
De agenda van de bijeenkomst van morgen ziet er als volgt uit:

1. Welkomstwoord Marcel en Bert
2. Korte toelichting van Andre op totstandkoming en de inhoud van de 

Waterketenkaart
3. Toelichting op ingebrachte use cases ‘watersysteem- en afvalwaterdata & BGT’ en 

‘zinloze verharding’ door Edwin
4. Toelichting van Andre use cases Veendam, Meten en Monitoren en 

afvoerberekeningen (incl. drinkwater)
5. Reactie van de deelnemers op de gepresenteerde use cases
6. Inventarisatie van nieuwe use cases
7. Selectie van gepresenteerde/ingebrachte use cases die nader moeten worden 

uitgewerkt in voorbeeld kaartpresentaties (door GKG Datalab i.s.m. de 
waterbeheerders)

8. GKG Community dag 23 juni 2022 en de organisatie van hackatons/mapatons op de 
middag

9. W.v.t.t.k.
10. Afsluiting



Samenwerking in de Waterketen Groningen – Noord Drenthe

André Hammenga

Projectmanagement en watertechnologie.

Waterdata samen delen is pas fijn.

Presentatie kenniskring water 

15 maart 2022.

Samen bereik je meer!



Oktober 2018: Aanvullende afspraken bestuursakkoord water!



Ontwikkeling Waterkaart en regionale waterketenkaart

mei 2016: Projectplan Regionale Waterketenkaart (Edwin Rittersma).
- Afzonderlijke waterkaarten integreren tot 1 product voor gehele regio.
- Beheer waterkaarten (J&L) regelen binnen de beheerorganisaties zelf.
- Toepassing bevorderen.

Juni 2018: Projectplan Regionale Waterketenkaart  WKK 2.1. (Edwin Rittersma).
1. Realiseer een actuele en regionale WKK (voldoet aan landelijke standaarden GWSW).
2. De WKK toegankelijker maken en breder laten gebruiken door professionals.
3. De WKK toegankelijk maken voor burgers en bedrijven.
4. De WKK actueel houden.
5. Externe contacten onderhouden.
6. Vormgeven aan de WKK als informatieproduct ‘Water’ binnen het GKG.
7. Thema’s en vraagstukken definiëren voor het GKG.

Bestuursakkoord Oktober 2019: Ons Water centraal: Verlenging uitvoeringsprogramma 2020-2025.
- Gegevensbeheer
- Meten en Monitoren 
- Regionale Waterketenkaart
- Klimaat adaptatie



Wat staat in het bestuursakkoord over de Regionale Waterketenkaart:

- Met behulp van deze waterketenkaart zijn de waterprofessional in staat de totale werking van het 
watersysteem helder en duidelijk te doorzien en worden problemen en verstoringen eenvoudiger en sneller 
opgelost.

- Water houdt zich echter niet aan organisatiegrenzen en er zijn veel meer interne (bijvoorbeeld ruimtelijke 
ordening, wegenbeheerder) en externe (Het Rijk, de provincie, inwoners, bedrijven) partijen die de informatie 
op deze waterkaart willen gebruiken. Bijvoorbeeld voor het doen van vergunningaanvragen, de 
klimaatmaatregelen of planologie. 

- Omgevingswet vraagt om tijdige en toegankelijke gegevensverstrekking op basis van actuele gegevens. Ook 
moet de informatie voor de uitwisseling met derden voldoen aan landelijke normen en standaarden.

- Op termijn kunnen de gegevens van het project “Meten en Monitoren” worden toegevoegd aan de 
waterketenkaart zodat deze informatie op een snelle en toegankelijke manier wordt uitgewisseld. 

- Voor de uitwisseling en samenvoegen van de waterkaart tot een waterketenkaart werken we samen met het 
Gegevens Knooppunt Groningen (GKG), dit is een ander regionaal initiatief. 

- Het GKG borgt een veilige en betrouwbare uitwisseling én schept de unieke mogelijkheid om de 
watergegevens te combineren met andere data: bodem, geluid, energie en de uitgevoerde klimaat 
stresstesten.



Home - Gegevensknooppunt Groningen

Datalab met 
derden en 
collega’s.

https://w.gegevensknooppuntgroningen.nl/


Doel en opdracht:

1. De gegevens moeten op orde zijn.

2. De gegevens moeten uitwisselbaar zijn.

3. De gegevens moeten inzichtelijk zijn.

4. We spreken dezelfde taal.

Klimaatadaptatie

Maatregelen

Inzicht



Stakeholder(s)/als: Vragen uit de vraaganalyse/ik wil 'x', zodat ik 'y' Afspraak Vraaganalyse 11/7
1. Wat is de grondwaterstand op locatie 'x' (GHG, GLG + tijdlijn), zodat ik 

maatregelen kan nemen of kan toetsen? Antwoord tov NAP en onder maaiveld

Vraag opnemen in GKG (stakeholder burger). 

Als initiatiefnemer wil ik graag weten hoe het grondwatersysteem in elkaar zit 

zodat ik weet of ik bronbemaling moet toepassen tijdens de uitvoering. Als 

initiatiefnemer wil ik graag weten hoe het grondwatersysteem in elkaar zit 

zodat ik weet of het gebied gevoelig is voor hoge grondwaterstanden c.q. 

grondwateroverlast.

Parkeren: specifiek en complex; vereist 

tevens historisch onderzoek

Kan ik probleemloos onttrekken i.v.m. aanwezige verontreinigingen in de 

bodem. Wat is de kwaliteit van het grondwater, zodat ik weet of onttrokken 

grondwater kan worden geloosd op oppervlaktewater?

Parkeren: antwoord is complex

Mag ik grondwater ontrekken?  Procesboom Parkeren: vereist meldingsplicht. Wel 

mogelijk om kaart met waterwingebieden in 

GKG op te nemen 

Waar kan ik het grondwaterbeleid vinden? Parkeren. Vraag nader specificeren. 

Vigerende beleidsdocumenten 

waterschappen, gemeenten en provincie 

kunnen via GKG in beeld worden gebracht.

2. Waar liggen de peilgebieden, zodat ik weet welke waterpeilen worden 

gehanteerd. 

Is reeds in GKG beschikbaar.

Wat is de type, ligging, hoogte (peil) en stroomrichting van watergangen? Is reeds in GKG beschikbaar.

Waar kan ik water onttrekken? Bijvoorbeeld voor bluswater. Parkeren. Antwoord complex. 

Meldingsplicht. Brandweer beschikt over 

bluswaterkaart.

Mag ik een watergang zonder restricties dempen? Ja, ok. Nee, procesboom 

doorlopen

Parkeren. Antwoord complex. 

Aanvraagplicht.

Waar liggen overstortpunten? (schoon en vuil water) Is reeds in GKG beschikbaar (in 

waterkaarten).

Waar kan ik lozen (lozingspunt)? (Procesboom) Parkeren. Antwoord complex. 

Meldingsplicht. 

Bedrijf, adviesbureau, 

vergunningverlening

Als initiatiefnemer wil ik graag info over dimensies en strominggegevens van 

het watersysteem zodat ik weet of ik koelwater kan lozen? (maatwerk vraag)

Parkeren. Antwoord complex. 

Meldingsplicht. 

Bedrijf, adviesbureau, 

vergunningverlening

Als bedrijf wil ik graag weten welke pieken ik regelmatig kan verwachten, 

zodat ik weet hoe hoog ik mijn terrein moet aanleggen om overstroming vanuit 

oppervlaktewater te voorkomen/minimaliseren. Of beter: is deze locatie qua 

hoogteligging i.r.t. het watersysteem geschikt voor mijn bedrijf?  (maatwerk 

vraag)

Parkeren. Op termijn van belang.

3. Wie (eigenaar/bronhouder) is verantwoordelijk voor het beheer en het 

onderhoud van rioolstelsel, watergang en/of kunstwerk? Zodat ik weet bij wie 

ik moet zijn voor het (aanspreken op het) onderhoud van deze 

rioolstelsel/watergang/kunstwerk. 

Vraag opnemen in GKG.

Wie is financieel verantwoordelijk\aansprakelijk? Zodat ik weet bij wie ik moet 

zijn voor de (aanspreken op het) finaciele zaken van deze 

watergang/kunstwerk. 

Parkeren. Vraag momenteel lastig te 

beantwoorden. Databronnen beperkt 

beschikbaar.

Aannemers, 

adviesbureau's, bedrijven, 

beleid, burgers, 

projectleiders, 

planvormers, 

vergunningverlening

Aannemers, 

adviesbureau's, bedrijven, 

beleid, burgers, 

projectleiders, 

planvormers, 

vergunningverlening, 

veiligheidsregio

Aannemer, adviesbureau, 

bedrijf, beheer, beleid, 

burger, handhaving, 

projectleiders, recreatie, 

planvorming, 

terreinbeheerders, 

uitvoering, 

veiligheidsregio, 

vergunningverlening

Resultaat Kenniskring water 2019

Vraag opnemen in GKG

Antwoord reeds in GKG beschikbaar

Vraag wordt geparkeerd



Regionale WaterKetenKaart

Transitie van oude naar nieuwe situatie

GWSW server RIONED
DAMO-CDL Waterschapshuis

Data-combinaties en 
analyse: vraag gestuurd

Pilot Terugmelding
met Logius.

Steunpunt gegevensbeheer Bedum

Jaar update J&L:
€ 100.000

Jaar kosten:
Project:€ 27.500
GKG: € 45.000



Waterschapsdata via CDL/Damo-AWK en GWSW van Rioned.

GWSW Server

Apps

Datasets 

Import

Export

Nulmeting

Geo

Rapporten

GWSW ontologie

GWSW-Datasets 
Neutraal bestandNeutrale GWSW 

datasets

apps.
gwsw.

nlBeheersysteem A

Beheersysteem B

Diverse apps: 
Beheer, Ontwerp, Projecten

GIS presentatie 
en analyse

Model-instrumentaria….
(hydraulisch rekenen) csv

HydX

WFS

PDOK
SOR
DSO
KLIC
Geo4OOV

WFS 
WMS

Applicaties Gegevens

Diverse apps: 
Beheer, Ontwerp, Projecten

Binnen Datastromen (HWH): brondata
o.b.v. Damo-AWK via CDL naar GWSW-
server en door naar PDOK

CDL 
(HWH)

Waterschap

Damo-AWK

dataset

orox

Bron Erik van Oosterom, Rioned.

Regionale Waterketenkaart GKG

Gemeente Oldambt

Gemeente Veendam

Gemeente Groningen

Gemeente Assen

Gemeente ……….

werkgroepen



https://webgis.gegevensknooppuntgroningen.nl/?map=Waterketenkaart-(GWSW),Waterkaart_basis_20180601

Home - Gegegevensknooppunt Groningen

Demo.

11 van de 14 Gemeenten via 
GWSW aangesloten.

2 Waterschappen aangesloten.

Waterkaart
(J&L Datamanagement)

Downloaden vanuit GWSW: https://apps.gwsw.nl/

https://webgis.gegevensknooppuntgroningen.nl/?map=Waterketenkaart-(GWSW),Waterkaart_basis_20180601
https://w.gegevensknooppuntgroningen.nl/
https://apps.gwsw.nl/
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Projectmanagement en watertechnologie.

Deel 2:
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Samen bereik je meer!
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Data validatie en –
analyse in 
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dagelijks
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Project Meten en Monitoren

Meten en Monitoren: (Wiski)
- 13 hoofdposten in productie
- Totaal meer dan 2000 objecten
- Ca. 14.000 meetpunten.

- 3 fusie gemeenten nog nieuwe hoofdpost.

Hoofdpost
CARS-8

1,5 uur

1,5 uur



Demo Wiski:

- Wiski inrichting en logging.
- Analyse en overleg gemeenten (rapportage)
- Wiski netwerkstore inrichting.
- Koppeling met statische gegevens in GWSW

- Waar willen we naar toe 
- Inzicht in werking riool

- Volume balans
- Neerslag per bemalingsgebied (Hydronet)
- Drinkwater gebruik per bemalingsgebied.



2. Werking objecten op zich op basis van Wiski rapportage en validatie.

➢ Teveel pompschakelingen per dag (>144).
➢ Pomp(en) blijven 24 uur doorlopen.
➢ Niveaumeting functioneert niet meer.
➢ Bergbezinkbassin wordt niet geleegd.
➢ Bergbezinkbassin lekt.

Algemene bevindingen op object niveau: Wekelijks met 2 gemeente: bevindingen in Trello





Aansluiten op Meten en Monitoren: Berekenen kentallen per gebied.

Waarom kunnen gemeenten de 
bemalingsgebieden niet leveren?

Wiski netwerk-store
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Waterveiligheid: Overstort versus hoogwater in de boezum Oldambt

Ánalyse overstorten BBB Gorecht Midden Groningen



Onderzoek persleiding Nieuwe Pekela – rwzi.
Tracé verkenning.



Vraag gestuurde analyse.

1. Voorbeeld Midden Groningen BBB’s 2. Voorbeeld Oldambt overstorten

3. Voorbeeld Assen-Vriezerhoek

4. Voorbeeld overstort Taarlo (Drentse Aa)



➢ Communicatie.
o Inlichten management en communicatie.
o Calamiteitenteam samenstellen.
o Inlichten vergunningverleners en handhavers (H&A; NZV; ODG).
o Inlichten gemeenten.
o Waarschuwen bedrijven die proceswater uit kanaalwater maken.

➢ Waar komt de lozing vandaan?
o Monsters nemen op rwzi van binnenkomende leidingen.
o Analyses uitvoeren door Waterschaps-laboratorium.
o M&M en Waterketenkaart inzicht in aangesloten rioolgemalen.
o M&M check op uitzonderlijke verpompte hoeveelheden rioolwater.

➢ Maatregelen op de rwzi.
o Stoppen van de toevoergemalen.
o Op rwzi lab: Remmings proeven uitvoeren.
o Enten met slib bacteriën van andere gezonde zuiveringen.



Punten voor 2022:

1. R-WKK van test naar productie.

Over openbaarheid van de R-WKK was in de projectgroep discussie; wel of niet? Als het openbaar gaat, dan in ieder geval een disclaimer toevoegen. Feitelijk is GWSW 

ook openbaar, tenminste als je weet hoe je het in een GIS systeem kunt zetten.

1. Overleg met de kerngroep water over gewenste toevoegingen. Is gepland op 15 maart om 13:00. 

2. Automatiseren update bronbestanden => GWSW.

Het is zinvol om bij wijzigingen of herstel van fouten van objecten en kenmerken deze direct te uploaden naar de GWSW server en daarmee naar de kaart en Meten en 

Monitoren voor de berekeningen van kentallen.

3. Automatiseren koppeling GWSW => R-WKK. Hier wordt aan gewerkt. Het streven is om dit automatisch na iedere wijziging in GWSW te doen.

4. Toevoegen Riool-bemalingsgebieden en gegevens uit BRP. Mede vanuit landelijk perspectief is het voor inzicht in de ontwikkelingen (prognoses) van de riolering en voor 

de hydraulische beoordeling van de werkelijke werking van de rioolstelsels (M&M) van belang. Een up-date van 2x per jaar is hiervoor voldoende. Hiervoor is inzicht vanuit 

het ruimtelijk perspectief voor nodig. Bijvoorbeeld: Hoeveel woningbouw/herbouw is gepland per jaar en wat is gerealiseerd. Welke riool-bemalingsgebieden zijn m.b.t. type 

riolering aangepast (type stelsel; verhard oppervlak; e.d.).     

5. Toevoegen Zuiveringskringen Waterschappen. Zijn toegevoegd, kenmerken nog niet compleet. Noorderzijlvest heeft ook de gemeentelijke bemalingsgebieden erin staan. 

Dit zou naar de gemeenten moeten. Vanuit de Hydronet neerslagdashboard zijn de bemalingsgebieden van de gemeenten beschikbaar.

6. We zouden een API-koppeling kunnen maken met de R-WKK en de Hydronet neerslag database.

7. Postcodes per bemalingsgebied (voor info drinkwatergebruik per bemalingsgebied).

(Voorbeeld: kental verhouding DWA rioolgemaal en Drinkwatergebruik in stelsel).

Zie voorbeeld verderop. Hiermee wordt rioolvreemd water inzichtelijk gemaakt, d.w.z. inloop van grondwater of oppervlaktewater. 

1. Voorstel NZV: koppeling met BGT en BAG  voor bepalen verhard oppervlak dat op riool is aangesloten. Is tevens een RIONED voorstel. BGT inlooptabel - RIONED 

(riool.net). Het verhard oppervlak is ook voor Meten en Monitoren van belang. Vanuit het oppervlak en de hoeveelheid neerslag wordt de RegenWeerAanvoer (RWA) 

berekend en vergeleken met de werkelijk verpompte hoeveelheid water van het rioolgemaal. Berekende kentallen en waterhoogten kunnen in kleuren op de kaart worden 

weergegeven. 

2. Toevoegen basisgegevens (kenmerken) voor Meten en Monitoren (pompcapaciteiten; hoogten put mNAP; overstort drempels mNAP e.d.).

3. Toevoegen vergunningen bedrijven die een significante invloed kunnen hebben op het zuiveringsproces. 

4. Weergeven van overstortfrequenties, hoeveelheden en kentallen per mm neerslag in de bemalingsgebieden op de kaart. Met Meten en Monitoren hebben we ca. 120 

Bergbezinkbassins en ca. 80 gemeten overstorten in beeld.

5. Oppervlaktewater kwaliteit.

6. Peilen grondwater en oppervlaktewater.

7. Afsluiters in persleidingen (overnamepunten).

https://www.riool.net/applicaties/gegevenswoordenboek-stedelijk-water/modulaire-opbouw-van-het-gwsw/gwsw-hyd/bgt-inlooptabel

