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M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen         (= link naar playlist op stowavideo)

M02 - Geotechniek: SOS en Piping

M03 - Indirecte Mechanismen en NWO 

M04 - Geotechniek: Macrostabiliteit

M05 - Hydraulische Belastingen

M06 - Bekledingen: Gras 

M07 - Geotechniek: Langsconstructies

M08 - Bekledingen: Steen en Asfalt 

M09 – Kunstwerken (nog niet opgenomen op video)

M10 – Duinen

M11 – Assembleren 

M12 – Databeheer WBI17 

http://www.opleidingen.stowa.nl/
http://pub.h2magazine.nl/innw16
http://pub.h2magazine.nl/innw16
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLra-iwQmkFVCpQQdLJDRTOgn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYwza_KHECtRhNj0j--ff3X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYs2tbcVl0-lMXgA58WvsYJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYX5vcZFCKiFNrjGWPoH7h8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZjX1yblUH--p47nk65Gn6E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZYVaH27bvceGTY8__aYSFZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYztciDgNOfIz3li41fo97v
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZf47jeG6lQetpu6xh89byO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZuzoTUASSRG6GYo34VE613
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
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Opleidingsprogramma INNW

Databeheer WBI en de nieuwe normering

4

INNW – M12 – Databeheer - Dag 1
P01 Introductie WBI

P02 Architectuur en context WBI software

P03 Kijken in elkaars keuken

P04 Goede data voor het WBI

P05 Naar een datamanagement filosofie

P06 Workshop beoordelingsframework dijkeninformatie

P07 WBI procesautomatisering in de praktijk

P08 Uitwerken van een datastrategie (niet opgenomen)

P09 Presentaties huiswerkopdracht ( alleen voor de cursisten )

INNW – M12 – Databeheer - Dag 2

https://www.youtube.com/watch?v=xdKti7PR36I&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xLG1KifyWoI&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2-giJtQrZoY&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aIdln9bwzjk&index=5&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
https://www.youtube.com/watch?v=CG5ekZAKRVQ&index=6&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
https://youtu.be/aUg1BiJq7vk?list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
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Naar een datamanagement 
filosofie 

Huibert-Jan Lekkerkerk (Het Waterschapshuis)
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Inhoud

1. Theorie van databeheer

2. Databeheer en het toetsproces

3. Gegevens van buiten

4. Opslag van gegevens

5. Uitleveren van gegevens aan het WBI

6. Overkoepelende processen en systemen

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=16s


4

7

Theorie (1)

9-vlaks organisatie model voor ICT (R. Maes et al)
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Theorie (2)

Maar misschien wel het meest belangrijke:

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=1m55s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=4m42s
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Theorie (3)

Andere blik op 9 vlakken: Nora Architectuur model
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Theorie (4)

Databeheer gaat vaak om standaarden:

 Semantische standaarden (wat betekent het)

 Proces standaarden (op welke manier doen we het)

 Technische standaarden (hoe leggen we het vast of 
wisselen we het uit)

 Reken standaarden (hoe bepalen we de uitkomst)

Zonder standaarden geen databeheer

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=5m20s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=7m7s
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Theorie (5)

Datakwaliteit - ISO 25012 en ISO 25024:

 Herleidbaar (hoe ben ik tot dit gegeven gekomen)

 Juistheid (is het gelijk aan de werkelijkheid)

 Compleetheid (zijn alle gegevens opgenomen)

 Consistentie (zijn ze gelijk aan andere datasets)

 Actueel (wanneer zijn ze voor het laatst bijgewerkt)

 Toegankelijk (kan ik er bij)

 Beschikbaar (mag ik er bij)

 Overdraagbaar (kan ik ze ook elders gebruiken)
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Theorie (6)

Informatiemanagement gaat niet (alleen) over digitaal -
soms is ‘papier’ (of digitaal papier) beter…

Stel jezelf de volgende vragen:

 Hoe toegankelijk moet de informatie zijn?

 Hoe vaak wijzigen de gegevens?

 Worden de gegevens veel gebruikt en in welke vorm?

 Zijn de gegevens onderdeel van een (digitale) keten?

 Wat zijn de kosten en wat de baten (kwantitatief én 
kwalitatief)

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=11m33s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=18m20s
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Koppelen aan Toetsing

Sondeerbedrijf

Waterschap

DAMO
WBI

Waterveiligheids

portaal

14

WBI Informatiebeheer vraagstuk

1. Wat voor en hoe krijgen we data van buiten?

2. Waar en hoe leggen we die data vast

3. Wat voor en hoe krijgen we data in het WBI

…iteratief…

Sondeerbedrijf

Waterschap

DAMO
WBI

Waterveiligheids

portaal

1

2

3

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=24m42s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=26m53s
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1: Gegevens van ‘buiten’

Er moet voor de toetsing (veel) nieuwe informatie 
ingewonnen worden

Welke opdracht geef je bv het sondeerbedrijf?

 In welke vorm komen de gegevens terug (pdf, csv, GEF?)

 Gebruiken we standaarden? Zo ja, welke?

 Hoe kan ik controleren of de gegevens goed zijn?

 Hoe weet ik wie en op welke manier de gegevens heeft 
verzameld?

 Wie is de eigenaar van de gegevens? En wie de 
bronhouder?

16

Discussie (2-tallen): hoe hebben ‘wij’ dit geregeld?

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=28m12s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=38m04s
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Aquo standaard

Aquo standaard voor het waterbeheer

 Beheerd door Informatiehuis Water

 Van en door waterbeheerders

 Open standaard

 Pas toe of leg uit beleid Nederlandse Overheid

Informatiemodel + uitwisselformaat. Relevant:

 IMWA – Waterkeringen –> Shape + csv

 Legger / beheerregister

 IMWA – Metingen -> XML / GML óf csv

 Metingen in breedste zin (incl boringen / sonderingen)

18

2: Vastleggen Informatie

Observaties uit Quick Scan [2015] van IHW:

Nu veel informatie verspreid over vele bronnen 

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=41m5s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=44m25s
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Plateau benadering

20

Wat is DAMO?

DAMO = Logisch én technisch datamodel

Logisch = bron van semantiek
 Functioneel model
 ‘Technisch’ model (ERD)
 Objectenhandboek (semantiek, inwinregels)

Technisch = database implementatie
 Oracle / ESRI installer, beheer (zoveel mogelijk) via 

ArcGIS

‘Elders’ geregeld / te regelen
 Koppelvlakken met bv het WBI
 Beheerfunctionaliteit / schermen

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=46m05s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=47m43s
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Als bron van semantiek

Als basis: IMGEO (BGT) en IMWA

DAMO geeft per object:
 Definitie

 Toelichting

 Attributen + type + domeinwaarden

 Relaties

 Inwinregels

 Geometrie / symboliek

Waterschaps informatie

totaal

DAMO IMWA BGT

22

Fysieke infrastructuur

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=49m55s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=52m28s
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https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=53m16s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=53m51s
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Toepassing

DAMO ‘logisch’ definieert gegevensdefinitie:
 Welke objecten
 Welke attributen met welke definitie en waarvandaan
 Wettelijk + gezamenlijk (waterschappen)

Bij uitwisseling
 Welke waterschapsgegevens naar IMWA
 Welke waterschapsgegevens naar de BGT
 Welke waterschapsgegevens naar WBI

NIET: een exacte mapping tussen modellen!

NIET: ‘stekkers’ voor gegevensuitvoer -> Logisch!
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DAMO als bron van (WBI) gegevens

Vraagt om technische implementatie (database)

Afspraak: alle implementaties gelijke basis (uitbreiding 
mogelijk, inperking niet)

Verschillende implementatievormen mogelijk

 DAMO als semantische bron

 DAMO standalone

 DAMO als gegevensmagazijn

 DAMO als kernregistratie

 Hybride variant

D
A

M
O

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=55m06s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=55m52s
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DAMO als semantisch model

Eigen database model, bv door leverancier / applicatie bepaald

Wel alle (verplichte) DAMO objecten, attributen en relaties al dan 
niet ‘vertaalbaar’ opgenomen

Bij uitwisselen moet je dus zelf vertalen naar het ‘andere’ systeem 
omdat je de DAMO mapping niet kunt gebruiken
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DAMO Standalone

Beheer van specifieke (geo) gegevens direct in DAMO Db

Geen (automatische) koppeling met andere systemen

Eenduidig beheer en uitwisselen van kennis tussen waterschappen

Bij uitwisseling naar WBI kunnen de gegevens eenduidig vertaald 
worden (maar dat doet DAMO niet)

D
A

M
O

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=57m24s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=57m45s
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Of toch file-based?

Metingen voorlopig nog buiten DAMO

Vastleggen als ‘bronbestanden’?

 Zorg voor eenduidige naamgeving

 Zorg voor eenduidige plaats

 Zorg voor eenduidig formaat per type (bv GEF / IMWA)
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3: Data naar WBI

Iedere module eigen invoerformaat en nog veel handinvoer

 Lees de handleidingen!

 Naar de toekomst toe kan Aquo gebruikt gaan worden 
(vastgestelde standaard)

Trek samen op met anderen voor ‘tooling’

 Hiervoor loopt een voorstel bij HWH

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=58m27s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=1h1m5s
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DAMO

Keringen

DAMO

Metingen

Toetsing WBI 2017

Metingen

Fysieke objecten en kenmerken 

DAMO

Watersysteem
BRO …..AHN

Schematisering/Modellering

SchematisatiehandleidingenBest practices

WBI Software

Overleg
Kennis

Tools WBI parameters

Andere bronnen 

zoals OEI of 

BLAEU

32

Overkoepelend aan 1, 2 en 3

Hoe gaan je dit organiseren

Weten we al waar de data vandaan 
komt en waar we dit gaan 
vastleggen?

 Zowel proces als inhoud!

 Wie houdt (en hoe) het logboek bij

Weeg kosten en baten tegen elkaar 
af!

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=1h3m1s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=1h5m39s
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Data naar WVP

Nationale Basisbestanden:

 Conform Aquo aanleveren aan IHW (vanuit DAMO?)

 Vastgestelde standaard (shape bestanden)

Via koppeling tussen WBI en WVP oordelen

 Wat doe je zelf met de oordelen?
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Keringbeheerder (28x)

Waterveiligheidsportaal

Wettelijk 
Beoordelings
Instumentarium (WBI)

Toetsgegevens
(herleidbaar)

Geo-beheersysteem
(o.a. DAMO Keringen, 
AIR)

NBPW

Referentiegegevens
keringen

HWBP

DGRW

ILT

Toetsresultaten
(herleidbaar)

Conformiteitstoets

Toetsresultaten &
aanmeldgegevens

Programma overzicht

Landelijke rapportage
Toetsen & Versterken

Basis- & kernregistraties

BGT BRO AHNBRT

Aquo
Aquo OC Aquo DS

Aanmelding
HWBP (GUI)

Normen

PDOK

Veldgegevens
keringen
(beheerregister)

Systeemkoppeling

Handmatige invoer

CDL

Terugmeldingen

REGISTRATIEHOUDER
KERINGGEGEVENS

TOEZICHTHOUDER

PROGRAMMEREN

BELEID

Voortgang
versterkingsprojecten

Waterveiligheidsportaal

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=1h8m
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=1h9m48s
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Herleidbaarheid en kwaliteit

Herleidbaarheid:
 Hoe is er tot het resultaat gekomen 

(proces)
 Welke gegevens zijn gebruikt om tot 

het resultaat te komen (relatie 
tussen parameters en 
achterliggende gegevens)

Datakwaliteit, in het bijzonder:
 Kwaliteit van de bronnen inclusief 

metadata
 Relatie tussen schematisatie en 

werkelijkheid 
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Zorgplicht: de ambitie

Waterschap is aantoonbaar ‘In control’

 De cyclus van inspecteren, toetsen, versterken, beheer en 
onderhoud  zijn goed ingericht

 Het gegevensbeheer is op orde en geeft een accuraat en 
actueel beeld van de waterveiligheid. 

 Generieke rapportage zorgplicht van de Werkgroep 
informatievoorziening zorgplicht

* Uit de kernboodschap zorgplicht waterkeringen  (stowa
en Unie van watersachappen)

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=1h10m20s
https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=1h11m14s
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Meer informatie

Opleidingen.stowa.nl

https://youtu.be/CG5ekZAKRVQ?t=1h12m18s

