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De realiteit…



Waterinfo – nieuwe functionaliteiten

André van Wijhe
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Waterinfo, functionele vernieuwingen:  1.Themakaart,  2.Verwachtingen,  3.Expert menu
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Hoogwater Limburg 



Waterinfo bezoekers

240.000 pagina’s p/d

180.000 sessies p/d

Bezoekersaantallen van 10-07-21 tot 24-07-21



Samenwerking RWS, KNMI, 
Waterschappen.

Droogtemonitor
Beschikbaar sinds juli
2021



Inclusief: 
Onzekerheidsverwachting.

Lobith 14 daagse verwachting
Beschikbaar sinds mei 2021 op v14.rws.nl



Waterinfo-Extra – Project data

Jaap Graveland en John Schobben 
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Waarom ook alweer projectdata opslaan?

• Vaargeulverruiming Schelde-estuarium: balans 
economie-ecologie, gevoelig

• Uitgebreide evaluatiesystematiek (sv al 34 pp)
• Extra monitoring
• Laagwatertellingen vogels: plaatgebruik

Die tellingen waren 15 jaar eerder ook al eens 
gedaan…
Waar zijn de data?!!



Waarom ook alweer projectdata opslaan? (2)

Jaap, heb jij toevallig nog de gegevens van de Grote karekiet?
• 1994-1998
• Op diskettes
• 5% bestanden corrupt, ontsluiting via programma uit vorige eeuw
• Meta-informatie uitgeprint

Gered!



Dat nooit meer

Het is ook uit de tijd: FAIR, INSPIRE, Omgevingswet, 
juridisering, datagedreven werken

Nb: dit speelt bij alle overheden, terreinbeheerders…

Nog een stap verder (tov achteraf opslaan): data al tijdens 
project op orde maken voor later hergebruik. Voordelen:

• Dan kun je meer eisen stellen

• Correcties mogelijk

• Sneller hergebruik, sneller leren



Home - Waterinfo Extra (rws.nl)
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Demo Waterinfo-Extra

https://waterinfo-extra.rws.nl/


















Digitale Watersysteeminformatie (DWSI)

Waterinfo (WI) Waterinfo Extra (WIE)

- Alle data van MWTL kwantiteit en 
chemie

- Actuele én historische data
- Alleen puntdata
- Publiek en professional

- ‘Moeilijke’ MWTL-data (punt + geo)
- Alleen historisch
- Alle RWS projectdata
- Beschrijving van alle data
- Basisrapportage MWTL
- Professional

- Alle informatie (= opgewerkte data) nodig voor het beheer van rijkswateren
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Vinden en begrijpen van waterdata en informatie



IHM IHW

Helpdesk 
Water

NZ 
Loket

Datahuis
Wadden

Water 
bericht 
geving

PDOK NGR

Geoweb
catalogus

RWS

Data 
register 

RWS

Veel portalen in allianties

Data uit dezelfde bron!!!!!!!!!



TIJDENS PROJECT:

• Verantwoordelijkheid 
projectleider RWS

• Data inwinnen en/of 
beheren:

– Deltares ingezet? Dan SLA 
toepassen

– Markt ingezet? Dan kan 
Deltares auditen
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RWS-projectdata beheren

NA PROJECT:

• Verantwoordelijkheid 
projectleider RWS

– Beschrijving project

– Aanleveren rapporten

– Aanleveren data

• Deltares archiveert en beheert 
RWS-projectdata via RWS 
Project Archief (regelt WVL-DIM)

• Ontsluiting via Waterinfo Extra

• SLA van toepassing



• Rolverdeling

• Kwaliteitsysteem

• Data standaarden

• Service afspraken:

– Welke data archiveren?

– Welke bewaartermijn?

– Hoe worden data ontsloten?

– Wat met data die niet worden gearchiveerd?

– Proces data-overdracht na afronding
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SLA – vastleggen afspraken tijdens project:



Repository met data 
(bijvoorbeeld 

NETCDF of TIFF)

Data

Repository met WFS 
en/of WMS om CSV-
files te downloaden

Webservices

Eventueel een 
rapport met een 

beschrijving van de 
data

Data-rapport

Beschrijving van 
data en project op 

Waterinfo Extra

Beschrijving

‘Je levert de CSV-
bestanden aan.

Zorg dat de informatie 
over de dataset onder 

de     goed is 
beschreven. 

‘Je kunt een data-
rapport maken óf deze 

informatie op 
Waterinfo Extra zetten 

(zie ‘Beschrijving’ 
hiernaast).

‘Eventueel verwijs je 
naar je ‘eigen’ 

projectsite.

‘Je levert NETCDF of 
TIFF aan als CSV-

bestanden niet 
voldoen.

ARCHIVERING PROJECTDATA OP WATERINFO EXTRA

WAT MOET EEN PROJECT AANLEVEREN?



Slim zoeken – Informatiehuis Marien en Waterinfo-Extra

Pim Avesaath
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Informatiehuis Marien – Waterinfodag, 1-22-
2021

Externe Informatie, geen downloads

Indeling kaarten: 
bron
200+ kaarten
Thema’s moeilijk te
vinden

Oplossing: 
zoekfunctie

Ontsloten Data, downloads



Informatiehuis Marien – Waterinfodag, 1-11-
2021

https://www.informatiehuismarien.nl/open-data-viewer/

Waar?



Informatiehuis Marien – Waterinfodag, 1-11-
2021

‘moule’

‘mussel’

‘Muschel’

‘Mytilus’

Klik

Resultaat
• viewer 
• website

Ook: 
Tributyltin, heptenofos, diuron, spisula, 
PCB153, glyfosaat, zeehond, phoco, afval, 
plastic….

Hoe?



Informatiehuis Marien – Waterinfodag, 1-11-
2021

IPROX

Gedeelde container met 
kaartlagen
- Koppeling externe

kaarten, data
- WMS, WFS (OGC)

Opbouw van kaartlagen in 
webomgeving

Waar zit de zoekfunctie verankerd?

Achter de schermen 1



Informatiehuis Marien – Waterinfodag, 1-11-
2021

Achterliggende techniek



Informatiehuis Marien – Waterinfodag, 1-11-
2021

Toekomstplannen viewer

• Update van de viewer (Mapbox)
• Zoekfunctie blijft!
• Thematische indelingen van de viewer
• Portaal voor data en informatie Noordzee

• Wilt u meedenken?
• Graag!



Dank voor de aandacht – vragen?

Pim Avesaath, John Schobben, Jaap Graveland en André van Wijhe
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RWS is aan het oefenen

• Versterking Houtribdijk (abiotiek)
• Wozep (Wind op Zee)
• KIMA

Waarmee dan
- Datamanagementplan: DMS, 

organisatie, rollen
- Ondersteuning

We kunnen dit zelfs al evalueren



Datamanagement Programma Grote 
Wateren

• Sjabloon datamanagementplan
– Datamanagementsysteem (Open Earth Stack 

Deltares, Sovon, WMR, NDFF, RWS-LMW, 
Aquadesk,…)

– Opwerken en standaardiseren ruwe data
– Kwaliteitsborging
– Organisatie, met oa ‘datamanager’

• Sjabloon voor ondersteuningsfunctie daarbij
– In drie varianten
– Immers: projecten kunnen verschillen in 

expertise, en meer ondersteuning=hogere 
kosten

• Buiten scope: ontsluiting, uitvoering



Leerpunten Houtribdijk, olv HKV

• Vraagspecificatie RWS kon tóch nog 
beter

• Flexibiliteit nodig (wel stressvol)
• Alarmeringsfunctionaliteit kon beter 

(sensoruitval, plausibiliteit, …)
• Onderscheid bij datamanager proces en 

techniek
• Directe verbindingen tussen partners

• Gebruiker (Deltares) zeer enthousiast: 
“ik begrijp de data, ik kan erbij, super!”.

Opbrengst communiceren
• Baten kwantificeren?



Demonstratie Zoekfunctie 
Viewer

Waterinfodag, 1-11-2021

Pim van Avesaath

Min. Infrastructuur en Waterstaat
Min. LNV

Min. Defensie



Informatiehuis Marien

Informatiehuis Marien – Waterinfodag, 1-11-
2021

IHM: samenwerkingsverband van de ministeries van
• Infrastructuur en Waterstaat (IenW): RWS
• Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
• Defensie : Koninklijke Mariene Dienst der Hydrografie

IHM:
• 3.3 fte (2 FTE WVL, 1.1 CIV)
• 1.6 fte
• 0.5 fte

• 7 personenTaken
• Faciliteren van ontsluiting Mariene Open Data

• Ism Waterinfo, Waterinfo extra, WOZEP 
• Coordinatie Datarapportages KRM, OSPAR
• Portaal voor ‘alle’ data van de Noordzee

• Website 
• Viewer

Informatiehuis Marien
Waterinfo extra
Noordzeeloket
Datahuis Wadden



Informatiehuis Marien – Waterinfodag, 1-11-
2021

Web Feature Service: 

Tabel met rijen en
kolommen

kolomnamen

Link register soortnamen
van mariene organismen

Toevoegen gewone
naam in verschillende
talen, hoger
taxonomisch niveau

Achter de schermen 2



Algemene internet-links naar de data van RWS en info over data:

ALGEMENE INFO OVER DATA VAN RWS:
• Overall informatie over data op intranet (= alleen voor RWS’ers):

• Homepagina -> Tabblad ‘Kennis en Expertise’ -> button ‘Data’ -> ‘waar vind ik 
data?’

• http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Data/Waar_vind_ik_data/
• Overall informatie over data op internet (= ook voor niet-RWS’ers):

• https://rijkswaterstaatdata.nl/

ALGEMENE GEO-INFORMATIE EN TOOLS (je moet bekend zijn met gis-software):
• Geodata van RWS zoeken: 

• https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/apps/geonetwork-
dataportaal/srv/dut/catalog.search#/home

• Geoweb-applicaties om kaartjes met data te zien (zoek bijvoorbeeld op ‘MWTL’):
• Intern RWS: https://geoservices.intranet.rijkswaterstaat.nl/civ/portaal/
• Extern RWS: https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/portaal/ (minder data)
• Handleiding Geoweb: 

https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb51/Resources/Help/
• Er is ook een GeoWeb Basis viewer beschikbaar met een zoekfunctionaliteit om alle 

gepubliceerde data te kunnen vinden en te tonen.

http://corporate.intranet.rws.nl/Kennis_en_Expertise/Data/Waar_vind_ik_data/
https://rijkswaterstaatdata.nl/
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/apps/geonetwork-dataportaal/srv/dut/catalog.search#/home
https://geoservices.intranet.rijkswaterstaat.nl/civ/portaal/
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/portaal/
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb51/Resources/Help/
https://geoservices.rijkswaterstaat.nl/geoweb53/index.html?viewer=GeoWeb_Basis_viewer


Specifieke internet-links naar de water-data van RWS en info over 
data:

‘STARTPAGINA’ MET ALLE WATER DATA VAN RWS:
• Waterinfo Extra (https://waterinfo-extra.rws.nl/) bevat:

• Beschrijving landelijke monitoring MWTL
• Een deel van de data van MWTL landelijke monitoring
• Projectdata + beschrijving
• Rapporten over monitoring en projecten
• Verwijzing naar relevante internetlinks

SPECIFIEKE SITES MET INFO EN DATA VAN RWS: 
• Waterinfo met gestandaardiseerde data van de landelijk monitoring MWTL:

• (https://waterinfo.rws.nl/#!/nav/index/ )
• Handleiding viewer van Waterinfo Extra: 

• file://ad.rws.nl/p-dfs01/homes/schobbenj/Downloads/handleiding_viewer_2019-03-
10.pdf

• Protocol voor aanleveren projectdata op Waterinfo Extra: 
• https://waterinfo-extra.rws.nl/gebruik-data/protocol-archiveren/

https://waterinfo-extra.rws.nl/
https://waterinfo.rws.nl/#!/nav/index/
file://ad.rws.nl/p-dfs01/homes/schobbenj/Downloads/handleiding_viewer_2019-03-10.pdf
https://waterinfo-extra.rws.nl/gebruik-data/protocol-archiveren/

