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Link naar: Digitaal Cursus Naslagwerk 2016/17

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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WBI procesautomatisering in de praktijk

Marcel Adema

Geo-ICTer

Erik Vastenburg

Adviseur Waterkeringen

Agenda

• Waarom doen we dit?

• Datamanagement / Databeheer

• Afwegingen handmatig / Automatiseren

• Ringtoets golfoploop profiel

• Logboek

• Agile / Scrum

• Vragen

• GIS Architectuur.

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=1m05s
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Assemblage

Waarom doen we dit?

Ringtoets

Stand-Alone
Tools

D-Soilmodel
SOS

Water
Veiligheids

Portaal

Logboek

?

Geo Database
waterschap

Wanneer is datamanagement succesvol ?

Datamanagement zou succesvol zijn als we deze cursus niet hadden hoeven  

te organiseren immers de meeste GeoICTer hebben al jaren werkervaring 

binnen GIS/waterschappen.

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=2m22s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=5m42s
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Wat maakt databeheer nu anders bij het WBI?

• De software is niet ontwikkeld vanuit het werkproces.

• We beoordelen van grof naar fijn maar dit zit nog onvoldoende in de software.

• Gebruikers beheren hun data in GIS dit zou veel krachtiger in het WBI moeten 

zitten. 

Software wordt wel steeds beter 

maar voor nu is data management lastig in te kleuren

Ontwikkelteam WBI

WBI
2017

Software WBI

GIS Waterschap

GIS Specialist

Schematiseren

Toetser

Benadering vanuit data/werkproces

Software 
ontwikkeling

ICT-er/Specialist

Model 
ontwikkeling

Super specialist

Benadering vanuit inhoud
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Waterschappen

Extra te 
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binnen werkproces 
(datamanagement)
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https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=6m3s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=8m16s
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Datamanagement is ook !

• Aan de gang gaan maar 

vooral samen doen.

• Stapsgewijs / agile.

• Zoek ook de diepte blijf 

niet op de hoofdlijnen 

zitten.

Datamanagment WBI gaat verder dan……

Inhoudelijk 

specialist

Data

Specialist

Weet jij waar de verborgen 
data specificatie

Staan?

VS

GIS WBI

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=10m59s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=12m39s


7

Afwegingen handmatig / Automatiseren

• Het moet het proces ondersteunen.

• Automatiseren mag nooit een doel op zichzelf zijn.

• Het moet efficiënt zijn en meerwaarde hebben (bv “klikken”).

• Het moet de herleidbaarheid van de gegevens vergroten.

• Het moet de foutgevoeligheid verlagen.

• Uniforme werkmethode bevorderen.

• Uitbreidbaarheid is erg belangrijk in een Agile proces (bv a=3 => a=5).

• Het moet tijdwinst opleveren (bv golfoploopprofiel).

• Nieuwe data moet eenvoudig te verwerken zijn in de schematiseringen.

• Iteratief toetsproces: herhaling werkzaamheden vraagt eerder om          

automatisering (geldbesparing).

• Modellen zijn modulair en uitwisselbaar.

• Bruikbaar voor andere processen (primaire / regionale keringen).

• Geen opslag van afgeleide data.

Assemblage

Ringtoets golfoploop profiel

Ringtoets

Stand-Alone
Tools

Geo Database
waterschap

D-Soilmodel
SOS

Logboek

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=14m46s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=16m44s
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Ringtoets golfoploop profiel

• Naast het geometrisch profiel zijn nog andere profielen nodig, voor o.a. 

Gras erosie kruin en binnentalud. 

• Uit ervaringen met de toetsing regionale keringen en promotor weten we 

dat dit veel complexer is, het profiel moet aan veel meer randvoorwaarden 

voldoen zoals: 

 taludhellingen moet aan grenswaarden voldoen.

 Mag er wel of niet gerekend worden met een voorland.

 Voorwaarden voor profieldeel of bermdeel  zijn verschillend.

 Staan er nog golfremmende objecten voor de kering 

(Dam/Voorland).

 Ruwheid van bekleding.

 Enz.

Ringtoets golfoploop profiel
Specifiek formaat ringtoets

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=17m6s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=18m48s
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Ringtoets golfoploop profiel

• Automatiseringsvraag: moeten we de golfoploopprofielen handmatig 

maken of kunnen we misschien slim gebruik maken van de bestaande 

geometrisch profielen en de geklikte punten?

 Beoogde voordelen automatiseren:

 Het is reken intensief.

 Het is erg veel werk.

 Hoe updaten we de losse bestanden bij nieuwe gegevens.

 Erg foutgevoelig door de gekozen opslagformaten.

 Goede gesprekspartner voor het doorontwikkelen van Ringtoets.

 We willen de golfoploopprofielen niet beheren.

Work in Progress: golfoploop profiel
Verkennende eerste stappen

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=19m56s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=20m23s
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Work in Progress: golfoploop profiel
Proof of concept

Work in Progress: golfoploop profiel
Mockup User interface in excel

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=21m56s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=23m12s
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Work in Progress: golfoploop profiel
Splitsen 

• Controle GIS databeheer en automatisering.

• Backup als automatisering niet werkt.

• Je kan naar elkaar toewerken.

 Kortere bouwtijd.

 Vereist wel een goede beschrijving 

van het koppelvlak.

• Uiteindelijk moeten de opmerkingen vanuit 

userinterface weer terug naar GIS voor o.a. het 

logboek.

GIS
data

beheer
User interface

Koppelvlak

XML/XSD

Work in Progress: golfoploop profiel
GIS databeheer

Eerste conceptuele schetsen wat moet (stappen)

Inhoudelijk 

specialist
Data

Specialist

Data
Voorbereiden

Profielpunten
Uit klik tool

 Vereenvoudigen
Profiel door

reductie
aantal profielpunten

Toekennen
ruwheid

karakteristieke 
punten

Uit klik tool 

Toevoegen
Materiaal overgangen

punten

G
ras vlakken

Ste
e

n
 vlakk

e
n

A
sfalt vlakken

Bepaal Z waarde kruin & 
Imaginair buitenkruin

Punt

Controle
Schematisatie

DLL RWK

Corigeren
hellingen

Bereken taludhellingen
XML
FILE

HR lijn

GIS

Toevoegen
Dam en Damwand

punten

Toevoegen
HR

punt

Dam lijn

Damwand lijn

Voorbereiding
Peucker

Algoritme

Voorbereiding
XML

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=23m57s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=26m56s
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Work in Progress: golfoploop profiel
Aanpak GIS databeheer

Grof

Fijn

• Niet alle uitzonderingen direct 

meenemen. Houd het modulair

 Asfalt profiel zonder berm

 Imaginair buitenkruin punt

Golfoploopprofiel  in GIS zetten

hierdoor kunnen we op elke locatie 

toetsen.

Work in Progress: golfoploop profiel
FME modellen databeheer

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=29m5s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=31m15s
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Work in Progress: golfoploop profiel
De software (DEMO)

Work in Progress: golfoploop profiel
https://bitbucket.org/breinbaas/qgolfoploop/issues

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=32m7s
https://bitbucket.org/breinbaas/qgolfoploop/issues
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=32m46s
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Work in Progress: golfoploop profiel
imaginaire buitenkruinpunt 

Assemblage

Logboek

Ringtoets

Stand-Alone
Tools

Geo Database
waterschap

D-Soilmodel
SOS

Logboek

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=33m57s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=34m48s
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Logboek

Logboek

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=34m52s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=38m
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Jira
The #1 software development tool used by agile teams

Jira
Producten

Gevulde backlog per faalmechanisme

JIRA_WBI_Opbouw.zip
Presentatie over Agile/Scrum

Eenvoudige handleiding Jira

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=39m2s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=40m58s
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Assemblage

Ringtoets Geodabase

Ringtoets

Stand-Alone
Tools

Geo Database
waterschap

D-Soilmodel
SOS

Logboek

Work in Progress: GIS Architectuur

We kunnen ook het vraagstuk vanuit ons 

beheersysteem bekijken namelijk ons GIS.

 Grote samenhang tussen processen

 Risico gestuurd assetmanagement

 Zorgplicht

 Calamiteitenzorg

 etc.

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=42m8s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=42m21s
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Work in Progress: GIS Architectuur

Indeling Ringtoets heeft veel overeenkomst met 

werkproces in GIS => Geeft richting voor in GIS

Wordt beter betrokken bij software 

ontwikkeling!

Je moet ergens beginnen. Door onze 

huidige manier van werken maken we 

zichtbaar hoe we (willen) werken en ben je 

gesprekspartner.

Work in Progress: GIS Architectuur

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=43m3s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=43m40s
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Work in Progress: GIS Architectuur

Work in Progress: GIS Architectuur
Geoweb

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=44m23s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=45m17s
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Assemblage

Ringtoets faalmechanisme piping

Ringtoets

Stand-Alone
Tools

Geo Database
waterschap

D-Soilmodel
SOS

Logboek

Ringtoets faalmechanisme piping

Inhoudelijk 

specialist

Data

Specialist

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=46m
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=46m4s
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Ringtoets faalmechanisme piping

Polderpeil + stochast
DempingsFactor + stochast
In en Uittredepunt + stochast
Koppeling HR punt

GIS

FME

RT Rekenen

RT

Toekomst

initiële waarden 
eventueel verder 
aanpassen in RT

Basis
gegevens

Genereerde rekenscenario's
Combineer ondergrond + profiellocatie

Profiel 
&

SOS

1
DWP

1e ronde vakken 
100m

2e ronde vakken 
aanpassen

Eventueel 
parameters 
aanpassen

2
HandmatigModel

Ringtoets faalmechanisme piping

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=47m30s
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=49m26s
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Vragen

Of is het 

gewoon een 

geeltje ?

WBI procesautomatisering in de praktijk

Marcel Adema

Geo-ICTer

Erik Vastenburg

Adviseur Waterkeringen

https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?t=59m21s

