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Inleiding 1  
 

1.1 Context 
Het in april 2011 ondertekende Bestuursakkoord Water, een samenwerkingsovereenkomst tussen het Rijk 

en de decentrale overheden, beoogt op diverse manieren te komen tot een doelmatiger 

waterbeheer. Eén van de zaken die expliciet in het bestuursakkoord worden genoemd, is het efficiënter 

vormgeven van de verzameling, ontsluiting en uitwisseling van informatie. In dit kader heeft het 

Informatiehuis Water de opdracht gekregen te komen tot een gemeenschappelijk dataprotocol voor 

de watersector. 

 

Het inzicht dat samenwerking kan leiden tot kostenbesparing en kwaliteitsverbetering is niet nieuw. In 

2005 besloten diverse overheidsinstanties en kennisinstellingen hun kennis en kunde te bundelen in een 

nieuw landsdekkend hydrologisch instrumentarium, het NHI. Het opbouwen van dit model bracht de 

urgentie naar voren van de behoefte aan afspraken over de uitwisseling van gegevens en inzicht in de 

kwaliteit van deze gegevens. In lijn met het Bestuursakkoord Water willen de stuur- groep NHI, de 

STOWA en het Informatiehuis Water deze afspraken nu vormgeven door standaardisatie en 

professionalisering van oppervlaktewatermodellering. 

 

Het dataprotocol voor de watersector bestaat uit verschillende onderdelen: 

1. Het algemene deel van het dataprotocol gaat over goed gegevensbeheer en het gebruik van 

de Aquo-standaard. 

2. Een ander belangrijk onderdeel is een open data-beleid voor de watersector. Hoe ver willen de 

waterschappen gaan met open data? Om hierover te beslissen wordt een notitie ingebracht 

bij de Unie van Waterschappen.  

3. Als concrete uitwerking van het dataprotocol heeft het Informatiehuis Water, in samenspraak 

met een aantal waterschappen en Rijkswaterstaat opdracht gegeven voor een ‘data- 

protocol oppervlaktewatermodellering’. In voorliggend rapport zijn de resultaten van deze 

opdracht bij elkaar gebracht. 
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1.2 Doel 
Het doel van het project is te komen tot een algemeen bruikbare definitie van een gegevensset voor 

de modellering van oppervlaktewaterkwantiteit, inclusief een beschrijving van de afleiding van de- ze 

gegevens uit de basisregistraties en andere kernregistraties van waterschappen, Rijkswaterstaat en 

eventuele andere overheden. Uitgangspunt voor de definitie is de bestaande Aquo-standaard, 

waarop zoveel mogelijk wordt aangesloten. 

De definitie van de gegevensset is afgebakend tot zogenaamde eendimensionale stroming, dat wil 

zeggen dat het water zich overwegend in één richting beweegt. Voor twee- en driedimensionale 

modellen zijn deze gegevens, en de afleiding daarvan uit basisbestanden, ook van toepassing, naast 

aanvullende gegevens uit andere bronnen. Ook gerelateerde monitoringdata – waterstanden, 

stroomsnelheden en debieten – maken geen deel uit van de gegevensset. 

Als tweede onderdeel van het project wordt gevraagd een concreet advies te formuleren over hoe de 

uitwisseling van gegevens tussen brondatahouders, waterbeheerders, en gebruikers nu en in de 

komende jaren optimaal en doelmatig vormgegeven kan worden. 

Een constatering hierbij is dat de kwaliteit van de gegevens – accuraatheid, actualiteit – op dit moment 

per waterbeheerder of gegevenssubset erg kan variëren. Behalve een beschrijving van de optimale 

situatie wordt daarom ook een aantal opties geschetst voor het op orde brengen van de 

basisgegevens. 

 

1.3 Leeswijzer 
In dit rapport zijn de resultaten van het project bij elkaar gebracht. Na een toelichting van diverse 

begrippen en definities in Hoofdstuk 2 wordt in Hoofdstuk 0 de afleiding beschreven van basisgegevens 

naar modelinvoer. Hoofdstuk 4 presenteert vervolgens een datamodel oppervlaktewater- kwantiteit. 

Het gaat dieper in op de gegevens die de waterbeheerders zelf beheren en hun onderlinge 

verbanden. In dit hoofdstuk is een aantal wijzigingen geformuleerd op de Aquo-standaard. Hoofdstuk 5 

tenslotte bevat het implementatieadvies: een stappenplan om ervoor te zorgen dat het gedefinieerde 

datamodel optimaal bijdraagt aan doelmatig waterbeheer.   
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2 Begrippen en definities 
Het dataprotocol oppervlaktewater bevindt zich op het snijvlak van twee werelden – hydrologie en 

data-architectuur – met elk een eigen jargon. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste begrippen en 

definities toegelicht. 

2.1 Kern- en basisregistraties 
2.1.1 Kernregistratie 

Een kernregistratie is een buiten de processystemen beheerde gestandaardiseerde 

gegevensverzameling met gegevens die voor meervoudig gebruik in aanmerking komen. 

De basisgedachte achter een kernregistratie is dat elk gegeven één keer wordt opgeslagen. Een toe- 

passelijk voorbeeld is de ligging en afmeting van een waterkering. Deze informatie wordt in diverse 

(primaire) processen bij een waterschap gebruikt – watersysteembeheer, vergunningverlening, 

handhaving, calamiteitenzorg. Al deze processen beheren deze gegevens niet zelf, maar maken 

gebruik van dezelfde set gegevens, die via een centraal GIS-systeem ontsloten worden. 

2.1.2 Basisregistratie 

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen kernregistratie met daarin 

gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader 

onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken (Ref. 14). 

Op dit moment zijn er 13 basisregistraties aangewezen: 

• Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); 

• Handelsregister; 

• Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), deze bestaat uit 2 basisregistraties; 

• Basisregistratie Topografie; 

• Basisregistratie Kadaster; 

• Basisregistratie Voertuigen (kentekenregistratie); 

• Basisregistratie lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen; 

• Basisregistratie Inkomens; 

• Basisregistratie Onroerende Zaken; 

• Registratie Niet Ingezetenen; 

• Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT); 

• Basisregistratie Ondergrond (BRO). 

Nog niet alle basisregistraties zijn gerealiseerd. In Fig. 1 is de samenhang tussen de basisregistraties 

weergegeven. 

De basisregistraties zijn in twee opzichten van belang voor oppervlaktewatermodellering: 

· Een aantal basisregistraties bevat nu of na oplevering een belangrijk deel van de benodigde 

gegevens voor oppervlaktewatermodellen. Het gaat hierbij vooral om de Basisregistratie 

Topografie, de BGT en de BRO. 

· Omdat de basisregistraties verplicht zijn voor alle overheden, gestandaardiseerd en lands- 

dekkend, gaat er een grote mate van uniformering uit van het proces van realisatie van de 

basisregistraties. 
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BGT 

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) 

digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, 

spoorlijnen en groen op een eenduidige manier vastgelegd. Deze kaart is in 2020 klaar. Vanaf dat 

moment kunnen alle overheden deze gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen. Bij- 

voorbeeld voor het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, 

het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes. In feite is 

de BGT een digitaal bestand met actuele gegevens over de inrichting van Nederland. De BGT wordt 

ontwikkeld door de overheid. Voor de concrete realisatie werken verschillende overheidsorganisaties 

intensief samen. De BGT is een onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken 

eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te 

slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw 

inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig. (Ref. 15). 

 

Fig. 1 Overzicht van basisregistraties (Ref.14) 
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BRO 

BRO staat voor Basisregistratie Ondergrond. BRO is een van de Geo-basisregistraties van het ministerie 

van Infrastructuur en Milieu. Deze basisregistratie gaat naar verwachting vanaf 1 januari 2015 in gebruik. 

BRO bevat gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw, de onder- grondse 

infrastructuur en gebruiksrechten. In de BRO zal naast de registratie Data en Informatie van de 

Nederlandse Ondergrond (DINO) van TNO ook het Bodem Informatie Systeem (BIS) van Alterra worden 

opgenomen. In een later stadium worden mogelijk gegevens over archeologie en milieukwaliteit aan 

BRO toegevoegd (Ref. 13  

2.1.3 Legger en beheerregister 

Een legger is een register, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, 

afmeting en constructie moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop 

de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. (Art  

5.1 Waterwet). 

Aanvullend geldt voor waterschappen dat zij onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen 

vastleggen in de legger (Art 78 Waterschapswet). 

Het beheerregister is een vergelijkbaar register, maar hierin wordt de feitelijke toestand van het 

watersysteem en de waterkeringen vastgelegd. Alleen het beheerregister voor de waterkeringen is 

wettelijk verplicht. In de praktijk hebben alle waterschappen ook een beheerregister voor het water- 

systeem. 

2.2 Standaarden 
Standaarden, in de context van digitale gegevensuitwisseling, richten zich op het uitwisselen van kennis 

en informatie tussen overheden onderling én tussen overheden, bedrijven en burgers. Het doel van 

standaarden is deze uitwisseling efficiënt en zonder ruis te laten verlopen. 

Standaarden zijn vastgelegd in specificatiedocumenten. Het bestaat vaak uit een datamodel, ook wel 

informatiemodel genoemd, waarin de definities van de gegevens zijn opgenomen en hun onderlinge 

relaties, en een uitwisselformaat, dat beschrijft hoe de gegevens overgedragen moeten worden. In de 

praktijk gaat het meestal om een bestandsformaat (xml, csv, …) en de indeling van deze bestanden. 

Zie ook Fig. 2. 

 

 

 

Fig. 2 Informatiemodellen zijn abstracties van de werkelijkheid 
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In Nederland zijn open standaarden de norm. Het begrip ‘open’ heeft betrekking op het 

standaardisatieproces. Het gaat daarbij om laagdrempelige beschikbaarheid van documentatie, 

geen hindernissen op basis van intellectuele eigendomsrechten (bijv. geen patent royalty’s), 

inspraakmogelijk- heden, en onafhankelijkheid en duurzaamheid van de standaardisatie-organisatie. 

De rijksoverheid beheert twee lijsten van open standaarden: 

• De gangbare of aanbevolen standaarden. Op deze lijst zijn vooral ICT-gerelateerde 

standaarden te vinden: HTML, XML, CSS, IMAP 

• Verplichte open standaarden. De Aquo-standaard is een verplichte standaard. Andere 

verplichte standaarden: basismodel Geo-informatie (NEN 3610), protocol data-

uitwisselingbodemgegevens (SIKB0101), maar bijvoorbeeld ook PDF 1.7 en JPEG. 

2.2.1 Inspire 

De Europese richtlijn ‘Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)’ heeft 

tot doel de beschikbaarheid, kwaliteit, organisatie, toegang tot en uitwisseling van geo-informatie in 

Europa te verbeteren (Ref 6). 

In een notendop verplicht de Inspire-richtlijn de Europese lidstaten geo-informatie over 34 thema's, 

waaronder hoogte, bodemgebruik, landgebruik en overheidsdiensten, te voorzien van metadata, te 

harmoniseren en beschikbaar te stellen via het Inspire-portaal volgens leveringsvoorwaarden die het 

gebruik niet onnodig belemmeren. 

Inspire zorgt ervoor dat geo-informatie van goede kwaliteit beschikbaar, vindbaar en bruikbaar is en 

dat de inhoud ervan, ook over de landsgrenzen heen, op elkaar is afgestemd. Hiervoor wordt een 

netwerk ingericht dat bestaat uit een Europees en nationale internetportalen en netwerkdiensten. Via 

dit Inspire-netwerk krijgen niet alleen overheden, maar ook burgers en bedrijven toegang tot de geo-

informatie. 

De Inspire-richtlijn is in 2009 in de Nederlandse wet vastgelegd. Er is een stappenplan opgesteld 

waarmee de gehele Nederlandse overheid uiterlijk in 2015 aan de Europese richtlijn voldoet. De 34 

thema’s zijn in drie groepen ingedeeld: Annex I, II en III. Zie Tabel 1 en voor een compleet over- zicht 

Ref. 17.  

Tabel 1 Data onder de Inspire-richtlijn 

 

Waterbeheerders zijn voor meerdere thema’s geheel of gedeeltelijk dataprovider. Dit houdt in dat men 

verantwoordelijk is voor de inwinning en het beheer van specifiek omschreven data. Voor overheden in 

Nederland die dataprovider zijn van ruimtelijke gegevens die onder Inspire vallen, geldt dat zij 
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gefaseerd de gegevens moeten voorzien van metadata, harmoniseren, beschikbaar stellen via het 

Inspire-portaal en leveren volgens leveringsvoorwaarden die het gebruik niet onnodig belemmeren. 

Voor de thema’s in Annex I en II is in 2010 de metadata beschikbaar gesteld. De geharmoniseerde 

data voor annex I is  in 2011 beschikbaar gesteld en moet voor Annex II in 2014 beschikbaar worden 

gesteld. De metadata van thema’s in Annex III moet uiterlijk 2013 zijn ontsloten. Hierbij kan gesteld 

worden dat de data in Annex I verregaand geharmoniseerd moeten worden. De strikte regels nemen 

af voor thema’s in Annex II en zijn het minst vergaand in Annex III. 

De gegevens die voor oppervlaktewatermodellering van belang zijn vallen grotendeels onder het 

thema Hydrografie in Annex I. 

2.2.2 NEN3610 

Het basismodel NEN3610 is de nationale standaard voor het vastleggen en uitwisselen van geo- 

informatie. Het bevat termen, definities, relaties en algemene regels voor de uitwisseling van informatie 

over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten (Ref. 8). 

De NEN3610 norm is een kaderstellende standaard, die voor praktisch gebruik moet worden uitgewerkt 

in een specifiek informatiemodel. Bijvoorbeeld: De NEN3610 norm definieert o.a. een object Water en 

een object Kunstwerk. De inhoud van deze objecten (attributen en sub-objecten) moeten nader 

worden uitgewerkt. Het object Kunstwerk zal in een informatiemodel voor water anders worden 

uitgewerkt dan voor een informatiemodel voor wegen. De in een watergang gelegen kunstwerken 

mogen in een informatiemodel water echter niet als onderdeel van het water worden gedefinieerd, 

omdat de NEN3610-norm ze naast elkaar onderscheidt. 

Ook het basismodel zelf is verankerd in een stelsel van standaarden en normen. Een belangrijk 

uitgangspunt van het basismodel is aansluiting op mondiale en Europese normen. Belangrijkste hierin 

zijn de ISO- en CEN-normen voor geo-informatie. Deze samenhang heeft gezorgd voor 

vereenvoudiging van aansluiting bij internationale ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan zijn de Inspire-

dataspecificaties die ook zijn afgestemd op de ISO- en CEN-normen voor geo-informatie. 

2.2.3 IMGeo en BGT 

Het Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijft hoe objectgerichte geografische informatie moet 

worden vastgelegd, zodat landelijke uitwisseling van deze informatie mogelijk is. In 2007 is versie 1.0 van 

IMGeo vastgesteld. Het IMGeo is een uitwerking van NEN3610 (Ref. 9). 

Het informatiemodel voor de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is vervolgens in samenhang 

met IMGeo ontwikkeld. Concreet betekent dit dat er een versie 2.0 van IMGeo is ontwikkeld, waarin het 

informatiemodel BGT in zijn geheel is opgenomen. IMGeo bevat echter meer detail dan in de BGT is 

voorzien. IMGeo bestaat nu uit een verplicht deel, de BGT, en een optioneel deel, de plus-, beheer-, 

plan- en extra topografie. 
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Fig. 3 De BGT-objecten, waaronder Water en Kunstwerk, als onderdeel van IMGeo 

 

2.2.4 IMWA 

Het InformatieModel WAter (IMWA) is dé Nederlandse standaard voor de uitwisseling van geo- 

grafische en meetgegevens in het waterbeheer. Het is een praktische uitwerking van NEN3610. In Fig. 4 

is IMWA weergegeven als één van de sectorale uitwisselmodellen onder NEN3610. 

 

Fig. 4 IMWA als uitwerking van NEN3610 (Ref.16) 

De recente ontwikkelingen rond de Inspire-richtlijn en de basisregistraties hebben geleid tot aan- 

passingen aan de NEN3610-norm, zodat deze aansluit op de internationale standaard van Inspire. Als 

uitwerking van deze aangepaste norm is het IMGeo gedefinieerd. Hierdoor is IMWA in zijn huidige vorm 
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enigszins verouderd. Een update van IMWA moet zorgen voor hernieuwde aansluiting bij NEN3610 en 

tevens voor afstemming met het datamodel Inspire en IMGeo. In Fig. 5 is een en ander schematisch 

weergegeven. 

 

Fig. 5 IMWA als uitwerking van nationale en internationale standaarden 

 

 

2.2.5 Aquo 

Het Informatiehuis Water beheert sinds 1 januari 2011 de Aquo-standaard. Aquo biedt standaarden 

voor definities van termen en begrippen, voor gegevensopslag, voor gegevensuitwisseling en voor de 

verwerking en presentatie van gegevens in de watersector. 

 

Fig. 6 De onderlinge relaties van de Aquo-onderdelen 

 



 

 13 

De Aquo-standaard bestaat uit een aantal onderdelen (Ref. 12): 

• Aquo-lex en objectencatalogus 
Aquo-lex, het ‘waterwoordenboek', bevat circa 7.500 definities voor termen. De fouten die bij 
gegevensuitwisseling optreden, ontstaan vaak door verschil in betekenis. Door deze 
‘standaardtaal' te gebruiken, wordt spraakverwarring tussen mensen en/of informatiesystemen 
voorkomen. Aquo-lex wordt geïntegreerd in de Aquo Objecten Catalogus (Aquo LOC). Deze 
catalogus bevat relaties tussen de begrippen uit Aquo-lex. De gebruiker ervan kan snel termen 
vinden en in hun context plaatsen.  

• Aquo-domeintabellen 
Binnen de gegevensmodellering en gegevensuitwisseling spelen de domeintabellen een 
centrale rol. Met ‘domein' wordt hier bedoeld: een reeks met mogelijke waarden van een 
gegevenselement in een database. Door de Aquo-domeintabellen juist toe te passen, kunnen 
gegevens uit verschillende databases worden gecombineerd. Alle Aquo- domeintabellen 
worden opgenomen in het systeem Aquo Domeintabellen Services (Aquo DS). Domeintabellen 
in verschillende informatiesystemen kunnen automatisch worden gesynchroniseerd met dit 
Aquo DS. Hierdoor wordt het gebruik van de juiste domeinwaarden in elk informatiesysteem 
vereenvoudigd. 

• Uitwisselmodellen 
Gebaseerd op de begrippen uit Aquo-Lex en het Informatiemodel Water zijn er verschil- lende 
uitwisselmodellen – en bijbehorende formaten – gedefinieerd voor specifieke toepassingen. Zo 
zijn er uitwisselmodellen voor metingen, normen, de Kaderrichtlijn Water en de Waterwet. 

• Logisch Model Aquo 

Het LM Aquo is de voorloper van de Aquo-standaard zoals we die nu kennen. Het is een 

beschrijving van objecten (entiteiten), hun kenmerken (attributen) en de relaties daartussen. 

Het LM Aquo kan worden gebruikt als referentie voor het opzetten van een datamodel voor 

specifieke applicaties. Het LM Aquo is geen onderdeel van de Aquo-standaard. 

 

  

Het Standaard uitwisselingsformaat oppervlaktewater (SUF-OW) 

In het LM Aquo is een uitwisselformaat gedefinieerd voor oppervlaktewatermodelgegevens: het 
SUF-OW. Het SUF-OW is als zelfstandig uitwisselformaat gedefinieerd en later aan het LM-Aquo 

toegevoegd. Het is anno 2013 nog door enkele waterbeheerders in gebruik. 

Het informatiemodel dat ten grondslag ligt aan het SUF-OW kent een aantal nadelen: 

• Het sluit niet aan bij IMWA, waardoor het beheer problematisch is. 
• Het is zeer in detail uitgewerkt en veronderstelt een manier van modelleren van opper- 

vlaktewater die in de Nederlandse praktijk weinig meer wordt toegepast. 

Het in dit rapport gepresenteerde datamodel oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering kan daar- 
om gezien worden als de opvolger van het SUF-OW. Het datamodel is opgezet vanuit het 

perspectief van de basisgegevens in plaats van de modelschematisatie, waardoor het datamodel 
meer generiek toepasbaar zal zijn dan het SUF-OW. 
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2.3 Topologie 
De topologie van een GIS-bestand heeft betrekking op de onderlinge samenhang van de objecten in 

een bestand, of de samenhang tussen objecten in verschillende bestanden. Door een zorgvuldige 

opbouw van de topologie kan de data in een bestand of geodatabase worden gestructureerd. In de 

context van het dataprotocol is er onderscheid te maken tussen interne, externe en administratieve 

topologie. Deze begrippen worden in de volgende paragrafen toegelicht. 

De Inspire-richtlijn beschrijft voor het thema hydrografie zeer uitgebreid een set van topologische regels 

waaraan de Inspire-data moet voldoen, zowel op het gebied van inwinning als vastlegging. Zie 

hiervoor Ref. 5. Alle informatie uit de beheerregisters van de waterbeheerders over ligging en afmeting 

van waterlopen en kunstwerken valt hieronder. Omdat deze Europese richtlijn verplicht is, zal op termijn 

alle voor modellering relevante beheerregisterdata topologisch consistent en eenduidig zijn 

opgebouwd. 

2.3.1 GIS-objecten 

Een GIS bestand kan vier soorten geografische objecten bevatten: punten, lijnen, vlakken en rasters. De 

veelgebruikte ESRI shapefiles kunnen slechts één type per bestand bevatten en geen rasters. Dit 

betekent dat voor het combineren van bijvoorbeeld punt- en lijninformatie altijd meer dan één shape 

file nodig is. 

Het meest eenvoudige geo-object is een punt. Deze wordt gedefinieerd door een x- en een  

y-coördinaat. Een lijn is per definitie een verbinding tussen twee punten. In een geo-bestand is een lijn 

meestal een multi-lijn: een reeks geschakelde lijnen met een beginpunt, een eindpunt en tussenpunten 

(vertices). Ook heeft een (multi-)lijn altijd een richting. Een polygoon is een gesloten multilijn. Dat wil 

zeggen dat begin- en eindpunt samenvallen en zodoende een vlak omspannen. Een raster is een tabel 

met geografische referentie, waarvan elke cel één waarde kan bevatten. 

 

 

 

 

2.3.2 Interne topologie 

Interne topologie heeft betrekking op de relatie tussen objecten in één bestand. Twee voorbeelden: 

• Een doorgaande watergang wordt in een waterlopenbestand meestal gerepresenteerd door 

een serie multilijnen. Een correcte topologische opbouw vereist dat deze objecten exact 

aansluiten, dat wil zeggen dat het eindpunt van de eerste en het beginpunt van de tweede 

multilijn exact dezelfde x- en y-coördinaten hebben. 

Multi-lijn polygoon 
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• Bij een samenvloeiing van twee waterlopen moet het eindpunt de ene waterloop exact 

samenvallen met een tussen- of eindpunt van de andere waterloop. In de figuur is het oranje 

punt voor de rode waterloop een eindpunt, voor de groene een tussenpunt. 

Op analoge wijze kan voor polygoon-bestanden een topologische eis zijn dat de vlakken niet mo- gen 

overlappen en/of dat er tussen de vlakken geen lege ruimte mag bestaan. 

2.3.3 Externe topologie 

Externe topologie beschrijft de verbanden tussen objecten in verschillende bestanden. Enkele 

voorbeelden: 

• Een peilregelend kunstwerk, meestal een stuw of gemaal, moet per definitie op de grens van 

twee peilgebieden staan. 

• Een stroomgebied bestaat uit een exact aantal afwateringseenheden. 

2.3.4 Administratieve topologie 

Een object in een GIS-bestand kan naast zijn geografische eigenschappen (locatie) ook 

administratieve informatie bevatten. Dit worden attributen genoemd. 

Een attribuuttabel kan gebruikt worden om relaties tussen geo-objecten vast te leggen die niet of niet 

eenduidig uit de interne of externe topologie kunnen worden afgeleid. In het algemeen wordt 

administratieve topologie alleen toegepast als er geen andere mogelijkheid bestaat een noodzakelijke 

relatie tussen twee objecten vast te leggen. Een voorbeeld: 

• Een sifon is een kunstwerk dat een ‘ongelijkvloerse’ kruising realiseert tussen twee watergangen. 

In het geval duikers en sifons als een puntobject zijn 

gedefinieerd, kan het voorkomen dat het kunstwerk exact op 

het kruispunt van de lijnen is gelegen. In een dergelijk geval is 

het nuttig om bijvoorbeeld het waterloop-id op te nemen in 

de attribuuttabel van het kunstwerkenbestand. 

 

2.3.5 Fysieke objecten vs. netwerkstructuur 

 

  

Fig. 7 Voorbeeld van verschillende manier om hetzelfde watersysteem te beschrijven: links de fysieke 
objecten, rechts de netwerkstructuur (Ref.5) 
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Inspire maakt bij de beschrijving van de data voor het thema Hydrografie onderscheid naar fysieke 

objecten, netwerkstructuur en rapportage-eenheden: 

• Fysieke objecten beschrijven de exacte ligging en afmetingen van waterlopen en kunstwerken. 

In Fig. 7 staan enkele voorbeelden van in Inspire gedefinieerde fysieke objecten: watercourse, 

Embankment, DamOrWeir, Wetland, etc. 

• Netwerkobjecten beschrijven een watersysteem in termen van nodes en links en bevatten 

helemaal geen fysieke kenmerken van de waterlopen of de daarin gelegen kunstwerken. Een 

voorbeeld hiervan is te zien aan de rechterkant van Fig. 7. 

• Rapportage-objecten kunnen worden gebruikt om een administratieve indeling van wateren of 

gebieden vast te leggen. Veel KRW-definities – waterlichaam, grondwaterlichaam, deel- 

stroomgebied – zijn rapportage-objecten. 
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3 Van basisgegevens naar model 
3.1 Inleiding 

Bij het opzetten van een oppervlaktewatermodel is er in principe een veelheid aan gegevensbronnen 

beschikbaar en/of gewenst waaruit relevante modelinvoer afgeleid kan worden. Welke invoer- 

parameter wordt afgeleid uit welk basisbestand hangt af van de beschikbaarheid van bronnen, de 

beschikbare tijd en geld voor de modellering en de scope van het vraagstuk waarvoor het model 

ingezet gaat worden. 

Dit hoofdstuk beschrijft de meest gangbare manier om modelgegevens af te leiden uit basisbestanden, 

dat wil zeggen: kern- en basisregistraties. Als hulpmiddel hierbij is in Fig. 8 onderscheid gemaakt naar zes 

modelonderdelen. Deze onderdelen worden in de paragrafen van dit hoofdstuk besproken. Een 

samenvatting van de bronnen van modelinvoer is gegeven in Bijlage A. 

De indeling in Fig. 8 is gebaseerd op de modelinvoer van het NHI. De opbouw van het NHI (1.0) is in 13 

deelrapporten beschreven (Ref 7). In Bijlage B wordt per deelrapport verwezen naar de relevante 

paragraaf van dit hoofdstuk 0. 

De beschrijving van de gegevens in dit hoofdstuk richt zich in de eerste plaats op eendimensionale 

oppervlaktewatermodellen, omdat daarmee op dit moment het overgrote deel van 

oppervlaktewatermodellen in Nederland gedekt wordt. Twee- en driedimensionale modellen maken 

ook gebruik van de in dit hoofdstuk beschreven gegevens, maar vereisen daarnaast vaak aanvullende 

bronnen en analyses. 

 

Fig. 8 Onderverdeling oppervlaktewatermodel naar aard van de invoergegevens 
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3.2 Beschrijving oppervlaktewatersysteem 
Bij de beschrijving van het watersysteem bij een oppervlaktewatermodel moet onderscheid gemaakt 

worden naar waterlopen en kunstwerken. 

3.2.1 Ligging en afmeting waterlopen 

De ligging van waterlopen kan afgeleid worden uit verschillende basis- en kernregistraties: 

• Beheerregister van de waterbeheerders 

Behalve de exacte ligging is hierin vaak ook de afmeting van de watergangen vastgelegd. De 

nauwkeurigheid en het detailniveau van beheerregisters kunnen per waterbeheerder en per 

ge- bied sterk verschillen. Omdat het beheerregister de enige bron is van informatie over de 

afmeting van waterlopen onder de waterspiegel (bodemhoogte, profiel van de watergang), 

bepalen het detailniveau en de nauwkeurigheid van de informatie in het beheerregister in 

sterke mate de kwaliteit van oppervlaktewatermodellen en de mate van detail waarop 

gemodelleerd kan worden. 

• Basisregistratie Grootschalige Topografie 

In de BGT zal, zodra deze operationeel is, het zichtbare oppervlaktewater als vlak zijn 

opgenomen. Dit betreft niet alleen het water dat ook in het beheerregister is opgenomen, 

maar ook kleinere en/of geïsoleerde wateren. Uit de BGT kan de breedte van waterlopen – 

onder normale omstandigheden – worden afgeleid. Andere informatie over afmeting van 

waterlopen kan niet uit de BGT worden afgeleid. 

• Basisregistratie Topografie 

In afwachting van de BGT kan de ligging van het oppervlaktewater ook afgeleid worden uit de 

Basisregistratie Topografie, voorheen Top10NL. Hierin zijn kleinere waterlopen als lijn 

opgenomen. Deze lijnen zijn gecodeerd, waarbij een aantal specifieke codes een aantal 

breedteklassen voor watergangen definiëren. Op deze manier kan de breedte van een 

waterloop, en daar- mee het areaal oppervlaktewater, worden geschat. 

• Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) 

Detailontwatering, zoals greppels en lokale laagtes, kunnen voor sommige modeltoepassingen 

zeer relevant zijn, bijvoorbeeld voor inundatieberekeningen. Deze informatie kan, voor zover 

niet opgenomen in één van de andere bronnen,  worden afgeleid uit de 

maaiveldhoogtekaart, het AHN, dat landsdekkend beschikbaar is. 

In veel gevallen zal een model opgebouwd worden uit een combinatie van gegevens uit de hiervoor 

genoemde registraties. Zie ter illustratie Fig. 9. In deze figuur is een dwarsdoorsnede van een beek- dal 

of een poldersysteem getekend, waarbij is aangegeven welk basisbestand informatie bevat over het 

betreffende deel van het terrein. Een belangrijk aandachtspunt bij het combineren van de 

informatiebronnen is een zorgvuldige aansluiting van de gegevens, zodat er enerzijds geen gaten of 

dis- continuïteiten ontstaan, en anderzijds overlap in informatie wordt gefilterd. 
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Fig. 9 Oppervlaktewatermodellering vraagt een combinatie van  
informatie uit verschillende basis- en kernregistraties 

Naast de afmetingen van het dwarsprofiel zijn voor oppervlaktewatermodellering ook ruwheidsfactoren 

van belang. Ruwheidsfactoren zijn een maat voor de weerstand die het water ondervindt als gevolg 

van materiaalgebruik en begroeiing. Er zijn verschillende empirische ruwheidsrelaties bekend in de 

literatuur. De bekendste zijn Chézy, Strickler, Manning, Bos en Bijkerk. Het hangt af van de in te zetten 

modelcode en/of de aard van het vraagstuk welke ruwheidsrelaties moeten of kunnen worden 

gebruikt. De waarde van de ruwheidsfactoren wordt niet afgeleid uit het beheerregister, maar wordt 

verkregen uit literatuur of via kalibratie. 

Bij dwarsprofielen moet onderscheid worden gemaakt tussen gemeten profielen en theoretische 

profielen; zie Fig. 10. Een gemeten profiel beschrijft het verloop van de bodemhoogte en het 

bovenwater-talud, in een raai loodrecht op de stroomrichting. Een geparameteriseerd profiel beschrijft 

ditzelfde verloop met behulp van een aantal parameters, meestal: bodemhoogte, bodembreedte en 

taludhelling. Er zijn echter ook andere parameters denkbaar, bijvoorbeeld waterdiepte of breedte op 

insteek. Soms worden ook meer parameters gebruikt om complexere profielen te weer te kunnen 

geven, bijvoorbeeld meerdere taludhellingen. 
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Fig. 10 Gemeten en geparameteriseerd dwarsprofiel 

Naast het onderscheid tussen gemeten en geparameteriseerde profielen is het voor modellering is het 

belangrijk onderscheid te maken tussen profielen die de actuele toestand beschrijven en profielen die 

de gewenste toestand of norm beschrijven. Uit de bronbestanden moet eenduidig blijken om welk type 

profielen het gaat. N.B. het onderscheid gemeten-geparameteriseerd staat los van het onderscheid 

actueel-norm: zowel actuele als normprofielen kunnen opgeslagen worden als een meetraai of als een 

geparameteriseerd profiel. 

3.2.2 Ligging en afmeting kunstwerken 

De ligging van kunstwerken moet worden afgeleid uit de beheerregisters van de waterbeheerders. 

Hierin kan de ligging van kunstwerken op verschillende manieren zijn vastgelegd. Meer hierover in 

paragraaf 3.3. Voor oppervlaktewatermodellering is van belang dat uit de basisgegevens eenduidig is 

af te leiden in welke watergang een kunstwerk gelegen is. Dit is met name van belang in het geval van 

ongelijkvloerse kruisingen van waterlopen, bijvoorbeeld bij aquaducten of zinkers. 

Grotere kunstwerken herbergen vaak meerdere functies. Een schutsluis heeft naast zijn functie voor de 

scheepvaart vaak een peilregelende functie. Er kan water gespuid worden, via één of meerdere 

kolken, al dan niet via omloopriolen en/of rinketten in de sluisdeuren. In dit voorbeeld is ‘de afmeting 

van het kunstwerk’ niet eenduidig vast te leggen: het hangt af van de functie van de sluis in het model 

hoe dit kunstwerk gemodelleerd moet worden. Daarom is het van belang dat in het beheerregister de 

verschillende functies worden beschreven, of dat een verwijzing is opgenomen naar een document 

waarin het kunstwerk in detail is beschreven. 

In een beperkt aantal gevallen kunnen samengestelde kunstwerken wel expliciet in het beheerregister 

worden opgenomen: 

• Parallelle identieke kunstwerken. Het gaat hier bijvoorbeeld om naast elkaar gelegen duikers 

van dezelfde afmeting. Dit kan, conform de huidige Aquo-standaard, door bij een kunstwerk-

object een attribuut op te nemen waarin het aantal naast elkaar gelegen kunstwerken kan 

worden opgenomen. 

• Parallelle niet-identieke kunstwerken. Dit betreft bijvoorbeeld naast elkaar gelegen duikers van 

verschillende afmeting of hoogte. Deze moeten expliciet in het beheerregister opgenomen 

worden als individuele, naast elkaar gelegen kunstwerken in dezelfde watergang. 

Naast de fysieke afmetingen van kunstwerken is ook informatie over de bediening ervan (de sturing) 

belangrijk voor de opbouw van oppervlaktewatermodellen. Met de term ‘sturing’ wordt in deze context 
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bedoeld: het met behulp van kunstwerken en op basis van een of meer beslisregels instellen van 

waterpeilen, aanvoer- en afvoerhoeveelheden in een watergang of een gebied. Dit kan gaan over 

eenvoudige schotbalkstuwtjes, geautomatiseerde klepstuwen of complexe irrigatiesystemen op basis 

van actuele bodemvochtmetingen en/of verwachte neerslaghoeveelheden. 

Dit soort sturing is een essentieel onderdeel van oppervlaktewatermodellen in de sterk gereguleerde, 

Nederlandse wateren. Het behoort veelal tot de gebiedskennis van de waterbeheerders. Tot op heden 

is de vastlegging van deze informatie niet in Aquo of een andere open standaard vastgelegd. Als 

onderdeel van dit project stellen wij daarom voor de Aquo-standaard uit te breiden met een 

objectmodel voor sturingsinformatie. Dit objectmodel wordt toegelicht in hoofdstuk 4. 

In de praktijk is informatie over de sturing van het water vastgelegd in diverse documenten: 

• Peilbesluiten 

• Peilenplannen 

• Vergunningen voor onderbemalingen 

• Bedieningshandboeken 

• Instructies peilbeheerders 

Complexere sturingsregelingen, waarbij op basis van meerdere beslisregels meerdere kunstwerken 

worden aangestuurd, zijn niet zelden alleen vastgelegd in het telemetriesysteem (het computersysteem 

dat de regeling uitvoert), terwijl heel veel informatie over kleine stuwen, pompen en schuiven alleen bij 

de peilbeheerder bekend is, al dan niet gedocumenteerd in een eigen archief. 

 

3.3 Afwateringsstructuur 
De afwateringsstructuur betreft ten eerste de toedeling van een gebied naar waterlopen en ten 

tweede de netwerkstructuur van de waterlopen. 

De toedeling van het oppervlak van een stroomgebied naar het gemodelleerde oppervlaktewater 

bepaalt welk oppervlak afstroomt naar welke watergang. Het is een gebiedseigenschap die afhangt 

van hoogteligging, ondergrond en het in het gebied aanwezige afwateringstelsel. 

Voor modellering is het belangrijk onderscheid te maken naar afvoer- en aanvoersituaties, omdat in 

aanvoersituaties stroomgebiedsgrenzen kunnen veranderen. Eén en ander is toegelicht in Fig. 11. Zie 

ook Ref 1. 
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Fig. 11 Afwateringsstructuur in afvoer- en aanvoersituaties 

Het stroomgebied in Fig. 11 bestaat uit zeven hydrologische eenheden. Onder afvoeromstandigheden 

wateren deze zeven eenheden, al dan niet via een aantal stuwen af op een gemaal. Als het 

noodzakelijk is, kan er in dit stroomgebied ook water worden ingelaten, maar het inlaatwater kan 

slechts drie van de zeven afwateringseenheden bereiken (de groen gearceerde gebieden). Naar de 

andere eenheden kan geen water worden aangevoerd. Zij zijn dan ook geen onderdeel van het 

aanvoerstroomgebied. 

 

Fig. 12 Indeling voorbeeldstroomgebied in peilgebieden 

Het voorbeeldstroomgebied bestaat verder uit drie peilgebieden, zie Fig. 12. 

Elk van deze indelingen is gebaseerd op de definitie van de hydrologische eenheden als kleinste 

gebiedsindeling. In Aquo zijn deze gebieden gedefinieerd onder de naam Afw. Eenh (Afwaterings- 

eenheid). 

Elke hydrologische eenheid moet (administratief) verbonden zijn met een waterloop of een deel van 

een waterloop, waarnaar het water kan worden afgevoerd, of van waaruit water kan worden 

aangevoerd. Omdat een hydrologische eenheid niet per definitie een waterloop hoeft te bevatten of 

te doorsnijden, moet deze relatie administratief gelegd worden. 

De netwerkstructuur van de waterlopen bepaalt hoe het water zich door het oppervlaktewaterstelsel 

kan bewegen. Deze structuur moet kunnen worden afgeleid uit het beheerregister van de 

waterbeheerder(s). Voor een oppervlaktewatermodel is het van groot belang dat de lijnen uit dit 

netwerk- bestand ook daadwerkelijk (topologisch) aansluiten en niet alleen optisch ‘bij elkaar in de 
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buurt liggen’. De Inspire-richtlijn geeft hiervoor uitgebreide kwaliteitseisen. Aandachtspunt hierbij zijn 

kunstwerken, zoals lange duikers of ongelijkvloerse kruisingen (aquaducten, hevels, sifons). 

Ook de ligging van de kunstwerken bepaalt de netwerkstructuur. In het geval de lijnen de werkelijke 

ligging van de waterloop weergeven, volgt de ligging van de kunstwerken eveneens uit hun werkelijke 

ligging. Indien het netwerk schematisch is weergegeven kan de ligging van een kunstwerk bijvoorbeeld 

worden vastgelegd door de afstand ten opzichte van het begin van de lijn waarop het kunstwerk ligt. 

 

 

Fig. 13 De netwerkstructuur volgt ui de vastgelegde watergangen en/of kunstwerken 

 

3.4 Landgebruik 
Het landgebruik is van belang voor verschillende invoerparameters. De basis voor deze informatie is de 

Landgebruikskaart Nederland (LGN), een door Alterra ontwikkeld en beheerd product dat informatie 

bevat het grondgebruik in Nederland. De meest recente versie van dit bestand is LGN6; het geeft het 

Nederlandse landgebruik voor de jaren 2007/2008 weer. Versie 7 wordt eind 2013 verwacht. 

In 2012 is er in opdracht van STOWA een nieuwe landgebruikskaart ontwikkeld, in het kader van het 

berekenen van schade, met behulp van inundatieberekeningen. Deze kaart is een combinatie van vier 

bestaande kaartproducten: de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), De Basisregistratie 

Topografie (Top10NL), de bodemgebruikskaart van het CBS en het LGN6. Zie Ref. 19 voor meer 

informatie. 

Net als de bodeminformatie vindt de vertaling van landgebruikskaart naar modelinvoer plaats met 

behulp van kennistabellen, die meegeleverd worden met de modelsoftware. In een aantal gevallen is 

aanvullende informatie nodig om voor het betreffende landgebruikstype de benodigde hydrologische 

parameters te kunnen invoeren: 

• Glastuinbouw 

Voor dit type landgebruik is informatie nodig over de aanwezigheid en omvang van 

gietwaterbassins, omdat hierin doorgaans een grote hoeveelheid neerslag kan worden 

geborgen, afhankelijk van hun vullingsgraad. Er is op dit moment geen landelijk en openbaar 
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register, waaruit de geïnstalleerde hoeveelheid gietwaterbassin per hectare glastuinbouw kan 

worden afgeleid. Dit betekent dat deze informatie moet worden afgeleid uit algemene 

kentallen en gebiedskennis. 

• Bebouwd gebied 

Voor neerslag-afvoermodellering is voor dit type landgebruik informatie nodig over het 

functioneren van het rioleringsstelsel en de interactie met het oppervlaktewatersysteem. In 

Nederland beheren doorgaans de gemeenten het rioleringsstelsel, inclusief een beheerregister 

waaruit deze gegevens kunnen worden afgeleid. Omdat het detailniveau van de 

rioleringsgegevens zeer groot is en de databases niet centraal ontsloten zijn, is er door de 

waterbeheerders een tussenlaag ontwikkeld (RIOKEN), waarin voor het waterbeheer relevante 

kengetallen van de rioleringsgebieden kunnen worden opgeslagen. De voor 

neerslagafvoermodellering noodzakelijke gegevens kunnen uit RIOKEN worden afgeleid. 

Omdat er geen koppeling bestaat tussen het rioleringsbeheerregister van de gemeenten en 

RIOKEN is de kwaliteit van de gegevens in RIOKEN niet geborgd. 

 

3.5 Bodem en maaiveld 
Basisinformatie over bodem en maaiveld is van belang voor verschillende modelparameters, 

bijvoorbeeld drooglegging, bergings-hoogte-relaties, drainageweerstand, freatische 

bergingscoëfficient. 

3.5.1 Bodeminformatie 

Bodemeigenschappen worden afgeleid van de Bodemkaart van Nederland. Deze gegevensset wordt 

op dit moment beheerd door Alterra en wordt voor 2015 opgenomen in de BRO. 

De vertaling van bodemclassificering naar modelinvoer vindt plaats met behulp van kennistabellen. In 

Tabel 2 is een fictief voorbeeld gegeven van een kennistabel. De inhoud van deze tabellen hangt af 

van het gekozen modelconcept en parameterisatie. Om deze reden worden kennistabellen meestal 

meegeleverd met de modelsoftware. 

Tabel 2 Voorbeeld (fictief) van een kennistabel 

 

3.5.2 Maaiveld 

De hoogte en het verloop van het maaiveld wordt afgeleid uit het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN) Het AHN is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens 

ten opzichte van NAP (Ref 11). 

De hoogte wordt gemeten met laseraltimetrie: een techniek waarbij een vliegtuig of helikopter met een 

laserstraal het aardoppervlak aftast. De meting van de looptijd van de laserreflectie en van de stand 

en positie van het vliegtuig resulteren samen in een heel nauwkeurige meting van de hoogte. 

Tussen 1997 en 2003 werd Nederland voor het eerst op deze manier gemeten. Hiermee werd de hoogte 

van geheel Nederland bepaald met een precisie van ongeveer 15 centimeter. 
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Vanaf 2007 laten de waterschappen en Rijkswaterstaat een nieuwe versie maken met een ruimtelijke 

resolutie van 0,5 x 0,5 meter en een precisie van ongeveer 5 centimeter: het AHN-2. In 2013 wordt dit 

project afgerond en is het AHN-2 beschikbaar voor heel Nederland. 

Omdat de informatie ingewonnen is vanuit de lucht, zijn de ingewonnen gegevens nabewerkt om te 

corrigeren voor bomen en bebouwing. Hierdoor is het hoogtebestand niet 100 procent vlakdekkend. 

Het kan voor de modellering noodzakelijk zijn deze ‘gaten’ door middel van interpolatie op te vullen. 

Hiervoor zijn diverse methoden ontwikkeld en beschikbaar. 

De bergingsrelatie boven maaiveld beschrijft hoeveel water er kan worden geborgen op maaiveld bij 

een bepaalde inundatiediepte. Deze informatie wordt afgeleid door het combineren van het AHN met 

de indeling in stroomgebieden en/of afwateringseenheden uit het beheerregister van de 

waterbeheerder. 

3.5.3 Drainagediepte, -afstand en -weerstand 

Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem. De drainagediepte beschrijft de 

diepte (beneden maaiveld) waarboven een afwateringsstelsel begint met afvoeren. De 

drainageweerstand beschrijft de vertraging die het grondwater ondervindt bij het stromen door de 

bodem richting oppervlaktewater of drainagebuis. 

In een groot aantal percelen in Nederland zijn drainagebuizen aangelegd om de af- en aanvoer van 

water te optimaliseren. De aanwezigheid van buisdrainage in percelen wordt doorgaans niet 

rechtstreeks in modellen ingevoerd, maar komt tot uitdrukking in aangepaste waarden voor de 

drainageweerstand en –diepte. 

Informatie over de aanwezigheid en de diepte van buisdrainage wordt jaarlijks ingewonnen door het 

ministerie van Economische Zaken (en Landbouw) in de zogenaamde Gecombineerde Opgave, ook 

wel meitellingen genoemd. Deze Gecombineerde Opgave is echter geen openbaar register. Als 

alternatief kunnen de aanwezigheid en kenmerken van buisdrainage afgeleid worden uit de 

landsdekkende bestanden die voor het NHI zijn ontwikkeld en via de NHI website gedownload kunnen 

worden. In deze bestanden zijn wel gegevens van de meitellingen gebruikt. 

De drainagediepte wordt afgeleid uit peilinformatie – bij gestuwde of bemalen gebieden – of 

vastgelegde bodemhoogtes, bij ongestuwde gebieden. In beide gevallen wordt de informatie 

verkregen uit het beheerregister. 

3.6 Meteorologische gegevens 
Informatie over neerslag en verdamping wordt ingewonnen door het KNMI, conform internationale 

kwaliteitseisen. De gegevens kunnen ook worden verkregen bij het KNMI, en daarnaast kunnen 

afgeleide data worden verkregen bij weerbureaus en andere gespecialiseerde bedrijven. Via de 

website meteobase.nl (Ref 18) kunnen historische neerslag- en verdampingsgegevens verkregen 

worden, evenals afgeleide data, die zijn toegespitst op gebruik in (oppervlaktewater)modellen. 

3.6.1 Neerslag 

Neerslaginformatie wordt op verschillende manieren ingewonnen. Welke bron het meest geschikt is 

voor een model hangt af van de toepassing. 

1. Recente neerslaginformatie wordt geleverd door radarmetingen. Het KNMI is in 1998 gestart 

met de levering van radarinformatie. Sindsdien is de kwaliteit van de informatie steeds verder 

verbeterd en is de ruimtelijke en temporele resolutie toegenomen. De beperkte lengte van de 
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tijdreeks van radarbeelden kan een belemmering zijn voor de toepassing van deze 

gedetailleerde informatiebron in modellen. 

2. Sinds 1906 meet het KNMI neerslag met grondstations. Er zijn in Nederland 33 automatisch 

registrerende stations, die elke 10 minuten een waarde registreren. Daarnaast zijn er ca. 300 

meetpunten verspreid over Nederland, waar dagelijks de neerslaghoeveelheid wordt 

afgelezen. 

3. De langste en kwalitatief beste neerslagregistratie is die van De Bilt. Voor statistische 

toepassingen kan het daarom noodzakelijk zijn alleen de meting van dit meetstation te 

gebruiken. Hiervoor heeft het KNMI regionale correctiefactoren afgeleid, waarmee de 

representativiteit van De Bilt voor het gehele land vergroot wordt. 

 

3.6.2 Verdamping 

Voor modeltoepassing is het essentieel onderscheid te maken naar verschillende typen 

verdampingsinformatie. Welk type gebruikt moet worden is afhankelijk van het gebruikte 

modelconcept. In deze paragraaf wordt volstaan met een korte omschrijving van de belangrijkste 

begrippen. Een uitgebreide analyse van de achtergronden en het toepassingsbereik van verschillende 

bronnen van verdampingsinformatie is te vinden in het STOWA rapport Verbetering bepaling actuele 

verdamping voor het strategisch waterbeheer (Ref 3) uit 2009. 

Referentie gewasverdamping 

De verdamping van een uitgebreid uniform, van buiten droog grasoppervlak met een hoogte van 8-15 

cm dat voldoende van water is voorzien. Deze wordt thans met behulp van de vergelijking van Makkink 

berekend door het KNMI en op dagbasis beschikbaar gesteld voor 33 locaties in Nederland. 

Potentiële verdamping 

De theoretische verdamping die zou optreden wanneer een oppervlak dat voldoende van water is 

voorzien, blootgesteld wordt aan de heersende meteorologische omstandigheden die onveranderd 

blijven door het verdampingsproces zelf. Wordt doorgaans bepaald door de 

referentiegewasverdamping te vermenigvuldigen met gewasfactoren, die variëren per gewas en per 

decade. 

Actuele verdamping 

Met de term actuele verdamping wordt veelal bedoeld de totale, uit verschillende processen 

samengestelde verdampingsflux uit een gebied gedurende een dag. Het is de hoeveelheid water die 

uit een gebied ontsnapt aan de lucht en om die reden is een goede schatting of meting van de 

actuele verdamping zeer belangrijk voor kwantitatieve analyses. 

De actuele verdamping kan op verschillende manieren gemeten of berekend worden (zie Ref. 3). In 

modellen wordt de actuele verdamping meestal afgeleid van de referentie gewasverdamping, omdat 

deze informatiestroom ononderbroken en voor langere tijd beschikbaar is en gemakkelijk verkrijgbaar 

via het KNMI. 

In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van satellietinformatie voor de bepaling van de actuele 

verdamping. Hierbij wordt de verdamping afgeleid uit de gemeten en berekende energiebalans van 

het aardoppervlak. Aandachtspunt hierbij is dat goede metingen alleen verkregen worden op 

onbewolkte dagen, hetgeen in Nederland de opbouw van een betrouwbare, continue dataset 

bemoeilijkt. 
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3.7 Lozingen, onttrekkingen en beregening 
Voor oppervlaktewatermodellen kan het noodzakelijk zijn informatie te verzamelen over lozingen op en 

onttrekkingen uit oppervlaktewater. Deze informatie – locatie, hoeveelheden, periode – is niet in een 

landelijke (basis)registratie beschikbaar. Ook individuele waterbeheerders registreren deze gegevens 

doorgaans alleen via watervergunningen, waarbij de voorwaarden en criteria per waterbeheerder 

kunnen verschillen. 

Lozingen en onttrekkingen van grotere hoeveelheden water (koel- en proceswater, drinkwater) vinden 

doorgaans plaats langs rijkswateren. In regionale watersystemen kan het geloosde effluent van 

rioolwaterzuiveringsinstallaties ’s zomers een belangrijke waterbalanspost zijn. Ook deze gegevens zijn 

niet in een landelijk bestand beschikbaar, maar in het algemeen wel op te vragen bij waterbeheerders. 

Beregening van landbouwgewassen kan grote invloed hebben op zowel de hydrologie van de 

onverzadigde zone, de stijghoogten van het grondwater als de waterbeweging in waterlopen. Voor 

hydrologische modelberekeningen, bijvoorbeeld met het NHI, is het daarom nodig de beregening van 

landbouwgewassen in model te brengen. Het gaat om beregening uit zowel grond- als 

oppervlaktewater. 

Het verdient de voorkeur deze informatie af te leiden uit de vergunningen van de waterbeheerders. 

Hoewel dit alleen inzicht geeft in maximale hoeveelheden, en niet in de daadwerkelijke beregening, is 

dit op dit moment de meest precieze bron van informatie. 

Als alternatief kan gebruik worden gemaakt van de gegevens die voor het NHI zijn verzameld. Deze 

informatie is grotendeels gebaseerd op de Gecombineerde Opgave (meitellingen). Basisbestanden 

met landsdekkende informatie over beregening uit grond- en oppervlaktewater kunnen via de NHI 

website worden gedownload. 
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4 Datamodel voor oppervlaktewatermodellen 
4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het datamodel voor modellering van oppervlaktewater uitgewerkt en toegelicht. 

Het is gebaseerd op de volgende bestaande modellen: 

• IMWA van het Informatiehuis Water, met inachtneming van de aansluiting van IMWA op de 

hogere standaarden IMGeo, NEN3610 en Inspire; 

• Het datamodel uit het project “Requirements datamodel Watersysteembeheer Waterkwantiteit 

(WATIS)” van Het Waterschapshuis (Ref 2). 

Voor het dataprotocol oppervlaktewatermodellering wordt aangesloten op deze modellen; in 

paragraaf 4.2 wordt het datamodel voor oppervlaktewatermodellen gepresenteerd. Daarbij worden 

wijzigingen en aanvullingen op IMWA en Watis voorgesteld die nodig zijn voor 

oppervlaktewatermodellering, of om te voldoen aan de genoemde hogere gegevensstandaarden. 

Een compleet overzicht van de objecten, definities en attributen van het in dit hoofdstuk 

gepresenteerde datamodel is te vinden in Bijlage C. 

De wijzigingen zijn besproken in een overleg met het Informatiehuis Water en een vertegenwoordiging 

van de projectgroep “Requirements datamodel WATIS”. De belangrijkste aanvulling op bestaande 

modellen betreft het model voor de sturing van kunstwerken (zie paragraaf 4.2.2). Dit is een essentieel 

onderdeel van een oppervlaktewatermodel en is thans niet opgenomen in het IMWA, het Watis model 

of LM Aquo. 

4.2 Het datamodel 
4.2.1 Toelichting 

In Fig. 14 is het datamodel voor oppervlaktewatermodellen gegeven. Dit is een vereenvoudigde 

weergave, waarin relaties en attributen niet in detail zijn opgenomen, voor uitlegbaarheid en 

duidelijkheid. Het volledige model is in een UML diagram opgenomen en beschikbaar bij het 

Informatiehuis Water. Hieronder volgt een puntsgewijze toelichting op het datamodel aan de hand van 

Fig. 14. Daarbij is aangegeven wat de herkomst is van objecten (IMWA, Watis, IMGeo, Inspire). 



 

 29 

 

Fig. 14 Vereenvoudigde weergave van het datamodel voor  
oppervlaktewatermodellen. 

• Centraal object in het datamodel is het ‘Waterdeel kwantitatief’. Dit object is een specialisatie 

van het IMGeo object ‘Waterdeel’ en beschrijft het kleinste deel van een waterloop met 

homogene eigenschappen vanuit het oogpunt van waterkwantiteit. Door deze specialisatie is 

het mogelijk in de toekomst andere specialisaties te definiëren van hetzelfde IMGeo-object 

Waterdeel, bijvoorbeeld ten behoeve van baggeren of onderhoud. 

• Aan het object ‘Waterdeel kwantitatief’ zijn één of meerdere gemeten profielen en hooguit 

één geparameteriseerd profiel gekoppeld. De definities worden overgenomen uit het 

datamodel Watis. Daarbij kan het nodig zijn deze te hernoemen naar ‘Profiel (gemeten) 

waterkwantitatief’ en ‘Profiel (gemeten) waterkwantitatief’, om onderscheid te maken naar 

andere typen profielen zijn. Dit is voorgelegd aan het Informatiehuis Water. 

• Een ‘Waterdeel kwantitatief’ kan één of meerdere kunstwerken bevatten. De in Watis 

gedefinieerde kunstwerken zijn overgenomen, waarbij deze als specialisatie van het abstracte 

IMGeo object ‘Kunstwerkdeel’ worden gezien. Uitzondering hierop zijn de objecten 

‘Afsluitmiddel’, ‘Pomp’ en ‘Doorstroomopening’. Deze objecten worden wel overgenomen 

(inclusief hun relaties) maar zij zijn geen kunstwerken, maar onderdelen van kunstwerken. 

• Een ‘Waterdeel kwantitatief’ kan worden gekoppeld aan één of meerdere ‘Hydrologische 

eenheden’. Dit object is vergelijkbaar met het Aquo-object Afwateringseenheid. Het Watis 

data-model onderscheidt een stroomgebied, verschillende soorten peilgebieden en een 

peilbesluitgebied. Hydrologische en administratieve gebiedsindeling loopt hierdoor enigszins 

door elkaar. In het datamodel oppervlaktewatermodellering wordt alleen een hydrologische 

indeling opgenomen, aansluitend op Inspire en in de geest van Aquo: een stroomgebied is 

onderverdeeld in hydrologische eenheden (Aquo: afwateringseenheden), op basis waarvan 

meerdere aggregaties mogelijk zijn (peilgebieden, substroomgebieden, aanvoergebieden, 

etc.). Administratieve grenzen (peilbesluiten, onderbemalingen, peilafwijkingen) zijn voor 

oppervlaktewatermodellering niet relevant en moeten elders in IMWA ondergebracht worden; 

dit is voorgelegd aan het In-formatiehuis Water. 
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4.2.2 Toevoeging: objectmodel kunstwerksturing 

In dit project is de sturing van een watersysteem op waterkwantiteit uitgewerkt in een uitbreiding op de 

objectmodellen in IMWA en Watis. Dit is een cruciaal onderdeel van modellering van oppervlaktewater 

en de bestaande objectmodellen voorzien hierin nog niet (of te beperkt). 

Uitgangspunt van het objectmodel voor sturing zijn de generieke componenten van de verschillende 

sturingsvormen van waterkwantiteit die in de (Nederlandse) praktijk voorkomen. Er is bewust voor 

gekozen niet alle specifieke vormen van sturing tot in detail uit te werken, maar juist de ‘gemene deler’ 

van de verschillende sturingsvormen op te nemen. Aggregaties van sturingen (bijvoorbeeld: 

gebiedssturing) zijn wel mogelijk. Op die manier ontstaat maximale flexibiliteit en passen nieuwe, 

toekomstige sturingsvormen naar verwachting ook in dit model. 

In het Watis datamodel is ten behoeve van de sturing van kunstwerken een object ‘Afsluitmiddel’ 

gedefinieerd. Een Afsluitmiddel kan zijn: 

• Een klep van een stuw of schotbalken 

• Een schuif, waar water onderdoor stroomt, bijvoorbeeld bij een inlaatduiker 

• Een sluisdeur 

Ook een terugslagklep van een duiker of een vlinderklep in een gemaal zijn in principe afsluitmiddelen. 

Daarnaast is er een object ‘Pomp’ gedefinieerd waarmee een pomp in een gemaal beschreven kan 

worden. Een kunstwerk kan meerdere afsluitmiddelen bezitten, en een gemaal 1 of meer pompen. 

Uitgaande van deze keuze kan de kunstwerksturing zich daarmee richten op de twee objecten Pomp 

en Afsluitmiddel; hiervoor is het object Stuurmiddel afgeleid. Het Stuurmiddel bevat informatie over 

welke variabele van het object daadwerkelijk wordt aangestuurd (bijvoorbeeld: capaciteit, 

kruinhoogte, doorstroomhoogte, etc.); dit wordt vastgelegd in het object Stuurvariabele. In het object 

Stuurvariabele is daarnaast vastgelegd wat minimale en maximale waarden zijn voor de sturing en wat 

de relatieve marges zijn ten opzichte van de te handhaven norm (bijvoorbeeld: in- en uitslagpeil bij een 

gemaal of ‘deadband’ bij een stuw). 

Het centrale object is ‘Sturing’. Hierin is vastgelegd: 

• wat de sturing van kunstwerk(en) inhoudt (in tekst); 

• hoe de sturing plaats vindt, via één of meerdere Stuurmiddelen (gestuurde objecten); 

• aan welke criteria dient te worden voldaan voor de sturing, gevat in het IMWA object 

WaterkwantitatieveNorm; 

• de geldigheid van een sturing in de tijd. Wanneer bijvoorbeeld een kunstwerk een zomer- en 

een winterpeil kent, kunnen er twee sturingen worden opgesteld (één voor de zomerperiode, 

en een voor de winterperiode); 

• de prioriteit van sturingsregels. Indien meerdere sturingen tegelijk actief zijn, bijvoorbeeld als 

een stuw onder normale omstandigheden een peil handhaaft, maar daarnaast een 

debietbegrenzing kent. 

In het kader hieronder worden uitwerkingen van het sturingsmodel gegeven, aan de hand van 

praktijkvoorbeelden.  



 

 31 

 

  

Uitwerking sturingsmodel  

1. Een gemaal handhaaft peil -0,5m NAP op basis van een in- en afslagpeil (respectievelijk -0,45m NAP en -0,55m NAP)  

• De Sturing heeft één WaterKwantitatieveNorm, deze bevat een NormWaarde data-type. Hierin is (onder 

andere) vastgelegd dat de benedenGrens en bovenGrens -0,5 m NAP zijn en via de TestingConclusion 

wordt deze NormWaarde gerelateerd aan een daadwerkelijke meting (PhysicalObservation). 

• Het Sturing bevat één Stuurmiddel, een Pomp.  

• De Stuurvariabele van het Stuurmiddel is pompdebiet  

− De minimale waarde is 0 m3/min, de maximale waarde is 60m3/min.  

− De ondermarge is -0,05 m (afslagpeil)  

− De bovenmarge is +0,05 m (inslagpeil)  

Bij gemalen met meerdere pompen (getrapte capaciteit) kunnen meerdere Stuurmiddelen worden gemodelleerd, 

met hun eigen relatieve ondermarges en bovenmarges. 

2. Een stuw wordt gestuurd op bovenpeil, met een zomer/winterpeil. In dit geval bestaat de sturing uit twee Sturingen, 

met elk een eigen GeldigheidBeginTijd en GeldigheidEind-Tijd.  

3. Boezemgemalen die gezamenlijk op een peil sturen worden gemodelleerd door in de Sturing meerdere Stuurmiddelen 

op te nemen.  

4. Ook andere vormen van gebiedssturing zijn op deze manier mogelijk, bijvoorbeeld wanneer tegelijkertijd pompen van 

gemalen worden bediend en kruinhoogtes van stuwen worden verhoogd/verlaagd. 
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5 Van protocol naar praktijk: implementatieadvies 
Dit hoofdstuk beschrijft de stappen die nodig zijn om het in hoofdstuk 4 beschreven datamodel voor 

oppervlaktewatermodellering handen en voeten te geven in de praktijk van het waterbeheer. Er 

worden drie scenario’s geschetst, die verder uitgewerkt kunnen worden in een kosten-batenanalyse of 

businesscase. 

5.1 Waarom een datamodel oppervlaktewatermodellering? 
5.1.1 Probleemschets 

De praktijk van oppervlaktewatermodellering kent een aantal knelpunten, dat met het dataprotocol 

oppervlaktemodellering, inclusief de standaard gegevensset, weggenomen of verkleind kan worden: 

• Uitwisseling van gegevens tussen waterbeheerders onderling of tussen waterbeheerders en 

adviesbureaus is tijdrovend door onduidelijke en niet-uniforme gegevensdefinitie en ontbreken van 

kwaliteitscontrole; 

• Het automatisch genereren van modellen, voorwaarde bij het uitvoeren van grote gebiedsstudies 

als NBW-toetsingen, stelt kwaliteitseisen aan de data. Deze zijn meestal onbekend bij 

databeheerders, en vaak ook maar ten dele bekend bij modelleurs. Hierdoor is het beheerregister 

van waterbeheerders onvoldoende afgestemd op het gebruiksdoel 

‘oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering’; 

• In een aantal gevallen zijn er meerdere mogelijkheden/bronnen om modelgegevens af te leiden 

uit basisbestanden. Kennis van welke bronnen en methoden in welke situatie het best gebruikt 

kunnen worden, of überhaupt kennis van de beschikbare basis- en kernregistraties is veelal 

onvoldoende bekend bij hydrologen/modelleurs, waardoor modellen op verouderde, 

vereenvoudigde en soms zelfs foutieve gegevens worden gebaseerd. 

• Gebiedskennis is in ruime mate aanwezig bij elke waterbeheerder, maar is tegelijk geïsoleerd 

beschikbaar binnen de eigen organisatie. Uitwisseling van relevante gebiedskennis tussen 

organisaties vindt slechts sporadisch plaats. 

5.1.2 Doelen van het datamodel 

Op basis van voorgaande probleemschets kunnen voor het datamodel oppervlaktewatermodellering, 

in het vervolg kortweg het datamodel genoemd, drie doelen worden gedefinieerd: 

1. Kostenbesparing door tijdwinst Omvangrijke kwantitatieve vraagstukken, waarbij 

oppervlaktewatermodellen moeten worden opgesteld en gebruikt, worden veelal uitbesteed 

aan adviesbureaus. Denk aan NBW-toetsing in landelijk en stedelijk gebied, GGOR-studies, 

verdrogingsbestrijding. De voor de modellering noodzakelijke gegevens, veelal uit legger en 

beheerregister, moeten worden overgedragen aan de uitvoerende partij. Bij grotere studies 

moeten ook gegevens geleverd worden door andere partijen dan de opdrachtgever, 

bijvoorbeeld buurwaterschappen, provincies of Rijkswaterstaat. 

 

Omdat de gegevensoverdracht niet gestandaardiseerd is, vergt dit deel van het project veel 

tijd: het is op voorhand onduidelijk bij wie in de organisatie(s) de gegevens opgevraagd 

moeten worden, in welk bestandsformaat deze geleverd (kunnen) worden en wanneer de 

gegevens beschikbaar zijn. Het meest evident komt dit naar voren bij landsdekkende 

modelleringen als het NHI, als een veelheid aan organisaties bij moeten dragen aan de 

modelinvoer. 

 

Door de uitwisseling te standaardiseren, kunnen adviesbureaus hun diensten goedkoper 
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aanbieden, enerzijds omdat zij geen of veel minder tijd hoeven te ramen voor het verkrijgen 

van de gegevens, anderzijds omdat zij het modelleerproces veel verder kunnen automatiseren 

dan nu. 

 

2. Kostenbesparing door kwaliteitsverbetering Na het verzamelen van de gegevens is er in de 

huidige situatie ook een zorgvuldige kwaliteitscontrole noodzakelijk van de geleverde 

gegevens. Door het gebrek aan standaardisatie is er veelal slecht zicht op welke gegevens zich 

waar in de gegevensset bevinden, en wat de status of ouderdom van die gegevens is. Een van 

de oorzaken hiervan is dat de gegevens die voor oppervlaktemodellering noodzakelijk zijn, 

meestal voor meerdere en andere doelen verzameld en opgeslagen zijn.  

 

Een doel van de gegevensset is de kwaliteitscontrole te vereenvoudigen, door een standaard 

opbouw van de gegevens voor te schrijven. Het zoeken naar gegevens of onderlinge 

verbanden tussen gegevens wordt daarmee zeer eenvoudig en eenduidig. Door de 

kwaliteitscontrole van de gegevensset vooraf aan het modelleerproces te laten plaatsvinden, 

wordt de efficiëntie bevorderd.  

 

Het gebruik van een standaard gegevensset zal hierdoor leiden tot kostenbesparing, omdat 

adviesbureaus minder tijd hoeven ramen voor de kwaliteitscontrole van gegevens, waarmee 

niet alleen tijd, maar ook een risicovol deel van het project wordt weggenomen. Daarnaast 

neemt ook het risico af dat door onjuiste modeluitkomsten verkeerde adviezen worden 

opgesteld. 

 

3. Uitwisseling van gegevens faciliteren Omdat het modelleerproces, de gebruikte modelcodes 

en gegevensuitwisseling niet gestandaardiseerd zijn, wordt het gebruik van gegevens van 

derden in de praktijk zoveel mogelijk beperkt. Hierdoor blijft ook gebiedskennis en 

systeemkennis binnen de verschillende waterbeheerders besloten. Door een standaard 

gegevensset te definiëren en het gebruik ervan te stimuleren, wordt ook de gebiedskennis 

tussen organisaties ontsloten. In eerste instantie door het gebruik van de gegevens zelf, maar 

het gebruik van elkaars gegevens brengt ook de dialoog op gang en daarmee de uitwisseling 

van kennis en informatie.  

 

Op grond van de Europese Inspire-richtlijn moet een groot deel van de watersysteeminformatie 

openbaar beschikbaar worden gesteld. Door het dataprotocol aan te laten sluiten bij de 

Inspire-vereisten en bij het Inspire-datamodel wordt op een effectieve manier invulling gegeven 

aan deze wettelijke verplichting. Omdat het Inspire-datamodel uitgebreide topologische eisen 

stelt aan de data, wordt tegelijkertijd een grote kwaliteitsverbetering bewerkstelligd van een 

groot deel van de basisgegevens. 

5.2 Stakeholders 
De standaard gegevensset, of dataprotocol oppervlaktewater, wordt als ingediend als wijziging op de 

Aquo-standaard, om zo deel uit te gaan maken van een verplichte nationale open standaard voor 

gegevensbeheer en –uitwisseling. Deze standaard wordt beheerd door het Informatiehuis Water, een 

samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. Het Informatie-huis 

bewaakt de kwaliteit van de Aquo-standaard en verzorgt de afstemming met andere nationale en 

internationale standaarden, zoals NEN3610, ImGeo en Inspire. 
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Gegeven de doelen van het dataprotocol oppervlaktewater moet de standaard gegevensset op 

twee manieren geïmplementeerd worden in de tools die de waterbeheerders – en daarmee 

adviesbureaus – gebruiken: 

1. De gegevensset, inclusief de topologische kwaliteitseisen, moet een plek krijgen in de 

gegevensbeheerpakketten van de waterbeheerders. In het geval van de waterschappen is dit 

op dit moment in de meeste gevallen IRIS, onderhouden door het Waterschapshuis. 

2. De gegevensset moet in de Aquo-standaard geïmplementeerd worden als een uitwisselmodel, 

zodat de pre- en postprocessingmodules van de modelsoftware ingesteld kan worden op de 

im- en export van gegevens middels de Aquo-standaard. 

De waterbeheerders krijgen dan ook op twee manieren te maken met het dataprotocol oppervlakte-

water: 

• In eerste instantie bij het beheren van de eigen gegevens. Door de in het dataprotocol 

gedefinieerde noodzakelijke dataset van objecten en attribuutgegevens volledig te vullen, 

conform de (topologische) kwaliteitseisen van de Inspire-richtlijn ten aanzien van vastlegging 

en inwinning, ontstaat een consistente dataset van hoge kwaliteit, waarvan ook andere 

toepassingen dan oppervlaktewatermodellen profiteren. 

• Ten tweede wordt het uitwisselmodel Aquo ook in de praktijk dé standaard om informatie uit 

het beheerregister te delen tussen waterbeheerders. 

Een belangrijke modeltoepassing is het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI). Dit lands-

dekkende grond- en oppervlaktewatermodel is bij uitstek gebaat bij een gestandaardiseerde, 

consistente en kwalitatief hoogwaardige gegevensset, waarbij de herkomst van de gegevens niet 

bepalend is voor de vorm of de kwaliteit ervan. 

De beschreven relatie tussen de belangrijkste begrippen en stakeholders is weergegeven in Fig. 15. 

 

Fig. 15 De relatie van het dataprotocol met leveranciers, gebruikers en toepassingen 
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5.3 Het datamodel implementeren 
Om de geformuleerde doelen van het datamodel te realiseren, moet een aantal vervolgstappen 

uitgevoerd worden. De vervolgstappen worden in deze paragraaf benoemd. Na uitvoering vormen het 

datamodel en de afgeleide producten een basis voor samenwerking tussen waterbeheerders. 

5.3.1 Datamodel opnemen in de Aquo-standaard en definiëren uitwisselformaat 

De eerste stap is het formaliseren van de aanvullingen en voorgestelde wijzigingen op de Aquo-

standaard, die in dit project zijn uitgewerkt. Het ligt voor de hand deze voorstellen gelijktijdig met de 

resultaten van het project WATIS requirements te implementeren, maar dit is niet noodzakelijk. Het 

dataprotocol oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering kan ook als zelfstandig wijzigingsvoorstel 

geïmplementeerd worden. 

Onderdeel van de implementatie is het opstellen van een praktisch bruikbaar uitwisselformaat, 

gebaseerd op het datamodel, dat door gebruikers ingezet kan worden. 

De verantwoordelijkheid voor uitvoering van deze stap ligt bij het Informatiehuis Water. De voorgestelde 

aanpassingen en wijzigingen kunnen in de aanpassingsronde van juni 2013 worden meegenomen. 

5.3.2 Uitwerken samenwerkingsmodel 

Zoals in paragraaf 5.1.1 geschetst is het beheerregister van de waterbeheerders op dit moment 

onvoldoende afgestemd op het gebruiksdoel ‘oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering’. Om hierin 

verbetering te brengen is het aanpassen van de Aquo-standaard en het definiëren van een uitwissel-

formaat niet genoeg. Het vergt een forse inspanning van de waterbeheerders om de bestaande 

beheerregisters te verbeteren en aan te passen conform de wijzigingen die in dit project zijn 

voorgesteld. 

Tegelijkertijd zijn er meer ontwikkelingen die herziening van de beheerregistergegevens vragen: 

• Ten eerste is er de Europese Inspire-richtlijn, die van waterbeheerders verlangt dat zij een groot 

deel van hun beheerregister via het internet toegankelijk maken, volgens een voorgeschreven 

format en conform voorgeschreven kwaliteitseisen ten aanzien van topologie en inwinning; 

• Ten tweede is er het dataprotocol voor de watersector, waarin waterbeheerders gevraagd is 

beleid te formuleren ten aanzien van open data. Dit beleid gaat over allerlei soorten 

gegevens, maar de technische gegevens uit het beheerregister zijn hierbij nadrukkelijk in beeld; 

• Ten derde is er het initiatief van de Watis gebruikers, die een geheel herzien datamodel voor 

het beheerregister voorstellen, gebaseerd op ervaringen met het huidige datamodel, dat 

algemeen als veel te complex wordt ervaren; 

• Ten vierde heeft Het Waterschapshuis te kennen gegeven dat zij zich beraadt op de toekomst 

van IRIS, het door de meeste waterschappen gebruikte beheerpakket voor het beheerregister. 

IRIS is nu een maatwerk-pakket, dat relatief duur is in onderhoud. Het Waterschapshuis wil 

graag meer gebruik gaan maken van standaardsoftware, waarmee de noodzakelijke 

functionaliteit gedekt is. 

In dit licht is het dataprotocol oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering onderdeel van een bredere 

heroverweging van toepasbaarheid, kosten en baten van het beheerregister van de waterbeheerders. 

De projectgroep adviseert de genoemde ontwikkelingen in samenhang te beschouwen en uit te 

werken tot een aantal scenario’s van samenwerking bij het inwinnen, opslaan, ontsluiten en beheren 

van het beheerregister, als kernregistratie van waterbeheerders. 
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Deze uitwerking krijgt vorm in een business case. Hierin kunnen de wettelijke vereisten en de kosten en 

baten van mogelijke samenwerkingsvormen naast elkaar worden gezet. De business case dient als 

(input voor een) beslisdocument, waarmee draagvlak voor de veranderingen en commitment voor de 

investeringen verkregen kan worden. 

De business case dient een gezamenlijk document te zijn van Rijkswaterstaat, de waterschappen, het 

Informatiehuis Water en het Het Waterschapshuis. Het initiatief voor het opstellen van de business case 

ligt bij het Informatiehuis Water, als trekker van het brede dataprotocol voor de watersector en als 

verantwoordelijke partij voor het stimuleren van het gebruik van open standaarden in de watersector. 

Het draagvlak voor het dataprotocol moet op twee fronten verkregen worden: inhoudelijk en bestuurlijk. 

• Voor het inhoudelijk draagvlak zijn twee overleggroepen in beeld: het Watis gebruikers-overleg, 

gelieerd aan het Waterschapshuis, en de themagroep Geo-Informatie van de Unie van 

Waterschappen. Meerdere waterschappers nemen deel aan beide overleggen. Ten behoeve 

van de business case kan één van beide overleggen tijdelijk aangevuld worden met een 

vertegenwoordiging van Rijkswaterstaat. 

• Voor het bestuurlijk draagvlak is de Commissie Middelen van de Unie van Waterschappen het 

meest aangewezen gremium. Vanuit deze commissie zijn de lijnen kort naar het bestuur van het 

Waterschapshuis. De (inhoudelijke) themagroep Geo-Informatie valt onder de Commissie 

Middelen en kan, door positief te adviseren, een belangrijke bijdrage leveren aan het 

bestuurlijk draagvlak voor het dataprotocol. 

Het opstellen van de business case kan starten in 2013, gelijktijdig met het implementeren van het 

dataprotocol in Aquo. 

5.4 Ambitieniveaus samenwerking 
Als aanzet voor de in de vorige paragraaf beschreven business case beschrijft de projectgroep in deze 

paragraaf twee manieren van samenwerking, waarmee voldaan kan worden aan de doelen van het 

dataprotocol oppervlaktewaterkwantiteit. 

5.4.1 Decentraal inwinnen, centraal ontsluiten 

Elke waterbeheerder is zelf verantwoordelijk voor de inwinning en actualisatie van de gegevens. De 

inwinning vindt plaats conform de kwaliteitseisen uit de Inspire-richtlijn. Alle voor 

oppervlaktewaterkwantiteitsmodellering noodzakelijke gegevens, inclusief de informatie over 

kunstwerksturing, worden opgenomen en bijgehouden in het beheerregister. 

De gegevens worden via het Inspire-dataportaal beschikbaar gesteld aan derden. Via dit 

internationale portaal of een ander, nationaal, platform, worden de gegevens uit de beheerregisters 

van de waterbeheerders uitgewisseld, met gebruikmaking van het Aquo-uitwisselmodel (suggestie voor 

de naam: UMA – oppervlaktewatermodellen). 

5.4.2 Centraal inwinnen, centraal ontsluiten 

Voor de beheerregisterdata wordt een samenwerkingsverband opgezet die vergelijkbaar is met die 

van het Actueel Hoogtebestand Nederland: één organisatie draagt namens alle (deelnemende) 

waterbeheerders zorg voor inwinning, beheer en ontsluiting van alle relevante gegevens. 

De gegevens worden in een centrale database opgeslagen en niet meer lokaal bij elke waterbeheerder. 

Wijzigingen in het beheerregister worden met behulp van webservices door de waterbeheerders 

bijgehouden in de centrale database. Versiebeheer en ontsluiting van de data is hiermee geborgd. 
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7 Bijlage A Samenvatting bronnen modelinvoer 

 

Opmerkingen bij de tabel: 

1. Inclusief sturingsinformatie 

2. Het BRO-datatype Model Bodemkunde omvat een aantal kaarten, waaronder de bodemkaart 

van Nederland 1:50.000. Totdat de BRO operationeel is, wordt deze informatie als zelfstandige 

kernset beheerd door Alterra. 
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8 Bijlage B Overzicht deelrapporten oplevering NHI 1.0 
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9 Bijlage C Datamodel oppervlaktewaterkwantiteit 
 

 

De beschrijving en definitie van de objecten en attributen is waar mogelijk overgenomen uit het WATIS-

project (Ref 2). Het is hierbij belangrijk te beseffen dat de hier opgenomen lijst van definities en 

attributen een deelverzameling is van de definities uit het WATIS-project. In Tabel C-1 zijn niet alle WATIS-

object overgenomen en van de wel overgenomen objecten niet alle attributen. De niet overgenomen 

attributen en objecten zijn niet essentieel voor oppervlaktewatermodellen, wat niet betekent dat deze 

niet opgenomen zouden moeten worden in IMWA. 

De aan kunstwerksturing gerelateerde objecten zijn gedefinieerd in dit project. De definities van deze 

objecten is te vinden in Tabel C-2. Daarnaast wordt een voorstel gedaan voor de definitie van het 

begrip Hydrologische Eenheid.  



 

 41 

 



 

 42 

 



 

 43 

 



 

 44 

 

 

 



 

 45 

Hydrologische eenheid 

Voorgesteld wordt dit begrip in Aquo op te nemen, ter vervanging van twee andere begrippen: 

• Afwateringseenheid (Afw. Eenh) Een gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een 

afvoervak. 

• Af-/Aanvoergebied Een gebied begrenst door (stroom)scheidingen, waaruit beschouwd vanuit 

het afvoerpunt het water van dat gebied afstroomt of via bemaling getransporteerd wordt 

naar het desbetreffende afvoerpunt. 

Voorstel definitie Hydrologische Eenheid  

Een gebied dat in afvoersituaties afwatert naar één punt en in aanvoersituaties water ontvangt uit één 

punt. 

Toelichting 

De hydrologische eenheden vormen de structuur waarop alle hydrologische gebiedsindelingen – 

bijvoorbeeld peilgebieden, substroomgebieden, stroomgebieden – worden gebaseerd. Hydrologische 

eenheden zijn in beginsel onveranderlijk en gelden zowel in afvoer- als in aanvoersituaties. In het laatste 

geval kan een hydrologische eenheid overigens wel naar een ander waterdeel afvoeren dan het 

waterdeel waarvan het in een aanvoersituatie water ontvangt. 

Attributen 

Een hydrologische eenheid heeft geen andere attributen dan een unieke identifier. 

Objecten gedefinieerd in dit project: 
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*Toelichting BovenMarge en OnderMarge:  

De boven- en ondermarge kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld een in- en een uitslagpeil te 

definiëren rondom een streefpeil (zie Fig. 16). Deze marges zijn gerelateerd aan de normwaarde en 

bevatten geen absolute waarden. Hiermee kunnen in- en uitslagpeil meebewegen met een 

veranderend streefpeil, bijvoorbeeld in het geval van een zomer- en winterpeil. 

 

 

Fig. 16 Voorbeeld van de toepassing van de  
attributen boven- en ondermarge. 

 

 


