor het beschrijven van een specifiek deel van het Nederlandse wegennet (Wegennet_1) worden de 
wegen en rotondes van een naam voorzien die uniek is binnen de ‘taalgemeenschap’ Nederlandse 
geografie. Voorbeelden van die namen zijn N5, N51 en N52. Overige namen zijn uniek binnen de 
taalgemeenschap ‘Provincie Groningen’, bijvoorbeeld R1 en R2. Deze taalgemeenschappen zijn wel 
expliciet vermeld in het bijgaande ‘Informatiemodel Weg’, maar zijn in dit document verder buiten 
beschouwing gelaten. 
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Figuur 2, Schema van het Wegennet_1 

Bij de beschrijving van de samenstelling van het wegennet behoort ook de beschrijving van het netwerk 
zelf. Het netwerk kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het berekenen van de  verkeersstromen in het 
netwerk. 

Samenstelling van (een deel van) het wegennet en vervolgens de bijbehorende uiteinden en uitgangen. 
Hiervoor wordt de relatietype <is een deel van> gebruikt. 

Aangeven wat de delen zijn (relatie met taxonomie) met de relatie <is geclassificeerd als>. 

Aangeven van de verbindingsrelaties tussen de delen met de relatie <is verbonden met>. 

Beschrijving van het wegennet: 

UID 
van 

linker 
object 

Naam van het linker 
object 

UID 
van 
feit 

UID van 
relatietype 

Naam van het 
relatietype 

UID 
van 

rechter 
object 

Naam van het rechter 
object 

110 Wegennet_1 501 1.225 is geclassificeerd als een 40.762 wegennet 

111 N5 503 1.260 is een deel van 110 Wegennet_1 

112 N51 504 1.260 is een deel van 110 Wegennet_1 

113 N52 505 1.260 is een deel van 110 Wegennet_1 

114 R1 506 1.260 is een deel van 110 Wegennet_1 

115 R2 507 1.260 is een deel van 110 Wegennet_1 

116 E5_1 508 1.260 is een deel van 111 N5 

117 E5_2 509 1.260 is een deel van 111 N5 

118 E51_1 510 1.260 is een deel van 112 N51 

119 E51_2 511 1.260 is een deel van 112 N51 

120 E52_1 512 1.260 is een deel van 113 N52 

121 E52_2 513 1.260 is een deel van 113 N52 

122 U1_1 514 1.260 is een deel van  114 R1 

123 U2_1 515 1.260 is een deel van  115 R2 

124 U2_2 516 1.260 is een deel van  115 R2 

125 U2_3 517 1.260 is een deel van  115 R2 

122 U1_1 518 1.487 is verbonden met 116 E5_1 

123 U2_1 519 1.487 is verbonden met 117 E5_2 

124 U2_2 520 1.487 is verbonden met 118 E51_1 

125 U2_3 521 1.487 is verbonden met 120 E52_1 

113 N52 536 1.225 is geclassificeerd als een 45.291 enkelbaansweg 

112 N51 537 1.225 is geclassificeerd als een 45.291 enkelbaansweg 

113 N52 538 4.907 is eigendom van  201 Gemeente Groningen 

111 N5 539 4.907 is eigendom van 202 het Rijk 

112 N51 541 4.907 is eigendom van 203 Provincie Groningen 

114 R1 542 1.225 is geclassificeerd als een 44.132 rotonde 

115 R2 543 1.225 is geclassificeerd als een 44.132 rotonde 

122 U1_1 544 1.225 is geclassificeerd als een 40.054 uitgang 

123 U2_1 545 1.225 is geclassificeerd als een 40.054 uitgang 

124 U2_2 546 1.225 is geclassificeerd als een 40.054 uitgang 

125 U2_3 547 1.225 is geclassificeerd als een 40.054 uitgang 

111 N5 558 1.225 is geclassificeerd als een 45.282 tweebaansweg 

116 E5_1 559 1.588 heeft een rol als een 45.438 wegbegin 
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117 E5_2 560 1.588 heeft een rol als een 45.439 wegeinde 

118 E51_1 561 1.588 heeft een rol als een 45.438 wegbegin 

119 E51_2 562 1.588 heeft een rol als een 45.439 wegeinde 

120 E52_1 563 1.588 heeft een rol als een 45.438 wegbegin 

121 E52_2 564 1.588 heeft een rol als een 45.439 wegeinde 

136 Onderbouw-N51 651 1.225 is geclassificeerd als een 45.418 onderbouw van een weg 

136 Onderbouw-N51 652 1.260 is een deel van 112 N51 

201 Gemeente Groningen 575 1.225 is geclassificeerd als een 990.062 gemeentelijke overheid 

202 het Rijk 576 1.225 is geclassificeerd als een 700.142 rijksoverheid 

203 Provincie Groningen 577 1.225 is geclassificeerd als een 700.141 provinciale overheid 

254 feiten over Wegennet_1 655 1.225 is geclassificeerd als een 970.178 verzameling feiten 

137 M5_1 665 1.225 is geclassificeerd als een 45.352 middenberm 

137 M5_1 666 1.260 is een deel van 111 N5 

114 R1 667 1.505 is het beginpunt van 111 N5 

115 R2 668 1.490 is het eindpunt van 111 N5 

115 R2 669 1.505 is het beginpunt van 112 N51 

115 R2 670 1.505 is het beginpunt van 113 N52 

116 E5_1 671 1.260 is een deel van 114 R1 

117 E5_2 672 1.260 is een deel van 115 R2 

118 E51_1 673 1.260 is een deel van 115 R2 

120 E52_1 674 1.260 is een deel van 115 R2 

 

N.B. De regels met de classificatierelaties definiëren de individuele dingen en vormen de termen en 
concepten die als ad hoc uitbreiding aan het Formeel Nederlandse woordenboek gelden.  

Het netwerk dat gebruikt wordt bij het maken van de berekeningen m.b.t. de verkeersstromen hoeft niet 
expliciet aangegeven of beschreven te worden omdat het al beschreven is in het wegennet. 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving van de verkeersstromen op het netwerk: 

UID 
van 

linker 
object 

Naam 
van het 
linker 
object 

UID 
van 
feit 

UID 
van 

relatie-
type 

Naam van het 
relatietype 

UID 
van 

rechter 
object 

Naam van het 
rechter object 

UID 
van 

UoM 
UoM 

126 S_N5 555 1.225 is geclassificeerd als een 45.414 verkeersstroom   

126 S_N5 656 4.668 bevindt zich op 111 N5   

127 S_N51 657 4.668 bevindt zich op 112 N51   

127 S_N51 556 1.225 is geclassificeerd als een 45.414 verkeersstroom   

128 S_N52 658 4.668 bevindt zich op 113 N52   

128 S_N52 557 1.225 is geclassificeerd als een 45.414 verkeersstroom   

126 S_N5 522 4.798 heeft als eigenschap 129 I_N5   

127 S_N51 523 4.798 heeft als eigenschap 130 I_N51   

128 S_N52 524 4.798 heeft als eigenschap 131 I_N52   

129 I_N5 552 1.225 is geclassificeerd als een 553.898 verkeersintensiteit   

130 I_N51 553 1.225 is geclassificeerd als een 553.898 verkeersintensiteit   

131 I_N52 554 1.225 is geclassificeerd als een 553.898 verkeersintensiteit   

131 I_N52 533 5.025 heeft op schaal als waarde 922.555 5000 570.387 1/h 

130 I_N51 534 5.025 heeft op schaal als waarde 924.229 10000 570.387 1/h 

129 I_N5 535 5.025 heeft op schaal als waarde 924.234 15000 570.387 1/h 

122 U1_1 525 4.798 heeft als eigenschap 132 A1_1   

Vraag:  

 Moet hier ook expliciet aangegeven worden dat de wegen en rotondes die deel zijn van wegennet_1 
tevens deel zijn van het gehele Nederlandse wegennet? 

Antwoord:  
Nee, want delen van delen zijn automatisch delen van het geheel. Dus het is voldoende om te specificeren dat 
Wegennet_1 een deel is van het Nederlandse wehgennet. 

 Het kan zijn dat delen van het wegennet (bijv. lichtmasten, vangrails, berm) niet van belang zijn voor de 
berekening van de verkeersstromen. Dat neemt niet weg dat het toch delen van het geheel zijn. 
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123 U2_1 526 4.798 heeft als eigenschap 134 A2_2   

124 U2_2 527 4.798 heeft als eigenschap 134 A2_2   

125 U2_3 528 4.798 heeft als eigenschap 135 A2_3   

132 A1_1 548 1.225 is geclassificeerd als een 553.897 verkeersafvoer   

133 A2_1 549 1.225 is geclassificeerd als een 553.897 verkeersafvoer   

134 A2_2 550 1.225 is geclassificeerd als een 553.897 verkeersafvoer   

135 A2_3 551 1.225 is geclassificeerd als een 553.897 verkeersafvoer   

134 A2_2 529 5.025 heeft op schaal als waarde 920.273 20 570.382 % 

135 A2_3 530 5.025 heeft op schaal als waarde 920.273 20 570.382 % 

133 A2_1 531 5.025 heeft op schaal als waarde 920.313 60 570.382 % 

132 A1_1 532 5.025 heeft op schaal als waarde 920.333 80 570.382 % 

 

7 Visualisatie van het informatiemodel 

Documentatie over Wegennet_1, zoals tekeningen en specificatiedocumenten kunnen in het model 
geïntegreerd worden. Dat geldt ook voor document en voor het informatiemodel in de vorm van een tabel 
in Gellish Expressie Formaat in een Excel spreadsheet vorm. De beschrijving hoe dat gebeurt valt buiten 
het bestek van dit document. Maar in een live demo is dat wel te zien. 

Het informatiemodel kan ingelezen worden in elk systeem dat Gellish geformaliseerde natuurlijke talen 
ondersteunt, zoals de Gellish Search Engine. Hieronder zijn een paar beeldscherm ‘printscreen’ copies 
gepresenteerd.  

Figuur 3 is een visualisatie van de compositie van het model van Wegennet_1 (UID 110) door gebruik van 
Gellish Search Engine. 
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Figuur 3, Samenstellingsstructuur van Wegennet_1 

Door te clicken op een van de getoonde objecten wordt dat object in beeld gebracht. Bijvoorbeeld 
rotonde R2 geeft het volgende beeld. 
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Figuur 4, Relaties met rotonde R2 

Verder clicken, bijvoorbeeld op uitgang U2_1 visualiseert het verkeersafvoerpercentage op die plaats, 
zoals de volgende figuur illustreert. 
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Figuur 5, Verkeersafvoer op uitgang U2_1 van rotonde R2. 

Deze printscreens illustreren dat het hele model bestaat uit een netwerk van relaties tussen objecten en 
aspecten van objecten. 

Ten slotte, als in figuur 3 op het document wordt geclickt waarin het Wegennet_1 beschreven is, dan 
wordt automatisch het betreffende document geopend, zoals geïllustreerd is in de volgende figuur. 
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Figuur 6, Document geïntegreerd in het semantische model. 

  

8 Automatisch vertalen 

Omdat alle begrippen en individuele objecten door een UID gerepresenteerd worden is het 
informatiemodel in feite taalonafhankelijk. Als een applicatie Gellish woordenboeken inleest in meerdere 
talen, dan kan het model weergegeven worden in elke beschikbare taal. De Gellish Search Engine kan dat 
demonstreren. 

9 Gebruik van CB-NL 

De conceptenbibliotheek voor de bouw in Nederland (CB-NL) bevat een aantal definities van begrippen 
die als gemeenschappelijke terminologie voor de bouw bedoeld zijn. 

Allereerst is nagegaan of het hierboven beschreven model ook met CB-NL gemodelleerd zou kunnen 
worden en wat daarvan de gevolgen zijn. 

Deze eerste stap is uitgevoerd door allereerst de benodigde begrippen en termen te spiegelen aan de 
begrippen in het Gellish Formeel Nederlands Woordenboek (FNW). Dit is gedaan door CB-NL weer te 
geven als Domeinwoordenboek in Formeel Nederlands. Daarbij is CB-NL als ‘taalgemeenschap’ benoemd 
en zijn CB-NL termen als synoniemen gerelateerd aan de termen uit het FNW. 
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De ‘mapping’ van een paar relevante begrippen is weergegeven in de onderstaande tabel. 

UID 
taalgem. 

Taalgem. 
UID 

concept 
CB-NL Naam 
van concept 

UID 
feit 

UID 
relatietype 

Naam van 
relatietype 

UID 
concept 

Naam van 
concept 

Omschrijving 

45.423 CB-NL 40.762 Wegennet 101 1.981 is een synoniem van 40.762 wegennet is een (Ding) 

45.423 CB-NL 45.291 Enkelbaansweg 
 

1.981 is een synoniem van 45.291 enkelbaansweg is een Weg en ... 

45.423 CB-NL 45.282 Dubbelbaansweg 102 1.981 is een synoniem van 45.282 tweebaansweg is een Weg en ...  

45.423 CB-NL 45.282 Rotonde 102 1.981 is een synoniem van 45.282 rotonde 
is een 

Gelijkvloers 
kruispunt en ... 

 

Voor CB-NL (Oktober 2014 proefversie) constateren we het volgende: 

- Slechts een beperkt aantal van de begrippen uit het informatiemodel werden gevonden in de 
Oktober 2014 versie van CB-NL (20 %). CB-NL was dus toen nog verre van volledig. 

- De namen van concepten in CB-NL beginnen allemaal met een hoofdletter en combinaties van 
woorden zijn aan elkaar geschreven. Dit is zeer ongebruikelijk in een Nederlands woordenboek. 
Het is bovendien verwarrend omdat in het Nederlands juist eigennamen met een hoofdletter 
geschreven worden. Dat visuele onderscheid tussen individuele dingen en soorten dingen 
verdwijnt hierdoor. Ook ontstaat er onnodig verschil met normale Nederlandse woorden, zoals 
‘Wegennet’ en ‘wegennet’ en ‘AutomatischeHalveOverwegbomen’ en ‘automatische halve 
overwegbomen’. Dit is bovendien overbodig voor de inhoud van databases. 

- Sommige begrippen zijn als meervoud vermeld, waar er geen reden is om ze niet in enkelvoud op 
te nemen. Bijvoorbeeld: Verkeersknooppunten, Verkeersstromen. 

- Door ontbreken van synoniemen in CB-NL is de kans dat een term gevonden wordt beperkt. Dit 
veroorzaakt dat de kans groot is dat onnodig veel begrippen als ontbrekend geregistreerd worden 
en er ten onrechte nieuwe begrippen gedefinieerd worden. 

- De subtype-supertype hiërarchie van CB-NL is nog niet geschikt voor de verificatie van de 
expressies en voor de overerving van kennis en eisen vanwege het ontbreken van zowel 
relatietypen als van domeinbeperkingen op relatietypen. 

- Het verschil tussen een informatiemodel in Formeel Nederlands zonder CB-NL en met CB-NL is 
minimaal, omdat CB-NL (nog) geen relatietypen definieert. Daardoor kan er met CB-NL alleen 
(nog) geen model gemaakte worden. Hierdoor is het enige verschil tussen een model in Formeel 
Nederlands met CB-NL en een zonder CB-NL dat alleen de termen die ook in CB-NL 
voorkomen vervangen worden door CB-NL termen (merendeels kleine letters vervangen door 
hoofdletters).  

Conclusie: 

CB-NL is bruikbaar, maar gebrekkig en nog verre van volledig. Integratie met Formeel Nederlands zou de 
toepassing aanzienlijk uitbreiden en versnellen. 
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