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Samenvatting

In Nederland worden veel hydrologische modellen gebouwd. De ervaring van de hydrologen die
de modellen maken is dat het verzamelen, controleren en corrigeren van gegevens een grote
inspanning vraagt. Vaak zijn er in de praktijk tekortkomingen, zoals onvoldoende gegevens,
gegevens van onvoldoende kwaliteit of onvoldoende gestandaardiseerde gegevens. In de praktijk
zijn er nu 22 databases bij waterschappen, die onderling grote verschillen vertonen in
samenstelling en kwaliteit.
Vanuit het NHI is in 2015 besloten om een module oppervlaktewater te realiseren, waarin alle
gegevens van het regionale oppervlaktewater met de gewenste kwaliteit zijn ontsloten ten
behoeve van hydrologische modellering. De ambitie is de data beschikbaar te stellen als open
data. Belangrijk uitgangspunt is dat de data zoveel mogelijk bij de bronhouders blijft.
Voor de realisatie van deze ambitie is de werkwijze geadopteerd van enkele waterschappen die
ver zijn met de uitwerking (de Dommel en Rivierenland). Bij deze waterschappen staat niet het
hydrologische model centraal, maar juist de data en de datastromen waarmee de modellen
worden opgebouwd. In de aanpak wordt continu gewerkt aan de verbetering van de
basisgegevens, in samenwerking tussen de hydrologen en de beheerders van de gegevens. Dit
leidt tot kwalitatief betere data en een efficiënter modelleerproces. De modelopbouw is
geautomatiseerd waardoor continue verbetering van gegevens mogelijk is. Bij aanpassing van de
basisgegevens kan snel een verbeterd model worden gegenereerd.
Op basis van de werkwijze bij de Dommel en Rivierenland is een prototype van het datamodel
opgezet en een gestandaardiseerde werkwijze uitgewerkt. De resultaten zijn bediscussieerd in de
begeleidingsgroep en verder aangescherpt. Vervolgens is het datamodel en de opgezette
database getest voor een klein pilotgebied (2016), en vervolgens voor een groter proefgebied,
het beheergebied van de Dommel (2017). De toepassingen in de proefgebieden heeft geleid tot
verdere aanscherping van het datamodel en daarmee de werkwijze.
Het resultaat van de uitwerking in de proefgebieden is:






Een datamodel waarover consensus is;
Een voor de hydrologische modellering ingerichte landsdekkende, geografische database die
klaar is om gevuld te worden;
Een gestandaardiseerde workflow waarmee de NHI database gevuld kan worden;
Voorbeelden van het pilotgebied de Dommel waarin is aangetoond dat snel en op efficiënte
wijze invoer voor grond- en oppervlaktewatermodellen kan worden gegenereerd uit de
database. De hiervoor gebruikte tools zijn ook beschikbaar voor derden;
Een serie aanbevelingen voor 2018, die ingaan op o.m. het uitwerken van de ambities en de
planning op de korte termijn, ontwikkelen van tools voor het vullen van de database en het
presenteren van de resultaten op een dashbord, opzetten van het beheer en het organiseren
van het vullen van de database in 2018.

Binnen het project is geconstateerd dat de ontwikkeling van de Centrale Distributie Laag
(Waterschapshuis i.s.m. waterschappen) en de NHI module oppervlaktewater elkaar kunnen
versterken. De CDL geeft de mogelijkheid om voor alle waterbeheerders geautomatiseerd een
aanzienlijk deel van de modeldatabase via de CDL te vullen. HYDAMO bevat voor een aantal
objecten een completere beschrijving van de fysieke afmetingen, die in DAMO kunnen worden
overgenomen. Continuering van de afstemming met de ontwikkeling van het CDL maakt dan ook
onderdeel uit van de aanbevelingen.
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1 Inleiding
1.1

Achtergrond en kader
Het programmateam NHI heeft in de zomer van 2015 besloten tot het uitwerken van een module
oppervlaktewater voor het NHI. De beoogde module is onderdeel van de toekomstige toolbox
NHI, waarmee op willekeurige schaal modellen voor grond- en oppervlaktewater kunnen worden
afgeleid. De ontwikkeling van de module oppervlaktewater is gestart in 2015 en zal naar
verwachting doorlopen tot medio 2018. De ontwikkeling wordt begeleid door een
gebruikersgroep, bestaande uit waterschappers die meedenken en actief bijdragen aan het
testen en ontwikkelen van de oppervlaktewatermodule. Voorliggende rapportage beschrijft de
stand van zaken eind 2017: de ontwikkeling waarin de totstandkoming van de
oppervlaktewatermodule is beschreven op basis van een klein proefgebied (2016) en de verdere
uitwerking en aanscherping op basis van toepassing in een groter proefgebied (2017). De data in
het proefgebied zijn in een database opgenomen en ontsloten via het dataportaal NHI (zie
http://nhi.nu/dataportaal).
De module oppervlaktewater bouwt voort op eerdere initiatieven (Kleinendorst et al, 2009 en Van
den Brink en Loos, 2013) en bestaande standaarden, en richt zich vooral op de behoefte aan
data van het oppervlaktewater in Nederland, die nodig is voor de hydrologische modellering. De
realisatie van de module is praktisch ingevuld en in eerste instantie gericht op:




het ontwikkelen van een datamodel en een database met data van het oppervlaktewater voor
het opstellen van grond- en oppervlaktewatermodellen;
het ontwikkelen van voorbeelden van tools voor het opstellen van oppervlaktewatermodellen
en de schematisatie van het topsysteem voor grondwatermodellen vanuit deze database;
het promoten van de werkwijze om te komen tot een landelijk gevulde database.

Waterschappen Rivierenland en De Dommel hebben de afgelopen jaren binnen de eigen
organisatie een werkwijze ontwikkeld waarbij basisdata centraal staan bij hydrologisch
modelleren. Bij Waterschap Rivierenland wordt de werkwijze vooralsnog vooral gebruikt voor het
controleren en verbeteren van de basisgegevens. Bij Waterschap De Dommel wordt de
werkwijze gebruikt voor het opstellen van oppervlaktewater- en grondwatermodellen. De
hydrologen van het waterschap en adviesbureaus gebruiken deze modellen voor het analyseren
van het dagelijkse beheer, situaties met wateroverlast en situaties met watertekorten.
De filosofie achter de werkwijze bij Waterschap De Dommel en Rivierenland is vergelijkbaar. Het
proces om te komen van data naar een werkend en nauwkeurig model wordt zoveel mogelijk
geautomatiseerd. Fouten die worden geconstateerd in de schematisatie van het watersysteem
worden in de basisgegevens aangepast, waarna weer met een druk op de knop een nieuw model
wordt opgesteld (figuur 1). Hierbij staat niet het model centraal, maar juist de data en de
datastromen waarmee de modellen worden opgebouwd. Door de ontwikkeling van tools kunnen
de modellen automatisch worden gegenereerd. Met deze aanpak wordt het modelleren in de
modelinterface beperkt tot eventuele expert aanpassingen voor de modelkalibratie en wordt het
stroomlijnen van data uitwisseling geautomatiseerd.
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Figuur 1: filosofie achter werkwijze modelbouw uit datawatersysteem (bron: Frank Weerts)

Een groot voordeel van de door deze waterschappen gevolgde aanpak is dat continu wordt
gewerkt aan de verbetering van de basisgegevens, in samenwerking met de beheerders van de
basisgegevens. In het verleden werden fouten in de basisgegevens vaak hersteld in de
modelschematisatie en niet of beperkt in de basisgegevens. Hierdoor moesten in
achtereenvolgende modelstudies vaak identieke problemen worden opgelost. Door de
geautomatiseerde modelbouw wordt continue verbetering van gegevens mogelijk gemaakt, en
kan bij verbetering van basisgegevens snel en efficiënt een verbeterd model worden
gegenereerd. Wanneer meerdere partijen deze procedure volgen, kan (bijvoorbeeld bij
grensoverschrijdende modellering) makkelijker worden voortgebouwd op elkaars datasets,
waardoor de kosten voor dataverzameling worden gereduceerd.
In dit project is gebruik gemaakt van de ervaringen en kennis van de waterschappen De Dommel
en Rivierenland, om te komen tot een werkende, en door de waterschappen gedragen NHImodule oppervlaktewater. Hierbij is waar mogelijk gewerkt volgens de gegevensmodellen IMWA
en DAMO. Tijdens de uitvoering bleek echter dat er voor oppervlaktewater modelschematisaties
geen volledig datamodel beschikbaar is, waardoor deze uitwerking de facto een eerste aanzet is
voor zo’n standaard.

1.2

Probleembeschrijving
In Nederland maar ook daarbuiten worden veel hydrologische modellen gebouwd. Eén van de
grootste uitdagingen bij het bouwen van modellen bestaat uit het verzamelen van de benodigde
gegevens. Vaak zitten daar tekortkomingen in. Hierbij gaat het om:




Te weinig gegevens (ontbrekende objecten of ontbrekende gegevens van objecten)
Gegevens van onvoldoende kwaliteit (bijv. onnauwkeurige afmetingen of peilen)
Gegevens in een niet gestandaardiseerd en/of ‘open source’ formaat

Voor de NHI-module oppervlaktewater is het belangrijk te kunnen beschikken over alle benodigde
gegevens van voldoende kwaliteit om daaruit een modelschematisatie te kunnen opstellen.
Daarnaast is het belangrijk dat deze gegevens eenvoudig en eenduidig kunnen worden
uitgewisseld. Met het oog op actualisatie van gegevens is betrokkenheid van bronhouders van
belang. Dit is op dit moment nog niet het geval. De 22 waterschappen hebben databases die
onderling grote verschillen vertonen in samenstelling en kwaliteit.
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1.3

Doelstelling
1

Het doel van dit project is om vanuit het NHI een gestandaardiseerd datamodel en database
voor oppervlaktewatergegevens ten behoeve van oppervlaktewater- en grondwatermodellen te
ontwikkelen en het proces van data uitwisseling en modelbouw te standaardiseren.

Met de gestandaardiseerde database krijgen ontwikkelaars de mogelijkheid om de tools voor het
opzetten van modelschematisaties speciaal in te richten op deze database, waarna de
waterbeheerders bij gebruik van de standaard database ook direct gebruik kunnen maken van
deze tools. Deze werkwijze biedt de waterbeheerder de kans om continu te werken aan de
verbetering van de basisgegevens. Het modelbouwproces wordt hiermee eenvoudiger, sneller en
leidt tot een betere kwaliteit van modellen en daarop gebaseerde adviezen en ontwerpen. Door
gebruik van de standaard database kunnen gegevens eenvoudig worden uitgewisseld met
andere waterbeheerders en opdrachtnemers. Hierdoor is zowel voor regionale waterbeheerders
als landelijke (NHI)-projecten een grote efficiëntieslag te behalen. Een belangrijke doelstelling is
eveneens om de verantwoordelijkheid van het leveren van data bij de waterbeheerders te leggen.

1.4

Filosofie samengevat
Als je denkt aan waterlopen en kunstwerken die erin liggen lijkt het eenvoudig om de gegevens
daarvan te bepalen en vast te leggen. De praktijk blijkt weerbarstiger. Enerzijds door de grote
ruimtelijke variatie van landschap en grondgebruik waar afwateringstelsels op zijn aangepast.
Anderzijds door verschillen in keuzes die waterschappen hebben gemaakt in welke kenmerken
ze vastleggen en hoe ze die vastleggen. Dit heeft geleid tot een grote variatie in beschikbare data
tussen waterschappen, zowel in samenstelling als in kwaliteit. De ervaring van hydrologen die
modellen maken is dat het verzamelen, controleren en corrigeren van gegevens een grote
inspanning vraagt.
De filosofie van de NHI module oppervlaktewater is dat een eenduidige definitie en centrale
ontsluiting van de voor modelleren benodigde data het mogelijk maakt om van daaruit op een
efficiënte manier modelschematisaties af te leiden van lokaal tot landelijk niveau. De focus ligt
daarom op een gestandaardiseerd datamodel en bijbehorende uitwisselformaten. Conversietools
om modelschematisaties te bouwen worden als voorbeeld ontwikkeld. De conversie en controle
van de basisgegevens wordt bewust bij de waterschappen gelaten. De beschikbare data en
werkwijzen van waterschappen zijn te divers om een transitie naar een uniforme werkwijze
centraal te coördineren. Dit is weliswaar een belangrijke stap waarbij waterschappen van elkaar
kunnen leren. Daarom worden voorbeelden en ervaringen van waterschappen gedeeld.
Het idee om te standaardiseren is niet nieuw in het waterbeheer. Het Waterschapshuis heeft het
datamodel DAMO en het concept van de Centrale Distributie Laag (CDL) ontwikkeld. Alle
waterschappen zijn hier via databeheerders bij betrokken. Dit biedt kansen om op voort te
bouwen en te combineren met specifieke eisen die hydrologisch modelleren aan data stelt. We
zoeken daarom naar maximale synergie met DAMO en CDL.

1

Onder database moet de ontsluiting van actuele en complete data worden verstaan. Dit kan in de vorm van een
werkelijke database, maar ook in de vorm van webservices. De database is dus een samenstelling van databases
en/of webservices. Zie ook de begrippenlijst in paragraaf 1.5.
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1.5

Begrippen
Voor de leesbaarheid van het rapport definiëren we hier de belangrijkste begrippen die we in dit
rapport gebruiken:
DAMO

DAMO (of DAMO watersteem) staat voor DAta MOdel. De waterschappen
hebben in 2013 besloten om samen te streven naar standaardisatie van
gegevensopslag, modellen en -uitwisseling. Per bedrijfsfunctie komt er een
datamodel met daarin alleen gegevens die wettelijk verplicht zijn of
waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze
gemeenschappelijk zijn. DAMO is opgezet door het Informatiehuis Water
(bron: hetwaterschapshuis.nl).

Database:

Een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele
raadpleging en de ontsluiting van actuele en complete data. In de database
zijn de voor de modellering benodigde gegevens van het oppervlaktewater
opgeslagen. Dit kan in de vorm van een werkelijke database, maar ook in
de vorm van webservices. De database is dus een samenstelling van
databases en/of webservices.

Datamodel

2

Beschrijving van de wijze waarop gegevens in de database zijn
gestructureerd. In het datamodel is beschreven welke objecten er zijn (bijv.
stuw), welke attributen deze objecten hebben (bijv. stuwbreedte), welke
eenheid de attributen hebben (bijv. m), welke eisen er worden gesteld aan
de attributen (bijv. > 0) en welke relaties er zijn met andere objecten (bijv.
sturing).

HYDAMO

Datamodel opgezet voor de NHI module oppervlaktewater. HYDAMO is
gebaseerd op DAMO watersysteem en aangevuld met hydrologische
objecten
en
attributen
zodat
hiermee
een
gedetailleerd
oppervlaktewatermodel gemaakt kan worden en een schematisatie van het
oppervlaktewater in grondwatermodellen. HYDAMO vormt de basis voor de
NHI database en workflow.

NHI-module
oppervlaktewater:

Het geheel van datamodel, database en tools om basisdata van
oppervlaktewatersystemen te beheren en daaruit oppervlaktewatermodellen en topsystemen voor grondwatermodellen op te bouwen.

NHI Dataportaal:

De ontsluiting van alle in het kader van het NHI gebruikte en ontwikkelde
data. Het NHI Dataportaal maakt gebruikt van open data standaarden voor
uitwisseling (OGC webservices) en beschrijving (metadata).

NHI Database:

Het totaal van alle in het kader van het NHI gebruikte en ontwikkelde data.

Centrale
Distributie Laag
(CDL):

Voorziening van het Waterschapshuis om gegevens van de
waterhuishouding via open data standaarden beschikbaar te stellen.
Hiermee wordt onder andere aan de internationale verplichtingen van de
INSPIRE-richtlijn voldaan.

2

In de literatuur wordt vaak onderscheid gemaakt tussen het conceptuele datamodel, het logische datamodel en
het fysieke datamodel. Het datamodel zoals hier omschreven omvat het conceptuele en logische datamodel.
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NGR

Nationaal Georegister is het platform waar publieke data vindbaar gemaakt
wordt. Het Nationaal Georegister is dé vindplaats van geo-informatie van
Nederland. Met de eenvoudige zoekopties en presentatie van resultaten
kunnen de datasets in de kaartviewer worden bekeken of worden
gedownload. Zie verder http://nationaalgeoregister.nl.

OGC

OGC staat voor Open Geospatial Consortium en is de wereldwijde
organisatie die een groot aantal standaarden voor data uitwisseling heeft
geschreven. Voor meer informatie zie http://www.opengeospatial.org

OGC WMS

Een van de meest gebruikte standaarden voor uitwisseling van informatie is
OGC WMS. WMS omvat de afspraak hoe een plaatje (bitmap) van een
ruimtelijk fenomeen eruit ziet. Zie verder:
http://www.opengeospatial.org/standards/wms

OGC WCS

WCS standaard beschrijft de uitwisseling van raster gegevens. Zie verder
http://www.opengeospatial.org/standards/wcs

OGC WFS

WFS standaard beschrijft de uitwisseling van vector gegevens incl.
attributen van die vector gegevens. Zie verder:
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs

OGC WPS

WPS standaard beschrijft de interactie tussen input en output en ruimtelijke
processen (software). Zie voor meer informatie:
http://www.opengeospatial.org/standards/wps

PDOK

Publieke dienstverlening op de kaart. Publieke Dienstverlening Op de Kaart
(PDOK) is een centrale voorziening voor het ontsluiten van geodatasets
van nationaal belang. Dit zijn actuele en betrouwbare gegevens voor zowel
de publieke als private sector. PDOK stelt digitale geo-informatie als
dataservices en bestanden beschikbaar. De meeste PDOK diensten zijn
gebaseerd op open data en daarom voor iedereen vrij beschikbaar. Meer
info op http://www.pdok.nl
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2 Aanpak
2.1

Werkproces
Het werkproces is in figuur 2 schematisch weergegeven, onderverdeeld in werkstappen,
werksessies met de begeleidingsgroep van het NHI en de (deel)producten.

Figuur 2: schematische weergave werkstappen, werksessies en (deel)producten
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Stap 1: Het vertrekpunt van deze studie was een inventarisatie van de werkwijzen bij
waterschappen Rivierenland en De Dommel. Hiervoor zijn de sleutelfiguren (Roel Velner
respectievelijk Frank Weerts) geïnterviewd en zijn eisen en randvoorwaarden van de data in
beeld gebracht. Op basis hiervan is een datamodel opgezet waarmee een
oppervlaktewatermodel gemaakt zou kunnen worden. De eerste schetsversie van het datamodel
is samen met de NHI begeleidingsgroep aangevuld in een werksessie, waarna deze is uitgewerkt
tot een prototype van het datamodel.
Stap 2: Op basis van het prototype van het datamodel en de werkwijzen bij waterschap De
Dommel en Rivierenland is een gestandaardiseerde werkwijze uitgewerkt om de hydrologische
database te vullen. Deze werkwijze is toegepast op de data van twee pilotgebieden waarmee de
database is gevuld. De begeleidingsgroep van het NHI heeft in een werksessie meegedacht over
de verdere uitwerking en aanscherping van de werkwijze.
Stap 3: De database is “online” gemaakt en zodanig opgezet dat deze voldoet aan het prototype
datamodel. De objecten “waterloop” en “duiker” zijn toegevoegd volgens de gestandaardiseerde
werkwijze en zijn online te benaderen via QGIS (zie bijlage C) of via het NHI Dataportaal (zie
http://nhi.nu/dataportaal). Het eindresultaat is toegelicht in een demo op het NHI symposium van
30 juni 2016.
Stap 4: De database is uitgebreid met de overige objecten van het datamodel. Het datamodel en
de database zijn getest voor een pilotgebied bij Waterschap De Dommel. De verbeterpunten uit
de test zijn doorgevoerd in het datamodel en de database. Vervolgens is gedemonstreerd dat
vanuit de database een stromingsmodel (Sobek2) kan worden opgezet en een
oppervlaktewaterschematisatie voor een grondwatermodel kan worden gegenereerd
(MODFLOW). De resulaten zijn toegelicht en bediscussieerd op het NHI symposium van 23
november 2017.

2.2

Wie hebben er aan gewerkt?
Vanuit de Begeleidingsgroep NHI hebben de volgende personen bijgedragen aan de
oppervlaktewatermodule:







Kees Peerdeman (Waterschap Brabantse Delta)
Frank Weerts (Waterschap De Dommel)
Gerry Roelofs (Waterschap Rijn en IJssel)
Arnoud Soetens (Waterschap Peel en Maasvallei)
Epke van der Werf (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)
Ans Elffrink (Waterschap Vallei en Veluwe)

Door Frank Weerts en Gerry Roelofs is bovendien een grote bijdrage geleverd bij de uitvoering,
door voor hun beheergebied de werkwijze toe te passen en te testen. Verder heeft Roel Velner
een bijdrage geleverd door de door hem ontwikkelde werkwijze bij waterschap Rivierenland toe te
lichten in een interview.
Het uitvoeringsteam is samengesteld uit adviseurs van Deltares, HKV en Royal HaskoningDHV,
te weten:





Bertus de Graaff (HKV)
Paul Aalders (Royal HaskoningDHV)
Gerrit Hendriksen (Deltares)
Erik de Rooij (Deltares)

Daarnaast zijn collega’s geraadpleegd en ingezet, bijvoorbeeld Frans Roelofsen (Deltares) voor
de grondwatermodellering. Het project is begeleid door Timo Kroon (Deltares).
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3 NHI- module oppervlaktewater
3.1

Wat is de NHI–module oppervlaktewater?
De NHI-module oppervlaktewater omvat:





een landsdekkende geografische database waarin gegevens van het oppervlaktewater zijn
opgenomen die van belang zijn voor het schematiseren van oppervlaktewatermodellen en het
oppervlaktewater in grondwatermodellen;
een bij de database horend datamodel;
een uitwisselformat voor bestanden waarmee de database kan worden gevuld;
en conversietools om vanuit de database modelschematisaties op te bouwen.

Als uitgangspunt is gehanteerd dat alle relevante informatie voor het maken van een
oppervlaktewatermodel in de database aanwezig moet zijn. Daarnaast is rekening gehouden met
het opnemen van de benodigde informatie om de schematisatie van oppervlaktewater in
grondwatermodellen te kunnen ondersteunen. De database wordt gevuld met data van
waterschappen, Rijkswaterstaat en Provincies. Aan de data worden eisen en randvoorwaarden
gesteld, zodat de database alleen wordt gevuld met kwalitatief goede data.
Het werken met een uniforme, landsdekkende database stimuleert de samenwerking tussen de
verschillende waterpartners door:





3.2

Standaardisering van de gegevens met een datamodel
Standaardisering van datauitwisseling
Ontsluiten van data en tools
Benchmarking gegevenskwaliteit

Datamodel HYDAMO
Om de informatie in de database te standaardiseren is een datamodel opgezet. In dit datamodel
zijn alle relevante objecten met bijbehorende attributen en eisen opgenomen.
Het datamodel is gebaseerd op het bestaande datamodel “DAMO Watersysteem”
(http://damo.hetwaterschapshuis.nl/) en het “GIS-dataprotocol modellering oppervlaktewaterkwantiteit” (Informatiehuis water, 2013). De functionaliteit voor de modelleur is als uitgangspunt
gekozen voor het opzetten van de database. Waar objecten of attributen ontbraken in DAMO, zijn
deze aan het datamodel toegevoegd.
Met de naam HYDAMO wordt duidelijk dat DAMO de basis vormt en dat er aanvullingen voor de
hydrologie in zitten. Anders gezegd, met DAMO beschrijf je met name de ligging en afmetingen
van het oppervlaktewatersysteem en met de “HY” wordt het functioneren ervan beschreven.
Zoals bijvoorbeeld via het object Sturing en het attribuut Ruwheid van waterlopen
De resultaten zijn besproken binnen de begeleidingsgroep NHI, en geconcludeerd kan worden
dat er voldoende draagvlak / consensus is over het nieuwe datamodel oppervlaktewater,
HYDAMO. Er wordt naar gestreefd om benodigde objecten en attributen zoveel mogelijk in
DAMO onder te brengen.
In figuur 3 is als voorbeeld een screendump opgenomen van een deel van het datamodel
HYDAMO. Het hele datamodel is opgenomen in een Excelsheet en via de website van het NHI te
downloaden (zie http://www.nhi.nu/nl/index.php/uitvoering/module-oppervlaktewater/). In het
datamodel is een onderverdeling gemaakt in objecten met attributen en de bijbehorende eisen.
Verder zijn definities opgenomen van de objecten en is de relatie tussen de objecten vastgelegd.
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Figuur 3: voorbeeld van een deel van het prototype datamodel

De volgende objecten zijn gedefinieerd:












Kunstwerken
o Stuw
o Afsluitmiddel
o Doorstroomopening
o Gemaal
o Pomp
o Duiker/sifon/hevel
o Aquaduct
o Brug
o Bodemval
o Sturing
Oppervlaktewater
o HydroObject
o Dwarsprofiel
o NormGeparameteriseerdProfiel
Gerelateerd oppervlak
o Afvoergebied
o Aanvoergebied
o Afwateringsgebied
Randvoorwaarden
o Laterale knoop
o HydraulischeRandvoorwaarde
Overig
o BijzonderHydraulischeObject
o Meetlocatie
Grondwatermodel
o GrondwaterKoppelPunt
o GrondwaterKoppelLijn
o GrondwaterInfoPunt
o GrondwaterInfoLijn
Administratiefgebied
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3.3

Workflow: van waterschapsdatabase naar hydrologische database
In de filosofie is beschreven dat de focus van de NHI-module oppervlaktewater ligt op een
gestandaardiseerd datamodel en bijbehorende uitwisselformaten, om de database te vullen. In
deze paragraaf wordt de workflow beschreven die hierbij hoort.
Op basis van het datamodel HYDAMO is een PostgreSQL/PostGIS relationele database opgezet
die gevuld kan worden met de data van de waterschappen. In dit project is de database gevuld
voor het hele beheergebied van waterschap De Dommel.
De diversiteit van formaten en samenstelling van data in gebruik bij de waterschappen (shapefile,
geodatabases in diverse vormen) waren reden om al vroeg in het proces te werken aan een
gemeenschappelijk uitwisselformaat waarvan ondubbelzinnig is afgesproken hoe dat eruit ziet.
Die ondubbelzinnigheid is in de vorm gegoten van schema’s (zogenaamde XSD’s) die door zowel
de ontvangende als zendende partij kan worden gebruikt ter validatie van de gegevens die
respectievelijk worden ontvangen, dan wel aangeleverd.
Veel waterschappen maken gebruik van FME om de transformatie naar het gemeenschappelijke
formaat gestalte te geven. FME is echter geen open source pakket en wordt geleverd onder
commerciële voorwaarden. Om beter aan te sluiten bij de open source filosofie van het NHI,
hebben we in dit project gekozen voor Pentaho Data Integration (PDI) voor de omzetting. PDI is
een veel gebruikte open source ETL tool, waarmee binnen het projectteam goede ervaring is
opgebouwd. De keuze voor een ETL tool ligt bij elk waterschap. De output is wel volgens een
standaard: GML files.
In figuur 4 is schematisch weergegeven hoe de waterschapsdata wordt omgezet (met behulp van
Spoon) en hoe de PostgreSQL database wordt gevuld.

Figuur 4: schematische weergave workflow voor het vullen van de hydrologische database

Centraal in de workflow staat het gestandaardiseerde GML uitwisselformaat (figuur 4). GML is
een uniform XML formaat voor de representatie van geografische informatie dat door het OGC
(http://www.opengeospatial.org/) is opgesteld. Het voordeel van GML is dat alle meta-informatie
(bv. coördinatenstelsel) is opgeslagen in hetzelfde bestand en dat het GML-bestand als platte
tekst is opgeslagen. Het is dus net als een XML eenvoudig lees- en bewerkbaar. Een GML kan
worden gevalideerd met een XSD-bestand, om te controleren of het voldoet aan alle eisen.
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Figuur 5: schematische weergave workflow vullen hydrologische database

Het uitwisselformaat vormt het eenduidige formaat voor uitwisseling van gegevens tussen de
waterschappen en het NHI. Aangezien waterschappen eigen procedures en tools hanteren,
maakt het uniforme GML uitwisselformaat het mogelijk dat alle data uniform in de hydrologische
database worden opgeslagen. Dit zorgt tevens voor beheersbaarheid van de grote hoeveelheden
data. In de pilot is bovenstaande workflow uitgevoerd en succesvol getest. De database is online
en bovendien is het mogelijk via QGIS en de NHI-dataviewer de (pilot) data in te zien. Een meer
technische toelichting op de opgeleverde producten is te vinden in bijlage B.

3.4

Ervaringen uit de pilottoepassingen
Aanvankelijk is besloten om de werkwijze voor het vullen van de database te testen voor een
pilotgebied in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel. Dat bleek binnen de gewenste
doorlooptijd niet haalbaar, omdat nog teveel ervaring opgedaan moest worden met de software
(FME) om de data in de waterschapsdatabase te converteren naar de hydrologische database.
Vervolgens is besloten de database te vullen voor het beheergebied van de Dommel, omdat de
Dommel al grotendeels beschikt over de benodigde FME scripts om de conversie te verzorgen.
Op basis van de ervaringen in de proefgebieden en ervaring van het projectteam met andere
gebieden is geconcludeerd dat in de praktijk op hoofdlijnen de volgende problemen worden
ondervonden bij het vullen en gebruik van de hydrologische database:





3.4.1

De datakwaliteit is onvoldoende op orde;
De datakwaliteit is onbekend;
Gebrek aan ervaring met tools voor datacontrole en –conversie;
Databeheerders en hydrologen werken onvoldoende samen.

De datakwaliteit is onvoldoende op orde
De waterschapsdatabases met gegevens voor hydrologische modellen bevatten een grote
hoeveelheid aan data. Deze data is niet statisch. Het beheergebied verandert in de loop van de
tijd door uitvoering van projecten en natuurlijke veranderingen zoals bodemdaling en
sedimentatie. De waterschappen proberen de data zoveel mogelijk actueel te houden door het
watersysteem op projectbasis en periodiek in te meten. Bij deze inmetingen en het verwerken
van de meetgegevens in de waterschapsdatabase worden fouten gemaakt. Een deel van de
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fouten worden afgevangen bij controle van de werkzaamheden en een deel van de fouten komt in
de waterschapsdatabase terecht.
Fouten en onvolkomenheden die we in de praktijk veelal tegenkomen kunnen we in de volgende
categoriën opdelen met per categorie een voorbeeld uit de praktijk (zie figuur 6 voor definities van
objecten, attributen en waarden):








Objecten ontbreken: Bij kruisingen van wegen en waterlopen komt bijvoorbeeld geen
kunstwerk voor (brug, duiker of aquaduct). Of bij kruisingen van peilvakgrenzen en
waterlopen komen geen kunstwerken voor (stuw, gemaal of inlaat).
Locaties van objecten onnauwkeurig: Een duiker in een secundaire watergang ligt dichter bij
de primaire dan bij de secundaire watergang.
Attributen ontbreken: Het gegeven is simpelweg niet beschikbaar of informatie die nodig is
van een object ontbreekt in de waterschapsdatabase en kan alleen uit een andere niet
officiëel beheerde bron worden verkregen (bijv. streefpeilen of sturing).
Attributen zijn niet eenduidig gedefinieerd of ingevuld: Het datamodel van de
waterschapsdatabase is niet gedefinieerd of eenduidig gebruikt binnen het beheergebied.
Dergelijke fouten komen vaak voor bij fusie van waterschappen die verschillende
datamodellen hanteerden. Bijvoorbeeld de vorm van de kruin of het type stuw is niet
eenduidig in een veld met opmerkingen beschreven.
Waarden ontbreken: De kruinbreedte van een nieuwe stuw is nog niet ingemeten, maar de
stuw is al wel in de waterschapsdatabase opgenomen.
Waarden zijn onnauwkeurig: Bij het inmeten is een fout gemaakt. De binnenonderkant van
een duiker kon bijvoorbeeld niet worden ingemeten omdat de duiker niet kon worden
gevonden. In plaats daarvan is de maaiveldhoogte ingemeten op de locatie waar de duiker
wordt verwacht.

Figuur 6: Praktisch voorbeeld van object, attribuut en waarde.

De fouten in de waterschapsdatabases kunnen lange tijd onopgemerkt blijven, maar komen vaak
snel naar voren als hydrologische modellen worden opgesteld op basis van de data. Voor
oppervlaktedatamodellen bijvoobeeld dienen objecten nauwkeurig ingetekend te worden en dient
de samenhang tussen de datalagen te kloppen. Als de locatie van een duiker in een kleine
secundaire watergang bijvoorbeeld onnauwkeurig wordt ingetekend, kan deze in het model in
een primaire watergang terechtkomen. Daarnaast dient de hoogteligging van de duiker logisch te
zijn in relatie tot het dwarsprofiel van de watergang waarin de duiker ligt (samenhang datalagen).
Dergelijke bevindingen komen naar voren bij de controle van het geschematiseerde model of
tijdens de simulatie of analyse van de resultaten.
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Waterschappen die de data goed op orde hebben en waarvoor met een beperkte inspanning
modellen kunnen worden gegenereerd zijn gericht op continue verbetering van hun gegevens. Ze
zorgen ervoor dat fouten die worden gevonden bij toepassing van de gegevens worden hersteld
in de basisgegevens en niet in de modellen. Deze waterschappen hebben het werkproces tussen
de gegevensgebruikers (bijv. hydrologen) en de gegevensbeheerders (bijv. GIS medewerker)
geoptimaliseerd. Daarnaast beschikken ze over modelgeneratoren waarmee ze snel na het
beschikbaar komen van verbeterde data een nieuw model kunnen opstellen.

3.4.2

De datakwaliteit is onbekend
Voor het kunnen opzetten van een model vanuit de hydrologische database dient de kwaliteit van
de data uitstekend te zijn. Alle benodigde objecten en attributen dienen aanwezig te zijn,
nauwkeurig ingevuld te zijn en de samenhang in de data dient te kloppen. De fouten die in de
vorige paragraaf zijn beschreven dienen niet of nauwelijks voor te komen. De kwaliteit kan echter
niet snel worden afgeleid uit de data. In de prakijk wordt veelal in eerste instantie alleen
gecontroleerd op ontbrekende en onrealistische waarden. Vervolgens wordt een model opgezet
en bij het ‘debuggen’ van de schematisatie en simulatie worden fouten gevonden en hersteld. Dit
is een tijdrovend proces. Tijdsdruk leidt er veelal toe dat de verbeteringen niet in de
basisgegevens worden doorgevoerd.
Wij stellen voor om de controles wel direct op de hydrologische modeldatabase uit te voeren,
waarbij ook wordt gecontroleerd op de samenhang tussen de data. In principe gaat het dan om
de volgende typen controles:






Ontbrekende objecten of attributen: Bijvoorbeeld een geografische controle op de ligging van
een kunstwerk (brug, duiker of aquaduct) op een kruising tussen een waterloop en een weg.
Locaties van objecten onnauwkeurig: Bijvoorbeeld door geografische bepaling van de afstand
tussen een object en de waterloop.
Samenhang tussen objecten logisch: Bijvoorbeeld door controle van de hoogteligging van
duikers ten opzichte van het laagste dwarsprofielpunt.
Ontbrekende waarden: De breedte van de kruin van een stuw is bijvoorbeeld niet ingevuld.
Controle op waarden binnen een realistische bandbreedte: De breedte van de kruin heeft
bijvoorbeeld een waarde van 999 m.

Wij stellen voor om een aantal controles te ontwikkelen waarmee de compleetheid en
nauwkeurigheid van de database kan worden gecontroleerd. Door deze controles landsdekkend
uit te voeren en de resultaten ruimtelijk te presenteren ontstaat een landelijk beeld van de
kwaltiteit van de data. Dit beeld geeft de gebruikers van de modeldatabase informatie over de
bruikbaarheid van de gegevens voor het opzetten van een oppervlaktewatermodel. Voor de
bronhouders van de data levert het beeld informatie over de staat van de gegevens ten opzichte
van andere bronhouders. Dit kan een stimulans zijn om de gegevens te verbeteren. Men kan zien
welke waterbeheerders de data goed op orde hebben en deze waterbeheerders benaderen om
ervaringen te delen en te zorgen dat de aanpak die werkt ook in de eigen organisatie wordt
toegepast.
Wij stellen voor om de controles te ontwikkelen in python scripts die voor iedereen toegankelijk
zijn voor gebruik en doorontwikkeling. Wij zien een ontwikkelpad voor ons waarin diverse partijen
controles kunnen toevoegen en verbeteren, waarmee uiteindelijk een groot pallet aan fouten en
onnauwkeurigheden kan worden gedetecteerd. Hiermee wordt uiteindelijk de kwaliteit van de
basisgegevens zodanig verbeterd dat hiermee vrij eenvoudig kwalitatief goede modellen kunnen
worden opgezet, onafhankelijk van de locatie in het land.
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3.4.3

Gebrek aan ervaring met tools voor dataconversie
De waterschapsmedewerkers die belang hebben bij het vullen van de hydrologische database
hebben niet altijd de benodigde programmeer- en ontwikkelcapaciteiten. In de pilot hebben we
uiteindelijk gekozen voor het vullen van de database met data van de Dommel, omdat de
hydroloog van de Dommel al veel ervaring had opgedaan met FME, waarmee de dataconversie
kan worden uitgevoerd. Ook waren de scripts bij de Dommel al grotendeels beschikbaar.
Voor het vullen van de landelijke hydrologische database, stellen wij daarom voor om zoveel
mogelijk aan te sluiten op de Centrale DistributieLaag (CDL, zie ook paragraaf 3.8). De CDL is
een voorziening van het Waterschapshuis om gegevens van de waterhuishouding via open data
standaarden geautomatiseerd beschikbaar te stellen. De CDL wordt momenteel ontwikkeld. Wij
verwachten dat orde 60% van de objecten in de database op termijn kan worden gevuld via de
CDL. Met deze objecten kan al een eenvoudig oppervlaktewatermodel worden opgesteld. De
CDL is nu sterk in ontwikkeling. Het is nu nog niet geheel bekend wanneer welke data
beschikbaar komt via de CDL. Voor de planning van het gebruik van de database (bijvoorbeeld
voor het LHM) is het wel belangrijk om hier zicht op te krijgen. Zo nodig kunnen extra middelen
worden ingezet om de koppeling met CDL te versnellen en de databeschikbaarheid te vergroten,
zodat deze voldoende snel beschikbaar is voor LHM toepassingen.
Figuur 7 laat de inpassing van de CDL in de workflow zien. De figuur is vergelijkbaar met de
gepresenteerde workflow in figuur 4, maar ten opzichte daarvan uitgebreid met de CDL (links) en
de controle van de inhoud van de postgreSQL database op volledigheid en nauwkeurigheid
(rechts, zie ook paragraaf 3.4.2). De informatie uit de waterschapsdatabase wordt via de CDL
ontsloten via een PDOK service. Deze service kunnen we ook gebruiken om een deel van de
postgreSQL database te vullen (aandeel CDL 60%). De rest van de postgreSQL database kan
worden gevuld via het GML uitwisselformat (aandeel GML:40%).

Figuur 7: Praktisch voorbeeld van object, attribuut en waarde.
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De CDL maakt gebruik van het datamodel DAMO. Tijdens het opstellen van het datamodel
HYDAMO is afgestemd met de functioneel beheerder van DAMO. Daarbij is gebleken dat een
aantal attributen van HYDAMO in DAMO opgenomen zouden moeten worden omdat ze de
afmetingen van kunstwerken beschrijven. Als de betreffende attributen in DAMO zijn opgenomen
en vervolgens via de CDL worden ontsloten, kan de database nog meer via de CDL worden
gevuld.
Voor een deel van de objecten en attributen van objecten voorzien we dat ze niet snel via de CDL
zullen worden ontsloten, omdat deze niet, of in ieder geval niet in een eenvoudig uitwisselbaar
format in de waterschapsdatabases zijn opgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het object
sturing voor kunstwerken, (afvoer)coëfficënten van kunstwerken, de hydraulische ruwheid van de
waterlopen en om informatie op locaties waar oppervlaktewater- en grondwatermodellen kunnen
worden gekoppeld. Voor deze objecten/attributen dient de dataconversie nog te worden ingericht.
Het ligt voor de hand dat het waterschap deze conversie zelf uitvoert, zo nodig ondersteund door
andere waterschappen en of een specialistisch bureau. Zo heeft een aantal waterschappen een
FME werkgroep opgericht waarin ervaringen en workflows kunnen worden uitgewisseld.

3.4.4

Databeheerders en hydrologen werken onvoldoende samen
Om data op voldoende hoog niveau te krijgen voor hydrologische modelleringen, dienen
hydrologen en beheerders van (geo)data gestructureerd en nauw samen te werken. De
databeheerders hebben de taak om gegevensstandaarden toe te passen en gegevens te
beheren en ontsluiten. De hydrologen gebruiken een deel van deze data om model
schematisaties op te zetten. De hydrologen komen bij het modeleren tekortkomingen tegen in de
data, de databeheerders zijn vaak niet op de hoogte van de data-toepassingen van hydrologen.
Om hierin verbetering aan te brengen is het van groot belang dat databeheerders en hydrologen
elkaar actief opzoeken en leren ‘elkaars taal’ te spreken. Samenwerking leidt tot kwalitatief betere
data en tot een efficiënter modelleerproces en betrouwbaardere modelresultaten.
Maar niet alleen hydrologen en databeheerders zijn hierin probleemeigenaar. Het besef van het
belang van goede (geo)data moet doordringen tot de gehele organisatie. Er zijn vele spelers die
een rol hebben binnen de dataketen, die bepaalt of die data betrouwbaar zijn of niet. Zo heeft een
hydroloog of databeheerder vaak juist oog voor de volledigheid van een record, maar wordt niet
altijd de vraag gesteld of een bepaald object in de database nog wel écht aanwezig is in het veld.
Bij veel organisaties zijn de definities en de gebruikte terminologie niet sluitend, waardoor er te
weinig inzicht is in de juistheid van beheerregister- en/of leggerdata. Onjuiste of onvolledige data
leidt – ervaren door veel lagen in de organisatie - tot inefficiënt werk, frustraties, imagoschade en
fouten die kunnen doorwerken tot in juridische procedures. De hoeveelheid te definiëren en te
beheren data maakt het tot een lastige klus, maar niets doen is geen optie als je als waterschap
als waterautoriteit wilt kunnen optreden.

3.5

Toepassing modelgenerator voor schematisatie oppervlaktewatermodel
Het doel van deze toepassing is om vanuit de NHI database met zo min mogelijk handwerk op
elk gewenst schaalniveau een modelschematisatie in Sobek2 op te bouwen. Waterschap De
Dommel heeft een database van het volledige beheergebied klaargezet om voor deze toepassing
te gebruiken. De data is met een modelgenerator omgezet naar een modelschematisatie voor
een oppervlaktewatermodel in SOBEK2. Als modelgenerator is voor dit pilotproject Triwaco
3
gebruikt . Deze modelgenerator komt vrij beschikbaar voor alle NHI-gebruikers. Triwaco voldoet
3

Er is met het oog op de ontwikkelkosten voor gekozen om voor de pilot een bestaande modelgenarator te
gebruiken die met beperkte aanpassingen geschikt kon worden gemaakt. Het doel van de pilot is om aan te tonen
dat dankzij het gekozen datamodel vanuit de NHI database een modelschematisatie is op te bouwen.
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grotendeels aan de gestelde functionele eisen, echter Triwaco kan in de huidige vorm niet direct
worden aangesloten op de PostgreSQL database. Aangezien in dit project geen nieuwe software
is ontwikkeld, is een tussenstap gezet waarbij de benodigde informatie in shapefiles en tabellen is
klaargezet.
In figuur 8 is de omvang van de database voor de pilot geografisch met QGIS weergegeven. Het
volledige beheergebied van de Dommel met alle leggerwatergangen is weergegeven binnen het
zwarte gebied. In het rode gebied is een subgebied geselecteerd waarvoor in deze pilot een
modelschematisatie is gemaakt.

Figuur 8: Database volledig beheergebied van De Dommel (zwart) met een subgebied aangegeven in rood weergegeven
in QGIS.

De modelgenerator Triwaco is voor deze pilot geconfigureerd zodat voor de volledige database
van de Dommel een SOBEK2-model kan worden opgezet. In figuur 9 is dit weergegeven voor het
volledige beheergebied. Figuur 10 laat het subgebied (rood in figuur 8) zien waarin alle
leggerwatergangen, profielen, kunstwerken en laterale instroompunten zijn geschematiseerd.
Aangezien het volledige beheergebied van de Dommel is klaargezet, kan van ieder willekeurig
gebied een modelschematisatie in SOBEK2 worden opgezet.

Figuur 9: Volledig beheergebied van De Dommel (zwarte polygon) weergegeven in TRIWACO.
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Figuur 10: Subgebied weergegeven in TRIWACO met alle leggerwatergangen, profielen, kunstwerken en laterale
instroompunten.

Als laatste stap is een SOBEK2-model gegenereerd voor het subgebied dat in figuur 11 is
weergegeven. Alle knopen zijn gevuld met informatie uit de database en omgezet naar
bijbehorende objecten in SOBEK in het juiste SOBEK-format. De dwarsprofielen zijn als yzprofielen geschematiseerd conform de informatie uit de database (figuur 12). Ook de
kunstwerken en laterale instroompunten zijn op deze manier met de modelgenerator verwerkt in
de SOBEK-schematisatie.
De toepassing heeft aangetoond dat met deze werkwijze op relatief eenvoudige manier, zonder
handmatige correcties, een oppervlaktewatermodel op ieder gewenst schaalniveau gemaakt kan
worden. Nadat de randvoorwaarden zijn gedefinieerd, kunnen de modellen ook doorgerekend
worden. Het is mogelijk om met de spreekwoordelijke “druk op de knop” een modelschematisatie
op te bouwen.

Figuur 11:: SOBEK2-model weergegeven in SOBEK-interface.
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Figuur 12: Geschematiseerd yz-dwarsprofiel weergegeven in SOBEK-interface.

3.6

Toepassing modelgenerator voor schematisatie grondwatermodel
Vergelijkbaar met het oppervlaktewatermodel is met behulp van een modelgenerator voor het
pilotgebied een modelschematisatie gemaakt voor de grotere watergangen in het
grondwatermodel. Data voor de kleinere watergangen (bijv. kavelsloten en greppels) zijn nu niet
beschikbaar in de database. Voor de volledige parameterisatie van het oppervlaktewater in het
grondwatermodel zijn dus aanvullende databronnen nodig, bijvoorbeeld top 10-vector bestanden.
In de huidige situatie kennen de regionale en landelijke grondwatermodellen verschillende
benaderingen voor het afleiden van schematisaties van het oppervlaktewater (bijv. river
packages, drain packages, ISG-package). Verdere afstemming van de methoden en onderhoud
van de bijbehorende voorbewerkingsprogrammatuur is voorgesteld in het kader van het beheer
en onderhoud NHI. Voor deze pilot is het dan ook niet mogelijk om een generieke methode te
definieren die aansluit bij alle modeltoepassingen. Daarom is voor de uitwerking in de pilot
gekozen voor een
basisfunctionaliteit, waarbij een eenvoudige schematisatie van het
oppervlaktewatersysteem kan worden afgeleid voor een grondwatermodel, en waar in de
toekomst op kan worden voortgebouwd in de verschillende toepassingen.
Bij de uitwerking van de grondwatermodellering is gebruik gemaakt van de modelcode
iMODFLOW en het gebruikersinterface iMOD. In de uitwerking is als voorbeeld gekozen voor de
ISG-package (IMOD SeGment package). Deze package wordt in steeds meer
grondwatermodellen toegepast, mede doordat hierin makkelijk randvoorwaarden uit hydraulische
modellen zoals Sobek kunnen worden opgelegd. De package bevat alle relevante informatie die
nodig is voor oppervlaktewaterelementen in relatie met het grondwater: o.a. de actuele ligging
van het oppervlaktewater, de waterstanden (stationair of tijdsafhankelijk), bodemhoogtes,
infiltratiefactoren, bodemweerstanden en stuwen. Binnen iMOD wordt voor het runnen van het
grondwatermodel de informatie in de ISG-package verrasterd tot Modflow invoer (Vermeulen et
al, 2017).
Voor het parameteriseren van de ISG-package is in deze pilot een script in Python
geprogrammmeerd met de naam “WFS2ISG.py”. Met de tool is het mogelijk om vanuit
webservices een eenvoudige schematisatie voor het grondwatermodel te maken. De tool wordt
voor eindgebruikers beschikbaar gesteld, voorlopig via aanvraag bij de helpdesk NHI, op termijn
4
via de NHI open source repository .

4

Het beschikbaar stellen van NHI-tools via een dergelijke open omgeving moet nog verder worden uitgewerkt als
onderdeel van het beheer en onderhoud van NHI.
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In het Python script wordt eerst de juiste informatie binnen het geselecteerde gebied opgevraagd
in de database, vervolgens wordt de informatie omgezet naar invoer voor iMODFLOW, en
tenslotte worden iMOD functionaliteiten aangestuurd voor het klaarzetten van de ISG-invoer. Dit
is uitgewerkt in de volgende stappen:






Uitknippen van waterlopen via de OGC WFS services;
Omzetten van de waterlopen naar een ArcINFO generate ASCII bestand;
Opzetten en uitvoeren van de standaard iMOD batch functionaliteit (waaronder functies
GEN2ISG en ISGADDSTAGES) waarmee binnen iMOD een ISG package wordt gemaakt.
Aanmaken PNG kaarten met overzicht van ligging van de ISG waterlopen.
Zippen van de complete directory met ISG invoer en aanbieden van het gezipte bestand (zie
figuur 13) aan de gebruiker op een voor de webserver toegankelijke plaats.

Figuur 13: Screenshot van het zip bestand met ISG- invoer voor iMODFLOW

De invoer voor de ISG-package kan worden gevisualiseerd binnen iMOD. In figuur 14 is een
screendump gegeven van de gegenereerde invoer voor het geselecteerde voorbeeldgebied; het
betreft de ligging van de waterlopen en een aantal eigenschappen van de ISG package; de
“segment nodes” (rood), dwarsdoorsnede (groen) en de stroomrichting (zwart).
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Figuur 14: Visuatlisatie van gegenereerde invoer voor de ISG-package voor het voorbeeldgebied, aangemaakt met de het
script WFS2ISG: ligging van de waterlopen inclusief rekenknopen

De gegenereerde invoer voor de ISG-package is in figuur 15 in meer detail gevisualiseerd. Die
figuur toont het dwarsprofiel op een van de waterlopen en het bijbehorende waterpeil,
bodemhoogte, bodemweerstand en infiltratiefactor.

Figuur 15: Visuatlisatie van gegenereerde invoer voor de ISG-package voor het voorbeeldgebied, aangemaakt met de het
script WFS2ISG: dwarsprofiel, waterpeil, bodemligging weerstand en infiltratiefactor voor 1 waterloopsegment.

Voor het genereren van invoer voor het grondwatermodel was voor het geselecteerde gebied niet
alle benodigde invoer gevuld in de oppervlaktewaterdatabase. Bijvoorbeeld bodemweerstanden
en infiltratiefactoren. In dit voorbeeld is nu een default waarde gebruikt van respectievelijk 1 dag
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en 0.5. Ook voor ontbrekende gegevens van waterstanden en dwarsdoorsneden zijn aannamen
gemaakt. Voor zomer- en winterpeilen is een waarde van 2 meter onder maaiveld gehanteerd
(t.o.v. AHN schaal 25 m), en een diepte van de waterbodem van 4 meter onder maaiveld. Als
standaard dwarsprofiel is een trapezium aangehouden met een breedte van 4 meter t.p.v. de
waterlijn. Deze aannames kunnen eenvoudig vervangen worden door waarden uit de database,
zodra deze voldoende is gevuld. Eventueel kan het in de toekomst ook worden aangevuld met
GIS-bestanden die beschikbaar zijn op het NHI-dataportaal.
De toepassing van het grondwatermodel laat zien dat met het script op eenvoudige wijze invoer
voor een grondwatermodel kan worden gegenereerd, als de data goed op orde is.
Aanbevolen wordt de tool WFS2ISG.py verder in te bedden in het dataportaal NHI. In het portaal
is al een functie beschikbaar, waarmee een gebruiker een rechthoek kan tekenen op het scherm
(zie figuur 16). Voor het betreffende deelgebied kan de tool dan via het portaal worden
aangeroepen, zodat op maat de invoer voor iMODFLOW wordt gegenereerd. Op de achtergrond
maakt de server dan op basis van de rechthoek een selectie uit de aanwezig oppervlakte water
gegevens in de database. Uit de OGC WFS services van de verschillende objecten wordt
vervolgens dan een compleet pakket (dwz, hydroobjecten, kunstwerken en dwarsprofielen
inclusief waterpeilen en andere variabelen) aangeboden om een modelschematie mee op te
zetten. De basis voor deze functionaliteit is al beschikbaar in het dataportaal NHI.

Figuur 16: Screenshot van het NHI dataportaal met visualisatie van de beschikbare gegevens van het
oppervlaktewatersysteem

3.7

Meerwaarde en mogelijkheden
Samenvattend heeft de gestandaardiseerde workflow en het datamodel na het vullen van de
databases de volgende voordelen:






Beschikbaarheid van alle voor modellering relevante kenmerken van watersystemen.
Afstemming van de modelgeneratoren op één datamodel.
Eenvoudige actualisatie van de gegevens is mogelijk.
Oppervlaktewatergegevens zijn uitwisselbaar volgens internationale standaarden
De gestandaardiseerde gegevens maken gezamenlijke ontwikkeling en het delen van
gezamenlijke conversietools mogelijk.
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Ontsluiting van landsdekkende gegevens modellering (zie figuur 17).
Mogelijkheid tot het landsdekkend presenteren van de gegevenskwaliteit om uiteindelijk te
komen tot een landelijk uniforme kwaliteit van de oppervlaktewatergegevens (nog niet
ontwikkeld)
Verbetering van de gegevens voor de waterbeheerder zelf (zoals voorbeelden bij Dommel en
Rivierenland)
Het eigen werkproces kan blijven zoals het is; werkprocessen met betrekking tot beheer en
onderhoud bij de data verantwoordelijke staan los van de database.
De kosten voor modelbouw kunnen omlaag omdat er één consensus dataset ten behoeve
van de oppervlaktewaterschematisatie in grond- en oppervlaktewatermodellen is.
Grensoverschrijdend modelleren, over de grenzen van de beheergebieden heen, wordt
mogelijk.

Figuur 17: Waterlopen en duikerhevelsifon objecten in het NHI Dataportaal (in rood de duikers en in blauw de
waterlopen), zie ook http://nhi.nu/dataportaal.

3.8

De Centrale Distributie Laag (CDL)
Het Waterschapshuis en de waterschappen ontsluiten oppervlaktewaterdata tot op heden via het
Nationaalgeoregister (NGR). Het NGR wordt vervangen door Publieke Data Online (PDOK).
PDOK is de vindplaats voor data van de overheid in Nederland. PDOK levert 10 resultaten op bij
de zoekterm IMWA. De Atom feeds (aangeboden downloadbestanden), bestaan uit:
- Waterschappen kunstwerken IMWA – Atom
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

afsluitmiddel
aquaduct
bodemval
brug
duiker
gemaal
hevel
put
sifon
sluis
stuw
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o
o
o
o

-

Waterschappen Waterbeheergebieden IMWA – Atom
o
o

-

vastedam
vispassage
vuilvang
zandvang
Aanvoergebied/afvoergebied
peilgebied

Waterschappen Oppvervlaktewateren IMWA – Atom
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Beschermingszone
Hydroobject
Natuurvriendelijke oever
Onderhoudsplicht
Ondersteunend waterdeel
Oppervlaktewaterlichaam
Profielverdediging
Vaarweg
Waterbergingsgebied
Waterdeel

De Centrale Distributie Laag is het middel voor waterschappen om hun gegevens beschikbaar te
stellen als webservice. Deze gegevens zijn vindbaar en beschikbaar via het Nationaal
Georegister. Op dit moment is via de CDL nog maar een beperkte hoeveelheid gegevens
beschikbaar. Nog niet voldoende om een hydrologisch model mee op te bouwen. Het gaat vooral
om de ligging van de objecten en eventuele andere hydrografische gegevens (naam, functie,
etc). Ten behoeve van schematisering is vooral de dimensionering van belang. Dwarsprofielen
(een belangrijk onderdeel bij de dimensionering en een substantieel onderdeel van HYDAMO) is
bijvoorbeeld afwezig binnen de huidige data in de CDL. Dit is een momentopname, want het
gebruik van CDL is in ontwikkeling.
Als voorbeeld is een screendump van de objecten van een hevel weergegeven uit de NHI
database en uit de CDL data (zie figuur 18)

Figuur 18 (a, boven) Data voor het object hevel in de NHI database en (b, onder) Data voor het object hevel beschikbaar
via CDL

In de NHI database is de complete informatie van het object volgens het datamodel HYDAMO
opgenomen, terwijl via het CDL van het object hevel alleen de lengte voor alle is gespecificeerd
(zie domeintabellen service parameter 3892). Wat verder opvalt is dat via de CDL een aantal
administratieve attributen wordt meegegeven, terwijl in HYDAMO is gefocust op de functionele
attributen. Op dit punt is nadere afstemming nodig. In het algemeen wordt aangeraden de
inspanningen van CDL en de verdere toepassing van HyDAMO op elkaar af te stemmen, zie de
aanbevelingen in het volgende hoofdstuk.
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4 Conclusies en aanbevelingen
4.1

Conclusies
In dit project zijn de volgende producten ontwikkeld:




Een gedragen datamodel HYDAMO op basis van het DAMO datamodel waarmee een
oppervlaktewatermodel en een topsysteem voor een grondwatermodel gemaakt kan worden;
Een werkende NHI database in PostGreSQL formaat waarin door waterbeheerders
aangeleverde data ontsloten kunnen worden.
De NHI database is:
- Live operationeel benaderbaar via het NHI data portaal en de gebruikelijke desktop
GIS-pakketten (QGIS en ArcGIS);
- Zodanig opgezet dat deze werkt in combinatie met andere databases en
werkprocessen.

In de eerste fase is het datamodel en de database getest voor een klein pilotgebied, in de tweede
fase is het datamodel toegepast voor het beheergebied van de Dommel, wat heeft geleid tot
verdere aanscherping van het datamodel:



Een gestandaardiseerde workflow waarmee de NHI database gevuld kan worden.
Voorbeelden van het met behulp van een modelgenerator afleiden van invoer voor grond- en
oppervlaktewatermodellen uit de database.

Op basis van de toepassing in de proefgebieden en ervaring van het projectteam kan worden
geconcludeerd dat de kwaliteit van de data bij de waterschappen nog niet overal op orde is. Het
concept van de NHI module oppervlaktewater is zo gekozen dat kan worden gewerkt aan een
continue verbetering.
Binnen het project is geconstateerd dat de ontwikkeling van CDL en DAMO en de NHI module
oppervlaktewater elkaar kunnen versterken. De CDL geeft de mogelijkheid om voor alle
waterbeheerders geautomatiseerd een aanzienlijk deel van de modeldatabase te vullen.
HYDAMO bevat voor een aantal objecten een completere beschrijving van de fysieke
afmetingen, die in DAMO kunnen worden overgenomen.

4.2

Aanbevelingen
Na uitvoering van het project hebben wij de volgende aanbevelingen voor verdere realisatie van
de oppervlaktewatermodule NHI:





Maak voor het vullen van de NHI database zoveel mogelijk gebruik van data die via de CDL
wordt ontsloten. Voor het CDL zijn de middelen en de samenwerking met de
waterbeheerders al geregeld.
Inventariseer welke objecten en attributen van HYDAMO ook in DAMO opgenomen zouden
moeten worden. Bespreek met het Waterschapshuis op welke manier deze in DAMO
opgenomen kunnen worden. Ga hierbij uit van een doorlopend proces van verbetering zowel
aan de zijde van DAMO als aan de zijde van HYDAMO.
Voor het vullen van het deel van de NHI database dat niet via de CDL kan worden gevuld is
het belangrijk dat de waterbeheerders in staat zijn het uitwisselformat (GML) te genereren.
Wij verwachten dat dit een knelpunt kan worden voor een deel van de waterbeheerders. Wij
adviseren om hier in het vervolgtraject aandacht aan te besteden door:
 de waterbeheerders het uitwisselformat te laten opstellen en vervolgens te
controleren of dit aan het datamodel voldoet voor de NHI database.
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de waterbeheerders te ondersteunen met voorbeeld scripts in bijv. Spoon en in FME
en een gebruikersgroep te organiseren.

Als vervolgstappen bevelen wij het volgende aan (niet geheel in chronologische volgorde):
Stap 1. Verder uitwerken specificaties
Er is nu een datamodel, een database en een workflow om de database te vullen vanuit GML’s,
maar voor het vervolg moet nog een aantal praktische vragen worden beantwoord. In deze stap
worden de volgende specificaties verder uitgewerkt:







Welke objecten en attributen dienen minimaal gevuld te zijn in 2018?
Welke planning zou voor de rest van de objecten en attributen gehanteerd moeten worden?
Welke kwaliteit dient de data minimaal te hebben en welk groeipad zien we hier?
Welke controles dienen te worden uitgevoerd op de data en hoe presenteren we de
resultaten daarvan? Welke controles ontwikkelen we in 2018 en welke daarna?
Werken we alleen met actuele data of is het wenselijk met historische versies te kunnen
werken?
Welke eisen of wensen zijn er voor de ontsluiting van de data?

Stap 2 Inrichten workflow
In 2018 vullen we de database via de CDL conform de in stap 1 opgestelde specificaties.
Hiervoor ontwikkelen we in deze stap de scripts die actuele data vanuit de CDL in de database
laden, zodanig dat dit in de toekomst regelmatig (dagelijks, wekelijks of maandelijks) kan worden
herhaald. Daarnaast ontwikkelen we de eerste validatietools (zie stap 1) om de objecten en
attributen met prioriteit te helpen verbeteren. We presenteren de resultaten in een dashboard
waarin de compleetheid van de data en de kwaliteit van de data in één oogopslag duidelijk is.
Stap 3 Organiseren van het beheer
In deze stap organiseren we het beheer van de NHI oppervlaktewatermodule, zodat alle
onderdelen van de module actueel en toegankelijk blijven. Het beheer wordt vastgelegd in een
rapportage. Hierbij gaan we in op de volgende onderwerpen:










Eigendom, beheerorganisatie, rollen en verantwoordelijkheden;
Uitwerking voor de database;
Uitwerking voor koppeling via CDL;
Uitwerking voor koppeling via GML;
Uitwerking voor HYDAMO en koppeling met DAMO;
Uitwerking voor gegevenscontrole en visualisatie in dashboard;
Dienstverlening aan leveranciers van gegevens;
Dienstverlening aan gebruikers van gegevens;
Dienstverlening aan ontwikkelaars.

Stap 4. Organiseren van het vullen van de database in 2018
Voor het vullen van de database voeren we de volgende werkzaamheden uit:






Inventariseren welke objecten en attributen op welke termijn bij een ongewijzigde uitvoering
van het CDL project kunnen worden verkregen;
Inventariseren welke objecten en attributen die in 2018 nodig zijn nog niet op tijd via de CDL
kunnen worden verkregen.
Overleggen met Waterschapshuis over (tijdige) vulling via CDL en hiervoor benodigde
maatregelen;
Zorgen voor bestuurlijk draagvlak via STOWA;
Zorgen voor een perspectief met een goed gevulde database. Spreek met enkele koplopers
van waterschappen een proces af om de database zoveel mogelijk te vullen, zodat voor de
andere waterschappen een perspectief wordt getoond om de database te vullen.
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Inrichten van het proces met waterschappen voor vullen van de database:
Organiseer regiosessies met 3 tot 5 waterbeheerders om te informeren en vragen te
beantwoorden;
Maandelijkse inloopbijeenkomsten (informatie en oplossen problemen);
Kwartaal voortgangsrapportage (o.a van de vulling van de database);
Afspraken met waterschappen over levering gegevens (CDL/GML).

Stap 5. Mobiliseren van gebruikers
Het mobiliseren van de gebruikers is deels is al gerealiseerd in de vorige stap door ze te
betrekken bij het vullen van de database en door de ervaringen te delen op de NHI-symposia.
Voor het mobiliseren van de (overige) gebruikers stellen we de volgende werkzaamheden voor:









Bijdragen aan jaarlijkse NHI dagen, waarbij we de module koppelen aan een voor alle
gebruikers actueel thema;
Presentaties geven aan bijv. collega’s. door betrokkenen bij de oppervlaktewatermodule NHI.
Organiseren van een jaarlijkse training voor waterschappen en marktpartijen;
Bijdragen aan Delfsoftware Dagen, waar veel modelleurs aanwezig zijn;
Ontsluiten van de landelijke kwaliteit van de database via een dashboard;
Aansluiting modelgeneratoren op database/service en HYDAMO datamodel:
Ontwikkeling van een modelgenerator voor D-Hydro via een TKI project in 2018;
Organiseren van een bijeenkomst voor bureaus die modelgeneratoren in ontwikkeling
hebben.
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Bijlage A rol van ETL procedures voor het vullen van databases
De NHI database is opgezet voor de modellering oppervlaktewaterkwantiteit en naar aanleiding
van
de
ervaringen
opgedaan
bij
Waterschap
de
Dommel.
Gekozen is voor een Open Source database met GIS functionaliteit. PostgreSQL geeft in
combinatie met PostGIS naast de ‘standaard’ functionaliteit van een relationele database ook de
mogelijk om GIS bestanden op te slaan en te combineren in bevragingen. PostgreSQL/PostGIS
is via services lagen goed te ontsluiten in moderne GIS pakketten als QGIS en ArcGIS.
Bij toepassen van databases is het gebruikelijk om gegevens via workflows (zogenaamde ETL
processen) in een database te plaatsen. Zie onderstaande figuur (zie ook elders toegelicht, figuur
5).

De pijlen tussen de blokken geven de ETL procedures weer. Een ETL procedure (in feite een
tekstfile met instructies in XML formaat) is uitwisselbaar met derden. Tussen GML/XSD (het
uitwissel bestandsformaat van Aquo) en de database is een generieke ETL procedure opgezet
waarmee het mogelijk is om gegevens vanaf een gemeenschappelijk te delen in een platform
(FTP box, dropbox of repository) en te converteren naar de tabellen in de database. Deze
tabellen zijn gerangschikt volgens een zogenaamd datamodel (met de opbouw van de tabellen
(de inhoud) en de relaties tussen de tabellen). ETL omgevingen bestaan uit vele kleine generieke
componenten die aan elkaar worden gekoppeld. Bijvoorbeeld een component met een
functionaliteit om een shapefile in te lezen, inclusief de bijbehorende attributen. De verschillende
componenten zijn op een overzichtelijke manier met elkaar te verbinden.
De opzet (weergegeven in de figuur) is zodanig dat niet wordt ingegrepen op de werkprocessen
bij de waterbeheerder. Gebaseerd op eerdere ervaringen is de werkwijze zodanig opgezet dat
vanuit iedere beheerder een ETL proces kan worden gemaakt om vanuit het voorkeurssysteem
een export naar de GML/XSD te realiseren. In de vorm van updates wordt vervolgens de
GML/XSD naar het centrale opslag systeem getransporteerd waar het direct beschikbaar is voor
de modelgenerator. Eventuele controle stappen kunnen worden ingebouwd in het proces van
GML/XSD naar de database (bijvoorbeeld een controle op de hoogte) en worden teruggekoppeld
naar de waterbeheerder. Dit wordt gerealiseerd via dezelfde ‘services’ waarmee ook de
gegevens in het NHI dataportaal worden gevisualiseerd.
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Bijlage B Technische toelichting, setup en GML/XSD
Deze bijlage bevat een beknopte beschrijving en toepassingsbereik van de opzet en de
workflow’s van een generiek uitwisselingsformaat naar de hydrologische database.
De oplevering van de oppervlaktewater module bestaat uit de volgende elementen:

1
2
3
4

procedures om de database aan te maken
uitwisselbestanden en controle bestanden (GML en XSD)
workflow om uitwisselbestanden te controleren en in een database te plaatsen
Python scripts om datamodel in PostgreSQL/PostGIS aan te maken, inclusief de
keuzelijsten.

Ad 1. De procedure om een database aan te maken is niets meer en ook niets minder dan de
zogenaamde SQL statements om tabellen aan te maken, inclusief de relaties tussen de tabellen
en die indices die normaal gezet worden.
In principe is het mogelijk om deze SQL statements in te zetten voor een ander type database,
echter er zullen PostgreSQL/PostGIS specifieke elementen in zitten (text datatype bijvoorbeeld,
of het PostGIS geometry type).
Dit datamodel is op twee verschillende manieren aangeleverd:
1. Als zogenaamde DDL (Data Definition Language), zie hmdb.sql
2. ORM (Object Relation Model) scripts om de database aan te maken en te vullen met
lijsten, meer hierover in puntje 4.
Ad 2. GML en XSD
Dit zijn de voorbeeld bestanden die zijn aangemaakt en die dienen als sjabloon. GML en XSD
zijn open formaten die op diverse manieren zijn te maken. In dit geval zijn de bestanden
aangemaakt m.b.v. OGR2OGR, dat onderdeel is van de zogenaamde “GDAL suite” van software.
Deze software wordt geïnstalleerd als QGIS wordt geïnstalleerd. GDAL en OGR2OGR zijn ook
afzonderlijk van QGIS te installeren.
De GML en XSD’s zijn als volgt aangemaakt via de command prompt:
ogr2ogr –f GML doel.gml doel.shp doel
Hierbij zijn:
- doel.gml de filenaam van de GML met als cadeau XSD die gewenst is
- doel.shp, de shapefile die wordt omgezet naar GML en XSD
- doel de laag (in het geval van een shapefile is dat de naam van de shapefile zonder
extensie)
De XSD’s zijn aangevuld met extra parameters zodat ze overeenkomen met het datamodel
genoemd onder “ad1”. De XSD’s zijn generiek. Deze dienen als controle stapje.
XSD’s zijn te gebruiken als validatie voor een GML. Editix (XML) is een editor die een validatie
functie heeft. XMLSpy is een door FEWS-team veel gebruikte XML editor, die verkrijgbaar is met
behulp van licenties..Editix is te downloaden via http://www.editix.com/download.html.
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Ad 3. Workflow
De workflows hebben de extensie “ktr” en zijn een vorm van XML. Deze ktr’s kunnen worden
ingelezen in Pentaho Data Integration.
Ad 4. Python scripts voor Python 2.7
De pythons script zijn gebruikt om het datamodel, dat in xls is opgeleverd, om te zetten naar een
datamodel voor een RDBMS. In dit geval is dat volledig uitgevoerd en getest voor een
PostgreSQL/PostGIS database. Denk eraan dat PostGIS moet zijn geactiveerd als extensie.
Lees hier hoe de installatie procedure in zijn gang gaat.
Wat is er nodig om de pythons scripts te kunnen draaien:
- sqlalchemy (te installeren via pip install sqlalchemy)
- geoalchemy2 (idem)
- sqlfunctions (OpenEarth functionaliteit, zie bijgeleverd)
Mocht het installeren niet goed gaan, dan wordt aangeraden de binary van Gholke Python
Binaries te downloaden. Denk hierbij aan de geïnstalleerde Python versie (deze whl’s kunnen
met pip install naam.whl worden geïnstalleerd). De python scripts (*.py) moeten in dezelfde folder
staan.
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Bijlage C werken met de NHI OGC services
De gegevens van het NHI worden als OpenData beschikbaar gemaakt. QGIS is uitermate
geschikt om te gebruiken als medium om de gegevens in te laden en eventueel in bestaande GIS
projecten te combineren met andere kaartlagen.
Ook ArcGIS heeft diverse opties om de services toe te voegen. Online is uitleg te vinden hoe dat
werkt voor het pakket naar keuze. Hieronder is een aantal links gegevens voor de pakketten
QGIS en ArcGIS:
- ArcGIS (about using OGC services), voor ArcGIS10
- QGIS (voor versie 2.18), voor evt. andere versie versienummer in de link wijzigen
In beide gevallen is het belangrijk het adres te weten van de dataserver van het NHI. Het huidige
adres van de dataserver is:

http://al-ng023.xtr.deltares.nl/geoserver
Het adres zal in de nabije toekomst naar verwachting nhi.nu/geoserver worden.
Om alle lagen van het NHI dataportaal ter beschikking te krijgen is het adres
http://al-ng023.xtr.deltares.nl/geoserver/wms? voldoende om te gebruiken als bron. In QGIS
wordt dan een lijst verkregen van lagen die beschikbaar zijn, zoals afgebeeld op de volgende
pagina.
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Figuur C-1 Overzicht van alle lagen door NHI geoserver beschikbaar gemaakt als OGC service.

In de figuur is te zien dat er altijd een combinatie van ‘categorie’ en laagnaam wordt genoemd. Er
kan hierop gefiltered worden door de wms URL te voorzien van de ‘categorie’, bijvoorbeeld
http://al-ng023.xtr.deltares.nl/geoserver/oppervlaktewater/wms?. In dat geval worden alleen de
lagen als duikerhevelsifon, stuw, hydroobject beschikbaar gemaakt als laag in – in dit geval QGIS.
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