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1

Volg- en stu
uursysteem

1.1

KRW
De Kaderrichtlijn Water (KRW1) vraagt om aandacht voor het leven in het
h water. Hoe
functioneert het, welke maatregelen leiden tot een verbetering en welkke doelen worden
daarmee gehaaald? De KRW stelt een resultaatverplichting. Daarom is het meer dan ooit
belangrijk om tee investeren in maatregelen die daadwerkelijk resultaat boeken.
b

Figuur 1-1. Een natuurvriendelijke oever als mogelijk streefbeeld binnen de KR
RW.

De kennis van het
h (ecologisch) functioneren van watersystemen is echteer (vaak) beperkt en
de praktijkervarring ontbreekt. Tegelijk staat er een grote investering aan
n
maatregelenpakkketten op het programma. De vraag is dan ook hoe maaatregelen
daadwerkelijk uitpakken.
u
Dit maakt het noodzakelijk om de effecten vaan maatregelen op
operationele sch
haal te volgen, dus gekoppeld aan het dagelijkse waterb
beheer. Het snel
ingrijpen op de uitvoering van maatregelen maakt een groter rendemen
nt op de
investeringen mogelijk.
m
Beheerders kunnen de organisatie al in een vroeeg stadium op de
hoogte stellen van
v ongewenste ontwikkelingen en kunnen bovendien tijdig
t
bijsturen.

1.2

VSS
Het volg- en stu
uursysteem (VSS) is een kennis- en informatiesysteem daat dit proces
ondersteunt meet als hoofddoel: Doelmatig en Efficiënt waterbeheer.
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-

In het systeeem kan alle relevante informatie over het watersysteem, meetgegevens en
maatregelen
n worden ontsloten, bewerkt en inzichtelijk gepresenteeerd, alsmede
geëxporteerrd;

-

Het systeem
m voorziet in verschillende instrumenten voor analyse, evaluatie,
e
rapportage
en kennisdeeling om de voortgang te kunnen beoordelen en waar nodig bij te kunnen
sturen;

-

En het vorm
mt een instrument voor de communicatie tussen afdeling
gen en personen die
bij het wateerkwaliteitsbeheer betrokken zijn.

1

Meer informatiee op internet: helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid
d/kaderrichtlijn-water/

1
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Daarmee helpt het volg- en stuursysteem een brug te slaan tussen beleidsmakers,
specialisten en de
d operationele praktijk.
Het complete VSS
V bestaat uit een onderzoeksapplicatie en een kennisap
pplicatie. De
onderzoeksapplicatie is een Delft-FEWS-omgeving, de kennisapplicatie is een Lizardwebomgeving. De onderzoeksapplicatie is gericht op specialisten en zal worden beschreven
in een ander do
ocument. In het voorliggende document wordt de kennissapplicatie
beschreven.
De kennisappliccatie is gericht op het delen van kennis binnen de organisatie en vormt
daarmee een on
ndersteuning voor de werkzaamheden van een zeer bred
de groep gebruikers
binnen de organisatie in verschillende afdelingen.

1.3

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is uitgelegd hoe het VSS gebruikt kan worden. Hierin wo
orden per ingang de
m
beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de method
des en
methodes en mogelijkheden
mogelijkheden van de modules beschreven. In hoofdstuk 4 worden de gebruikers en het
accountbeheer beschreven.

Figuur 1-2. Leesw
wijzer.
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2

KRW-VSS gebruiken
g
Dit hoofdstuk behandelt
b
eerst de algemene onderdelen zoals inloggen en
e navigeren.
Vervolgens worrdt het VSS stap voor stap benaderd door de ingangen af
a te lopen waarmee
het VSS is opgeebouwd.

2.1

Algemeen

2.1.1

Opstarten van de
d applicatie
De kennisappliccatie wordt opgestart door het opstarten van een interneetbrowser en daarin
naar het volgen
nde adres te navigeren: http://vss.lizard.net. Figuur 2-1 laat het
openingsscherm
m zien van de kennisapplicatie van het KRW-VSS. Vanuitt dit scherm kan via
het klikken op de
d verschillende ingangen bovenin worden genavigeerd naar alle
beschikbare geg
gevens en modules.

Figuur 2-1 Openiingsscherm KRW-VSS

2.1.2

Inloggen
Medewerkers van
v de waterbeheerder met het VSS worden bij het open
nen van het systeem
automatisch ing
gelogd als raadpleger (tenzij er op een pc buiten de orgaanisatie wordt
ingelogd).
Het VSS gaat uit van verschillende gebruikerstypen (sectie 4.1). Per geb
bruiker bestaan er
verschillende reechten. Sommige onderdelen die worden beschreven in hoofdstuk
h
2 zijn
daarom niet voo
or alle typen gebruikers beschikbaar.
Als de mogelijkheden van het systeem in deze setting onvoldoende zijn voor de beoogde
werkzaamheden kan een gebruikersaccount worden aangevraagd bij dee helpdesk. De
helpdesk maaktt vervolgens een account aan met de gebruikersgroepen die de benodigde
bevoegdheden leveren. Voor een overzicht van de verschillende rollen in
i het VSS met
bijbehorende reechten, zie hoofdstuk 4.
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Om een nieuw account aan te maken heeft de helpdesk de volgende gegevens nodig:
-

E-mailadres
Voornaam
Achternaam
m

Als het accountt is aangemaakt, krijgt de nieuwe gebruiker een activerin
ngsmail met de
gebruikersnaam
m en een link. Zolang het account niet is geactiveerd, kan
n er niet worden
ingelogd en kun
nnen de nieuwe bevoegdheden niet worden gebruikt. Het activeren gebeurt
door de link in de
d e-mail aan te klikken en een nieuw wachtwoord in tee stellen.
Door te klikken op de knop “verstuur” komt de gebruiker in een nieuw
w scherm met een
bevestiging datt het wachtwoord is vastgesteld en een link naar het startscherm van het
VSS waarna ing
gelogd kan worden met de gebruikersnaam, zoals toegezzonden in de
activeringsmail en het vastgestelde wachtwoord, Figuur 2-2.
ngsscherm van het
Als er van buiteen de organisatie wordt ingelogd is Figuur 2-2 het openin
VSS, aangezien er dan niet automatisch wordt ingelogd. Om vanuit de automatische inlog
binnen de organisatie als raadpleger het persoonlijke account te bereikeen, kan de gebruiker
klikken op de gebruikersnaam rechtsboven in het scherm en door te klikkken naar “Andere
gebruiker”. Ook dan verschijnt het inlogscherm. Naast de optie om in te loggen als
andere gebruikeer, is er ook versie-informatie beschikbaar, alsmede inforrmatie over
gebruikersrechtten.
In het geval van
n een vergeten wachtwoord kan de gebruiker klikken op
p de link
“Wachtwoord vergeten?”.
v
Hier kan via een nieuwe activeringsmail het wachtwoord
worden geresett.

Figuur 2-2 Inlogsccherm voor gebruikers buiten de organisatie en voor pagina's met
m additionele
rechten t.o.v. de ingelogde
i
gebruiker.

2.1.3

Navigeren
Navigeren binnen het KRW-VSS kan op een aantal manieren:
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-

Klikken op knoppen: in de meeste schermen zijn knoppen beschikb
baar waarachter
diverse fun
nctionaliteit zit. Voorbeeld in het openingsscherm zijn de knoppen voor de
verschillend
de ingangen binnen het systeem: “Overzicht”, “Beleid”, “Watersysteem”,
“Analyse”,, “Rapportage” en “Beheer”, Figuur 2-3, 1. De mogelijkheden van deze
ingangen worden
w
uitgebreid besproken in de hoofdstukken 2.1.4 tot
t en met 2.7.

-

Mouseover: door de muis over de verschillende onderdelen op het scherm te bewegen
b
informatie over het betreffende element.
verschijnt beknopte
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-

Klikken bin
nnen de beschikbare schermen:
o Kaart, Figuur 2-3, 2: door te klikken in het openingsscherm op
p de kaart op een
d, wordt het gebied geselecteerd. Deze selectie wordt do
oor het systeem
gebied
onthouden in alle schermen die gebruik maken van deze selecctie, bv. waterbalans.
h ook alle andere
Als een ander gebied wordt geselecteerd, worden automatisch
men die gebruik maken van het geselecteerde gebied aan
ngepast aan de
scherm
nieuw
we selectie. In andere schermen kan op kaartelementen worden
w
geklikt,
waarn
na informatie over dit element verschijnt in een pop-up.
o Selectieschermen, Figuur 2-3, 3: in een selectiescherm kunnen
n gebieden worden
geseleecteerd door te klikken op het gewenste gebied. Ook hieer geldt dat deze
selectie automatisch wordt doorgevoerd voor alle schermen diie deze selectie
gebruiken. Het scherm “Gebiedsselectie” in Figuur 2-1 is hier een voorbeeld van.
o Config
guratieschermen: in configuratieschermen kunnen param
meters worden
aangeepast door te klikken op de gewenste parameter. Figuur 2-4
2 laat een
voorbeeeld zien voor een waterbalans.

-

Navigatiebo
oom, Figuur 2-3, 4: In ieder scherm staat een navigatiebo
oom waar alle
pagina’s van
naf het openingsscherm naar de huidige pagina staan aaangegeven. Door te
klikken op één
é van de pagina’s wordt deze opgeroepen.

-

Navigatie in
n tijd: de ingestelde periode wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van
ieder scherm
m.
Door te klikken op het klokje kan dezze periode worden
gewijzigd in
n het periode instelscherm, Figuur 2-5. Er kan gekozen worden
w
voor dag, 2
dagen, week, maand, jaar of 5 jaar. De geselecteerde periode is dan
n altijd de gekozen
tijd teruggerekend vanaf de huidige datum. Als het vandaag 5 april 2012 is, dan geeft
n periode van een maand de resultaten van 5 maart 2012 tot en met 5 april
een gekozen
2012. Altern
natief is “anders” aanvinken. In het laatste geval bepaaltt de gebruiker zelf
de start- en einddatum. Let op dat dit alleen de visualatieperiode beetreft.

-

Gebiedsseleectie: aan de linkerkant van het scherm staat altijd een sccherm getiteld
“Gebiedssellectie”. Dit scherm is uitgeklapt bij de startschermen als er
e nog geen gebied
gekozen is, maar is ingeklapt als er wel een gebied gekozen is. De gebruiker
g
kan door
op

te klikkken het scherm uitklappen en een ander gebied selecteren (behalve bij de

ingang beheeer waar gebiedsselectie niet relevant is). Door te klikken
n op
scherm weeer ingeklapt.

wordt het

Pop-up schermeen kunnen gesloten worden door te klikken op het kruissje rechtsbovenin,
maar ook door op “Escape” te drukken.
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Figuur 2-3: Naviggatie in het KRW-VSS

Figuur 2-4: Voorb
beeld van een configuratiescherm: waterbalans
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Figuur 2-5: Period
de selectie

2.1.4

Ingangen
Het VSS heeft verschillende
v
ingangen om snel de gegevens voor de verrschillende types
gebruiker te kunnen leveren (Figuur 2-6). Deze ingangen vormen ook de
d verschillende
velden waarop waterkwaliteit betrekking heeft binnen de organisatie:

Figuur 2-6 Inganggen in VSS.

Overzicht
De ingang Overzicht geeft drie themakaarten weer waarmee een gebieedsbreed beeld
wordt gegeven van de stand van zaken in het halen van de KRW doelsttellingen en de
toestand van heet watersysteem.
Beleid
W-waterlichamen.
Deze ingang is erop gericht om snel een overzicht te krijgen van de KRW
ns verwachting. De
Hoe is de voorttgang van de maatregelen en reageert het gebied volgen
nadruk in deze ingang ligt daarmee op KRW-waterlichamen, gebiedsinfformatie,
KR-scores en doelen.
maatregelen, EK
Watersysteem
Deze ingang is erop gericht om snel een overzicht te krijgen van de werrking van het
D nadruk ligt hier op hydrologische eenheden, in het VSS
V ook wel aanwatersysteem. De
/afvoergebieden genoemd. Hier is informatie te vinden over ecologische sleutelfactoren,
waterbalans, geebiedsinformatie, resultaten van analyses, lopende maatrregelen en advies
voor geschikte maatregelen.
Analyse
Deze ingang is gericht op de specialisten binnen de organisatie. In vergeelijking met de
d en Watersysteem heeft de specialist hier vrijheid om zeelf kaarten samen te
ingangen Beleid
stellen met versschillende gegevens naast elkaar. Daarnaast kunnen collaages worden
gemaakt met grafieken en statistieken.
Rapportage
g kunnen rapportages worden aangemaakt, gearchiveerd
d en opgevraagd.
Via deze ingang
Beheer
In deze ingang kunnen technische aspecten van systeem, zoals gebruikeersrechten worden
k
hier configuraties van de modules worden aangeepast en gevalideerd,
beheerd. Ook kunnen
net als maatreg
gelen, doelen, stuurparameters etc. Het verschil met beheeermogelijkheden in
de andere ingan
ngen is dat in de ingang beheer gebiedsbreed aanpassing
gen kunnen worden
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gemaakt, terwijjl de andere ingangen sterk aan geselecteerde KRW-watterlichamen of aan/afvoergebieden zijn gebonden.

2.2

Ingang Overzicht
De ingang Overzicht geeft een totaaloverzicht van het gehele beheergeebied. Figuur 2-7
herm zien. Het scherm bestaat uit:
laat het startsch

-

Themakaartt
Legenda
Workspace

Themakaart
Er zijn verschilleende themakaarten beschikbaar, namelijk voor KRW, ESFF en maatregelen.
De themakaarteen worden in meer detail besproken in sectie 0 en 2.2.2.en Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden..
De kaart laat alle geselecteerde kaartlagen zien inclusief een achtergron
ndkaart (als die is
aangezet in de workspace). De gebruiker kan in de kaart een KRW-watterlichaam of aans
door te zorgen dat de betreffende kaart selectteerbaar te maken
/afvoergebied selecteren
en dan op de beetreffende locatie te klikken.
Door op de kno
op ‘achtergrond’ rechtsboven in de themakaart te klikken
n kunnen de
verschillende acchtergrondkaartlagen worden geselecteerd. Er kan wordeen in- en
uitgezoomd meet behulp van het scroll-wiel op de muis of door te klikkeen op de
zoomknoppen aan
a de linkerkant van de kaart.

Figuur 2-7 Startsccherm voor de ingang overzicht

Workspace
De themakaarteen bestaan uit een aantal kaartlagen. De workspace geefft een overzicht van
de beschikbare kaartlagen. Deze kaartlagen kunnen (on)zichtbaar gemaaakt door ze aan- of
uit te vinken in de kolom “aan”. Ook kunnen de kaartlagen (niet) seleccteerbaar (door te
klikken op de kaaart) worden gemaakt door ze aan of uit te vinken in dee kolom “select”.

Versie 1.0
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2.2.1

Themakaart KR
RW
De themakaart KRW toont voor het gehele beheergebied de ecologisch
he toestand van elk
n bereikt. Ook toont
KRW-waterlichaaam en de mate waarin de doelstellingen voor 2015 zijn
het systeem de EKR-scores en –doelen per waterlichaam. De EKR-scores worden getoond
als:

-

zeer goed (b
blauw)
goed (groen
n)
matig (geel))
ontoereiken
nd (oranje)
slecht (rood)

Vanaf goed voldoen de EKR-scores aan de GEP-waarde (Goed Ecologissch Potentieel), vanaf
d MEP (Maximum Ecologisch Potentieel). De grenzen tu
ussen de
zeer goed aan de
verschillende klaassen zijn afhankelijk van gebied en deelscore en worden
n beheerd in het
KRW-portaal. De
D grenzen kunnen worden geraadpleegd via de ingang
g “beheer”, zie ook
sectie 2.7.
De voortgang wat
w betreft doelen wordt weergegeven als:

-

nog lang niiet bereikt (2 rode balkjes),
nog niet berreikt (1 rood balkje),
bereikt (1 groen vinkje),
ruimschootss bereikt (2 groene vinkjes).

Het waterlichaaam is gekleurd volgens de slechtst scorende EKR-score.
De gebruiker kaan in de kaart een gebied selecteren door te klikken. Voo
or het geselecteerde
gebied verschijn
nt een pop-up met informatie over de deelscores en doelen voor dat
waterlichaam, Figuur
F
2-9.

Figuur 2-8: Voorb
beeld van themakaart KRW

Naast de kaart kan ook een tabel worden geopend met een overzicht van
v de scores.

Versie 1.0
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Figuur 2-9Tabel met
m informatie over deelscores.

2.2.2

Themakaart ESFF
De themakaart ESF toont de gebruiker de status van de ESF-en voor heet gehele
E zijn kaartlagen beschikbaar voor:
beheergebied. Er

-

ESF status, Figuur
F
2-10: deze kaartlaag geeft aan hoeveel ESF-en err kritisch zijn.
o Geen kleeur: geen van de ESF-en is kritisch
o Roze: 1 ESF is kritisch
o Rood: 2 ESF-en zijn kritisch
o Donkerrrood: 3 ESF-en zijn kritisch
o Paars: 4 of meer ESF-en zijn kritisch

-

Waarde perr ESF kan bekeken worden, Figuur 2-11: de gebruiker kaan voor elk van de 9
ESF-en de waarden
w
zien:
o Rood: ESSF heeft waarde kritisch
o Groen: ESF
E heeft waarde niet kritisch
o Geen kleeur: Waarde is onbekend

Figuur 2-10: Them
makaart ESF, weergave totale status ESF-en
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Figuur 2-11: Them
makaart ESF-en, weergave status per ESF

2.3

Ingang Beleid
d

2.3.1

Startscherm
De ingang beleid is gericht op de KRW-waterlichamen. Figuur 2-12 laatt het startscherm
zien dat verschijnt als op de knop “Beleid” is geklikt en als nog geen geebied geselecteerd is.
Je kunt terug biij dit startscherm komen door op “>beleid” te klikken in de navigatieboom.
In het navigatieescherm aan de linkerkant van het startscherm staat een overzicht van de
KRW-waterlichaamen in het beheergebied van de organisatie. Op de kaaart staan dezelfde
KRW-waterlichaamen uitgelicht.
Door in het navvigatiescherm of op de kaart een KRW-waterlichaam te selecteren,
s
wordt het
KRW-overzichtssscherm geopend voor het betreffende gebied. Dit is ook het scherm dat
geopend wordtt als er op de knop “Beleid” wordt geklikt en er daarvoor al een gebied
geselecteerd waas.

Figuur 2-12: Starsscherm vanuit Beleid

2.3.2

KRW-overzichtsscherm
Het KRW-overzzichtsscherm is specifiek samengesteld voor elk KRW-waaterlichaam. De
bedoeling van dit
d scherm is om in één scherm de belangrijkste (KRW-geerelateerde)
elementen van dat KRW-waterlichaam te laten zien. Figuur 2-13 geeft een voorbeeld.
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Figuur 2-13: Oveerzichtsscherm voor KRW-waterlichaam

Het KRW-overzzichtsscherm bestaat altijd uit de volgende schermen:

-

Informatie KRW-waterlichaam;
K

-

Grafieken: hier
h staan de grafieken die het verloop van de belangrijksste elementen voor
dit KRW-lich
haam laten zien.

Communiqu
ué:
Gebieden lin
nks: hier staan de aan het geselecteerde KRW-waterlichaaam gerelateerde
aan-/afvoerrgebieden;

Informatie KRW
W-waterlichaam
In het scherm sttaan de basisgegevens van het geselecteerde KRW-wateerlichaam.
-

Versie 1.0
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Naam:
Code:
identiteit geebruikt;
Waterbeheeerder:
Status:
Watertype:

naam waterlichaam
oor het systeem als
dit is dezelfde code als in FEWS en wordt do
naam organisatie;
bijvoorbeeld K-Kunstmatig;
KRW typering.
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Figuur 2-14: Inforrmatiescherm van het KRW-lichaam

Communiqué
k
beschrijving van het gebied met de belangrijkste keenmerken en
Hier staat een korte
problemen. Hett scherm worden in- of uitgeklapt door te klikken op de knop

. Door te

klikken op
w
wordt
een pop-up geopend, Figuur 2-15. Door op “Opsslaan” te klikken
worden de wijzigingen bewaard. Deze wijzigingen zijn vanaf dan zichtb
baar voor alle
gebruikers van het VSS binnen de organisatie. Door op “Annuleren” te klikken wordt het
scherm afgeslotten zonder de wijzigingen te bewaren. Hetzelfde gebeurrt als op het kruisje
rechts bovenin het pop-upscherm wordt geklikt. Door op “Reset” te kliikken worden de
h bewerkingsscherm ongedaan gemaakt.
wijzigingen in het
De gebruiker die de laatste wijziging heeft doorgegeven wordt getoond
d onderaan het
communique-sccherm, vergezeld met de datum.

Figuur 2-15: Pop--up voor het bewerken van een communiqué

Grafieken
Deze grafieken zijn samengesteld voor elk KRW-waterlichaam, maar beestaan altijd uit de
uurparameters, EKR scores en de lopende maatregelen.
belangrijkste stu
De verschillendee grafieken kunnen zichtbaar of onzichtbaar worden gem
maakt door de
knoppen in de werkbalk
w
bovenaan het grafiekenscherm met de betreffeende grafieken aan
of uit te vinken. Daarnaast kan er vanuit de grafieken doorgeklikt worden naar
detailinformatiee door te klikken op “details” naast de figuren voor EKR--waarden en
maatregelen, zie ook onderstaande paragrafen. Door te klikken op “Gro
oot” wordt de
betreffende graafiek geopend in een nieuw tabblad.

Figuur 2-16: Knop
ppen waarmee grafieken (on)zichtbaar worden. In dit voorbeelld is alleen de grafiek
‘P-totaal (toestan
nd) zichtbaar.
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Default worden
n alle grafieken zo geschaald dat de zichtbare grafieken in één scherm
passen. Door tee klikken op
rechtsbovenin het grafiekenscherm worrden alle zichtbare
grafieken op 30
00 pixels hoog gezet. De gebruiker kan langs alle grafiekken scrollen als het
totaal te groot wordt
w
voor één scherm. Door te klikken op
worden alle grafieken weer
teruggeschaald, zodat alle grafieken op één pagina passen. Het is aan te bevelen niet te
t tonen (maximaal een stuk of 4 afhankelijk van het typ
pe grafiek), omdat
veel grafieken te
anders de grafieeken te klein worden en de legenda’s onleesbaar.

Figuur 2-17: Het scherm ‘Grafieken’ wanneer op het plusje is gedrukt, zodat de grafieken ongeschaald
den weergegeven.
onder elkaar word

Grafieken zijn tee configureren door te klikken op
. De pop-up in Figu
uur 2-18 verschijnt
met twee tabelllen. Door te klikken op “Toevoegen” kan een grafiek wo
orden toegevoegd,
door te klikken op “delete” wordt een grafiek verwijderd. Door te klikkken op “Annuleren”
wordt het scherrm gesloten zonder wijzigingen op te slaan, door te klikkken op “Reset”
worden de wijzigingen ongedaan gemaakt en door te klikken op “Save” worden de
gingen opgeslagen.
gemaakte wijzig
Er zijn twee soo
orten grafieken:

-

Enkelvoudig
g: dit is een grafiek die de gebruiker zelf kan samenstellen. In een grafiek
staat de tijdreeks van één parameter voor één of meer locaties die beschikbaar
b
zijn in
ok kan er een doel of grenswaarde gedefinieerd worden die naast de
het VSS. Oo
tijdreeks(en)) wordt geplot.

-

Samengesteeld: dit is een voorgeprogrammeerde grafiek. In het VSS zijn verschillende
voorgeprogrammeerde grafieken aanwezig, zoals de maatregelvoorrtgangsgrafiek, of de
grafieken vaan de waterbalans. De gebruiker kan deze voor het geseelecteerde gebied of
(gerelateerd
de) deelgebied selecteren.

Per enkelvoudig
ge grafiek moet de gebruiker de volgende gegevens invo
oeren:

-
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Naam: naam
m van de grafiek;
Volgorde: volgorde waarin grafieken getoond worden in het KRW-o
overzicht;
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-

Type: toestaand of evaluatie. Voorbeeld van een toestand is de voorttgang van
maatregelen
n, voorbeeld van een evaluatie is de EKR-score. In princip
pe staat een
toestandsgrrafiek altijd boven een evaluatiegrafiek;

-

Heeft doel: ja/nee;
Doel waardee: waarde van het doel wordt als constante lijn in de graafiek geplot;
Parameter code:
c
ident van de parameter in Fews van de te plotten tijdreeks(en);
t
Locatie_id, moduleinstance
m
id, timestep id, qualifierset id vanuit Few
ws (per locatie): deze
gegevens ku
unnen worden gebruikt om de juiste gegevensreeks te seelecteren als de
locatiecode in combinatie met de parameter code geen unieke comb
binatie vormt.

Per samengesteelde grafiek moet de gebruiker de volgende gegevens invvoeren:

-

Naam: naaam van de grafiek;

-

Grafiek: deefinitie van te gebruiken samengestelde grafiek;

Volgorde: volgorde
v
waarin grafieken worden getoond in het KRW--overzicht;
Type: toesttand of evaluatie. Voorbeeld van een toestand is de voortgang van
maatregeleen, voorbeeld van een evaluatie is de EKR-score. In princcipe staat een
toestandsg
grafiek altijd boven een evaluatiegrafiek;
Gebied: ideentiteit van het gebied waarvoor de samengestelde grafiiek moet worden
gevuld.

Figuur 2-18 Conffiguratiescherm voor de grafieken in het KRW-overzicht.

2.3.3

EKRscores en maatregelen
m
De EKR scores zijn
z te bekijken door in het scherm ‘Grafieken’ de knop ‘EKR scores’ te
activeren.
De EKR scores zijn
z geïmporteerd uit het KRW-portaal en worden vergelleken met
grenswaarden zoals
z
gedefinieerd in het KRW-portaal. Het resultaat is eeen getal tussen 0 en
1. Deze relatievve schaal is in 5 klassen verdeeld:

-
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zeer goed (b
blauw)
goed (groen
n)
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-

matig (geel))
ontoereiken
nd (oranje)
slecht (rood)

Vanaf goed voldoen de EKR-scores aan de GEP-waarde (Goed Ecologissch Potentieel), vanaf
zeer goed aan de
d MEP (Maximum Ecologisch Potentieel). De grenzen tu
ussen de
verschillende klaassen zijn afhankelijk van gebied en deelscore en worden
n beheerd in het
KRW-portaal. De
D grenzen kunnen worden geraadpleegd via de ingang
g “beheer”, zie ook
sectie 2.7.

Figuur 2-19: Graffiek met EKR-scores en doelen

De grafiek, Figu
uur 2-19 laat de berekende scores als gekleurde blokjes zien.
z
Tussen de
blokjes met geïm
mporteerde waarden worden de waarden geëxtrapoleerrd tot aan het
volgende geïmp
porteerde punt. De extrapolatie wordt gevisualiseerd doo
or een lichtgekleurde
balk achter de gekleurde
g
blokjes. Als er geen grenswaarde aanwezig is in
i het KRW-portaal,
dan staan de naamen van de deelscores tussen haakjes.
Rechts naast dee grafiek met EKR-scores staan de doelen per deelmaatlaat voor 2015 en
2027.
Door op de linkk “details” te klikken wordt het scherm met detailinformaatie bij de
verschillende EK
KR-scores en doelen geopend, Figuur 2-20. Hierin staat wederom
w
de grafiek
met EKR-scoress en doelen, maar daaronder staat ook een detailoverzich
ht. In dit overzicht
staan de volgen
nde scores:

-

Maatlatten
n:
V oordeel
Vis
O
Overige
waterflora oordeel
M
Macrofauna
oordeel
Fyytoplankton oordeel

-

Deelmaatlaatten:
M
MFT_STRS:
soortensamenstelling macrofyten;
M
MFT_ABGV:
abundantie groeivormen macrofyten;
FY
YT_BL: bloei fytoplankton;
C
CHLFa:
chlorofyl-a;
V Srts: soortensamenstelling vissen;
Vis
V Abun: abundantie vissen;
Vis

Voor alle maatlaatten worden de volgende gegevens getoond:

Versie 1.0
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-

Doel 2015//2027:

doelscores voor 2015 resp
pectievelijk 2027;

Tijdreeks:
Datum:

datum getoonde EKR-sco
ore

Geregistreeerde of berekende score:

waarde van de score

Oordeel:

resultaat vergelijking mett grenswaarden

Wel/niet volledig: als de EKR-score onvolledig is:
als de EKR-scores onvolleedig zijn, wordt
gebruik gemaakt van een
n alternatief scenario
om tot het oordeel te kom
men:
 Fytoplankton: als fyttoplankton
onvolledig is, wordt de score berekend
door het gemiddelde te nemen van de
deelmaatlatten CHLLFa en FYT_BL
 Overige waterflora: als overige
waterflora onvollediig is, wordt de score
berekend door het gemiddelde
g
te
nemen van MFT_AB
BGV en MFT_SRTS
Als de scores van de deelmaatlatten niet
beschikbaar zijn, dan worrdt de onvolledige
score voor de maatlat berrekend en getoond.

Vanuit de EKR-scores kun je terug bij het KRW-overzicht komen door op
o ‘KRW-overzicht’
te klikken in de navigatieboom.
Figuur 2-20 Detailinformatie EKR-scores en doelen.

2.3.4

Maatregelen
De maatregelen
n zijn te bekijken door in het scherm ‘Grafieken’ de knop
p ‘maatregelen’ te
activeren.
De grafiek met maatregelen bestaat uit gekleurde balken. Iedere horizo
ontale balk vormt
een focus KRW
W-maatregel, de kleur op een specifieke tijd representeertt de voortgangsfase.
De lijn onder dee balk representeert de planning, met dezelfde kleurcodeering als de
voortgang. Op deze manier is te volgen of maatregelen volgens plannin
ng verlopen. De
kleurcode is:

-
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In uitvoering
g (geel)
Uitgevoerd (groen)
Gefaseerd (lichtpaars)
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-

Vervangen (lichtblauw)
Ingetrokken
n (grijs)

Figuur 2-21 Graffiek Maatregelen.

Door op de linkk “details” te klikken wordt het maatregelenscherm voorr het geselecteerde
gebied geopend
d. In dit scherm staat een grafiek met de focusmaatregellen, oftewel de
belangrijkste maaatregelen voor het geselecteerde KRW-waterlichaam. In de onderstaande
tabel staan alle maatregelen voor het geselecteerde KRW-waterlichaam
m. Voor iedere
maatregel is de volgende informatie beschikbaar:

-

Deelmaatreegel: met “ja” ingevuld als de maatregel een deelmaatreegel van een andere
maatregel is. De betreffende hoofdmaatregel staat boven de deelm
maatregel in de tabel;

-

Naam;
Focusmaattregel ja/nee;
Status;
KRW-maattregel ja/nee;
Type maattregel;
Bron;

te klikken, wordt een pop-u
Door in het scherm “Maatregelen” op
up geopend
waarmee een nieuwe maatregel kan worden toegevoegd.
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Figuur 2-22 :Maaatregelenscherm voor geselecteerd KRW-waterlichaam

Detailinformatie
Door op de naaam van een maatregel te klikken wordt de detailinformattie geopend voor de
geselecteerde maatregel,
m
Figuur 2-22.
In aanvulling vaan de informatie in het detailscherm, wordt nu ook gegeven:

-

In SGBP: in
n stroomgebiedbeheersplan ja/nee;

-

Kostenverd
deling organisaties

Beschrijving
g;
Waarde en
n eenheid;
Periode;
Beleidsdoelen;
ESF doel(en
n);
Organisatiees en kosten (inititiatiefnemer, afdeling, uitvoerder, totalle kosten,
investering
gskosten, exploitatiekosten, grondkosten)
Aan-afvoergebieden en KRW-gebieden
Geometrie aanwezig (ja/nee): geometrie om maatregel op kaart tee visualiseren;
Deelmaatreegelen.

Ook de detailinformatie begint met een grafiek van de voortgang van de
d maatregel.
Daaronder staat een tabel met de beschikbare informatie over de betrefffende maatregel,
zie ook Hoofdsttuk 3.3.
In de rechterbovenhoek van de pop-up met detailinformatie staan drie knoppen. Door op
te klikken, wordt het beheerscherm voor de detailinformatie van dee geselecteerde
maatregel geop
pend, Figuur 2-24. In deze pop-up kunnen alle velden worden aangepast en
door op de kno
op “Opslaan” te klikken, worden de gewijzigde gegevens opgeslagen nadat
een samenvatting is ingevuld waarin de gebruiker geacht wordt de wijzzigingen te
e datum en naam in te vullen. Door op de knop “Annuleren” te klikken,
beschrijven en een
wordt het scherrm gesloten zonder de wijzigingen op te slaan.
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Door op
tee klikken, wordt een pop-up geopend waarmee een nieu
uwe deelmaatregel
kan worden toeegevoegd.
Door op de kno
op
te klikken, krijgt de gebruiker een scherm met de geschiedenis van de
maatregel; een overzicht van alle wijzigingen met bijbehorende samenvvattingen, Figuur
2-25. Details geeeft overzicht van instellingen per item in historie.

Figuur 2-23: Pop--up voor een specifieke maatregel

Figuur 2-24: Beheeerscherm voor detailinformatie geselecteerde maatregel
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Figuur 2-25: Gescchiedenis van de geselecteerde maatregel

2.4

Ingang Waterrsysteem

2.4.1

Startscherm
De ingang wateersysteem is gericht op aan-/afvoergebieden, oftewel hyydrologische
eenheden. Doo
or te klikken op “watersysteem” wordt het startscherm geopend
g
als er nog
geen aan-/afvo
oergebied geselecteerd is. Aan de rechterkant is het navig
gatiescherm met een
overzicht van de aan-/afvoergebieden. Sommige aan-/afvoergebieden zijn onderverdeeld
in subgebieden. Deze subgebieden worden bereikt door het uitklappen van het
hoofdgebied (tee herkennen aan de folder
/afvoergebieden uitgelicht.

). Op de kaart staan deezelfde aan-

Door in het navvigatiescherm of op de kaart een aan-/afvoergebied te seelecteren, wordt de
watersysteemkaaart geopend voor het betreffende gebied.

Figuur 2-26: Starttscherm voor de ingang watersysteem
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2.4.2

Watersysteemkkaart
De watersysteemkaart geeft een overzicht van het geselecteerde aan-/aafvoergebied. Dit is
e gebied is
ook het scherm wat opent bij klikken op “Watersysteem” als er al wel een
geselecteerd. Figuur 2-27 laat een voorbeeld zien. De volgende schermen zijn beschikbaar:

-

Gebiedsinformatie;
Communiq
que;
Workspacee;
Watersysteeemkaart;
Links van dit
d gebied;
ESF-overziccht;
Gebieden links.

Gebiedsinformaatie
Bbasisgegevenss van het aan-/afvoergebied. Zie voor een beschrijving hoofdstuk 2.3.2:
informatie KRW
W-waterlichaam
Communiqué
Hier staat een korte
k
beschrijving van het gebied met de belangrijkste keenmerken en
problemen. Zie voor een beschrijving hoofdstuk 2.3.2.
Workspace
d visualisatie in de Watersysteemkaart.
Controle over de
-

In de kolom ‘aan’ kun je aangeven welke kaartlagen zich
htbaar moeten zijn.
n de kolom ‘select’ kun je aangeven over welke kaartlaag
g informatie
In
getoond moet worden wanneer er op de kaart wordt gekklikt.

Watersysteemkkaart
De beschikbare (vaste set) kaartlagen kunnen worden gevisualiseerd of uitgezet worden in
m
de kaart door zee aan- of uit te vinken. Kaartlagen kun je selecteerbaar maken.
Selecteerbare kaaartlagen kunnen worden aangeklikt in de kaart. Er is maximaal één
kaartlaag tegelijjk selecteerbaar.
-

-

-
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Er kan worden in- of uitgezoomd door middel van het scrroll-wiel op de muis
of door gebruik te maken van de zoomknoppen links bovvenin de kaart. In de
kaaart klikken geeft pop-up met informatie over het geseleecteerde element.
D
Door
op de knop ‘achtergrond’ te klikken kan de achtergrond kaartlaag
w
worden
geselecteerd. De gebruiker kan kiezen tussen Openstreetmap en
Top10. Ook kan er gekozen worden voor semi-transparante versies van die
wee achtergrondkaartlagen. De transparantie zorgt er daan voor dat de
tw
acchtergrond wel zichtbaar is, maar niet dominant aanwezzig.
V de knop ‘Zoom gebied’ wordt teruggezoomd naar heet geselecteerde
Via
gebied.
V de mouse-over verschijnt beknopte informatie over de kaartelementen.
Via
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Figuur 2-27: Wattersysteemkaart.

Links van dit geebied
Hier staan knop
ppen die linken naar meer gedetailleerde informatie of modelresultaten:
m
-

Eccologische sleutelfactoren (ESF), zie Hoofdstuk 3
Waterbalans, zie Hoofdstuk 3.2
W
A
Analyse
interpretaties, zie Figuur 2-28. Dit scherm geeft een
e overzicht van
beschikbare interpretaties van analyses van analisten, inclusief naam analist
en datum analyse. Door te klikken op een analyse wordt een pop-up met
n
een tekstuele
detailinformatie getoond, Figuur 2-29. Dit scherm bevat naast
beschrijving van de analyse en de resultaten de volgende gegevens:
 Status van de analyse-interpretatie;
 Categorie: het onderwerp waarop de analyse beetrekking heeft;
 Omschrijving: korte omschrijving;
 Aanvang en eind periode: periode waarop de an
nalyse betrekking
heeft;
 Gebieden: Aan-/afvoergebieden waarop de anaalyse betrekking
heeft;
 Waterlichamen: KRW-waterlichamen waarop dee analyse betrekking
heeft;
 Maatregelen; maatregelen waarop de analyse betrekking heeft;
 Workspaces; opgeslagen workspaces die relevan
nt zijn voor de
analyse, zie voor een beschrijving van workspaces hoofdstuk 2.5.2.
 Collages: opgeslagen collages die relevant zijn voor
v
de analyse, zie
voor een beschrijving van collages hoofdstuk 2.5
5.2.
De analyse interpretatie kan worden bewerkt door te klikken op
D
. De
geschiedenis van de analyse interpretatie kan worden ing
gezien door te
. Hierdoor verschijnt de pop-up in Figuur 2--30 met informatie
klikken op
over:
 De gebruiker die de analyse interpretatie heeft gewijzigd
g
if
opgesteld;
 Wanneer de analyse is gewijzigd of opgesteld;
 Een korte samenvatting;
 Een archiefexemplaar.
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-

-

-

Geschikte maatregelen: in dit scherm staat de lijst van gesschikte maatregelen
G
vo
oor het deelgebied op basis van KRW-watertypering en de status van de
ESSF-en, zie voor een gedetailleerde beschrijving hoofdstuk 3.3.
M
Maatregelen:
dit scherm geeft een overzicht van de maattregelen die
betrekking hebben op het geselecteerde aan-/afvoergebied, zie ook Figuur
ormatie over het
2-31. Zie Hoofdstuk 2.3.4 en 3.3 voor gedetailleerde info
m
maatregelenscherm
en de maatregelendatabase.
Toestand: dit scherm geeft een overzicht van de (deel)sco
ores die betrekking
oofdstuk 3.5.
hebben op het betreffende gebied, zie Figuur 2-32 en ho

Figuur 2-28: Oveerzicht van beschikbare analyse interpretaties.

Figuur 2-29 Analyyse interpretatiescherm.
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Figuur 2-30 Gescchiedenis van een analyse-interpretatie.

Figuur 2-31: Oveerzicht maatregelen voor het geselecteerde aan-/afvoergebied
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Figuur 2-32: Oveerzicht van de toestand van het geselecteerde aan-/afvoergebieed

Beknopt ESF-ovverzicht
Dit overzicht geeeft per ESF aan wat de status is:
-

zw
wart=bekend, niet kritisch,
ro
ood=bekend, kritisch,
grijs = niet beschikbaar.

Door op
te klikken, verschijnt het uitgebreide ESF-overzicht, zie Figu
uur 2-33. Door met
de muis over heet overzicht te bewegen, wordt informatie per ESF gegevven. Voor
detailinformatiee kan op de link Ecologische Sleutelfactoren (zie bovenstaaande onder “links

van het gebied”
”).
Figuur 2-33 ESF overzicht.
o

Gebieden links
Als het geselectteerde gebied een deelgebied vormt van een groter gebied, dan staan hier
de gerelateerdee deelgebieden en het overkoepelende gebied als link. Alls op een gebied
wordt geklikt, opent
o
de watersysteemkaart voor het betreffende gebied
d. Ook staan hier de
gerelateerde KR
RW-waterlichamen. Als hier op wordt geklikt, dan opentt het KRW-overzicht
voor het betrefffende KRW-waterlichaam.
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2.5

Ingang Analysse

2.5.1

Startscherm
De ingang analyyse is anders dan de ingangen “Watersysteem” en “Beleeid”. Via deze
ingang hebben analisten veel vrijheid om zelf verschillende soorten info
ormatie te
t gebruiken voor analyses.
verzamelen en te
Door te klikken op “Analyse” wordt het startscherm geopend, Figuur 2-34,
2
als er nog geen
bied geselecteerd is. Aan de rechterkant is het navigatiesccherm met een
aan-/afvoergeb
overzicht van de aan-/afvoergebieden. Sommige aan-/afvoergebieden zijn onderverdeeld
in subgebieden. Deze subgebieden worden bereikt door het uitklappen van het
hoofdgebied (tee herkennen aan de folder
/afvoergebieden uitgelicht.

). Op de kaart staan deezelfde aan-

Er kan worden ini en uitgezoomd met behulp van het scroll-wiel op de muis of door te
klikken op de zo
oomknoppen aan de linkerkant van de kaart.
Door in het navvigatiescherm of op de kaart een aan-/afvoergebied te seelecteren, wordt het
analysescherm geopend
g
voor het betreffende gebied.

Figuur 2-34: Starttscherm voor de ingang analyse

2.5.2

Analysescherm
Bij selectie van een
e aan-/afvoergebied wordt het analysescherm geopen
nd, Figuur 2-35. Het
scherm bestaat uit een aantal onderdelen waarmee gewerkt kan worden:

-

Kaartlagen;
Workspacee;
Collage;
Kaart;
Links naar de modules:
Ecologische sleutelfactoren, zie voor een beschrijving Hoofdstuk 3;
Waterb
balans, zie voor een beschrijving Hoofdstuk 3.2;
Maatreegelen, zie voor een beschrijving Hoofdstuk 2.3.4 en 3.3;
Toestan
nd, zie voor een beschrijving Hoofdstuk 3.5;
Geschikkte maatregelen, zie voor een beschrijving Hoofdstuk 3.3
3;
Analysee Interpretaties, zie voor een beschrijving Hoofdstuk 2.4.2.

o
o
o
o
o
o
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Figuur 2-35 :Anallysescherm voor het geselecteerde aan-/afvoergebied

Navigatiescherm
m
Hier staan alle beschikbare
b
gegevens in de vorm van te selecteren kaarttlagen. Deze
kaartlagen staan gesorteerd in ‘apps’. Na het klikken op een app versch
hijnt een lijst met
kaartlagen die aangevinkt
a
kunnen worden door te klikken op
, zie oo
ok Figuur 2-36.
Deze kaartlagen
n worden vervolgens zichtbaar in de kaart en worden toegevoegd aan de
workspace. Op deze manier kan een gebruiker alle relevante apps met informatie
doorzoeken en de gewenste kaartlagen combineren in de workspace.

Figuur 2-36: Doo
or aanvinken in navigatiescherm worden kaartlagen aan de worrkspace toegevoegd
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Workspace
g
uit het navigatiescherm worden toegevoegd aaan de workspace,
Geselecteerde gegevens
waardoor de wo
orkspace feitelijk de verzamelbak is van gewenste inform
matie. Alle kaartlagen
in de workspacee kunnen worden aan- of uitgevinkt in de kolom “aan”. Een gebruiker kan
zo gepersonaliseerde kaarten genereren. Een kaartlaag kan selecteerbaaar worden gemaakt
door het vakje “selecteerbaar” aan te vinken. Er kan slechts één kaartlaaag tegelijk
selecteerbaar zijjn.
De workspace kan
k worden opgeslagen door op
te klikken, waarna de
d pop-up in Figuur
2-37 verschijnt.. De gebruiker geeft een naam op en een tag (een tag is voor het ordenen
en om op te sorrteren). Als er vanuit een bestaande workspace wordt geewerkt, kan de
gebruiker ervoo
or kiezen om de bestaande workspace te overschrijven off de workspace als
nieuw op te slaaan. Door de achtergrond mee op te slaan (door aanvinkeen van de button)
wordt deze geb
bruikt bij het openen. Anders wordt bij het weer laden dee persoonlijke keuze
aangehouden van
v de ingelogde gebruiker aangehouden.
Door te klikken op

wordt een element uit de workspace verwijderd. Door te klikken op

wordt de geehele workspace geleegd.

Figuur 2-37: Bew
waar workspace

Opgeslagen wo
orkspaces kunnen worden geladen en beheerd door te kllikken op
.
Hierna verschijn
nt de pop-up in Figuur 2-38. In deze pop-up staat een lijjst van alle
opgeslagen workspaces van de gebruiker en een aantal algemene workkspaces met naam,
persoonlijke tag
g en type. Alle workspaces kunnen worden geopend doo
or te klikken op
Alleen kaartlageen van het type “user” kunnen worden aangepast. Een workspace
w
kan

.

worden verwijd
derd door te klikken op
en vervolgens op “Save” te klikken. Namen en
persoonlijke tag
gs zijn aan te passen door het betreffende veld aan te klikken, het veld te
wijzigen en vervvolgens op “Save” te klikken. Door te klikken op “Canccel” worden de
wijzigingen ong
gedaan gemaakt.
Het scherm wordt gesloten door te klikken op het kruisje
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Figuur 2-38: Pop--up beheer workspaces

Kaart
De kaart laat alle aangevinkte kaartlagen in de workspace zien boven de ingestelde
k
achtergrond. Dee achtergrondkaart is in te stellen door te klikken op de knop
“Achtergrond”. De gebruiker kan kiezen tussen OpenStreetMap en Top
p10, alsmede voor
nte versies van die kaarten. Dit is met name in de analysee-applicatie handig,
semi-transparan
omdat een gebruiker veel kaartlagen in de workspace kan hebben geselecteerd; door de
achtergrond een transparantie te geven wordt voorkomen dat de kaart te druk wordt. Er
uis of door te klikken
kan worden in- en uitgezoomd met behulp van het scroll-wiel op de mu
oppen aan de linkerkant van de kaart. Door te klikken op
p een kaartelement
op de zoomkno
verschijnt een pop-up
p
met detailinformatie. Dit kan informatie van een shape-element zijn,
resultaten van een
e analyse-interpretatie, detailinformatie van een maatrregel, een tijdreeks
van een meting
g etc., afhankelijk van het type element.
Door te klikken op “Zoom op gebied” wordt teruggezoomd naar het geselecteerde gebied.
Collage
w
tijdreeksen verzameld van geselecteerde locaties en parameters uit
In het collage worden
de workspace. In
I de pop-up van de tijdreeks na klikken op de kaart staaat de button “Voeg
toe aan collage”. Door hierop te klikken wordt de tijdreeks voor die loccatie toegevoegd
p
aan het collage. Het element kan worden verwijderd door te klikken op

. Door te

w
wordt
het collage opgeslagen onder een gekozen naam. Een bestaand
klikken op
collage kan ookk worden overschreven. Het collage kan worden geleegd
d door te klikken op
. Een pop-up
. Bestaandee collages kunnen worden beheerd door te klikken op
verschijnt met een
e lijst van alle bestaande collages . Een collage kan worden verwijderd
door te klikken op

. Een collage kan worden geopend door te klikkken op

.

Waar de workspace feitelijk een set gepersonaliseerde kaartlagen is die ruimtelijk kunnen
worden gevisuaaliseerd, is het collage een gepersonaliseerde set van tijdsseries. Hiermee
kunnen verderee analyses worden uitgevoerd.
Door te klikken op xxx wordt het collagescherm geopend. Door hier no
ogmaals op te
h collagescherm weer gesloten. In dit scherm staan:
klikken wordt het
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-

Grafieken van
v de verschillende tijdreeksen in het collage. Tijdreekseen van één
parameter worden in één figuur getoond. Verschillende parameters worden in aparte
figuren gettoond.

-

De verschilllende tijdreeksen in een grafiek staan onder de grafiek onder
o
het kopje
“Bewerken
n”. Door bij een tijdreeks te klikken op “Bewerk” kan de grafiek worden
geoptimalisseerd door de volgende gegevens in te vullen en te klikkken op “pas aan”:
Titel;
M
Minimale
en maximale y-waarde;
-
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-

x- of y-label;
Aggregatieperiode voor de statistieken;
A
G
Grenswaarde
(wordt met stippellijn in grafiek getoond);
Percentielgrens (waarde waarop aangegeven hoeveelheid
d van de data onder
de grens zit: wordt als stippellijn weergegeven in de grafieek);
Toon minimum, maximum en/of gemiddelde.
gen gelden voor de gehele grafiek. Door op het kruisje reechts bovenin te
Aanpassing
klikken, wo
ordt de pop-up gesloten zonder wijzigingen op te slaan.

-

Door te klikken op “Toon tabel” worden de waarden van de tijdreeks getoond.

-

Door te klikken op “Verberg statistieken” worden de statistieken onzichtbaar,
o
door te
klikken op “Statistieken tonen” worden de statistieken getoond;

-

Door te klikken op “Exporteer alle statistieken” worden alle statistieken van alle
grafieken geëxporteerd
g
naar .csv. Het is niet mogelijk om delen van de statistieken los
te exporterren.

De tijdreekks kan worden geëxporteerd naar csv;
Onder het kopje statistieken staan voor iedere reeks in de grafiek in
n tabelvorm:
N
Naam
van de reeks;
Periode: de geselecteerde periode is opgedeeld per aggregatieperiode. Voor
d; aggregatieperiode
elk gegenereerd tijdsinterval staan gegevens. Bijvoorbeeld
iss gelijk gezet aan één jaar en de geselecteerde periode is 1 januari 2009 tot
en met 1 oktober 2010 levert de periode 2009 en 2010 op.
o
M
Minimum,
maximum en gemiddelde over de periode;
A
Aantal
meetwaarden onder en boven ingestelde grenswaaarde in de periode;
W
Waarde
van het ingestelde percentiel in de periode.

Figuur 2-39 Beweerken van een grafiek in het collagescherm.
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2.6

Ingang Rappo
ortage

2.6.1

Onderdelen
Bij klikken op “Rapportage” wordt het rapportageoverzicht geopend. Dit
D bestaat uit drie
onderdelen:

-

Algemeen;
KRW wateerlichaam;
Aan/afvoergebieden.

Algemeen
m
dit biedt een overzicht van de maaatregelen in het
Hier staat het maatregelenoverzicht;
beheergebied;
KRW-waterlichaam
Als er nog geen
n waterlichaam is geselecteerd, kan dit alsnog door te klikkken op de link
“Selecteer een KRW-waterlichaam”. Per waterlichaam zijn twee rapporrtages beschikbaar:
-

-

Maatregel effect overzicht: een totaaloverzicht van de toeestand van het
M
beheergebied;
 Identiteit gebied;
 Datum aanmaken en gebruikersnaam;
 Tabel met voortgang maatregelen;
 Grafiek EKR-scores;
 Grafieken stuurparameters;
 Een overzicht van de uitgevoerde en geplande KRW-maatregelen
K
met doelstelling en verwacht effect op ESF-en;
K
KRW-waterlichaam
overzicht:
 Identiteit gebied;
 Datum aanmaken en gebruikersnaam;
 Samenvatting;
 Overzichtskaart;
 Gebiedskenmerken, zoals beheerder, status en watertype;
w
 EKR-scores en grafiek;
 Grafiek met voortgang maatregelen;
 Grafieken stuurparameters;
 Maatregelenoverzicht in grafiekvorm en tabelvo
orm.

Er kan van gebied gewisseld worden door te klikken op de link “Selecteeer een ander KRWwaterlichaam”.
bied
Aan-/afvoergeb
Als er nog geen
n aan-/afvoergebied is geselecteerd, kan dit alsnog door te klikken op de link
“Selecteer een aan-/afvoergebied”.
a
De rapportage geeft de stand van zaken
z
volgens het
watersysteemovverzicht van het geselecteerde gebied en bestaat uit:
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-

Ideentiteit gebied

-

Grrafiek met ESF-scores;

Daatum aanmaken en gebruikersnaam
Saamenvatting
Ovverzichtskaart
Geebiedskenmerken met informatie over de waterbeheerdeer, datum laatste
wijjziging, oppervlakte en watertype;
Grrafiek en tabel met voortgang maatregelen;
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-

Ovverige grafieken zoals gedefinieerd in de watersysteemkaaart voor het
beetreffende gebied;

-

Ovverzicht geschikte maatregeltypes.

Er kan van gebied
g
gewisseld worden door te klikken op de link “Seleecteer een
aan/afvoerg
gebied”.
2.6.2

Exporteren rapp
portage
De rapportagess zijn beschikbaar als .pdf, .rtf en .html. Het maatregelenoverzicht is
beschikbaar als .csv, xls en .html.
Door bij het gew
wenste onderdeel op de knop “Toon archief” te drukken
n, wordt een
overzicht van alle beschikbare rapportages in dat onderdeel getoond incclusief de datum
waarop deze aaangemaakt zijn. Door te klikken op de gewenste rapportage wordt deze
geëxporteerd.
Rapportages ku
unnen automatisch om de zoveel tijd worden aangemaakkt (in te stellen door
de centrale beheerder op verzoek van de applicatiebeheerder).

Figuur 2-40: Rapp
portagescherm

2.7

Ingang Beheer
De ingang beheeer is gericht op het systeem- en gebiedsbreed beheren van
v instellingen en
gebruikersrechtten. Ook worden hier configuraties gevalideerd. Het beh
heer bestaat uit de
volgende onderrdelen:

-

Versie 1.0
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ESF overzicht;
Stu
uurparameters;
EK
KR overzicht;
Maaatregelen;
Geeschikte maatregelen;
Orrganisaties;
Ko
oppeling KRW en aan/afvoergebied;
Vaalideren waterbalans/ESF configuratie;
Geebruikers;
Serverprobessen;
Up
pload configuratie file.
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Figuur 2-41: Starttscherm vanuit ingang beheer

2.7.1

ESF-overzicht
Voor ieder aan--/afvoergebied staan de scores voor alle ESF-en in tabelvvorm, Figuur 2-42.
Door te klikken op
kunnen de ESF-scores worden gewijzigd, Figuur 2-43. Bij “keuze”
kan worden gekkozen tussen een automatische berekening en een handmatige score. Bij
“waarde” kan de
d score in het geval van handmatig worden opgegeven
n. Bij “omschrijving”
kan een korte beschrijving
b
worden opgenomen.

Figuur 2-42 ESF-o
overzicht.
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Figuur 2-43 Wijziigingsscherm vanuit beheer voor ESF-en.

2.7.2

Stuurparameterrs
Door te klikken op de knop “Stuurparameters” wordt het overzichtssch
herm met
stuurparameterrs per KRW-waterlichaam geopend, Figuur 2-44. In dit sccherm kunnen de
belangrijkste paarameters worden ingesteld die onderscheidend zijn voorr de toestand van
een gebied.
Per gebied staat een kruisje als een parameter gebruikt wordt. Eerst de samengestelde
grafieken en veervolgens de parameter codes die gevonden worden bij de
d verschillende
gebieden.

Figuur 2-44: Oveerzicht stuurparameters per gebied
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2.7.3

EKR overzicht
Door te klikken op de knop “EKR overzicht” wordt het overzichtsscherm
m met doelen per
waterlichaam en per (deel)maatlat geopend, Figuur 2-45. Deze doelen zijn ingelezen vanuit
g
het KRW-portaal en liggen vast. Ze kunnen binnen het VSS dus alleen geraadpleegd
worden.
De tabel bevat informatie over:

-

Het KRW-w
waterlichaam
Maatlat
Waarde: huidige waarde
Datum: datu
um berekening
2015: doel voor
v
2015
2027: doel voor
v
2027
Oordeel en grenswaarden: De EKR scores zijn berekend door QBW
WAT en vergeleken
waarden zoals gedefinieerd in het KRW-portaal. Het resulltaat is een getal
met grensw
tussen 0 en 1. Deze relatieve schaal is in 5 klassen verdeeld:
o slecht (rood),
o ontoereikend (oranje),
o matig (g
geel),
o goed (groen),
o zeer goeed (blauw).
Vanaf goed voldoen de EKR-scores aan de GEP-waarde (Goed Ecolo
ogisch Potentieel),
g
aan de MEP (Maximum Ecologisch Potentieel). In de
d tabel staan de
vanaf zeer goed
grenswaarden die de verschillende klassen van elkaar scheiden.

Figuur 2-45: Oveerzicht EKR-doelen en grenswaarden

2.7.4

Maatregelen
Door te klikken op de knop “Maatregelen” wordt het scherm geopend met het
m
Dit overzicht bevat alle maatregeleen in het
gebiedsbrede maatregelenoverzicht.
beheergebied op
o het gebied van water. Voor een detailoverzicht van de
d maatregelen en
informatie per maatregel,
m
zie hoofdstuk 3.3.
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Het maatregeleenoverzicht is in de vorm van een tabel, Figuur 2-46. Iedeere maatregel is een
regel. De param
meters die de maatregelen beschrijven vormen de koppen
n van de kolommen.
Door op het pijltje rechts naast een koptitel te klikken, Figuur 2-47, kan
n de gebruiker de
nnen in dit scherm
maatregelen sorteren of kolommen (on)zichtbaar maken. Gegevens kun
past door te klikken op de betreffende cel (cursief gedrukkte gegevens
worden aangep
kunnen niet wo
orden aangepast).
Onderaan het maatregelenscherm
m
staan een aantal knoppen waarmee door de
maatregelendattabase genavigeerd kan worden, nieuwe maatregelen ku
unnen worden
toegevoegd of verwijderd. Ook kunnen wijzigingen worden opgeslagen
n of geannuleerd.

Door op de kno
op
te klikken, wordt het wijzigingsscherm geopend voor
v
die specifieke
maatregel, zie ook
o Figuur 2-48. Hierin kunnen alle parameters worden aangepast.
Wijzigingen wo
orden opgeslagen door op de knop “Opslaan” rechts ond
deraan het scherm
te klikken. Door te klikken op “Annuleren” wordt het scherm afgesloten zonder de
t slaan.
wijzigingen op te

Figuur 2-46: Maaatregelenoverzicht

Figuur 2-47: Visu
ualisatiemogelijkheden maatregelenoverzicht.
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Figuur 2-48: Wijzzigingsscherm per maatregel

Maatregelen wo
orden op de kaart geprojecteerd als er een geometrie aaan de maatregel is
toegevoegd. Dee geometrie kan worden toegekend door een string in th
he ‘ well known tekst
format’ (WKT) of door de knop ‘ edit geometrie op kaart’. De string bestaat uit het type
punt, lijn of polygoon) gevolgd door de coördinaten van de locatie van het
kaartelement (p
element. Bij pun
nten is dit een x- en een y-coördinaat, bij lijnen en polyg
gonen is het een
serie punten diee samen de vorm beschrijven.
Bij klikken op “eedit geometry op kaart” wordt Figuur 2-49 geopend. Dee gebruiker dient
een type te kiezzen (punt, lijn of polygoon). Door “teken” aan te klikken
n kan de geometrie
getekend wordeen door te klikken in de kaart. Iedere klik is een volgend punt van de lijn of
polygoon. Als een
e lijn of polygoon getekend wordt, dan kan met “undo
o” het laatst
getekende puntt verwijderd worden. Door dubbel te klikken wordt de lijjn of polygoon
definitief
Door op ‘aanpaassen’ te klikken kan een geometrie aangepast worden. Een
E punt kan
verplaatst word
den. Een lijn of een polygoon wordt aangepast door de in
ndividuele punten
van de lijn te veerplaatsen. Door een geometrie te selecteren en vervolgeens op ‘verwijder’ te
drukken wordt de geometrie verwijderd.
Onder staat de knop ‘ Klaar met bewerken’ . Deze vult de gecreëerde geometrie
g
in als
string in het WK
KT veld.
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Figuur 2-49: Defiinieer geometrie op kaart

2.7.5

Geschikte maattregelen
Voor een besch
hrijving van hoe het VSS geschikte maatregelen bepaalt, zie hoofdstuk 3.3.
Per watertype groep
g
kunnen de maatregelen behorend bij ESF-patronen worden
geraadpleegd. Als de maatregel niet landelijk is, kunnen de maatregeleen behorend bij een
bepaald ESF-paatroon worden gewijzigd. Ook kunnen ESF-patronen worden verwijderd.
Daarnaast kunn
nen ESF-patronen worden toegevoegd door te klikken op
p “Toevoegen”,
waarna ook daaar geschikte maatregelen kunnen worden toegevoegd. Patronen
P
kunnen
worden verwijd
derd door een patroon te selecteren en op “delete” te kliikken.

Versie 1.0
Juni 2012

39

KRW Volg- en Stuursysteem
Gebruikershandleiding

Figuur 2-50Toevo
oegen van een nieuw ESF-patroon met geschikte maatregeltypees.

2.7.6

Organisaties
Door te klikken op de knop “Organisaties” wordt het organisatiebeheeerscherm geopend.
Hier staat een liijst organisaties die worden gebruikt bij de maatregelen. Een aantal
organisaties zijn
n vast; organisaties zoals beschreven in aquo-domeintabeellen, aangevuld met
een lijst gemeen
nten en organisaties die zijn toegevoegd vanuit STOWA. Deze lijst kan niet
worden aangep
past, zodat landelijk dezelfde naamgeving wordt gehanteeerd.
Gebruikers kunnen de lijst aanvullen met lokale organisaties. Door te kliikken op
w
een regel aan de tabel toegevoegd. Een organisatie kent de volgende
“Toevoegen” wordt
gegevens:

-

Code: identtiteit binnen VSS
Beschrijving
g: naam organisatie (tekst)
Groep: groeep waar organisatie bij hoort, bijvoorbeeld gemeente of waterschap
w
Bron: gegevvensbron.
Alleen lezen
n: alle landelijke organisaties staan op “ja”, wat betekentt dat ze niet
aangepast kunnen
k
worden. Toegevoegde organisaties staan op “neee”.

De gebruiker ho
oeft alleen een beschrijving in te vullen, de rest wordt au
utomatisch ingevuld
door het systeem.
Door te klikken op “Save” worden de wijzigingen opgeslagen. Als een lokale organisatie
wordt geselecteeerd kan deze worden verwijderd door op “delete” te kliikken. Door op
“Cancel” te klikkken worden alle wijzigingen ongedaan gemaakt.
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2.7.7

Koppeling KRW
W-waterlichamen en aan-/afvoergebieden
Door te klikken op de knop “Koppeling KRW-waterlichamen en aan-/aafvoergebieden”
wordt het overzzichtsscherm geopend met de relaties tussen de verschillende KRWwaterlichamen en aan-/afvoergebieden, Figuur 2-51. Deze relaties worrden gebruikt om in
het KRW-overzzichtsscherm en de watersysteemkaart de gegevens van de gebieden in de
selectie te kopp
pelen aan de gegevens in de gerelateerde gebieden. Hierrdoor is het mogelijk
om EKR-scores (die gerelateerd zijn aan KRW-waterlichamen) te tonen in het
m bij “Watersysteem”, en waterbalansgegevens in het KRW-overzicht.
K
toestandsscherm
Kies ‘toevoegen
n’ en vul vervolgens een krw-waterlichaam en aan-/afvo
oergebied in.
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Figuur 2-51 Overrzicht koppeling KRW-waterlichamen aan aan-/afvoergebieden
n.

2.7.8

Valideer configguraties waterbalans/ESF
Analisten kunneen configuraties aanleveren voor de waterbalans en ESF--en. Voor deze
worden aangeb
boden aan VSS-FEWS als standaard modelconfiguratie moeten
m
ze worden
gevalideerd doo
or de functioneel beheerder. In het scherm ‘valideer conffiguraties’ staan per
(deel) aan-/afvo
oergebied alle ter validatie beschikbare configuraties. Dee volgende
informatie is beeschikbaar:

-

Naam configuratie: waterbalans en ESF 1 tot en met 3;
Gebruikersn
naam en indiener van het validatieverzoek;
Datum/tijd van het validatieverzoek;

guratie aan te klikken, wordt de detailinformatie van de betreffende
Door een config
configuratie geo
opend. Per configuratie kan de functioneel beheerder kieezen tussen:

2.7.9

-

Valideer: co
onfiguratie is vanaf dat moment de standaard configuratiie voor het
betreffende model en de configuratie verdwijnt uit het validatiescheerm;

-

Keur af: con
nfiguratie wordt verworpen, de standaard modelconfigurratie wordt niet
aangepast. De aangeboden configuratie verdwijnt uit het validatiesccherm;

-

Bewaar: meet deze optie wordt de configuratie niet als standaard mo
odelconfiguratie
overgenomeen, maar ook niet afgekeurd. De configuratie blijft in de lijst met
configuratiees ter validatie staan. De functioneel beheerder kan op eeen later moment
alsnog de co
onfiguratie afkeuren of valideren;

Gebruikers
De knop gebruiikers is alleen relevant voor de helpdesk. Hier worden dee gebruikersaccounts
beheerd. Voor een
e gedetailleerde beschrijving over rechten van de verschillende rollen, zie
hoofdstuk 4.

Versie 1.0
Juni 2012

42

KRW Volg- en Stuursysteem
Gebruikershandleiding

2.7.10

Serverprocessen
n
In het VSS word
den een aantal processen automatisch periodiek herhaald
d, zoals de
synchronisatie met
m FEWS, het runnen van een waterbalans of ESF. Als er
e wijzigingen zijn in
bijvoorbeeld dee configuratie, kan dit een reden zijn om een proces hand
dmatig te starten.
Dit zorgt er voo
or dat resultaten direct beschikbaar zijn i.p.v. de volgende dag, dat gegevens
meteen gesynch
hroniseerd zijn etc. Alleen een fucntioneel beheerder heffet het recht om
serverprocessen
n handmatig te starten. De volgende processen zijn inzich
htelijk:

-

Overnemen FEWS-parameters;
Overnemen FEWS-meetlocaties;
Overnemen FEWS-track meetlocaties;
Archiveren rapportages;
Synchronisseren Geovoorziening;
Synchronisseren Aquo domeintabellen.

Door te klikken op “Start” wordt het serverproces gestart. De gebruiker heeft inzicht in:

-

Het aantal uitvoeringen
De gebruikker die het proces heeft opgestart;
Datum en tijd laatste uitvoering;
Runtime [ss]: tijd die het proces nodig had om te runnen;
Crontab: geeft
g
inzicht in periodiek gedrag (hoe vaak het proces wo
ordt gedraaid);
Laatste resultaat: geeft waar relevant de uitkomst van het proces;
Status.

Door op de naaam van het proces te klikken, wordt de uitvoer van het seerverproces
geopend met de gegevens van het proces en de logging informatie die gedurende het
proces is weggeeschreven door de server.

Figuur 2-52 Overrzicht van serverprocessen.

Figuur 2-53 Uitvo
oer serverproces.
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2.7.11

Upload configu
uratie file
Hier kan een an
nalist een configuratie file dat vanuit FEWS is geëxporteeerd uploaden. De
gebruiker kiest een zip-bestand, vervolgens pakt het VSS dit bestand uit en zet het klaar ter
validatie.
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3

Modules
In het VSS word
dt via een aantal ingangen verwezen naar modules (zie Figuur
F
3-1). In dit
hoofdstuk word
den deze modules nader beschreven.

Figuur 3-1:Modules in het VSS.

3.1

Ecologische slleutelfactoren
Vanuit de watersysteemkaart van een geselecteerd gebied kan het overrzichtsscherm met de
utelfactoren bereikt worden door te klikken op de knop “Ecologische
ecologische sleu
sleutelfactoren”
”, Figuur 3-2.
Ecologische sleu
utelfactoren zijn grootheden die bepalend zijn voor de eccologische toestand
van een gebied. Met de ecologische sleutelfactoren kan worden ingesch
hat waardoor doelen
wel of niet bereeikt worden. Ook kunnen ze gebruikt worden om geschikte maatregelen te
bepalen voor heet betreffende gebied.
De 9 ecologisch
he sleutelfactoren zijn:

-

Belasting;
Licht;
Productie;
Habitat;
Verspreiding
g;
Verwijdering
g;
Organische belasting;
Toxiciteit;
Beleving.

De ecologische sleutelfactoren zijn onderverdeeld in 3 categorieën. Belaasting, licht en
v
de tweede
productie vormen een categorie. Habitat, verspreiding en verwijdering vormen
categorie, en orrganische belasting, toxiciteit en beleving vormen de derrde categorie. In het
algemeen geldtt dat als één van de drie factoren in een categorie niet vo
oldoet, dan voldoet
de hele categorrie niet. Als de eerste categorie niet voldoet, is het zinvol om eerst die
problemen op te
t lossen, voor wordt doorgegaan naar de tweede en derde categorie. De
categorieën zelff bevatten dus een prioriteitsinschatting. Dit wordt o.a. gebruikt
g
voor het
bepalen van geschikte maatregelen, zie Hoofdstuk 3.3.
De waarden van sleutelfactoren hangen af van verschillende parameterrs per sleutelfactor.
Een ESF bestaatt uit:

-
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-

Expert insch
hattingen instellingen: een aantal instellingen worden exp
pliciet door een
specialist ing
geschat.;

-

Hoofd stoplicht: hier staan de resultaten voor de sleutelfactoren: bijvvoorbeeld voor
sleutelfactorr belasting staat hier of de N- en P-belasting kritisch zijn. Als één van de
twee kritisch
h is, dan staat het stoplicht op rood. Daarnaast staat er ondersteunende
o
informatie;

-

Ondersteun
nende stoplichten, zoals de norm voor de belasting.

Het ESF-overzicchtsscherm bestaat uit

-

Opbouw ESSF-en: in dit scherm staan de verschillende onderdelen vaan iedere ESF. De
gebruiker kaan de informatie in een ESF in- en uitklappen door te klikkken op de pijltjes.
Bij alle param
meters staat of het een berekende waarde betreft of een
n waarde die
handmatig is
i ingesteld door een specialist. Waar relevant staat ook de waarde van de
parameter. De gebruiker kan het scherm ‘opbouw ESF-en’ verbredeen door te klikken op
. Er verscchijnen dan twee extra kolommen, met de bron van de waarde
w
en een
omschrijving
g. De gebruiker kan een omschrijving toevoegen of aanp
passen door het
omschrijving
gsveld van het betreffende onderdeel aan te klikken. Bij waarden zit een
mouse-overr met de voornaamste informatie over de waarde.

-

Grafieken: de
d grafieken van de belangrijkste parameters voor de sleutelfactoren. Deze
grafieken zijjn voorgeprogrammeerd en niet instelbaar voor de gebru
uiker. De gebruiker
kan de grafiieken wel (on)zichtbaar maken door in de werkbalk van het grafiekenscherm
de (on)geweenste grafieken aan- of uit te klikken.

Het totaalresulttaat van alle sleutelfactoren staat als matrixoverzicht in de
d
watersysteemkaaart en het toestandsscherm, Figuur 3-3.

Figuur 3-2:Overzichtsscherm ecologische sleutelfactoren
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Figuur 3-3:Overzicht ESF-en zoals zichtbaar in de watersysteemkaart en het toeestandsscherm

Onder de grafieeken staan drie knoppen, door te klikken op die knoppen
n verschijnt een popup met een kaaart, Figuur 3-4. Op deze kaart staan aangegeven:

-

AqMad mettingen (laatst gemeten waarden);
Per meetloccatie P score;
Per meetloccatie PO4 score;
Per meetloccatie een aanduiding of de waarde kritisch is (rood) of nieet (groen).

De grafiek kan worden weggeklikt door op het kruisje te klikken.

Figuur 3-4: Pop-u
up met kaart voor Aqmad meetwaarden, PO4 en P scores

3.2

Waterbalans
Figuur 3-5geeftt een schematische weergave van de waterstromen in heet oppervlaktewater,
neerslag, verdamping, kwel, wegzijging, gemaaldebiet, inlaatdebiet, gro
ondwaterinteractie
met en oppervlaakkige afstroming vanuit de omgeving. De waterbalans is de optelsom van
alle waterstromen in een afgebakend gebied in een specifieke tijdsperio
ode, bijvoorbeeld een
balansmodule in het
hydrologisch jaaar, een zomer- of winterhalfjaar , een dag etc. De waterb
VSS is een model dat op basis van neerslag en verdampingsgegevens, gebiedskenmerken
g
a
en in te stellen parameters alle waterstromen afleidt per dag voor een aan-/afvoergebied,
ogische eenheid. Vervolgens kunnen deze waterstromen vergeleken worden
oftewel hydrolo
met beschikbaree meetgegevens over dezelfde periode in het betreffend
de gebied.
De module geeft grafieken van:
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-

Berekende balans op basis van het model of externe input (meetreeks of resultaten van
een ander model) ;

-

Fracties van de verschillende waterstromen;
Stoffenbelaasting.

De werking van
n de module en de in- en uitvoer wordt hieronder beschrreven. In bijlage I
staan technische details.

( ( ((((

( ( ((((

Figuur 3-5: Schem
matische weergave van de in- en uitgaande waterstromen in heet oppervlaktewater

3.2.1

Werking waterb
balansmodel
Figuur 3-6 geefft een schematisch overzicht van de werking van de wateerbalansmodule.
Het gebied waaarover de waterbalans wordt berekend wordt gerepresen
nteerd door een set
bakjes. De basiss wordt gevormd door een bakje open water dat het totaale oppervlak aan
oppervlaktewatter in het aan-/afvoergebied representeert. De waterbalaansmodule gebruikt
gegevens over neerslag, verdamping, kwel, wegzijging, bodemeigensch
happen en metingen
i
om de peilverandering te berekenen binnen
b
een bovenbij pompen en inlaatkunstwerken
en ondergrens. Mocht het peil buiten deze grenzen berekend worden, dan
d wordt er binnen
v
of
gespecificeerde maxima bepaald hoeveel water er extra moet worden verpompt
ingelaten om biinnen de peilgrenzen te blijven. Dit extra water is de sluitfout in de balans.
Als er een maximum pomp- of inlaatdebiet is gegeven, kan dit betekenen dat de
u
Deze
waterstand buitten de grenzen komt er dus sprake is van peilstijging of uitzakking.
gegevens kunneen vervolgens vergeleken worden met waterstandsmetin
ngen.
Let op dat het model
m
geen rekening houdt met doorspoeling! In praktijk wijst het
voorkomen van
n zowel een inlaatdebiet als een pompdebiet op doorspoeling. Uitspraken
over doorspoeling kunnen dus alleen op basis van een vergelijking met metingen worden
gedaan.
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Figuur 3-6: Schem
matisch overzicht waterbalansberekening

Wisselwerking open water met omgeving
omt op het open
In het model is het oppervlak wat vanuit het omringende gebied afstroo
water in het gebied opgedeeld in 4 soorten bakjes, namelijk onverhard gedraineerd,
onverhard ongeedraineerd, verhard gebied en stedelijk. De berging in dee riolering kan in het
bakje worden verwerkt.
v
Er wordt geen rekening gehouden met de hoevveelheid regenwater
die naar de RW
WZI wordt verpompt. De interacties tussen de bakjes met oppervlaktewater
en de bakjes vo
oor het omringende gebied gaan via oppervlakkige afstro
oming, drainage of
intrek, afhankellijk van de grondwaterstanden, Figuur 3-7.
Onderstaande figuren
f
geven de wisselwerking weer tussen de bakjes met
m het open water
in de waterbalaansmodule. Op basis van de hoeveelheidwater in het bakkje wordt berekend
hoeveel drainag
ge er is richting het open water, dan wel intrek vanuit heet open water. Dit
hangt samen met
m de grondwaterstand via de porositeit. Het bakje ontvangt water vanuit
kwel en neerslaag. Het bakje raakt water kwijt door wegzijging en/of verdamping. Al deze
debieten bij elkaaar opgeteld geven een netto instroom of uitstroom uit het bakje; op basis
hiervan wordt de
d nieuwe hoeveelheid geborgen water bepaald. Als de maximale
m
hoeveelheid berging is bereikt, stroomt het overschot af richting open water
w
via het
oppervlak.
Alle soorten bakkjes werken volgens dezelfde principes, met de verschilleende kenmerken van
de bakjes wordtt rekening gehouden door te variëren met de drainagew
weerstand en de
porositeit. Zo is de drainageweerstand van het ongedraineerde bakje grroter dan de
weerstand van het gedraineerde bakje.
uwd uit 2 bakjes elk.
Het onverhardee, gedraineerde bakje en het verharde bakje zijn opgebou
Voor het onverharde, gedraineerde bakje geldt dat het bovenste bakje de drainagelaag
nderste bakje, Figuur
vormt. De uitstrroom uit het bovenste bakje vormt de invoer voor het on
3-8. De wisselw
werking van het bovenste bakje met het open water is beeperkt tot intrek.
Voor het verharrde bakje, Figuur 3-9, geldt dat het bovenste bakje de veerharding
representeert en
n het onderste bakje de bodem onder de verharding. In het bovenste bakje
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kan de berging in de riolering worden verwerkt, de porositeit van dit baakje is dan ook 1. Er
is geen wisselwerking tussen het bovenste en onderste bakje. De wisselwerking tussen het
ming, terwijl de
bovenste bakjee en het open water is beperkt tot oppervlakkige afstrom
wisselwerking van
v het onderste bakje met het open water juist is beperkt tot drainage dan
wel intrek.
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Figuur 3-7: Wisseelwerking onverharde, ongedraineerde bakjes met open water
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Figuur 3-8: Wisseelwerking onverharde, gedraineerde bakjes met open water

Versie 1.0
Juni 2012

50

KRW Volg- en Stuursysteem
Gebruikershandleiding









 

!



 



#

!

Figuur 3-9 :Wisseelwerking tussen verharde bakjes en het open water

3.2.2

Uitvoer van de waterbalansmodule
De uitvoer van de waterbalans is in de vorm van een aantal grafieken:

-

Waterbalans en cumulatief debiet;
Waterpeil;
Fractieverdeeling;
Hydraulische belasting;
Nutriëntbelaastingen;
Chloridecon
ncentraties.

De waterbalanss bestaat uit een aantal stromen die bij alle grafieken geb
bruikt worden om de
resultaten te vissualiseren:

-

Afstroming: oppervlakkige afstroming uit het onverharde ongedrain
neerde gebied;

-

Sluitfout -: benodigd
b
extra debiet vanuit open water om peil te hand
dhaven binnen
boven- en ondergrens
o
(met als maximum opgegeven maximum pom
mpdebiet).

Verhard: op
ppervlakkige afstroming uit het verharde gebied;
Riool: afstro
oming uit het stedelijke gebied;
Uitspoeling:: drainage uit het verharde en onverhard, ongedraineerd
de gebied;
Gedraineerd
d: drainage uit het onverharde, gedraineerde gebied;
Intrek: de to
otale intrek vanuit het open water richting de omgeving;;
Neerslag: reechtstreekse neerslag op het open water;
Verdamping
g: verdamping rechtstreeks vanuit het open water;
Kwel: rechtsstreekse kwelstroom naar het open water;
Wegzijging:: wegzijging rechtstreeks vanuit het open water;
Berging +: toename
t
in volume geborgen in open water ten opzichtee van de vorige dag;
Berging -: afname
a
in volume geborgen in open water ten opzichte van
v de vorige dag;
Sluitfout +: benodigd extra debiet richting open water om peil te haandhaven binnen
boven- en ondergrens
o
(met als maximum opgegeven maximum inlaaatdebiet);

In dit hoofdstukk worden alle beschikbare grafieken besproken.
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Waterbalans
D resultaten kunnen
Figuur 3-10 en Figuur 3-11 laten de uitvoer van de waterbalans zien. De
w
op dag, maand, kwartaal of jaar door te klikken op het pijltje rechts
geaggregeerd worden
naast de naam van de grafiek in de werkbalk van het grafiekenscherm. Ook kan de grafiek
orteerd door te klikken op het pijltje en “export” te kiezeen.
worden geëxpo
Figuur 3-10 laat de verschillende termen van de waterbalans zien op heet gekozen
aggregatieniveaau. Let op: de waterbalans wordt altijd op dagbasis berekkend. Als er
bijvoorbeeld geekozen is voor een aggregatieniveau maand, dan zijn allee dagwaarden van
de verschillendee balanstermen opgeteld over de periode van een maand
d.
De balanstermeen worden weergegeven als balkjes; de balkjes voor de verschillende
v
termen
worden boven elkaar
e
gestapeld. De totale inkomende stroom is dus gelijk aan de som van
alle positieve blokjes, af te lezen als de bovenrand van de balk. De totalle uitgaande stroom
is gelijk aan de som van alle negatieve blokjes. Het verschil in berging zorgt ervoor dat de
totale balans 0 is, wat betekent dat de waterbalansgrafiek symmetrisch rond de tijdas is.
having en uitlaat peilhandhaving geven de gemeten debieten weer, de
Inlaat peilhandh
sluitfout geeft het
h verschil ten opzichte van de berekende debieten voor peilhandhaving.
Figuur 3-11 laat hetzelfde zien, maar dan zonder de sluitfout. Inlaat peiilhandhaving en
uitlaat peilhandhaving geven hier de berekende peilhandhavingsdebieteen. Eventuele
gemeten debietten op de peilhandhavingskunstwerken zijn dus niet meeegenomen in het
figuur.

Figuur 3-10 :Watterbalans
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Figuur 3-11: Watterbalans zonder sluitfout

Figuur 3-12 laat de cumulatieve debieten van de berekende en gemeten in- en uitgaande
n vanuit het open water zien. De cumulatieve debieten worden
w
berekend
stromen naar en
over de reset peeriode. Deze is in te stellen door te klikken op het pijltje naast de knop met
de grafiek cumu
ulatief debiet in de taakbalk van het grafiekenscherm. Err kan gekozen
worden voor eeen dag, maand, kwartaal of jaar. Dit staat los van het gekkozen
aggregatieniveaau; dit heeft alleen invloed of het visuele detailniveau in de grafiek.

Figuur 3-12:Cumulatief debiet

Waterpeil
Figuur 3-13 laat het berekende en gemeten waterpeil zien.
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Figuur 3-13: Watterpeil

Fracties
Figuur 3-14 geeeft een voorbeeld van de fractieverdeling. Dit is een bescchrijving van de
samenstelling van het open water. De berekening begint met een volum
me initieel water. Op
iedere tijdsstap wordt vervolgens berekend hoe de herkomst van het water verandert.
dampt en
Bijvoorbeeld; naa de eerste week is er een deel van het initiële water verd
weggepompt, terwijl
t
er inlaatwater, drainage en kwelwater is bijgekomen. De module
houdt bij welk deel
d van het totaalvolume water welke herkomst heeft. Het totaal van alle
fracties is 1.

Figuur 3-14: Fracctieverdeling

Belasting door nutriënten
De module bereekent ook de belasting door fosfaat, stikstof en sulfaat door een opgegeven
concentratie te vermenigvuldigen met de berekende debieten van de veerschillende
inkomende watterstromen. De module gebruikt een minimum en een increment
concentratie om
m de onzekerheid en het effect van ruimtelijke en temporele variaties aan te
geven in de con
ncentraties. De minimum waarde tot de minimum plus in
ncrement waarde
geven de bandb
breedte aan in concentraties en daarmee in belastingen. Figuur 3-15 en
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Figuur 3-16 gevven de gemiddelde P-belasting en de minimum en maxim
mum belasting meer
voor de gekozeen aggregatieperiode. Er zijn grafieken voor:

-

P
N
SO4

Figuur 3-15: Bereekende P-belasting

Figuur 3-16: Onzzekerheidsgrenzen van berekende P-belasting

Chloride
Figuur 3-17 laat de berekend chlorideconcentraties zien als functie van tijd in het open
water.
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Figuur 3-17 Chloride concentraties als functie van tijd.

3.2.3

Invoer van de waterbalansmodule
w
Vanuit de watersysteemkaart (Figuur 3-18) van een aan-/afvoergebied
d kan worden
waterbalans” in het
doorgeklikt naaar de waterbalansmodule door het klikken op de knop “w
menu “Links vaan dit gebied”. Vervolgens wordt het startscherm van dee
waterbalansmodule gestart (Figuur 3-19).
In dit scherm zijjn de volgende zaken zichtbaar:
-

-
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Gebiedselecctie: hier kunnen de verschillende aan-/afvoergebieden worden
w
geselecteerd
Een informaatieblok met een samenvatting van de belangrijkste kenm
merken en
instellingen
Een overzich
ht van de uitgevoerde grafieken van de waterbalansmod
dule voor het
geslecteerdee gebied. De grafieken kunnen zichtbaar of onzichtbaar worden gemaakt
door de buttton in de werkbalk van het grafiekscherm the selecteren
n of deselecteren. De
verschillende grafieken worden besproken in het Hoofdstuk 3.2.2.
Een knop geenaamd “instellingen”: door op deze button the klikken opent een scherm
met een oveerzicht van de gebruikte instellingen om de waterbalans door te rekenen
voor het gesselecteerde gebied. Hierin kan voor het geselecteerde geebied de complete
configuratiee worden aangemaakt en/of aangepast voor de waterbalansberekening.
Deze instelliingen worden besproken in onderstaande paragrafen. Wijzigingen
W
in de
configuratiee kunnen worden opgeslagen door op de knop “Save” tee drukken onderaan
de pagina. Om
O zonder wijzigingen de pagina te verlaten kan op de knop “Cancel”
worden ged
drukt. Configureren is alleen mogelijk voor gebruikers meet gebruikersrechten
van analist.
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Figuur 3-18: Wattersysteemkaart

Figuur 3-19: Starttscherm waterbalansmodule
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Figuur 3-20: Configuratiescherm

Gebiedskenmerrken
In Figuur 3-21 staan
s
de in te stellen parameters benoemd voor het aan--/afvoergebied.
-

-

-
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Ident en naaam: deze parameters worden ingevuld door het systeem
m en geven aan welk
gebied is geeselecteerd
Max. inlaat//uitlaat t.b.v. peilhandhaving [m3/dag]: Deze parameterrs geven de
maximum beschikbare
b
inlaat of pompcapaciteit in het gebied. Als dee sluitfout groter is
dan deze ho
oeveelheid, dan kan de balans niet worden gesloten. Dit is een indicatie dat
er een probleem met de metingen is, dat er veranderingen in bergin
ng zijn geweest
m
worden
(peilfluctuatties) of dat de configuratie van de waterbalansmodule moet
aangepast. Default waarden kunnen worden berekend door:
o Max. uitlaat = (14/1000)*Oppervlakte open water (uitgaand van een
gemaaalcapaciteit van 14 mm/dag in polders)
o Max. inlaat = (1/14)*(Streefpeil-bodemhoogte)*Oppervlakte open water
(uitgaaand van een volledige verversing binnen 14 dagen)
Min P/incr P belasting per kwartaal vanuit nutricalc
Initiële Cl co
oncentratie: Initiële chloride concentratie in het open water bij aanvang van
de berekening
D is een constant
Cl neerslag//kwel: De chloride concentratie in neerslag/kwelwater. Dit
getal voor de
d gehele duur van de berekening.
Min P/incr P neerslag/kwel: Minimum en marge van fosfaatconcenttraties in
neerslag/kw
welwater. De waterbalans berekent de fosfaatbelasting op
o het
oppervlakteewater voor een bandbreedte aan mogelijke fosfaatconceentraties
(max=min+incr)
Min S/incr S neerslag/kwel: Zelfde voor sulfaat
Min N/incr N neerslag/kwel: Zelfde voor stikstof
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Figuur 3-21 Gebiedskenmerken
Open water
In Figuur 3-22 staan
s
de in te stellen parameters voor het open water in het geselecteerde
aan-/afvoergeb
bied.
Oppervlaktte [m2]: Oppervlakte open water in het geselecteerde aaan-/afvoergebied
Bodemhoo
ogte [m]: Representatieve bodemhoogte voor het open water
w
voor het
gehele aan
n-/afvoergebied
Peil:
o Strreefpeil tijdserie (ja/nee): voor het streefpeil kan een con
nstante waarde per
seiizoen worden opgegeven of een tijdserie voor de gehelee rekenperiode van
dee waterbalansmodule.
o Tijdserie streefpeil: keuze voor beschikbare locaties in het VSS
V met metingen
vaan het streefpeil.
o Winterpeil/Lentepeil/Zomerpeil/Herfstpeil [m NAP]: Streeffpeil in de
verschillende seizoenen
o Beegin winterpeil/lentepeil/zomerpeil/herfstpeil [dd-mm-jjjj]: Startdatum voor
dee seizoenen
o Maarge onder/boven streefpeil [m, %]: Marges waarbinnen
n het waterpeil mag
vaariëren voor er sprake is van een sluitfout. Als het streefpeil opgegeven is als
waaarde, dan is dit een asboluut getal [m]. Als het streefpeiil een meetserie is ,
daan is de marge een percentage [-].

Versie 1.0
Juni 2012

59

KRW Volg- en Stuursysteem
Gebruikershandleiding

-

o Peeilhandhaving t.o.v. gemeten peil (ja/nee): In plaats van het opgeven van
een streefpeil met marges waarbinnen dit peil mag bewegen, kan ook
geekozen worden voor een gemeten tijdserie van de watersstand
o Tijdserie waterniveau meting: keuze met beschikbare locatties met
waaterstanden
Kwel/wegzijging:
wel/wegzijging is tijdserie (ja/nee): Er kan gekozen worden tussen een
o Kw
constante waarde voor kwel of een tijdserie
o Tijdserie kwel/wegzijging: keuze met beschikbare locaties binnen het VSS met
een tijdserie (meetwaarden of opgegeven serie) voor kwel of wegzijging
o Kw
wel/wegzijgingswaarde [mm/dag]: Constante waarde vo
oor kwel of
weegzijging (kwel is positief, wegzijging negatief)

Figuur 3-22: In tee stellen parameters voor het open water in een aan-/afvoergeb
bied

Omgevingsbakkjes
De waterbalanss wordt berekend voor een aan-/afvoergebied. Er is altijd
d sprake van
gebiedskenmerken en een openwaterbakje. Met de omgevingsbakjes heeft de gebruiker
meer vrijheid. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende bakjes:
-
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-

Onverhard gedraineerd
Verhard
Stedelijk

den beschreven in de technische achtergronddocumentattie in Bijlage Bijlage
De bakjes word
I. Er kunnen maaximaal 6 bakjes gedefinieerd worden. Door de bakjes haandig te kiezen kan
het oppervlak behorend
b
bij het aan-/afvoergebied goed worden beschrreven. Zo kunnen
door de parameeters te wijzigen verschillende types bodem en grondgeb
bruik worden
beschreven.
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Door te klikken op de knop “Toevoegen” wordt een bakje toegevoegd. Door te klikken op
“Delete” wordtt het geselecteerde bakje verwijderd. Onderstaande gegeevens moeten
worden ingevulld:
Naam: Een
n toegevoegd bakje moet een naam worden toegekend. Dit kan door op de
betreffendee cel te klikken en een naam in te voeren.
Type: Hier selecteert de gebruiker één van bovenstaande types bakkje, afhankelijk van
de kenmerrken van het te representeren gebied.
Berekening
g of tijdserie:
o Berekend (ja/nee): de waterbalansmodule berekent de intteracties tussen
ge dan wel intrek. Als
open water en de omgeving, oftewel afstroming, drainag
alternatief is het mogelijk om de berekening te overrulen met een tijdserie
vaan afstroming en drainage, dan wel intrek. Om gebruik te maken van de
berekening selecteert de gebruiker voor deze parameter de
d waarde “ja”.
V
Voor
een tijdreeks selecteert men “nee”.
o Tijdserie oppervlakkige afstroming: Keuze voor locatie beschikbaar binnen
V met tijdreeks voor afstroming van het betreffende baakje
VSS
o Tijdserie drainage/intrek: keuze voor locatie beschikbaar binnen
b
het VSS met
tijjdreeks voor drainage dan wel intrek in of uit het bakje richting
r
of uit het
open water.
Oppervlak [m2]: het oppervlak waarvoor het bakje representatief is.
Bovenste bakje:
b
Dit bakje representeert het bovenste bakje in het geval
g
van onverhard
gedraineerrd en verhard, en het gehele bakje in het geval van onverhard
ongedraineeerd.
o Gewasverdampingsfactor:
G
Factor met waarde tussen 0 en
n 1 die beschrijft
hoeveel de gewassen in het bakje verdampen t.o.v. de po
otentiële verdamping
vo
olgens Makkink. De gebruiker geeft een waarde op die constant
c
is
gedurende de gehele berekening. Tabel 3-2 geeft een overzicht van default
w
waarden
voor verschillende gewassen in verschillende perriodes.
o Minimum
M
gewasverdampingsfactor: Zelfde als gewasverd
dampingsfactor,
m
maar
deze factor wordt gebruikt tijdens droge perioden als
a de
grondwaterstand is uitgezakt; default 25% kleiner dan
gewasverdampingsfactor.
o Porositeit: factor tussen 0 en 1 die de porositeit van de bo
odem weergeeft.
H verharde bovenste bakje heeft een porositeit van 1. Voor
Het
V
een overzicht
vaan de porositeit van verschillende bodemsoorten, zie Tab
bel 3-1.
o Drainage/intrek
D
fractie: Factor tussen 0 en 1 die aangeeftt hoeveel water van
de geborgen hoeveelheid water uitstroomt richting open water of hoeveel
w
water
er vanuit het open water intrekt om het tekort in het bakje aan te
vullen, feitelijk een maat voor de drainageweerstand. Waaarden kunnen
globaal variëren tussen 0.002 en 0.2.
o Max/min
M
waterniveau: minimum en maximum grondwatterstand in het bakje
t.o.v. streefpeil. Deze parameters bepalen de maximale ho
oeveelheid berging
in
n het bakje en het grootste watertekort door uitzakking van
v de
grondwaterstand. Het minimum waterniveau is standaard
d 0. Maximale
w
waterstand
voor onverhard gebied: hoogte maaiveld – on
ntwerp
grondwaterstand, voor verhard gebied gaat het om water in plassen ed,
oftewel in de orde van 0-5 mm. Zie Tabel 3-3 voor een voorbeeldtabel met
ontwerpgrondwaterstanden voor verschillend bodemgebrruik.
Onderste bakje:
b
voor het onderste bakje worden dezelfde parametters ingesteld als het
bovenste bakje,
b
alleen met andere waarden. Het onverharde onged
draineerde bakje
heeft geen onderste bakje, deze parameters worden dan ook niet ingevuld.
Kwel/wegzzijging:
o Tijdserie (ja/nee): de gebruiker kan kiezen voor een tijdreeks of een constante
w
waarde
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Meetreeks [mm/dag]: de gebruiker kan een locatie die beeschikbaar is binnen
M
het VSS kiezen met een tijdreeks voor kwel/wegzijging. Let
L op dat waar voor
het open water kwel en wegzijging aparte grootheden zijn, deze voor het
omgevingsbakje zijn samengevoegd. Een positief getal beetekent derhalve
kw
wel, een negatief getal wegzijging.
o Constante
C
waarde [mm/dag]
Referentie overstort: dit is een parameter die alleen relevant is voor het bakje
“Stedelijk”. Het is het debiet vanuit het stedelijke water richting heet open water. De
waterbalan
nsmodule bevat geen rioleringsberekening; deze parameter is dan ook ofwel
een meetreeeks, dan wel berekende reeks uit een ander model, ofw
wel een constante
waarde ged
durende de berekening.
o Tijdserie (ja/nee): de gebruiker kan kiezen voor een tijdreeks of een constante
w
waarde
o Meetreeks
M
[m3/dag]: de gebruiker kan een locatie die beschikbaar is binnen
het VSS kiezen.
o Constante
C
waarde [m3/dag]
Chloride
o Cl
C drainage [g/m3] = chloride concentratie vanuit het proces drainage:
co
onstante waarde gedurende de complete berekening voor het betreffende
bakje
o Cl
C afstroom [g/m3] = chloride concentratie vanuit het pro
oces oppervlakkige
affstroming: constante waarde gedurende de complete beerekening voor het
betreffende bakje
Fosfaat/sulfaat/nitraat:
o Gebruik
G
nutricalc (ja/nee): in plaats van een constante waaarde op te geven
gedurende de berekening, kan de gebruiker ook kiezen om
o de resultaten van
het rekenprogramma nutricalc te gebruiken als invoer voo
or de
nutrientconcentraties van de verschillende waterstromen.
o Min
M P/SO4/N drainage [g/m3]: constante waarde voor minimum
m
co
oncentratie in drainagewater
o In
ncr P/SO4/N drainage [g/m3]: bandbreedte waarbinnen de concentraties
P/SO4/N kan variëren in drainagewater voor het betreffeende bakje. (Max
P/SO4/N = min+incr)
o Min
M P/SO4/N afstroom [g/m3]: constante waarde voor minimum
m
co
oncentratie in oppervlakkige afstroom
o In
ncr P/SO4/N afstroom [g/m3]: bandbreedte waarbinnen de concentraties
P/SO4/N kan variëren in oppervlakkige afstroom voor heet betreffende bakje.
Max P/SO4/N = min+incr)
(M
o

-

-

-

Tabel 3-1: Defaullt waarden voor de porositeit
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Bodemtype

Porositeit

Bodemtype

Porositeit

Veen

0,60-0,80

Leem

0,25-0,45

Silt

0,35-0,60

Zandsteen

0,25-0,50

Klei

0,35-0,55

Vulkanisch

0,10-0,40

Löss

0,40-0,55

Kalksteen

0,05-0,55

Duinzand

0,35-0,45

Schist

0,05-0,50

Fijn zand

0,25-0,55

Basalt

0,05-0,35

Grof zand

0,30-0,45

Schalie

0,01-0,10

Zand met grind

0,20-0,35

Dicht vulkanisch

0,01-0,10
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Grind

0,25-0,35

Stollingsgesteente

0,01-0,05

Zoutbed

0,005-0,03

Tabel 3-2: Gewassverdampingsfactoren (Bron: Cultuurtechnisch Vademecum)
Vegetatie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kale grond

1

1

0.5

0.3

0.25

0.25

0.25

0.3

0.4

0.9

1

1

Gras

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.65

1

1.3

1.2

1.2

1

1.2

0.9

0.6

Aardappelen

0.8

1.2

1.1

1.1

0.7

Suikerbieten

0.5

1

1.1

1.2

1.1

1

1

1

Mais
Granen

0.8

Peulvruchten

0.6

0.9

1.2

0.9

Plantui

0.7

0.8

1

1

1

Zaaiui

0.4

0.7

0.8

1

1

0.7

0.5

1

1.1

1.1

Witlof/winterpeen
Knolselderij

0.5

0.7

0.9

1.1

1.1

Prei

0.5

0.5

0.8

0.9

0.9

Bol-/knolgewasseen

0.6

0.95

1.2

1.2

1.2

Tulp

1

1

0.6

0.95

1.4

0.95

Narcis

1

1

0.7

1.3

1.4

1.4

0.9

Lelie

1

0.8

1.2

1.4

1.4

1.4

1.3

0.6

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

0.9

1

1

Grootfruit 1ste jaar
Grootfruit 2de jaarr

1

1

0.5

0.3

0.4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.9

1

1

Grootfruit v.a. 3dee jaar

1

1

0.5

0.4

0.55

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

1

1

0.8

1

1.2

1.3

1.4

Boomkwekerijgew
wassen
(semi)natuur:
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Schraalgrasland

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1

Dopheide

0.6

0.7

0.8

0.8

1.1

1.2

Molinia (hoogveeen)

0.8

0.8

0.8

1.1

1.2

1.2
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Tabel 3-3 Ontweerp grondwaterstanden voor verschillend bodemgebruik (Bron: Cultuurtechnisch
vademecum)

Bodemgebruik

Ontwerp grondwaterstaand cm – mv

Grasland

15

Akkerbouw, incclusief snijmais

25

Fruit, vollegrond
dsgroenten, bloembollen,
glastuinbouw

50

Figuur 3-23: Configuratie van de omgevingsbakjes

Kunstwerken
n.
De gebruiker kaan de verschillende in- en uitlaat kunstwerken definiëren
-

-

-
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Naam: naam
m van het kunstwerk
Berekend (jaa/nee): Hier geeft de gebruiker aan of de berekening van de peilhandhaving
aan een kun
nstwerk wordt gekoppeld. Verschillen tussen het bereken
nde debiet bij dit
kunstwerk en
e een gemeten debiet geven dan de sluitfout.. De gebru
uiker moet één
inlaat en één uitlaat aanwijzen als berekend: ja. Dit heeft geen gevo
olgen voor de
p deze locatie. Deze metingen worden gewoon gebruiktt in de berekening en
metingen op
meetwaardeen worden niet overschreven met modelwaarden. Als eeen sluitfout niet
duidelijk te relateren is aan een specifiek kunstwerk, dan is het versttandig om voor de
m
(waar dus
peilhandhavvingskunstwerken fictieve dummie-kunstwerken aan te maken
gene meting
gen zijn).
In of uit: hieer geeft de gebruiker aan of het om een in- of uitlaat kun
nstwerk gaat. Let
op; een kun
nstwerk dat zowel als inlaat als uitlaat kan functioneren moet
m
dus twee keer
worden opg
gegeven, eenmaal als in en eenmaal als uit
Debiet is tijd
dserie (ja/nee): de gebruiker kan kiezen voor een debiet als tijdserie (ja) of
constante waarde
w
(nee).
Debiet wintter [m3/dag]: constante waarde gedurende de herfst en winter?
w
<<Wat zijn
de scheiding
gsdata?>>
Debiet zomeer [m3/dag]:constante waarde gedurende lente en zomeer
Tijdserie deb
biet: de gebruiker geeft de locatie aan van de tijdserie (d
deze moet
beschikbaarr zijn binnen het VSS).
Cl [g/m3]: Chloride
C
concentratie (constante waarde per kunstwerk) voor inlaatwater
(alleen relevvant voor kunstwerken die gedefinieerd zijn als inlaatkun
nstwerk).
Min P/N/SO
O4 [g/m3]: constante waarde per kunstwerk voor minimum concentratie in
inlaatwater (alleen relevant voor kunstwerken die gedefinieerd zijn als
a inlaatkunstwerk)
O4 [g/m3]: bandbreedte waarbinnen de concentraties P//SO4/N kan variëren
Incr P/N/SO
in inlaatwatter (alleen relevant voor kunstwerken die gedefinieerd zijjn als
inlaatkunstw
werk). (Max P/SO4/N = min+incr)
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3.3

Geschikte maatregelen
Het VSS bepaalt op basis van een set kennisregels een overzicht van geschikte
n voor een gebied. In deze kennisregels zijn de condities vastgelegd, waarbij
maatregeltypen
maatregeltypen
n voor het geselecteerde gebied te overwegen zijn. De co
ondities zijn
gebaseerd op:
-

De KRW-typering van het waterlichaam;
v de ESF-en in het aan-/afvoergebied.
De waarde van

De KRW-typering is een weergave van de eigenschappen van het gebieed, of het
n
water is en wat voor soort water. Dit bepaalt welke
w
ecologisch
kunstmatig of natuurlijk
toestand haalbaaar is en welke omstandigheden die ecologische toestand
d bevorderen.
De ESF-en geveen aan in hoeverre de huidige ecologische toestand al geehaald is en welke
factoren kritisch
h zijn in het halen van een goede ecologische toestand.
De KRW-typering in combinatie met het ESF-patroon bepaalt de set geschikte
n. Deze set is opgebouwd uit landelijke maatregelen en lo
okale maatregelen.
maatregeltypen
De landelijke maatregeltypen zijn vastgesteld door STOWA en specialistten binnen de
w
en zijn niet aan te passen binnen het VSSS. De functioneel
deelnemende waterbeheerders
beheerder kan daarnaast
d
ook lokale maatregeltypen aan de set geschiktte maatregeltypen
toevoegen. Datt betekent dat de functioneel beheerder voor gebieden met
m een watertype
groep (momentteel alleen “M”) en een bepaald ESF-patroon geschikte maatregeltypen
m
kan
definiëren.
ESF-patroon
k
hebben,
Er zijn negen ESSF-en, die allemaal de waarde ‘kritisch’ of ‘niet kritisch’ kunnen
bijvoorbeeld:
x-------- : de eeerste ESF is kritisch, de rest is niet kritisch
xx------ : de eerste en tweede ESF zijn kritisch, de rest is niet kritisch
-x------ : de tweeede ESF is kritisch, de rest is niet kritisch
Voor ieder patro
oon in combinatie met het bijbehorende watertype zijn geschikte
g
maatregeltypen
n geformuleerd. Om de hoeveelheid op te geven ESF-pattronen te beperken,
kan ook gekozeen worden voor de optie ‘Waarde maakt niet uit’, bijvoorbeeld:
x-------- en xx------- en xxx------ en x-x------ en xxxx----- etc. tot en met
m xxxxxxxxx kan
verkort worden opgegeven als x????????, oftewel de eerste ESF is kritissch en de waarde
E
maken niet uit.
van de andere ESF-en
In de ingang waatersysteem kan de gebruiker de lijst met geschikte maattregelen voor het
heersende ESF-patroon en de watertypering opvragen. In de ingang beheer kunnen de
nen. Dit wordt in
lokale maatregeelen worden beheerd met de daarbij horende ESF-patron
detail besproken in Hoofdstuk 2.4.2 en hoofdstuk 2.7.1.
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3.4

Maatregelen
Alle maatregeleen in het beheergebied van de organisatie staan in de maaatregelendatabase.
Dat betekent daat maatregelen voor het verbeteren van waterkwaliteit in
n het kader van
bijvoorbeeld KR
RW of Natura2000 in de database staan, maar ook maattregelen voor
hydraulisch functioneren, beheer en onderhoud etc.
In de hoofdstukkken met ingangen voor beleid, watersysteem en analysee staan de
mogelijkheden beschreven om maatregelen te inspecteren en aanpassen per KRWg beheer staan de
waterlichaam dan wel aan-/afvoergebied. In het hoofdstuk met ingang
n en wijzigen.
mogelijkheden beschreven om gebiedsbreed maatregelen te inspecteren
t
geven een overzicht van de informatie in de maaatregelendatabase.
Onderstaande tabellen
Tabel 3-4:Algemeene informatie per maatregel
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Parameter

Beschrijving

Eenheid

Ident

Identiteit binnen FEWS

-

Titel

Naam

-

Onderdeel van
maatregel

Hier wordt aangegeven of maatregel binnen een
groep gerelateerde maatregelen valt (gebied, type
of alles mogelijk?)

-

KRW-maatregeel

Hier wordt aangegeven of een maatregel in het
kader van KRW-doelstellingen wordt genomen

Ja/nee

Focus maatregeel

Hier wordt aangegeven of de maatregel een
focusmaatregel is

Ja/nee

In sgbp

Hier wordt aangegeven of de maatregel is
opgenomen in het stroomgebiedsbeheerplan

Ja/nee

Beschrijving

Tekstuele omschrijving van de maatregel inclusief
locatiebeschrijving

-

Maatregeltype

Codering die maatregel onderbrengt in groep,
bijvoorbeeld verwijderen vervuilde bagger of actieff
vegetatie beheer

Afhankelijk van
organisatie

Periode

Periode waarbinnen maatregel wordt uitgevoerd

Jaartal begineind, keuzen
tussen 20002006, 20062007, 20072009, 20092015, 20152021, na 2021

Beleidsdoelen

Hier kunnen de beleidsdoelen worden
aangegeven, bv. KRW, WB21 etc. Een maatregel
kan meerdere doelen hebben

-

Effect op ESF

Per ESF is aangegeven of de maatregel als doel
heeft om de ESF te beïnvloeden en of de
maatregel een te verwachten positief of negatief
effect heeft op deze ESF

-
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Waarde

Omvang van de maatregel, gerelateerd aan de
eenheid

Getal

Eenheid

Eenheid van de maatregel, bv. Stuks of km,
afhankelijk van het type maatregel. Samen met
waarde bepaalt dit de omvang van de maatregel.

Stuks/km/etc

Geometrie

Hier staan coördinaten, zodat de maatregel geplot
kan worden in kaarten.

Tabel 3-5: Inform
matie over planning per maatregel

Parameter

Beschrijving

Eenheid

Status

Iedere maatregel is opgedeeld in de volgende
fasen: nieuw, concept, begroot, gepland, in
uitvoering, uitgevoerd, onbekend

-

Planning

Per status staat aangegeven per wanneer deze
fase begint volgens planning

Datum (dd-mmjjjj)

Realisatie

Per status staat aangegeven per wanneer deze
fase in realiteit begint

Datum (dd-mmjjjj)

Tabel 3-6: Inform
matie over organisaties en kosten

Parameter

Beschrijving

Eenheid

Initiatiefnemer

Organisatie die iniatiatief voor maatregel neemt

-

Afdeling

Betrokken afdeling

-

Uitvoerder

Uitvoerende organisatie

-

Totale kosten

Totale kosten maatregel

€

Investeringskosten

Investeringskosten maatregel

€

Exploitatiekosteen

Exploitatiekosten maatregel

€

Grondkosten

Grondkosten maatregel

€

Kostenverdeling
g
organisaties

Verdeling kosten over de betrokken organisatie

%

Tabel 3-7 Informaatie over link aan-/afvoergebied en/of KRW-waterlichaam
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Parameter

Beschrijving

Eenheid

Aan/afvoergebieden

Tabel met alle aan-/afvoergebieden waar
maatregel betrekking op heeft

-

KRWwaterlichamen

Tabel met alle KRW-waterlichamen waar
maatregel betrekking op heeft

-
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Tabel 3-8: Inform
matie over metadata

3.5

Parameter

Beschrijving

Eenheid

Alleen lezen

Hier staat of maatregel te wijzigen is

True/false

Bron

Bron maatregel, bv. KRW-portaal

-

Ruwe data bron
n

Overzicht van hoe alle gegevens in de
brongegevens staan benoemd

-

Toestand
Het toestandssccherm, Figuur 3-24, geeft een overzicht van de ecologiscche toestand van het
geselecteerde aan-/afvoergebied.
a
Het is vergelijkbaar met het KRW-oveerzicht voor een
KRW-waterlichaaam in de zin dat in één scherm de belangrijkste kenmerrken van het gebied
worden sameng
gevat, maar het toestandsscherm is gericht op de aan-/aafvoergebieden en is
niet specifiek KR
RW-gerelateerd. Dat betekent dat de volgende elementeen beschikbaar zijn:
-

-

Gebiedsinformatie, zie voor een beschrijving Hoofdstuk 2.3.2;
qué, zie voor een beschrijving Hoofdstuk 2.3.2;
Communiq
Grafieken;
h gebied: via knoppen toegang tot:
Links van het
o Eccologische sleutelfactoren (ESF), zie Hoofdstuk 3;
o Waterbalans,
W
zie Hoofdstuk 3.2;
o Analyse
A
interpretaties, zie Hoofdstuk 2.4.2;
o Geschikte
G
maatregelen, zie Hoofdstuk 3.3;
o Maatregelen,
M
zie Hoofdstuk 3.3;
o Watersysteemkaart,
W
zie Hoofdstuk 2.4.2;
Het ESF-ovverzicht, zie Hoofdstuk 2.4.2;
Gebieden links: een overzicht met links naar de gerelateerde (deel)gebieden en KRWmen.
waterlicham

Grafieken
De grafieken latten de volgende zaken zien:
-

Voortgang
g van de focusmaatregelen
0,1 of meeer stuurparameters voor het gebied, zoals opgegeven doo
or de gebruiker. Dit
kunnen meeetreeksen zijn, waterbalansen etc.

Door te klikken op
rechtsbovenin het grafiekenscherm worden alle zichtbare grafieken
n als het totaal te
op 300 pixels hoog gezet. De gebruiker kan langs alle grafieken scrollen
groot wordt voo
or één scherm. Door te klikken op
teruggeschaald.

worden alle grafieeken weer

De stuurparameeters kunnen worden beheerd door te klikken op

recchtsboven in het

grafiekenscherm
m. Grafieken zijn te configureren door te klikken op
. De pop-up in
Figuur 3-25 verrschijnt met twee tabellen. Door te klikken op “Toevoegen” kan een grafiek
worden toegevo
oegd, door te klikken op “delete” wordt een grafiek verrwijderd. Door te
klikken op “Ann
nuleren” wordt het scherm gesloten zonder wijzigingen op te slaan, door te
klikken op “Resset” worden de wijzigingen ongedaan gemaakt en door te klikken op
“Save” worden
n de gemaakte wijzigingen opgeslagen.
Er zijn twee soo
orten grafieken:
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-

Enkelvoudig
g: dit is een grafiek die de gebruiker zelf kan samenstellen. In een grafiek
staat de tijdreeks van één parameter voor één of meer locaties die beschikbaar
b
zijn in
ok kan er een doel of grenswaarde gedefinieerd worden die naast de
het VSS. Oo
tijdreeks(en)) wordt geplot.

-

Samengesteeld: dit is een voorgeprogrammeerde grafiek. In het VSS zijn verschillende
voorgeprogrammeerde grafieken aanwezig, zoals de maatregelvoorrtgangsgrafiek, of de
grafieken vaan de waterbalans. De gebruiker kan deze voor het geseelecteerde gebied of
(gerelateerd
de) deelgebied selecteren.

Per enkelvoudig
ge grafiek moet de gebruiker de volgende gegevens invo
oeren:

-

Naam: naam
m van de grafiek;

-

Heeft doel: ja/nee;

Volgorde: volgorde waarin grafieken getoond worden in het KRW-o
overzicht;
Type: toestaand of evaluatie. Voorbeeld van een toestand is de voorttgang van
maatregelen
n, voorbeeld van een evaluatie is de EKR-score. In princip
pe staat een
toestandsgrrafiek altijd boven een evaluatiegrafiek;
Doel waardee: waarde van het doel wordt als constante lijn in de graafiek geplot;
Parameter code:
c
ident van de parameter in Fews van de te plotten tijdreeks(en);
t
Locatie_id, moduleinstance
m
id, timestep id, qualifierset id vanuit Few
ws (per locatie): deze
gegevens ku
unnen worden gebruikt om de juiste gegevensreeks te seelecteren als de
locatiecode in combinatie met de parameter code geen unieke comb
binatie vormt.

Per samengesteelde grafiek moet de gebruiker de volgende gegevens invvoeren:

-

Naam: naaam van de grafiek;

-

Grafiek: deefinitie van te gebruiken samengestelde grafiek;

Volgorde: volgorde
v
waarin grafieken worden getoond in het KRW--overzicht;
Type: toesttand of evaluatie. Voorbeeld van een toestand is de voortgang van
maatregeleen, voorbeeld van een evaluatie is de EKR-score. In princcipe staat een
toestandsg
grafiek altijd boven een evaluatiegrafiek;
Gebied: ideentiteit van het gebied waarvoor de samengestelde grafiiek moet worden
gevuld.

Figuur 3-24 Toesttandsscherm.
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Figuur 3-25 Instelscherm voor het samenstellen van grafieken.

.
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4

Gebruikersb
beheer

4.1

Gebruikers
Het VSS maakt onderscheid tussen een aantal types gebruikers:

-

Raadpleger;; bekijkt gegevens en kaarten

-

Beleidsmakeer: bewerkt scores en doelen

-

Helpdesk: beheert
b
gebruikersrechten

Analist: bew
werkt gegevens, kaarten en configuraties van modules
Veldmedew
werker: bekijkt gegevens en kaarten, levert waarnemingen en verwerkt
informatie uit
u het VSS in het veld
Functioneel beheerder: verantwoordelijk voor valideren van configu
uraties en beheert
n kaarten
gegevens en

Deze gebruikerss gebruiken het VSS elk op een andere manier die sterk gerelateerd
g
is aan de
ingangen van het
h systeem.
4.1.1

Overzicht gebru
uikersrollen
In het VSS word
den verschillende rollen onderscheiden. Deze rollen staan
n voor verschillende
gebruiksfuncties, waar ook verschillende bevoegdheden bij horen. Een gebruikersrol vormt
groep binnen de organisatie van de waterbeheerder. Een
n gebruiker kan tot
een gebruikersg
verschillende geebruikersgroepen behoren. De combinatie van gebruikerrsgroepen bepalen
de bevoegdhed
den van een individuele gebruiker. Tabel 4-1 geeft een overzicht:
Tabel 4-1: Overziicht van de verschillende gebruikersrollen binnen het VSS

Gebruikersrol

Beschrijving

Raadpleger

Gebruiker die toegang heeft tot het VSS en gegevens kan inzien

Analist

Gebruiker die analyses kan uitvoeren en kenniso
ontwikkeling kan
opslaan en delen met andere gebruikers

Veldmedewerkeer

Gebruiker die kennis vanuit het veld kan toevoegen aan het systeem
(bij de eerste versie is dit nog weinig)

Beleidsmaker

Gebruiker die maatregelen en stuurparameters kan
k beheren

Functioneel
beheerder

Gebruiker die configuraties, analyses valideert, diverse
d
gegevens
invoert en specifieke taken kan laten uitvoeren

Helpdesk

Gebruiker die nieuwe gebruikers toevoegt en rollen en
bevoegdheden toekent

Raadpleger
De raadpleger is de meest algemene rol. Met deze rol kunnen gebruikers alle gegevens in
gen en gebruiken binnen analyses. Binnen het netwerk vaan de
het VSS opvrag
waterbeheerderr wordt iedereen die het VSS opstart automatisch als raaadpleger ingelogd.
Daarbuiten moeet een gebruiker een eigen account hebben. Alle andere gebruikers zijn
automatisch oo
ok raadpleger.
Analist
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De analist is bijvvoorbeeld een ecoloog of hydroloog die niet alleen alle gegevens
g
in het VSS
kan raadplegen en gebruiken voor analyses, maar ook analyses kan opsslaan en delen met
ntwikkeling aan het
andere gebruikeers. De analist kan ook interpretaties en andere kennison
VSS toevoegen.
Veldmedewerkeer
De veldmedeweerker is bijvoorbeeld een operationeel beheerder, een
watersysteembeeheerder of een watersysteembestuurder. De veldmedew
werker verbindt de
waarnemingen vanuit het veld met de kennis vanuit kantoor. Bij de eersste versie van het
d veldmedewerker nog geen extra rechten t.o.v. de raad
dpleger.
systeem heeft de
Beleidsmaker
De beleidsmakeer kan maatregelen en de voortgang van maatregelen invoeren en bijwerken
en stuurparameeters definiëren per gebied.
Functioneel beh
heerder
De functioneel beheerder is vanuit de waterbeheerder verantwoordelijkk voor de
v het systeem. Dat wil zeggen het beheer van tabellen, configuraties ed.
functionaliteit van
Dat betekent daat als een analist de configuratie van een onderdeel van het VSS wil
aanpassen (bijvoorbeeld een waterbalans of een ESF) de functioneel beheerder deze moet
n bij ten aanzien van
valideren. Daarnaast houdt de functioneel beheerder gebruikerswensen
z
niet bezig met
toekomstige versies van het systeem. De fucntioneel beheerder houdt zich
plicatiecode.
techniek of app
Helpdesk
De helpdesk meedewerker beantwoordt vragen van gebruikers en beheeert de
gebruikersrechtten van de gebruikers in de organisatie van de waterbeheeerder. De helpdesk
voegt gebruikerrs toe en kent gebruikersrollen (en daarmee bevoegdhed
den binnen het VSS)
toe aan gebruikkersaccounts.
4.1.2

Bevoegdheden gebruikersrollen
In dit hoofdstukk worden de bevoegdheden beschreven die de verschilleende gebruikersrollen
met zich meebrrengen. Let op: dit overzicht beperkt zich tot de webapplicatie.

Bevoegdheden raadpleger
Toon meet- en modelresultaten op kaart en als tijdreeks
Toon scores en doelen
he sleutelfactoren en toestand aan- en afvoergebieden
Toon ecologisch
Toon alle kaartlagen
Toon instellingeen gebruikersaccount en bevoegdheden
Toon themakaaarten
Toon configuratie-instellingen
Analyseer gegevens met workspace en collagescherm
Toon geschikte maatregelen
Toon beschikbaare communiqués en interpretaties van analyses
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Toon beschikbaare rapportages en genereer rapportages
Stel periode in
Toon help
Toon wijzigingsshistorie
Toon serverproccessen
Selecteer KRW--waterlichaam en aan-/afvoergebied
Toon gearchiveeerde rapportages

Bevoegdheden analist
Bevoegdheden raadpleger
Beheren stuurpaarameters
Wijzig configuraaties (waterbalans, xste ESF)
Importeer nieuw
we configuraties ter validatie
Beheer expertscchattingen ESF
Beheer workspaace
Beheer collage
Save en deel wo
orkspace met gebruikers
Save en deel co
ollages met gebruikers
Exporteer collag
geresultaten
Beheer commun
nique (save en deel)
Maak en beheeer analyse-interpretatie (save en deel)

Bevoegdheden beleidsmaker
Bevoegdheden raadpleger
Beheer maatreg
gelen (collectief en stuksgewijs)

Bevoegdheden veldmedewerker
Bevoegdheden raadpleger

Bevoegdheden functioneel beheerder
Bevoegdheden raadpleger
Bevoegdheden analist
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Beheer relaties KRW-waterlichamen en aan-/afvoergebieden
Voer serverprocces direct uit
Valideer configu
uraties modelsimulaties
Beheer conditiees geschikte maatregelen
Archiveren rapp
portages
Beheer expert schattingen
s
ESF collectief
Beheer koppeltaabel Aquo-parameters
Beheer eigen orrganisaties

Bevoegdheden helpdesk
Bevoegdheden raadpleger
Toevoegen geb
bruiker
Toekennen geb
bruikersgroepen aan gebruikers
Deactiveren geb
bruikers
Wijzigen gebruikersgroepen van gebruikers

4.2

In- en uitlogg
gen
Als een gebruikker nog niet is geautoriseerd, dan moet de gebruiker inloggen, door de
verstrekte gebru
uikersnaam en wachtwoord in te vullen (zie onderstaand
de scherm). Dit
scherm verschijnt automatisch als een gebruiker nog niet is ingelogd.
Als de gebruikeer als is geautoriseerd, maar wil inloggen onder een andeer account (met
bijvoorbeeld meeer rechten), dan kan dit door rechts boven in het menu onder de
gebruikersnaam
m de optie ‘ login als andere gebruiker’ te kiezen. Hetzelfde inlogscherm
verschijnt dan.
Als de gebruikeer zijn wachtwoord is vergeten, dan kan via de link onderrin de popup een
nieuw wachtwo
oord worden aangemaakt. Na het opgeven van het e-maail adres wordt er
automatisch een e-mail gestuurd met een link voor het aanmaken van een
e nieuw
wachtwoord.
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Vervolgens kom
mt de gebruiker ingelogd onder de nieuwe gebruikersnaaam met de
bijbehorende beevoegdheden in het hoofdscherm van het VSS. De gebru
uiker kan zien tot
welke gebruikersgroepen hij of zij behoort door te klikken op de button
n “gebruikersnaam”
n.
rechtsboven in het scherm en “Toon informatie gebruiker” te selecteren
De gebruiker kaan inloggen door op “gebruikersnaam” “Log uit” te klikkken.

4.3

Gebruikersbeh
heer
De helpdesk kan gebruikersaccounts toevoegen en beheren in het gebruikersoverzicht. Dit
gebruikersoverzzicht is alleen toegankelijk voor de helpdesk en is te bereeiken via de link in
onder de tab ‘ beheer’
b
.
De helpdeskmeedewerker krijgt een lijst te zien van alle gebruikers binneen de organisatie
waarvan hij ookk lid is (zie volgende figuur).

4.3.1

Toevoegen van een nieuwe gebruiker
De helpdesk kunnen een nieuwe gebruiker toevoegen aan het VSS doo
or op de knop “Voeg

Versie 1.0
Juni 2012

76

KRW Volg- en Stuursysteem
Gebruikershandleiding

gebruiker toe” te klikken in het gebruikersoverzicht.
Er wordt een nieuw scherm geopend waarin de volgende gegevens kun
nnen worden
ingevoerd:
-

Gebruikersn
naam [verplicht]: de naam waarmee gebruikers in het syssteem inloggen. De
gebruikersnaam is maximaal 30 karakters lang, zonder spaties en/off speciale tekens.
e Achternaam van de nieuwe gebruiker. Beide velden zijn
z maximaal 30
Voornaam en
karakters lan
ng.
Email [verplicht]: e-mailadres van de nieuwe gebruiker. Dit is het e-mailadres waarnaar
de activeringsmail wordt verstuurd en waar alle correspondentie.
groepen [verplicht]: hier kunnen de gebruikersgroepen worden
w
aangevinkt
Gebruikersg
die de bevoegdheden bepalen van de nieuwe gebruiker. Afhankelijkk van de
werkzaamheeden van de nieuwe gebruiker kunnen één of meerdere gebruikersgroepen
worden aan
ngevinkt.

De gebruiker wordt
w
toegevoegd door op de knop “save” te klikken. Dee gebruiker is
toegevoegd, maaar nog niet actief. De nieuwe gebruiker krijgt automatissch een
activeringsmail, waarmee het account binnen 7 dagen geactiveerd kan worden en waarin
de gebruiker eeen link krijgt voor het invoeren van een wachtwoord. Als de gebruiker
binnen deze periode het account niet activeert, blijft het account op nieet actief staan tot de
helpdesk een niieuwe activeringsmail verstuurt (zie wijzigen gebruikersaaccount). De knop
“cancel” gaat terug
t
naar het gebruikersoverzicht zonder de nieuwe geb
bruiker toe te
voegen.
4.3.2

Wijzigen gebruikersaccount
De helpdesk kan de bestaande gebruikersaccounts beheren. Door in heet
gen gebruiker”
gebruikersoverzzicht op een gebruikersnaam te klikken wordt het “wijzig
scherm geopend. In dit scherm worden de account gegevens van de geeselecteerde
ond. Dit zijn dezelfde invoervelden als bij het aanmaken van een nieuwe
gebruiker getoo
gebruiker aangeevuld met het veld “is active”. Als de gebruiker het acco
ount heeft
geactiveerd staaat dit veld aangevinkt. Als het account nog niet actief is, staat dit veld
uitgevinkt. De helpdesk
h
kan het account ook deactiveren. Een niet actieef account betekent
dat de gebruikeer niet langer kan inloggen en gebruik maken van de bevvoegdheden
behorend bij heet account, maar de wijzigingen die tijdens de actieve periode zijn
doorgevoerd, blijven
b
wel zichtbaar voor de nog actieve gebruikers. Hierrdoor is altijd te
achterhalen wiee wijzigingen heeft gemaakt.
De gebruiker met
m een niet actief account kan de helpdesk vragen om eeen nieuwe
activeringsmail. De helpdesk kan dit doen door op de knop “Versturen activeringsmail” te
klikken. Deze knop is uitgegrijsd als het account al actief is. Door op “saave” te klikken,
ngen na interne controle opgeslagen, met “cancel” gaat het systeem terug
worden wijzigin
naar het gebruikersoverzicht zonder de wijzigingen op te slaan.
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Bijlage I.

Technische achtergrond waterbalans
Berekening op
pen water
Figuur 4-1 geefft een overzicht van de relaties tussen het open water en
n de omgeving. In de
waterbalansmodule worden deze stromen berekend op basis van simpeele relaties en
b
wordt gevormd door het openwaterbakje. Er komt neerslag op het
gegevens. De basis
open water, er is verdamping (netto Qn-v), kwel (Qkw)of wegzijging (Qwz
w ), er komt water bij
( drain>0) en afstroming van de omgeving (Qafstr), of er iss intrek naar de
door drainage (Q
omgeving in tijd
den van droogte (Qdrain<0). De waterbalans berekent dezze stromen op basis
van neerslag- en verdampingsgegevens met het principe van peilhandh
having: als er teveel
water verdwijntt uit het open water (oftewel, het peil komt onder de ondergrens), dan
wordt het peil aangevuld
a
tot de ondergrens met inlaatwater (Qinlaat). An
ndersom, als er
teveel water in het open water komt (oftewel, het peil komt boven de bovengrens),
b
dan
t
op de bovengrens door middel van pompdeb
biet (Qpomp). Inlaatwordt het peil teruggezet
en pompdebieteen zijn in dit model dus geen gegevensbronnen, maar beerekende
modelresultaten
n. De vergelijking met beschikbare gegevens bepaalt de sluitfout van de
module, ofteweel hoe goed de module de meetgegevens benadert. Een kleine sluitfout
betekent dat beerekende resultaten en meetgegevens goed met elkaar overeen
o
komen.
Bij alle formuless in de komende secties geldt dat een inkomende flux po
ositief is en een
uitgaande flux negatief.
n
Dat betekent dus ook dat een flux die positief is
i voor een
omgevingsbakjee (bv. drainage), negatief is voor het openwaterbakje. Dit
D leidt o.a. tot de
mintekens in Fo
ormules 6 en 7.
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Figuur 4-1 Schem
matisch overzicht waterbalansberekening.
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Met:
Tabel 4-2 Overziccht parameters voor waterbalans open water. *Verschil Qinlaat/ppomp en Qbal, inlaat/pomp
vormt de sluitfou
ut in de balans.

Parameter

Beschrijving

Eenheid

Type

Qn-v

Flux/debiet vanuit neerslag en
verdamping

m3/tijdseenheid

Berekend

Qdrain

Flux vanuit bakjes naar open water
door drainage dan wel intrek

m3/tijdseenheid

Berekend

Qafstr

Flux vanuit bakjes naar open water
door oppervlakkige afstroming

m3/tijdseenheid

Berekend

Qkw-wz

Flux naar of uit open water door kwel
of wegzijging

m3/tijdseenheid

Berekend

Qin-uit

Tussenresultaat: netto flux van/naar
open water v%r toepassen
peilhandhaving

m3/tijdseenheid

Berekend

Qinlaat/pomp

Berekende flux van/naar open water
door pomp/inlaat om peilhandhaving
te bewerkstelligen

m3/tijdseenheid

Berekend

Peilt(-1)

Waterpeil tussen grenzen in
openwaterbakje

m NAP

Berekend

Opp

Oppervlak

m2

Gegeven

N

Neerslag

mm/tijdseenheeid

Meting

V

Verdamping

mm/tijdseenheeid

Meting

fow

Verdampingsfactor open water

-

In te stellen

Kw

Kwel

mm/tijdseenheeid

In te stellen
(>0)

wg

Wegzijging

mm/tijdseenheeid

In te stellen
(>0)

Onverhard on
ngedraineerd oppervlak
Figuur 4-2 geefft een overzicht van de waterstromen tussen het onverhaarde gedraineerde
bakje en het op
pen water. Er komt neerslag op het bakje en er is verdam
mping (netto Qn-v), er
is kwel of wegzzijging (Qkw-wz), er vindt drainage plaats richting oppervlaaktewater of intrek in
tijden van droog
gte (Qdrain), er is berging (Vt) en er vindt oppervlakkige afstroming
a
plaats als
de hoeveelheid inkomend water de maximum hoeveelheid beschikbare berging (Vmax)
heid water in het
overschrijdt (Qafstr
a ). De berging wordt uitgedrukt als verschil in hoeveelh
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bakje t.o.v. streeefpeil: dit betekent dat in tijden van nat weer de berging
g Vt groter dan 0 is,
terwijl in tijden van droogte de grondwaterstand onder streefpeil zakt wat
w een
o
en Vt kleiner dan 0.
bergingstekort oplevert
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Figuur 4-2 Wissellwerking onverharde, ongedraineerde bakjes met open water.
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Parameter

Beschrijving

Eenheid

Type

Qn-v

Flux/debiet vanuit neerslag en
verdamping

m3/tijdseenheeid

Berekend

Qdrain

Flux vanuit bakjes naar open water
door drainage dan wel intrek

m3/tijdseenheeid

Berekend

Qafstr

Flux vanuit bakjes naar open water
door oppervlakkige afstroming

m3/tijdseenheeid

Berekend

Qkw-wz

Flux naar of uit open water door kwel
of wegzijging

m3/tijdseenheeid

Berekend

Qin

Totaal aan inkomende fluxen

m3/tijdseenheeid

Berekend

Vt(-t)

Volume geborgen water in het bakje
op tijdstip t(-t)

m3

Berekend

Vmax

Maximum hoeveelheid berging

m3

Berekend

Opp

Oppervlak

m2

Gegeven
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N

Neerslag

mm/tijdseenh
heid

Meting

V

Verdamping

mm/tijdseenh
heid

Meting

fuit,int

Factor voor drainage/intrek

-

In te stellen

fc(/min)

(Minimum) Verdampingsgewasfactor

-

In te stellen

kw

Kwel

mm/tijdseenh
heid

In te stellen
(>0)

wz

Wegzijging

mm/tijdseenh
heid

In te stellen
(>0)

De berging in het
h bakje is gerelateerd aan de grondwaterstand:
15.

2)=

J 2))=     I

16.

+6:/

J

17.

2/3

J 2/33     I

+6:/

18.

/3/9

J /3/99     I

+6:/

+6:/

Parameter

Beschrijving

Eenheid
d

Type

Vmax

Maximum hoeveelheid berging tov
M
e
evenwicht

-

Berekend

Vequi

Evenwichtshoeveelheid berging (bij streefpeil)

m3

Berekend

Vmin

M
Minimum
hoeveelheid berging tov evenwicht

-

Berekend

Vinit

Initiële hoeveelheid berging bij aanvang
berekening tov evenwicht

-

Berekend

Opp

O
Oppervlak

m2

Gegeven

po

Porositeit

-

In te stellen

hmax

M
Maximum
grondwaterstand

m NAP

In te stellen

hmin

M
Minimum
grondwaterstand

m NAP

In te stellen

hequi

Evenwichtsgrondwaterstand=streefpeil

m NAP

In te stellen

hinit

Initiële grondwaterstand bij aanvang
berekening

m NAP

In te stellen

Onverhard geedraineerd oppervlak
De formules voor het onverhard gedraineerde bakje zijn hetzelfde als vo
oor het onverhard
a
bestaat het
ongedraineerdee bakje (alleen de in te stellen coëfficiënten zijn anders), alleen
bakje uit twee bakjes
b
die beide interacties met elkaar en het open water hebben. Het
bovenste bakje representeert de drainagelaag. Hier valt neerslag op en er verdampt water.
Ook kan er intrrek plaatsvinden vanuit het oppervlaktewater en vindt err afstroming en
drainage plaats, precies als bij het ongedraineerde bakje. Het verschil is dat alle uitstroom
uit de drainagellaag niet naar het open water gaat, maar naar het onderrste bakje. Hier
wordt wederom
m drainage en afstroming berekend, alleen kan hier ook nog
n kwel of
wegzijging plaaatsvinden. De netto in- of uitstroom uit het onderste bakkje is dan de
wisselwerking met
m het open water.
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Verhard oppervlak
De formules zijn
n wederom hetzelfde als voor het onverharde ongedraineerde bakje, alleen
de inh te stellen
n coëfficiënten zijn anders. De coëfficiënten bepalen dus uiteindelijk met
welk bakje word
dt gerekend.
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Fracties
In de waterbalaansmodule worden de fracties van de verschillende waterstromen in het
openwaterbakjee bijgehouden. Initieel is de fractie initeel water gelijk aan
n 1 en alle andere
fracties gelijk aaan 0. Afhankelijk van hoeveel water er bij komt of uitgaaat, veranderen de
fracties volgenss onderstaande formules. Hiervoor wordt ook het volumee water in het
openwaterbakjee bijgehouden:
19. 9 J Q9 I R  
20. 

:/99

JI

;9

I O

21.

fractie initieeelt =
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*7)/39 P

I

<>9

I

54259

( fractie initieelt −1 * Volt −1 ) − ( fractie initieelt −1 * ΔQuit ,t )
Volt
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22.

( fractie neerslagt −1 * Volt −1 ) − ( fractie neeerslagt −1 * ΔQuit , t ) + Qn,t

fractie neersslagt =

23.

fractie kwellt =

Volt

( fractie kwelt −1 * Volt −1 ) − ( fractie kwelt −1 * ΔQuit ,t ) + Qkw,t
Volt

24.

fractie verhaard t =

25.

fractie gedraaint =

( fractie verhard t −1 * Volt −1 ) − ( fractie verhaard t −1 * ΔQuit ,t ) + Qverhard ,t
Volt

( fractie gedraint −1 * Volt −1 ) − ( fractie gedrraint −1 * ΔQuit ,t ) + Qgedrain,t

26.

fractie ongedrrain t =

27.

fractie afstrrt =

28.

fractienlaat t =

Vol t

( fractie ongedrain t −1 * Volt −1 ) − ( fractie ongeedrain t −1 * ΔQuit ,t ) + Qongedr ,t
Vol t

( fractie afstrt −1 *Volt −1 ) − ( fractie afstrt −1 * ΔQuit ,t ) + Qafstr ,t
Volt

( fractieinlaat t −1 * Vol t −1 ) − ( fractieinlaat t −1 * ΔQuit ,t ) + Qinlaat ,t
Vol t

Waarbij:
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Parameter

B
Beschrijving

Eenheid

Type

Qverhard, t

Qafstr,verhard

m3/tijdseen
nheid

Berekend

Qgerdain, t

Qafstr,gedrain+Qdrain, onverhard, ongedraineerd

m3/tijdseen
nheid

Berekend

Qongedr,t

Qdarin, verhard + Qdrain, ongederaineerd

m3/tijdseen
nheid

Berekend

Qafstr

Qafstr, onverhard, ongedraineerd

m3/tijdseen
nheid

Berekend

84

KRW Volg- en Stuursysteem
Gebruikershandleiding

Bijlage II. Tool voor bepalen
b
geokenmerken tbv waterbalans co
onfiguratie
Met behulp van
n het krw vss kan een waterbalans berekend worden. Meet behulp van deze
Turtle tool kunn
nen hiervoor de juiste gegevens worden verzameld. Dezee tool is beschikbaar
vanaf Turtle verrsie 3.2. Voordat deze tool wordt gedraaid moeten de vo
olgende tabellen zijn
ingevuld:

•
•

RR_P
Peilgebied (zie bijlage)
RR_O
Oppervlak (zie bijlage)

Afleiden oppeervlakte parameters
Invoer
De volgende invvoerbestanden zijn nodig:

Versie 1.0
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-

Peilgebieden
n feature; Gebiedbegrenzingen (peilgebieden, afwateringsgebieden) waarbij
elk deelgebiied een unieke ID heeft meegekregen. De ID moet niet te
t lang worden
(max. 20 kaarakters), geen bijzondere tekens bevatten (spatie, :, ; ) en
e niet alleen uit
cijfers bestaaan.

-

Grid van de grondgebruikskaart (LGN4/5). De resolutie van het LGN
N moet 25x25 meter
zijn en integ
gere LGN codes bevatten (1 t/m 46).

-

Tabel met de
d klassificering van de grondgebruikskaart naar onverhaard, verhard, kassen
en open waater (zie Bijlage)

-

Een watervlakkenbestand (GBKN watervlakken of TOP10NL watervvlakken), dit bestand
kan optioneeel worden toegevoegd aangezien het open water opperrvlak in de LGN niet
nauwkeurig
g genoeg is. Het open water oppervlak is een belangrijke parameter in een
RR-analyse, dus is het aan te raden om hier een nauwkeurig vlakken
nbestand voor te
D output wordt weggeschreven in de kolom OPNWT_G
GBKN.
gebruiken. De
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Werkwijze instrrument
Op basis van dee gebiedsbegrenzing berekent het instrument hoeveel op
ppervlak van een
bepaalde grond
dgebruiksklasse in het gebied aanwezig is. Op basis van een
e door de
gebruiker op te geven klassificering worden vervolgens de oppervlakten
n tot de opgegeven
klassen herleid. Daarnaast wordt het oppervlak open water berekend met
m behulp van het
watervlakkenbeestand. Wanneer dit bestand niet wordt opgegeven, worrdt er ook geen
waarde weggesschreven in kolom OPNWT_GBKN.
Uitvoer
De uitvoer word
dt weggeschreven in een tabel (RR_Oppervlak) van de Geodatabase.
G
Per
deelgebied worrdt het oppervlak verhard, onverhard, kassen en open waater volgens de
grondgebruikskkaart opgeslagen. Vervolgens dient de gebruiker zelf de juiste
j
waarden te
kopieren naar de
d velden:

•
•
•
•
•

VERHA
ARD_HA - Het verhard oppervlak (in hectare)
ONVST
TED_HA - Het onverhard stedelijk oppervlak (in hectare)
ONVLA
AND_HA - Het onverhard landelijk oppervlak (in hectaree)
KASSEN
N_HA - Het oppervlak glastuinbouw (in hectare)
OPENW
WAT_HA - Het oppervlak open water (in hectare)

De reden waaro
om deze waarden handmatig worden gekopieerd is omd
dat de gebruikte
parameters voo
or de RR-analyse niet altijd hetzelfde zijn als de berekend
de waarden uit de
LGN. Ook is op
p deze manier altijd te achterhalen welke waarden er in het
h model worden
gebruikt en wellke waarden zijn berekend vanuit de LGN.
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Afleiden Gron
ndsoort (RR_Grondsoort)
Bepaal de 3 meeest voorkomende grondsoorten met behulp van de Stibo
oka Bodemkaart en
de poldergrenzeen. In dit geval is de Bodemkaart met PAWN-Code nodig.

Afleiden Kwell/Wegzijging (RR_KwelWegzijging)
Bepaal de kwel//wegzijging met behulp van een raster met een jaargemiddelde van de kwel
en wegzijging en
e de poldergrenzen. In dit geval is een kwel en wegzijgingskaart (Raster
Dataset) nodig.

Afleiden param
meters voor Wateropgave (RR_Wateropgave)
Wanneer de inp
putdata compleet is kan tool 1.1.9. worden gebruikt.

De output is een tabel (in een geodatabase of een dbf bestand) die geb
bruikt kan worden in
Lizard waterbalans (Zie bijlage).
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RR_Peilgebied tabel
t
In deze tabel staaat per GPGIDENT gegevens over de peilen.

Name

Versie 1.0
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Type

Description

Auto/R
Required/Optional

GPGIDENT

String
(30)

GPG identifier

Requireed

GAFNAAM

String
(50)

GAF naam

Optional

WINTERPEIL

Double

Winterpeil (m NAP)

Requireed

ZOMERPEIL

Double

Zomerpeil (m NAP)

Requireed

PEIL_Bron

String
(50)

Bron

Optional

PEIL_Datum

Date

Datum

Optional

KOP_VER

String
(15)

Koppelpunt verhard

Optional

KOP_OVS

String
(15)

Koppelpunt onverhard
stedelijk

Optional

KOP_KAS

String
(15)

Koppelpunt kassen

Optional

KOP_OVL

String
(15)

Koppelpunt onverhard
landelijk

Optional

VERBINDING
G

Short

Direct (1) / Indirect (0)
= via open water bakje

Requireed

AFV_GPG

Double

Afvoerrelatie GPG

Optional

G
CP_AFV_GPG

Double

Calculation point
AFV_GPG

Optional

TLDHELLING
G

Double

Helling

Optional

MAXPEIL

Double

Maximaal peil op
calculation point

Optional

DELAY

Double

Inloopweerstand
riolering

Requireed
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RR_Oppervlak tabel
In deze tabel staaat per GPGIDENT de verdeling van oppervlak over versschillend type
landgebruik van
nuit de LGN (“_LGN”) en gecorrigeerd voor open water (“_HA”).

Versie 1.0
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Name

Type

Description

Auto/R
Required/Optional

GPGIDENT

String
(30)

GPG identifier

Requireed

VERHARD_LG
GN

Double

Verhard oppervlak uit
LGN (ha)

Requireed

ONVSTED_LG
GN

Double

Onverhard stedelijk
oppervlak uit LGN
(ha)

Requireed

KASSEN_LGN
N

Double

Kassen oppervlak uit
LGN (ha)

Requireed

ONVLAND_LLGN

Double

Onverhard landelijk
oppervlak uit LGN
(ha)

Requireed

OPENWAT_LLGN

Double

Open water
oppervlak uit LGN
(ha)

Requireed

LGN_Bron

String
(50)

Bron LGN

Optional

LGN_Dtm

Date

Datum

Optional

OPNWT_GBK
KN

Double

Open water
oppervlak uit GBKN

Requireed

GBKN_Bron

String
(50)

Bron GBKN

Optional

GBKN_Dtm

Date

Datum

Optional

OPNWT_MT
TGR

Double

Open water
oppervlak uit MTGR

Optional

OPNWT_Bro
on

String
(50)

Bron MTGR

Optional

OPNWT_Dtm
m

Date

Datum

Optional

VERHARD_H
HA

Double

Als VERHARD_LGN
maar gecorrigeerd
voor open water uit
GBKN

Requireed

ONVSTED_H
HA

Double

Als ONVSTED_LGN
maar gecorrigeerd
voor open water uit
GBKN

Requireed

KASSEN_HA

Double

Als KASSEN_LGN

Requireed
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maar gecorrigeerd
voor open water uit
GBKN
ONVLAND_H
HA

Double

Als ONVLAND_LGN
maar gecorrigeerd
voor open water uit
GBKN

Requireed

OPENWAT_H
HA

Double

Als OPENWAT_LGN
maar gecorrigeerd
voor open water uit
GBKN

Requireed

HECTARES

Double

Oppervlakte (ha)

Requireed

OPP_Bron

String
(50)

Bron

Optional

OPP_Dtm

Date

Datum

Optional

OPP_Opm

String
(50)

Opmerking

Optional

GRAS_LGN

Double

Gras (SOBEK crop
type 1) oppervlak uit
LGN (ha)

Requireed

GN
NATUUR_LG

Double

Natuur (SOBEK crop
type 13) oppervlak
uit LGN (ha)

Requireed

RR_Grondsoortt tabel
In deze tabel staaat per GPGIDENT de grondsoort met infiltratiekarakteriistieken vermeld.

Name

Type

Description

Auto/Required/Optional

GPGIDENT

String
(30)

GPG identifier

Requirred

GRONDSOOR
RT

Short

Getal uit PAWN
grondsoortlijst

Requirred

INF_CAP

Double

Infiltratiecapaciteit 5 of 20

Requirred

mm/uur afhankelijk van
grondsoort
INF_OPWAT

Double

Infiltratie open water

Requirred

HZ_ALF_SN

Double

Bodemdrainage (Dagen)

Option
nal

volgens Hellinga-De
Zeeuw
HZ_OPP_AFV
V

Double

Weerstand oppervlakkige

Option
nal

afvoer (Dagen) volgens
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Hellinga-De Zeeuw
Double

ER_INF_OPW
W

Infiltratie vanuit de

Option
nal

watergang naar
grondwater (Dagen)
ER_ALF_SN

Double

Bodemdrainage (Dagen)
volgens Ernst

Option
nal

ER_OPP_AFV

Double

Weerstand oppervlakkige

Option
nal

afvoer (Dagen) volgens
Ernst
GRND_Bron

String
(50)

Bron

Option
nal

GRND_Datum
m

Date

Datum

Option
nal

GRND_Opm

String
(50)

Opmerking

Option
nal

RR_KwelWegziijging tabel
In deze tabel staaat per GPGIDENT de kwel of wegzijgingstroom vermeld
d.

Name

Type

GPGIDENT

String

Description

Auto/Required/Optional

GPG identifier

Requirred

String

Optie: “Kwel” of

Requirred

(50)

“Wegzijging”

Double

Mm/dag positief=kwel,

(30)
KWEL_WEGZ
KWELSTROOM

Requirred

negatief=wegzijging
KW_Bron

String

Bron

Option
nal

Datum

Option
nal

(50)
KW_Datum

Date

RR_Wateropgavve tabel
In deze tabel staaat per GAFIDENT.

Name
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Type

Description

GAFIDENT

String (30)

GAF identifier

Naam

String (30)

Getal uit PAWN grondsoortlijst

Main_GPG

Double

Hoofdpeilgebied

Kwel

Double

Kwel (mm/dag)

Wegz

Double

Wegzijging (mm/dag)
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Winterpeil

Double

Winterpeil in m NAP

Zomerpeil

Double

Zomerpeil in m NAP

Totaal_ha

Double

Totale grootte in hectare

Verhard_ha

Double

Verhard oppervlak in hectare

Onvsted_ha

Double

Onverhard stedelijk gebied in hecttare

Kassen_ha

Double

Oppervlak glastuinbouw in hectarre

Openwat_ha

Double

Openwater oppervlak in hectare

Gras_ha

Double

Oppervlak gras in hectare

Natuur_ha

Double

Oppervlak natuur in hectare

Bodem1

String (100)

Meest voorkomende bodemsoort in de polder

Bodem2

String (100)

Op 1 na meest voorkomende bodemsoort

Bodem3

String (100)

Op 2 na meest voorkomende bodemsoort

Conversie tabell LGN

LG

KLASSE

Vijf klassen

N

Verhar

Onverhar

Kasse

Gra

Natuu

Open

d

d

n

s

r

water

0%

98

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

stedelijk
1

gras

Gras

2%

0%

%
2

mais

Akkerbouw

2%

0%

0%

98
%

3

aardappelen

Akkerbouw

2%

0%

0%

98
%

4

bieten

Akkerbouw

2%

0%

0%

98
%

5

granen

Akkerbouw

2%

0%

0%

98
%

6

overige

Akkerbouw

2%

0%

0%

98
%

wgewasse
landbouw
n
7

Akkerbouw
w

Akkerbouw

2%

0%

0%

98

0%

%
8

ouw
glastuinbo

Hoogwaardig

0%

0%

100%

0%

0%

0%

2%

0%

0%

98

0%

0%

0%

0%

e landbouw
9

boomgaarrd

Hoogwaardig
e landbouw

10
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bollen

Hoogwaardig

%
2%

0%

0%

98
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e landbouw

%

11

loofbos

Natuur

2%

0%

0%

0%

98%

0%

12

naaldbos

Natuur

2%

0%

0%

0%

98%

0%

16

zoet water

Water

0%

0%

0%

0%

0%

100
%

17

zout wateer

Water

0%

0%

0%

0%

0%

100
%

18

19

20

stedelijk bebouwd
b

Stedelijk

60%

40%

0%

0%

0%

0%

gebied

gebied

ng in
bebouwin

Stedelijk

60%

40%

0%

0%

0%

0%

buitengeb
bied

gebied

loofbos in

Natuur

0%

100%

0%

0%

0%

0%

Natuur

0%

100%

0%

0%

0%

0%

bos met dichte
d

Stedelijk

20%

80%

0%

0%

0%

0%

bebouwin
ng

gebied

gras in bebouwd

Natuur

0%

100%

0%

0%

0%

0%

kale grond
d in

Stedelijk

0%

100%

0%

0%

0%

0%

bebouwd

gebied

60%

40%

0%

0%

0%

0%

60%

40%

0%

0%

0%

0%

bebouwd gebied
21

i
naaldbos in
bebouwd gebied

22

23

gebied
24

buitengeb
b
gen en
hoofdweg

Stedelijk

spoorweg
gen

gebied

bebouwin
ng in

Stedelijk

agrarisch gebied
g

gebied

30

Kwelders

Natuur

0%

0%

0%

0%

100%

0%

31

Open zand in

Natuur

0%

0%

0%

0%

100%

0%

Natuur

0%

0%

0%

0%

100%

0%
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1 Introductie
1.1

Voorwoord
Voor het KRW Volg- en Stuur Systeem (kortweg: KRW-VSS) is de volgende documentatie
beschikbaar:
•
•

FEWS KRW-VSS Gebruikershandleiding (Nederlandstalig, dit document)
Delft-FEWS Configuratie handleiding (Engelstalig op Deltares WIKI,
http://public.deltares.nl/display/FEWSDOC/Home)

Dit document is als gebruikershandleiding bedoeld voor de gebruikersgroep analisten van het
KRW-VSS. Daarnaast bevat het een achtergronddocument voor de configuratie van DelftFEWS voor het KRW-VSS.
De huidige versie van dit document is geldig voor het KRW-VSS zoals opgeleverd aan het
einde van Release 1. In deze configuratie bevat het VSS data van bronsystemen welke
aangeleverd is door de waterschappen en de configuratie van karakteristieken van
meetlocaties en enkele aanafvoergebieden. Daarnaast zijn de workflows voor data import,
export, bewerkingen, het aansturen van de externe water- en stoffenbalans module (WBmodule) evenals de berekening van de eerste drie Ecologische Sleutel Factoren (ESF1,
ESF2 en ESF3) afgerond.
1.2

Leeswijzer
Het KRW Volg- en Stuursysteem (KRW-VSS) is het systeem bij de Waterschappen Waternet,
HHNK en Rijnland voor het monitoren en analyseren van waterlichamen met behulp van een
drietal Ecologische Sleutel Factoren. Delft-FEWS is een onderdeel van het KRW-VSS welke
gebruikt wordt als analyse applicatie voor analisten en de ESF berekeningen uitvoert welke
beschikbaar zijn voor de kennis-applicatie (web-applicatie, geleverd door N&S). Deze
handleiding is voornamelijk bedoeld om het gebruik van Delft-FEWS, zoals geconfigureerd
voor de drie waterschappen, uit te leggen. Tevens geeft het een overzicht van de configuratie
van alle FEWS modules met referenties naar de configuratie bestanden.
Dit document bevat de volgende componenten:
x
x
x
x

1.3

Handleiding voor installatie van de cliënt van het KRW-VSS FEWS voor de normale
gebruikers.
Handleiding voor het gebruik van het KRW-VSS FEWS.
Achtergronddocumentatie van de configuratie van het KRW-VSS FEWS.
Bijlagen met informatie over onder andere het toevoegen van gebieden.

Naamgeving van systeem componenten
Het KRW-VSS bestaat uit een groot aantal componenten, waarvan een aantal Delft-FEWS
componenten. De volgende lijst geeft een korte beschrijving van een aantal van de
componenten in de analyseapplicatie. Het schema geeft een standaard opstelling van de
Delft-FEWS software, voor het KRW-VSS is geen Webserver opgeleverd, deze rol is ingevuld
door de kennisapplicatie.
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OC

Operator Cliënt. Bij het gebruik van Delft-FEWS als Cliënt Server systeem maakt
de analist gebruik van een OC. Met een OC kunnen gegevens worden bekeken
en geanalyseerd. Ook kunnen er taken worden afgevuurd die vervolgens op het
Server systeem worden uitgevoerd. Bij het gebruik van een OC moet eerst
worden ingelogd bij de Master Controller waarna vervolgens gegevens van de
Centrale Server database naar de cliënt database (local datastore) worden
gesynchroniseerd.

Webserver

Forecasting
Shell Servers

Master
Controller

reports

data

web
Viewer
viewer

Operator
Client

Local
Datastore

Central
Database

Server

Client

Figuur 1.1 Overzicht van hardware en software configuratie van Delft-FEWS

MC

Master Controller. Dit is het centrale deel van de FEWS Server verantwoordelijk
voor het opstarten en monitoren van geconfigureerde taken. De MC bevindt zich
op de Centrale Server binnen het waterschap.

AI

Admin Interface. Dit is een Web applicatie op de Centrale Server waarmee de MC
kan worden gemonitord. Deze applicatie is speciaal bedoeld voor systeem
beheerders.

CD

Centrale Database. De Centrale Database is een server database (PostgresSQL,
SQL-Server of ORACLE)) welke op de centrale server staat. Deze database bevat
alle gegevens welke in FEWS zijn geïmporteerd of bewerkt. Het is een taak van
de systeem beheerder om deze database te onderhouden en geregeld back-ups
te maken.

FSS

Forecasting Shell Server. Een FSS is een instantie van het FEWS speciaal
bedoeld voor het uitvoeren van taken die gescheduled zijn of via een OC worden
opgestart. De FSS heeft dezelfde configuratie als een OC of Stand Alone
systeem, het heeft alleen geen gebruikers interface. Een FSS maakt deel uit van
de server kant van het FEWS en moet worden beheerd door de systeem
beheerder.

SA

Stand Alone. Een SA is een stand alone instantie van het FEWS, het maakt geen
deel uit van het cliënt server systeem. De configuratie van een SA is identiek aan
de configuratie van een OC. Het doel van een SA is om nieuwe configuratie van
FEWS op te zetten en te testen Ook kan men een SA gebruiken voor distributie

2

Gebruikershandleiding voor KRW-VSS Analyse applicatie

1205387-000-ZWS-0016, 27 april 2012, concept

van data aan derden, hierbij moet een local datastore van een OC naar de SA
worden gekopieerd.
1.4

Ecologische Sleutel Factoren en stoplichten

Figuur 1.2 Overzicht ecologische sleutelfactoren met status informatie.

In release 1 van het KRW-VSS systeem worden de eerste 3 Ecologische sleutel factoren
ontwikkeld en geïmplementeerd:
x
x
x

Productiviteit water;
Licht;
Productiviteit bodem.

Alle ESF’en worden met behulp van zogenaamde stoplichten gevisualiseerd, waarbij de code
1 (groen) staat voor niet kritisch en code 2 (rood) voor kritisch. Elke ESf bestaat uit 1
hoofdstoplicht en één of meerdere ondersteunende stoplichten. Het hoofdstoplicht is
uiteindelijk bepalend voor de ESF’en.
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2
2.1

Installatie van de KRW-VSS client
Algemeen
De installatie van de Delft-FEWS KRW-VSS cliënt bestaat uit slechts 3 componenten,
namelijk de:
x
x
x

Delft-FEWS programma’s;
Java Runtime omgeving;
Delft-FEWS Configuratie.

Naast deze 3 componenten zijn geen aanvullende componenten noodzakelijk op een
computer voor normaal gebruik van de KRW-VSS analyse applicatie. Het is wel belangrijk dat
de gebruiker toegang heeft tot internet voor het ophalen van gegevens en het raadplegen van
de KRW-VSS Kennis applicatie.
Het kan gewenst zijn dat de gebruiker ook een versie van AqMad en Uitzicht tot zijn
beschikking heeft, echter alleen om aanvullende data aan te leveren of analyses te verrichten
die in het KRW-VSS niet mogelijk zijn. AqMad en Uitzicht zijn echter niet noodzakelijk voor
het gebruik van het KRW-VSS.
2.2

Installatie FEWS client
De gehele installatie van de FEWS cliënt bestaat uit een zelf-extracting zip bestand. Het is
niet noodzakelijk dat dit bestand wordt uitgepakt door een persoon met administrator rechten.
Het installatie bestand heet KRW-VSS Acceptatie Release 1 mei-2012.exe en staat op de
KRW-VSS ftp server bij Deltares.
De installatie kan eenvoudig worden uitgevoerd door het bestand KRW-VSS Acceptatie
Release 1 mei-2012.exe op te starten. Er moet vervolgens alleen een installatie folder
worden opgegeven; dit is de schijf of folder waar het KRW-VSS naar toe gekopieerd moet
worden. Het is niet noodzakelijk dat dit een lokaal schijf station is; installatie mag ook naar
een netwerk-schijf, zolang de gebruiker maar schrijfrechten heeft. Deze handleiding gaat er
echter vanuit dat de KRW-VSS Delft-FEWS software op een PC geïnstalleerd wordt.
Voordat de installatie wordt uitgevoerd is het gewenst om een al bestaande versie van het
KRW-VSS FEWS te verwijderen indien deze in dezelfde folder is geïnstalleerd.
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Voorbeeld:

Gebruik de <..> knop om de installatie
folder te wijzigen tot bijv. D:\.

In bovengenoemd voorbeeld worden de volgende folders aangemaakt:
•
•
•
•
•
•
•
•

D:\KRW_VSS_ACC\bin
D:\KRW_VSS_ACC\HHNK_OC
D:\KRW_VSS_ACC\HHNK_SA
D:\KRW_VSS_ACC\jre
D:\KRW_VSS_ACC\Rijnland_OC
D:\KRW_VSS_ACC\Rijnland_SA
D:\KRW_VSS_ACC\Waternet_OC
D:\KRW_VSS_ACC\Waternet_SA

bevat de FEWS software
bevat de Operator Client KRW-VSS voor HHNK
bevat de SA Client KRW-VSS voor HHNK
bevat de Java Virtual Machine (versie 1.6.23)
bevat de Operator Client KRW-VSS voor Rijnland
bevat de SA Client KRW-VSS voor Rijnland
bevat de Operator Client KRW-VSS voor Waternet
bevat de SA Client KRW-VSS voor Waternet

Figuur 2.1 Folder structuur van KRW-VSS Analyse Applicatie na de installatie

De FEWS installatie genereert geen iconen in het Start Menu of op de desktop. Om een
icoon op de desktop te maken zijn de volgende acties nodig, uitgaande van de in het
voorbeeld genoemde installatie directory D:\ :
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•
•

Start de Windows Explorer en ga naar de D:\KRW_VSS\bin directory
Selecteer het bestand D:\FEWS_KRW\bin\ _Waternet_OC.exe of de OC van een
ander waterschap.
•
Gebruik de rechter muisknop om een icoon (als snelkoppeling) op de desktop te
plaatsen.
Ten slotte merken we op dat het raadzaam is om tenminste 2 GB ruimte op de harde schijf
beschikbaar te hebben voor het draaien van het KRW-VSS FEWS systeem.
Opmerking: De Delft-FEWS software kan ook op een netwerk of CITRIX omgeving
geïnstalleerd worden. Indien men overgaat om de Delft-FEWS software op een andere dan in
deze handleiding genoemde manier te installeren wordt geadviseerd om Deltares te
benaderen.
2.3

Verwijderen van de FEWS client
Tijdens de installatie van het FEWS worden er alleen FEWS bestanden naar de opgegeven
folder gekopieerd. Er wordt geen enkel bestand in de Windows registry geregistreerd noch
naar de Windows systeem bestanden folder gekopieerd. Het verwijderen van het FEWS is
hierdoor vereenvoudigd tot het verwijderen van de FEWS folder met alle sub-folders en
bestanden. Vergeet hierbij ook niet de aangemaakte snelkoppeling te verwijderen van de
desktop.
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3
3.1

Het gebruik van de FEWS client
Introductie
Dit hoofdstuk geeft in eenvoudig op te volgen instructies weer hoe iemand de meest
belangrijke functionaliteiten binnen het FEWS kan gebruiken. De volgende functionaliteiten
worden beschreven:
•
•
•

Gebruik van de FEWS Operator Cliënt.
Analyseren en aanpassen van gegevens.
Starten van workflows (taken).

In dit hoofdstuk zullen enkele algemene componenten van het FEWS doorgenomen worden.
Het is belangrijk dat iedere gebruiker op de hoogte is van deze componenten, daar deze
centraal staan in het gebruik van FEWS binnen het waterschap.
3.2

Opstarten van de FEWS Operator Client
De standaard manier om het FEWS-KRW op te starten is door het starten van de FEWS OC
via een icoon op de desktop van de computer (zie installatie FEWS client). Als er nog geen
icoon van de FEWS OC is gemaakt, dan \KRW_VSS\bin\ _Waternet_OC.exe gestart
worden..
Het volgende splash screen verschijnt dan tijdelijk, voordat uiteindelijk de FEWS Explorer
wordt opgestart.

Figuur 3.1 Splash screen van de gekozen applicatie

Wanneer de FEWS OC voor de eerste keer wordt opgestart zal eerst de laatste configuratie
van de Server gedownload moeten worden, de volgende melding zal verschijnen.
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Druk op <Ja> om verder te gaan.
3.3

FEWS Explorer
De FEWS Explorer start op met een volledig schermvullende kaart van de applicatie. De
verschillende onderdelen van de Explorer zijn in de onderstaande figuur weergegeven.
3

4

1
5
2

6
7
Figuur 3.2: FEWS KRW-VSS Explorer

In zijn de volgende schermen, vensters, en knoppen te vinden:
1. Interactief venster (voor het draaien van simulatie runs).
2. Data viewer (voor selectie van tijdreeksen).
3. Simulatie Parameters knop (voor het bekijken van gebiedsconfiguraties en draaien
van interactieve simulatie runs).
4. Knoppen die een directe link met de kennis-applicatie (web) en ftp voor externe data
hebben.
5. Plot overview (overzicht van resultaten van simulatie runs in diverse
voorgedefinieerde grafieken).
6. Schermen (Kaartweergave, Grafieken (incl. link naar standaard grafieken
Ruimtelijk scherm, Taak starten, Simulatie parameters).
7. Logs (logmeldingen).

),

Vanuit de FEWS Explorer kunnen verschillende achtergrond kaarten worden toegevoegd.
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Figuur 3.5 toont het scherm ‘Lagen’ van waaruit kaartlagen aan- en uitgevinkt kunnen
worden. De kaartlagen worden bij selectie gecached waardoor het even kan duren voordat
een kaartlaag verschijnt. In de map WMS Geovoorziening wordt een actuele lijst van
kaartlagen getoond zoals op dat moment beschikbaar in de Geovoorziening. In de mappen er
onder zijn enkele van deze kaartlagen in logische groepen ingedeeld. Ook kunnen kaartlagen
getoond worden welke in een beveiligde omgeving van de Geovoorziening staan. Hiervoor
dient in het configuratie bestand Explorer.xml een gebruikersnaam (user) en password
opgegeven te zijn.

Figuur 3.3: FEWS Explorer configuratie van WMS servers me tencrypted password

Het password kan desgewenst versleuteld (encrypted) ingevuld worden zoals in bovenstaand
voorbeeld. Door gebruik te maken van de F12 > S shortcut kan een password worden
opgegeven, deze zal dan door FEWS versleuteld worden en naar het Windows clipboard
gekopieerd.

Figuur 3.4: Menu met FEWS debug opties die gebruikt kunnen worden na het gebruik van de F12 knop
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Figuur 3.5: Selectie van achtergrond kaartlagen (van onder andere de Geo-voorziening) in KRW-VSS Explorer

Van de getoonde kaartlaag kan ook attribuut-informatie worden getoond door de icoon
selecteren en met de cursor op een object te staan.

te

Figuur 3.6: Kaartlaag in de KRW-VSS Explorer toont attribuut informatie (voorbeeld: een brug).

3.4

Gebruikersgroepen
Binnen de Delft-FEWS software kunnen rechten worden toegekend aan verschillende
gebruikers. Hierdoor is het mogelijk dat niet iedere gebruiker dezelfde schermen ziet of
dezelfde taken kan uitvoeren binnen de Delft-FEWS applicatie.
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De gebruikersgroepen kunnen worden aangemaakt in het bestand “UserGroups.xml” dat zich
in de Delft-FEWS “SystemConfigFiles” configuratie folder bevindt. In het bestand
“Permissions.xml” kunnen de rechten van de verschillende gebruikersgroepen worden
vastgelegd.
In figuur 3.2 is het user-interface van het FEWS weergegeven. Links onder staat de
gebruikersnaam, in dit geval “Sibren Loos”, iedere gebruiker ziet op deze positie de naam
waarmee Windows is opgestart. Deze naam dient te worden gebruikt in het bestand
“UserGroups.xml” om een gebruiker aan een groep toe te voegen.
Opmerking: Let op dat er binnen het KRW-VSS systeem geen gebruik is gemaakt van deze
functionaliteit. De Delft-FEWS Client software kent hierdoor ook geen gebruikersgroepen met
extra of afgeschermde functionaliteit. Voor VSS release 1 geldt dat:
x er geen aparte gebruikersgroepen worden onderscheiden
x de rechten van alle gebruikers is dus identiek en kent geen beperkingen
x de gebruikersnaam overeen komt met de gebruikersnaam van de PC waarop het is
geïnstalleerd
x er geen extra authenticatie- en autorisatie-voorzieningen zijn opgenomen
3.5

Iconen in de FEWS Explorer
Alle locaties in het KRW-VSS hebben een icoon gekregen, deze iconen zijn vrij te
configureren. Binnen het KRW-VSS zijn de locaties zijn als volgt onderverdeeld:
x

Meetpunt kwantiteit (waterstanden, afvoeren, ..)

x
x
x
x
x

Meetpunt kwaliteit (nitraat, fosfaat, ..)
Neerslag meetstation
Aan-/afvoergebied
KRW-Waterlichamen
Overige

Bij de locaties worden onderstaande tekens gebruikt die iets zeggen over de beschikbaarheid
van de tijdreeksen:
x
x
x
x
x

3.6

In de “view” periode ontbreken een of meerdere waarden.
In de “view” periode ontbreken alle waarden.
Voor de locatie en parameter in kwestie zijn geen gegevens in de database
aanwezig.
Indien er voor de gehele “view” periode gegevens beschikbaar zijn is er geen kruis
zichtbaar
Parameters worden uitgegrijsd indien er voor de geselecteerde locatie de parameter niet
beschikbaar is, dit geldt ook voor locaties indien er een parameter wordt geselecteerd

FEWS Workflows
Het FEWS werkt met zogenaamde workflows om bepaalde activiteiten uit te voeren, zoals het
importeren van gegevens, automatisch bewerken van gegevens of het maken van
rapportages. Een workflow is niet meer dan een definitie van een aantal taken, in FEWS
termen Module Instances genoemd. Een workflow kan binnen FEWS handmatig worden
gestart of automatisch worden uitgevoerd met een opgegeven tijd interval. Met het Stand
Alone systeem kunnen alleen handmatige workflows worden uitgevoerd, op de client-server
versie van het FEWS kunnen zowel handmatige als automatische taken worden uitgevoerd.

Gebruikershandleiding voor KRW-VSS Analyse applicatie
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De ‘echte’ taken binnen een workflow worden uitgevoerd in de Module Instances. Voor elk
soort taak zijn er aparte Module Instances, zoals voor het importeren van ECOLIMS data,
importeren van AqMad data, aggregeren van tijdreeksen, berekenen van belastingen en
statistieken of voor het genereren van rapporten.
Er zijn verschillende schermen waarmee workflows kunnen worden gestart of gescheduled.
Ten eerste is er de Admin Interface, dat is de Web Interface van de Delft-FEWS server
componenten. Het is de bedoeling dat de systeem beheerder de taken op de AI scheduled
die systeem kritisch zijn en een goed functioneren van het KRW-VSS waarborgen. Dit zijn de
import taken, bewerkingen en onderhoud taken. Daarnaast zijn er twee schermen die
gebruikt kunnen worden op de FEWS OC om taken te starten of te schedulen. Deze twee
schermen zullen in deze handleiding beschreven worden.
3.6.1

Manual Forecast Display
Een workflow kan worden opgestart via de shortcut <Ctrl M> of via de menu optie <Extra>,
<Handmatige Taak>. Het volgende scherm verschijnt dan:

Figuur 3.7 Manual Forecast Display, waarmee workflows worden opgestart

De gebruiker dient de gewenste workflow te selecteren, eventueel aanvullende opties te
definiëren en vervolgens op de <Run> knop te drukken, waarna de workflow wordt
uitgevoerd. Binnen het FEWS voor KRW-VSS zijn de volgende workflows geconfigureerd:
•
•
•
•
•

14

Importeer tijdreeksen
Berekenen waterbalans
Berekenen eerste ESF
Berekenen tweede ESF
Berekenen derde ESF
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Verder in deze handleiding (Hoofdstuk 5) zal uitgebreider op verschillende workflows
ingegaan worden.
3.6.2

Workflows en periode van bewerkingen
Bijna alle bewerkingen op de data worden uitgevoerd voor een beperkte periode, deze
periode is geconfigureerd in de verschillende module instances. Binnen het KRW-VSS is
deze periode vastgesteld op 10 jaar. Dat betekent dat indien een workflow wordt gedraaid
met de systeem tijd T0 op 01-01-2010 00:00:00 en een import taak wordt gedraaid, alle
aangeboden gegevens worden geïmporteerd maar ‘slechts’ de laatste aantal dagen voor T0
overeenkomstig met de vastgestelde periode worden bewerkt in de Process_XXXX module
instances. Dit is de standaard situatie, welke volledig afhankelijk is van de configuratie van
het FEWS voor het waterschap. Het is mogelijk om de gegevens voor een langere periode te
bewerken, hiervoor moeten enkele standaard instellingen van de Manual Forecast Display
worden aangepast bij het draaien van een workflow. Hieronder staat de te volgen procedure.
1
2
3
4

3.6.3

Open de Manual Forecast Display.
Selecteer een workflow.
Onder scheduler options, verander de T0 van de te bewerken periode, dit is de eindtijd
van de periode.
Onder state selection, selecteer ‘select initial state’, selecteer een ‘cold state’ en geef
het aantal dagen aan welke bewerkt moeten worden (relatief aan de tijd T0).

Taak Starten Display
Een tweede display is aanwezig waarmee workflows gestart kunnen worden. Deze display is
speciaal toegevoegd voor de verschillende taken van het KRW-VSS. Deze display kan ook
vanuit de FEWS Explorer worden opgestart door de
<Ctrl N>.

knop op te starten of via de shortcut

Figuur 3.8 Taak starten display, alternatief waarmee workflows kunnen worden opgestart

De display is eenvoudiger dan de Manual Forecast Display, het heeft dan ook minder opties.
De werking is eenvoudig, selecteer een workflow uit de lijst met workflows en geef de periode
op voor welke de data moet worden bewerkt. Druk vervolgens op <Run> om de taak uit te
voeren.
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3.7

Het analyseren van data
In een Stand Alone testapplicatie kan het handig zijn om de tijd binnen FEWS in te stellen op
een tijdstip dat handig is voor het testen. Dit kan door in het menu <Options>, <Explorer
options> de Current System Time in te stellen. Het scherm in Figuur 3.9
wordt
dan
getoond, waarna de gebruiker de tijd kan instellen op het gewenste tijdstip. Het invoerscherm
ter rechter zijde kan ook worden opgestart als de gebruiker met de muis in de FEWS Explorer
statusbar op de systeemtijd klikt.

Figuur 3.9 Schermen om de systeemtijd binnen een Stand Alone systeem in te stellen

De geïmporteerde data kan worden bekeken door in de Explorer het gewenste meetstation
en parameter uit de list boxes aan te klikken. Dit kan via de selectie filters links in het scherm,
maar de locatie kan ook worden aangeklikt op de kaart. Vervolgens kan men de grafiek
opstarten door de
knop aan te klikken, of via het menu <Tools>, <Grafiek>, of via de
shortcut <Ctrl G>.
Als we als locatie “Stichtsche Ankeveensche Polder”, kortweg SAP, selecteren en als
parameter “gemeten neerslag” (NEERSG) en vervolgens de grafiek opstarten, wordt de
volgende figuur zichtbaar:

16
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Figuur 3.10 De grafiekendisplay

De display toont aan de rechterzijde de grafiek en aan de linkerzijde de tabel voor de
geselecteerde tijdreeks.

In de toolbar geven de knoppen de volgende functionaliteit:

toon de voorgedefinieerde ‘standaard’ grafieken
toon de tabel
toon de grafiek
toon alle reeksen in afzonderlijk grafiek
schaal de grafiek naar alleen valide data (negeer invalide data)
toon kwaliteitslabels via een kleurcodering onder de grafiek
wissel tussen legenda rechts van, of onder de grafiek
wissel tussen tabel links, grafiek rechts -> tabel boven, grafiek onder
toon statistiek
toon scroller, in een tweede grafiek wordt aangegeven in welk deel van de
totale tijdreeks is ingezoomd in de onderste grafiek
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In de grafiek kan worden in- en uitgezoomd door:
x
x

Met de muis een selectie te trekken.
Met het wieltje van de muis te draaien.

Verder geeft het menu onder de rechter muisknop een aantal extra opties, zoals het printen
of bewaren van een grafiek.
In de grafiek en de tabel wordt standaard de data van de afgelopen 1461 dagen getoond, wat
overeenkomt met 4 jaar, de standaard periode die gebruikt wordt voor de analyse van de
ESF’en. Per tijdreeks kan deze tijd echter afwijkend ingesteld worden, in bestanden voor de
verschillende schermen: de Filters.xml, de DisplayGroups.xml, en de SpatialDisplay.xml. In
de grafiek en de tabel kan extra data worden getoond door uit te zoomen. In de tabel en
automatisch ook in de grafiek kan ook extra data worden getoond door de “Display Time” in
de statusbar van de grafiekendisplay aan te klikken. Het volgende scherm verschijnt dan:

Figuur 3.11 Display om de periode in de grafiek aan te passen

De zichtperiode kan worden bepaald door een referentietijd te definiëren, samen met een
start- en eindtijd relatief ten opzichte van de referentietijd.
Kwaliteitslabels
In de grafiek display en de data editor kunnen grafiek labels geactiveerd worden. Deze
verschijnen onder de X-as en laten de kwaliteit / eigenschappen van de data zien. Hieronder
volgt een lijst met de beschikbare kleuren en hun betekenis.
Zwart:
Blauw:
Roze:
3.8

Originele data
Aangevulde data
Bewerkte data

Het handmatig aanpassen van data
Op een soortgelijke manier als de wijze waarop een grafiek wordt opgestart, kan men de data
editor opstarten. Voor de data editor is geen knop in de toolbar van de Explorer gemaakt. De
editor wordt alleen opgestart via het menu <Extra>, <Bewerken> of de shortcut <Ctrl E>.
De editor is feitelijk exact gelijk aan de gewone grafiekendisplay, maar met enkele extra
functionaliteiten, met name in de tabel. Cellen in de tabel waarvan de waarden mogen
worden aangepast, zijn weergegeven met een witte achtergrondkleur, terwijl de normale
grafiekendisplay een grijze achtergrondkleur heeft. Dit geldt trouwens ook voor tijdreeksen
die via de editor worden opgestart, maar waarvoor het verboden is om die aan te passen.
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Figuur 3.12 De data editor met het rechter muismenu op de tabel zichtbaar gemaakt.

Met de rechter muisknop zijn in de tabel allerlei bewerkingen op de data mogelijk, zoals:
•
•
•
•
•

Kopiëren met verschillende opties.
Verwijderen van data, eventueel voor verschillende kwaliteitslabels.
Lineair of blok interpoleren van ontbrekende waarden.
Toevoegen of verwijderen van commentaar bij een of meerdere cellen.
Het handmatig wijzigen van een kwaliteitsvlag bij een of meerdere cellen.

Na het wijzigen van data, labels of commentaar wordt het mogelijk om via de <Apply> knop
links boven in het scherm de gewijzigde data daadwerkelijk op.
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4
4.1

KRW-VSS basis configuratie
Locations en Location Sets
De locaties zoals aanwezig in het KRW-VSS zijn te vinden in verschillende DBF-bestanden in
de config/MapLayerFiles/ folder. In de LocationSets.xml in de config/RegionConfigFiles/
folder zijn deze locaties in logische groepen onderverdeeld. De belangrijkste groepen staan in
Table 4.1 benoemd en verwijzen naast de DBF-bestanden ook naar verschillende kolommen
in deze bestanden aan de hand van zoekcriteria zoals attributeTextContains, attributeExists
attributeTextEquals.
Table 4.1

Primaire location sets

Location set Id

Constraint

Beschrijving

attributeTextContains= KWAL
(BRON)
attributeExists= ESF1, ESF2
attributeTextContains= KWAN
(BRON)

Meetlocaties
met
waterkwaliteits gegevens

attributeTextContains=
METEO (BRON)
attributeExists=
Neerslag,
Verdamping

Meetlocaties
met
meteorologische gegevens

Aqmad.dbf,
BRON

attributeTextContains=
AQMAD (BRON)

krw_waterlichame
n.dbf,
BRON
AanAfvoergebiede
n.dbf, GAFIDENT,
BRON

attributeTextContains= Naam
van Waterschap (BRON)

Grondwater
gebieden

Grondwatergebieden.dbf,
GEBIED

attributeTextEquals= ID van
AanAfvoergebieden (GEBIED)

Pumpingstations

Pumpingstations.d
bf, GEBIED

attributeTextEquals= ID van
AanAfvoergebieden (GEBIED)

Meetlocaties
waarvoor
Aqmad scores beschikbaar
zijn
KRW-waterlichamen
waarvoor EKR scores en
oordelen beschikbaar zijn
De gebieden waarvoor de
Water- en Stoffenbalans en
de
ESF’en
worden
doorgerekend
Locaties die gegevens van
een bakje bevat welke in de
waterbalans module worden
gebruikt
Kunstwerken/gemalen welke
in de waterbalans module
worden gebruikt

Meetnet_kwaliteit

Meetnet_Kwantiteit

Meetnet
Meteorologie
(Meetnet_Neerslag
Meetnet_Verdamping
)
Meetnet_Aqmad

KRWWaterlichamen

AanAfvoergebieden

4.2

DBFfile,
kolom(men)
Meetnet.dbf,
BRON,
ESF1,
ESF2
Meetnet.dbf,
BRON, Q, Qdag,
H, Hdag
Meetnet.dbf,
BRON, Neerslag,
Verdamping

attributeExists= BRON

Meetlocaties
met
hydrologische gegevens

Parameters
De lijst met parameters, de gebruikte afkortingen en een beknopte beschrijving zijn terug te
vinden in het parameter.xml in de config/RegionConfigFiles/ folder. De parameter benaming
is opgesteld volgens de UM Aquo standaard (versie 5.0).
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Het is mogelijk tijdreeksen te importeren en exporteren van en naar UM Aquo formaat, dit is
mogelijk voor het pi-XML en CSV formaat. De interne parameter namen in FEWS kunnen
afwijken van de UM Aquo standaard omdat kenmerken zoals ‘hoedanigheid’ of
‘compartiment’ anders worden opgeslagen in FEWS. In Appendix C.1 staat de lijst van
interne parameter codes welke in het KRW-VSS worden gehanteerd evenals de externe
parameters codes zoals gebruikt in de diverse bronsystemen per waterschap (bijv. FEWS,
EcoLims).
4.3

Filters
Table 4.2 toont de filters zoals aanwezig in de analyse applicatie van KRW-VSS van waar uit
tijdreeksen getoond kunnen worden in de het scherm ´Grafiek´ na selectie van een of
meerdere locatie en parameter combinaties.
Let op: via de in Table 4.2 genoemde filters zijn naast brondata (Meetnet-filter) alleen de
resultaten van berekeningen met gevalideerde gebiedsconfiguraties te zien. Hetzelfde geldt
ook voor het Ruimtelijk scherm, hierin zijn alleen gevalideerde ESF-resultaten te zien.
Resultaten van gesimuleerde (aanpassingen ten opzichte van de originele validatieset)
gebiedsconfiguraties zijn alleen te bekijken via het Standaard grafieken scherm ( ) of in de
‘Plot overview’-tab (te vinden aan de rechterkant) van de applicatie).
Table 4.2

Filters in FEWS KRW-VSS

Filter

sub-filter

Beschrijving

Meetnet

Kwaliteit

Brongegevens voor waterkwaliteit meetlocaties
afkomstig uit de onderliggende databases
Brongegevens voor waterkwantiteit meetlocaties
afkomstig uit de onderliggende databases
Brongegevens voor meteorologische meetstations
afkomstig uit de onderliggende databases
Complete set aan AqMaD z-scores afkomstig uit
het AqMad model
EKR-scores afkomstig uit QBWat voor de KRWwaterlichamen
EKR-scores afkomstig uit het KRW-portaal voor
de KRW-waterlichamen
Brongegevens van meetlocaties die aan een Aan/Afvoer gebied gekoppeld zijn die als invoer voor
de water- en stoffenbalans worden gebruikt
Complete set tijdreeksen die als invoer voor de
water- en stoffenbalans worden gebruikt. Naast
de tijdreeksen worden ook gebiedsinstellingen
voor de wate- en stoffenrbalans klaargezet, welke
in het ´Simulatie Parameters´-scherm te vinden
zijn.
Resultaten van de Waterbalans module (dag,geaggregeerde maand- en meerjarige jaar- en
zomergemiddelde waardes)
Brongegevens van meetlocaties die aan een Aan/Afvoer gebied gekoppeld zijn voor 1e ESF
(Fosfaat en AqMaD z-scores)
Invoer gegevens en resultaten voor het PCLake-

Kwantiteit
Meteorologie
Aqmad1
KRW
Waterlichamen

EKR Score
EKR Oordeel

Aan-/afvoer
Gebieden

Waterbalans

Brondata

Waterbalans Invoer

Resultaat

ESF1

Brondata

PC-Lake/PC-Ditch
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Filter

sub-filter

Beschrijving

Resultaat

ESF2

Brondata

Uitzicht
Resultaat

ESF3

Brondata

Resultaat

en PCDitch-metamodel
Resultaten van de berekende stoplichten en
status voor de 1e ESF hoofd- en ondersteunende
criteria
Brongegevens van meetlocaties die aan een Aan/Afvoer gebied gekoppeld zijn voor 2e ESF
(Extinctie, Chlorofyl-A, Zicht)
Resultaten van de Uitzicht berekening
Resultaten van de berekende stoplichten en
status voor de 2e ESF hoofd- en ondersteunende
criteria
Brongegevens van meetlocaties die aan een Aan/Afvoer gebied gekoppeld zijn voor 3e ESF
(Bodem P-totaal, bodemvocht Fosfaat en
Organisch stofgehalte)
Resultaten van de berekende stoplichten en
status voor de 3e ESF hoofd- en ondersteunende
criteria

1

De zichtbaarheid van AqMad locaties hangt af van de zoomextent; Alle AqMad locaties
worden pas zichtbaar als er voldoende is ingezoomd.

4.4

Data Import
Table 4.3 geeft een overzicht van alle externe data imports die in het KRW-VSS worden
gebruikt.
Table 4.3

Data bronnen

Bron

Beschrijving

Import folder

Ecolims

Database met water kwaliteit en
ecologische gegevens
Z-scores berekend met het AqMaD
model, waaronder P en PO4 zscores voor waterplanten
Database met hydrologische en
water kwaliteits tijdreeksen
Databestanden met EKR-scores
afkomstig van QBWat
Databestanden met EKR-scores
afkomstig van het KRW-portaal
Databestanden met ruimtelijke
trackreeksen (meetlocaties met
variabele X- en Y-coördinaten die
aan een gebied toebehoren) voor
Ptotaal bodem en PO4 bodemvocht
Databestanden met ruimtelijke
trackreeksen (meetlocaties met
variabele X- en Y-coördinaten die

\Import\Ecolims

Aqmad

FEWS
EKR_Score
EKR_Oordeel
TrackreeksenP

TrackreeksenOSTOF
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Bron

TrackreeksenWATDTE

Generieke nieuw toe te
voegen bestanden

Waterschap specifieke
importbestanden welke
een bepaalde mapping
vereisen

Beschrijving

Import folder

aan een gebied toebehoren) voor
organisch stofgehalte
Databestanden met ruimtelijke
trackreeksen (meetlocaties met
variabele X- en Y-coördinaten die
aan een gebied toebehoren) voor
waterdiepte
Data bestanden in CSV of PIXML
formaat welke aan specifieke eisen
moeten voldoen, omdat bij de
import
geen mapping wordt
gebruikt
Databestanden met meetgegevens
welke niet via de generieke import
geïmporteerd kunnen worden

\Import\trackRecordsWATDTE

ftp.lizardsystem.nl\

-

Let op: De specifieke imports zijn geconfigureerd voor databestanden die afwijken van de
standaard bijvoorbeeld omdat er een parameter mapping noodzakelijk is en zullen dus ook
verschillen per waterschap verschillen. Op termijn zullen deze afwijkende import types uit het
KRW-VSS verdwijnen.
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5 KRW-VSS Workflows
5.1

Overzicht
In Table 5.11 staan alle workflows in het KRW-VSS weergegeven. Als een workflow
gemarkeerd is als zichtbaar, is deze workflow te zien in de Manual Forecast Display.
Table 5.1

Workflows in FEWS KRW-VSS.

Workflow
Import_Data
Import_Webservices
Berekenen_Waterbalans
Berekenen_ESF1

Zichbaar
True
True
True
True

Berekenen_ESF2

True

Berekenen_ESF3

True

Import_Configuratie

True

UpdateUMAquoSchemas

True

Waterbalans_3201

True

Berekenen_ESF1_3201

True

Berekenen_ESF2_3201

True

Berekenen_ESF3_3201

True

Beschrijving
Importeert externe tijdreeksen die klaar staan in de import folders
Importeert externe tijdreeksen rechtstreeks uit externe databases
Berekent de water- en stoffenbalans
Berekent de ecologische sleutelfactor ‘Productiviteit water’ met
behulp van een water- en stoffenbalans module en PC-Lake/PCDitch en vertaalt de uitkomst naar stoplichten
Berekent de ecologische sleutelfactor ‘Licht’ met behulp van
extinctie en doorzicht gegevens en vertaalt de uitkomst naar
stoplichten
Berekent de ecologische sleutelfactor ‘Productiviteit bodem’ met
behulp van een water- en stoffenbalans module en waterbodem
gegevens en vertaalt de uitkomst naar stoplichten
Importeer gevalideerde configuratie welke is klaargezet in de
kennisapplicatie
Synchronisatie met de laatste UMAquo schemas, welke gebruikt
worden bij het importeren van databestanden in UMAquo formaat.
Berekenen_Waterbalans voor het gebied met GAFIDENT 3201 met
aangepaste, niet gevalideerde, gebiedsinstellingen (“Simulatie
Parameters”) zoals gedefinieerd in het modifierscherm
Berekent de ecologische sleutelfactor ‘Productiviteit water’ met
behulp van een water- en stoffenbalans module en PC-Lake/PCDitch en vertaalt de uitkomst naar stoplichten voor het gebied met
GAFIDENT
3201
met
aangepaste,
niet
gevalideerde,
gebiedsinstellingen (“Simulatie Parameters”) zoals gedefinieerd in
het modifierscherm
Berekent de ecologische sleutelfactor ‘Licht’ met behulp van
extinctie en doorzicht gegevens en vertaalt de uitkomst naar
stoplichten voor het gebied met GAFIDENT 3201 met aangepaste,
niet gevalideerde, gebiedsinstellingen (“Simulatie Parameters”)
zoals gedefinieerd in het modifierscherm
Berekent de ecologische sleutelfactor ‘Productiviteit bodem’ met
behulp van een water- en stoffenbalans module en waterbodem
gegevens en vertaalt de uitkomst naar stoplichten voor het gebied
met GAFIDENT 3201 met aangepaste, niet gevalideerde,
gebiedsinstellingen (“Simulatie Parameters”) zoals gedefinieerd in
het modifierscherm

Let op: In Table 5.1 staat gebied met GAFIDENT 3201 genoemd als voorbeeld, voor alle
gebieden welke in het KRW-VSS geconfigureerd zijn, zijn de betreffende Workflows
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aanwezig; dit geldt ook voor de ModuleInstances welke in deze Workflows aangeroepen
worden.

Figure 5.1 Screenshot van de workflow navigator in FEWS KRW-VSS

In de volgende paragrafen, wordt elke ‘workflow’ in detail besproken.
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5.2

Workflow Import Data
Table 5.2

Generieke import ‘module instances’ in de workflow Import_Data

Module instance

Beschrijving

Import_Aqmad (import)

Import van AqMaD scores.

Import_Ecolims (import)

Import van tijdreeksen vanuit de Ecolims database.

Import_FEWS (import)

Import van tijdreeksen vanuit de FEWS database.

Import_EKR_Score (import)

Import van EKR-scores; bron QBWat.

Import_EKR_Oordeel (import)

Import van EKR-scores; bron KRW-Portaal.

Import_TrackRecordsP
(import)
Import_TrackRecordsOSTOF
(import)
Import_TrackRecordsWATDTE
(import)
Import_generalCSV (import)

Import van ruimtelijke track-reeksen Ptotaal bodem en PO4 bodemvocht.

Import_generalPIXML (import)

Import van ruimtelijke track-reeksen organisch stofgehalte (OSTOF).
Import van ruimtelijke track-reeksen waterdiepte (WATDTE).
Import van generiek aangeleverde tijdreeksen (CSV-formaat) vanuit een
ftp folder.
Import van generiek aangeleverde tijdreeksen (piXML-formaat) vanuit een
ftp folder.

Naast de in Table 5.2 benoemde generiek opgezette imports zijn er een aantal waterschap
specifieke imports geconfigureerd om tijdreeksen te kunnen importeren die in een afwijkend
formaat hebben. Deze zullen op termijn verdwijnen als de gegevens volgens de UMAquo
standaard aangeleverd worden en met behulp van de Import_generalCSV of
Import_generalPIXML geimporteerd kunnen worden.
In Table 5.3 staan de waterschap specifieke import modules benoemd.
Table 5.3

Generieke import ‘module instances’ in de workflow Import_Data

Module instance

Beschrijving

Waterschap

Import_METEO(import)

Import van meteorologische tijdreeksen, neerslag en
verdamping welke een parameter ID mapping vereisen.
Import van kwaliteits tijdreeksen, welke een parameter ID
mapping vereisen.
Import van waterdiepte tijdreeksen, welke een parameter ID
mapping vereisen en een afwijkend CSV formaat heeft.
Import van kwaliteit tijdreeksen uit de Eclolims database via
een webservice
Import van kwantiteit tijdreeksen uit de FEWS database via
een webservice

Rijnland

Import_KWALITEIT
(import)
Import_WATDTE
(import)
Import_Ecolims
(import)
Import_FEWS_Service
(import)
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5.2.1

Import_Aqmad
Deze import module importeert data uit de Aqmad import folder. Vanuit deze folder worden
door AqMaD berekende scores ingelezen vanuit CSV-bestanden. De kolommen in het invoer
bestand staan benoemd in Table 5.4.
Table 5.4

5.2.2

Kolommen zoals gedefinieerd in het Aqmad invoer CSV-bestand.

Kolom

Type

DateTime
Locatie
Parameter
Value

dateTimeColumn;
locationColumn
parameterColumn
valueColumn

pattern=" dd/MM/yyyy"/>

Import_Ecolims
Deze import module importeert data uit de EcoLIMS database via een webservices. Het
uitgangspunt is dat alle gegevens via UM-aquo formaten uitgewisseld worden en gebruik
maken van de Aquo domeintabellen. Meer over de Ecolims webservice is te vinden in de
Appendix. Momenteel maakt alleen HHNK gebruik van deze import.

5.2.3

Import_EKR_Score en Import_EKR_Oordeel
Deze import module importeert EKR-scores in het UM Aquo formaat vanuit de folder
EKR_Score (bron: QBWat) en EKR_Oordeel (bron: KRW-portaal) met behulp van UMAquo
schemas welke worden gesynchroniseert met de workflow ‘UpdateUMAquoSchemas’.

5.2.4

Import_FEWS
Deze import module importeert data uit de FEWS import folder, in het PI-XML formaat. Hierin
staan hydrologische en water kwaliteit tijdseries klaar uit de onderliggende FEWS databases.
Momenteel maakt alleen Waternet gebruik van deze import.

5.2.5

Import_FEWS_Service
Deze import module importeert data uit de FEWS database via een webservice. De
webservice maakt gebruik van het UM-Aquo XML formaat. Meer over de FEWS webservice
is te vinden in de Appendix. Momenteel maakt alleen HHNK gebruik van deze import.

5.2.6

Import_TrackRecordsP, Import_TrackRecordsOSTOF, Import_TrackRecordsWATDTE
Deze import module importeert ruimtelijke trackreeksen, dit zijn meerdere locaties, welke
kunnen variëren in de tijd (bij een volgende meetcampagne), die aan een Aan-/Afvoergebied
gekoppeld zijn en van elkaar onderscheiden worden op basis van X- en Y-coordinaten. Er zijn
momenteel 3 type track imports geconfigureerd.
Vanuit de TrackRecordsP folder worden CSV-bestanden met trackreeks-data voor P-totaal in
de bodem (Ptot.bodem) en PO4 in bodemvocht (PO4.bodem) ingelezen. De kolommen van
dit invoer bestand staan benoemd in
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Table 5.5. Ptot.bodem en PO4.bodem dienen als 1 trackreeks te worden geïmporteerd omdat
deze in het berekenen van ESF3 nodig zijn op een identieke locatie- en tijd-reeks.
Table 5.5

Kolommen zoals gedefinieerd in het Trackrecord invoer CSV-bestand.

Kolom

Type

DATETIME
GEB_CODE

dateTimeColumn; pattern=" dd/ MM/yyyy HH:mm:ss"/>
locationColumn,
code van het gebied (GAFIDENT) waaronder de metingen vallen
valueColumn waarin X-coordinaat is gegeven
valueColumn waarin Y-coordinaat is gegeven
valueColumn
valueColumn

X
Y
Ptot
PO4

Vanuit de TrackRecordsOSTOF folder worden CSV-bestanden met trackreeks-data voor
Organisch stofgehalte (OSTOF) ingelezen. De kolommen van dit invoer bestand staan
benoemd in Table 5.6.
Table 5.6

Kolommen zoals gedefinieerd in het Trackrecord invoer CSV-bestand.

Kolom

Type

DATETIME
GEB_CODE

dateTimeColumn; pattern=" dd/ MM/yyyy HH:mm:ss"/>
locationColumn,
code van het gebied (GAFIDENT) waaronder de metingen vallen
valueColumn waarin X-coordinaat is gegeven
valueColumn waarin Y-coordinaat is gegeven
valueColumn

X
Y
OSTOF

Vanuit de TrackRecordsWATDTE folder worden CSV-bestanden met trackreeks-data voor
waterdiepte (WATDTE) ingelezen. De kolommen van dit invoer bestand staan benoemd in
Table 5.7.
Table 5.7

Kolom

Type

DATETIME
GEB_CODE

dateTimeColumn; pattern=" dd/ MM/yyyy HH:mm:ss"/>
locationColumn,
code van het gebied (GAFIDENT) waaronder de metingen vallen
valueColumn waarin X-coordinaat is gegeven
valueColumn waarin Y-coordinaat is gegeven
valueColumn

X
Y
WATDTE

5.2.7

Kolommen zoals gedefinieerd in het Trackrecord invoer CSV-bestand.

Import_generalCSV en Import_generalPIXML
Deze import module importeert door de gebruiker zelf klaar te zetten databestanden welke
binnen het VSS voor analyse gebruikt kunnen worden. Deze generieke import dient volgens
onderstaande procedure plaats te vinden:
Klaarzetten en importeren van generieke CSV of FEWS PI-XML data-bestand
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Voor het importeren van nieuw toe te voegen tijdreeksen aan het KRW-VSS dienen de CSVof piXML-bestanden klaargezet te worden op een FTP-site. De gegevens van de ftp zijn,
waarin per waterschap een folder is aangemaakt die de subfolders PIXML en CSV bevat:
FTP voor data uitwisseling bij N&S
x ftp.lizardsystem.nl
x user: krwvss
x pass: TWv5&ytp
Als het bestand klaar is gezet in de juiste folder kan de reguliere Import Data workflow
gebruikt worden om de zojuist klaargezette data handmatig te importeren. De klaargezette
data moet wel aan een paar voorwaarden voldoen:
x

x

Table 5.8

5.2.8

omdat er geen mapping van parameters en locaties plaatsvindt, moeten de
aangeleverde locaties en parameters bekend zijn in het FEWS-VSS. Zie voor de
gebruikte parameters Appendix C.1. De gebruikte locaties verschillen per KRW-VSS
applicatie.
Het CSV bestand type dient overeen te komen met de specificaties zoals beschreven
in Table 5.8.
Kolommen zoals gedefinieerd in het generieke invoer CSV-bestand.

Kolom

Type

LOC_CODE
DATETIME
PAR_CODE
WAARDE

locationColumn
dateTimeColumn;
parameterColumn
valueColumn

pattern=" dd/MM/ yyyy HH:mm"/>

Waterschap specifieke import
Deze waterschap specifieke import modules zijn geconfigureerd voor afwijkende
bestandsformaten en/of bestanden waarvoor een parameter Id mapping nodig is, zie
parameterlijst in Appendix C.1. voor de gebruikte mapping. Op termijn, als de gegevens
UMAquo conform worden aangeleverd kunnen deze import modules uit het KRW-VSS
verwijderd worden.

5.3

Workflow Bereken waterbalans
Table 5.9

‘module instances’ in de workflow Bereken_Waterbalans

Module instance

Beschrijving

Waterbalans_Processing
(transformation)

Waterbalans_GEBIED
(General Adapter)

Het equidistant maken van invoer tijdreeksen en ruimtelijke interpolatie naar
aan/-afvoergebieden. Het koppelen van meetreeksen aan de
aanafvoergebieden, en het genereren van tijdreeksen met behulp van
constante waardes.
Met behulp van de water- en stoffenbalans module wordt de actuele P- en Nbelasting in ieder aan-/afvoergebied berekend.

Waterbalans_Aggregatie
(transformation)

Aggregatie van de waterbalans model uitvoer naar tijdreeksen voor
presentatie in de grafieken.
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5.3.1

Waterbalans_Processing
Met behulp van deze taak worden gemeten neerslag getransformeerd van een nonequidistante tijdreeks naar een equidistante dag-tijdreeks. De resulterende tijdreeksen voor
de beschikbare neerslag meetstations worden met behulp van een InterpolationSpatial, type
ClosestDistance, ruimtelijk geinterpoleerd naar de aan/-afvoergebieden op basis van het
dichtstbijgelegen station.
Verder worden er verschillende tijdreeksen aangemaakt op basis van constante waardes
welke in de configuratie zijn opgegeven, de instellingen per gebied zijn te bekijken in het
‘Simulatie Parameters’-scherm onder de knop Waterbalans. Dit scherm bevat 3 tabbladen,
‘Gebied’ waarin de gebiedskenmerken zijn weergegeven, ‘Bakje (deelaanvoer)’ waarin de
kenmerken
van
deelgebieden
(bijv.
verhard-,
stedelijken
onverhard(gedraineerd/ongedraineerd) gebied) zijn weergegeven, en ‘Kunstwerk gemaal’ waarin de
instellingen van de aanwezige kunstwerken en gemalen zijn weergegeven. In Figure 5.2 is
het ‘Simulatie Parameters’-scherm weergegeven waarin de gebieds instellingen voor het
geselecteerde gebied weergegeven staan.

Figure 5.2 Screenshot van de Waterbalans ‘Simulatie Parameters’-scherm in FEWS KRW-VSS, waarin tabblad
‘Kunstwerk gemaal’ is geopend.

Voor kwel, wegzijging, en waterstand kan naast een vaste waarde een tijdreeks worden
opgegeven. Dit geldt ook voor oppervlakte-afstroming, grondwater-uitstroom, overstort
(bakje (deelaanvoer)) en debieten (kunstwerk gemaal). Voor chloride wordt een vaste
waarde gebruikt. Uit de waterstand (of vaste waarde streefpeil) wordt met de opgegeven
marge t.o.v. streefpeil een boven en onder waterstand berekend. Er worden in totaal drie
waterstanden naar de Waterbalans Module geexporteerd, onder, boven en gemiddelde
waterstand.
5.3.2

Waterbalans_GEBIED
Deze taak is een zogenaamde FEWS General Adapter (GA) run, welke het externe
Waterbalans model aanroept. Voor elk gebied waarvoor in het VSS een configuratie klaar
staat is een aparte workflow beschikbaar. De Waterbalans_GEBIED GA stuurt het externe
water- en stoffenbalans model (ontwikkeld door Nelen&Schuurmans) aan voor het aan/afvoergebied waarvoor gekozen is. De GA exporteert tijdseries (Tijdreeksen.xml) en
parameter waardes (Parameters.xml) vanuit de FEWS database naar de
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Modules\Waterbalans\input folder, samen met specifieke model instellingen (Run.xml) nodig
om het model aan te sturen. Deze bestanden worden door het water- en stoffenbalans
model opgepikt, waarna het model met behulp van een executeActivity wordt aangeroepen
vanuit de GA. Het model zet de uitvoer vervolgens in de Modules\Waterbalans\output folder,
deze bevat de verschillende onderdelen van de hydrologische waterbalans evenals drie
tijdreeksen P-belasting, N-belasting en SO4 belasting. Nadat het model alle uitvoer heeft
weggeschreven worden de tijdseries (waterbalance-graph.xml) geimporteerd in KRW-VSS
database.

Figure 5.3 Viewer Water- en Stoffenbalans Module

Bij het aanroepen van de waterbalans module worden er in feite twee scenario’s
doorgerekend; een scenario met en een scenario zonder sluitfout. Het scenario met sluitfout
is gebaseerd op gemeten inlaat/uitlaat en bedoeld voor specialisten. Voor beide scenario’s
zijn voorgedefinieerde grafieken opgezet.
Alle tijdreeksen die door de waterbalans module worden weggeschreven zijn dag tijdreeksen
voor het betreffende aanafvoergebied en de in- en uitlaten. De tijdreeksen die in de
waterbalans grafieken zichtbaar zijn, bevatten over het algemeen bewerkte tijdreeksen. Deze
bewerkingen worden uitgevoerd in de module instance Waterbalans_Aggregatie en zullen in
het volgende hoofdstuk besproken worden.
5.3.3

Waterbalans_Aggregatie
De uitvoer tijdstap van de water- en stoffenbalans model is in dagen. In de
Waterbalans_Aggregatie module instance worden deze resultaten geaggregeerd tot
maandtotalen (voor de visualisatie in de waterbalans grafiek), meerjarige (4 jaar) zomer en
jaar gemiddelden, welke worden gebruikt voor de berekening van het eerste ESF
hoofdstoplicht. Daarnaast worden er in deze moduleInstance een aantal taken
(transformaties) uitgevoerd:
x
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Berekening P-belasting per gebied uit verschillende posten (Neerslag, Verhard, Riool,
Afstroming, Uitspoeling, Kwel, Peilhandhaving, Inlaat, Gedraineerd), zowel minimum,
increment als gemiddelde (minimum + 0.5*increment)
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Berekening N-belasting (idem P-belasting)
Berekening SO4-belasting (idem P-belasting)
Sommatie van Afstroming voor de kunstwerken/gemalen (P-, N- en SO4-belastingen)
Sommatie van Peilhandhaving voor de kunstwerken/gemalen (P-, N- en SO4belastingen)
Berekening van de NP-ratio
Sommatie van debiet voor de kunstwerken/gemalen (gemeten In- en Uitlaat,
berekend In- en Uitlaat)
Berekening cumulatief debiet voor de kunstwerken/gemalen (gemeten In- en Uitlaat,
berekend In- en Uitlaat)
Aggregatie van waterbalans-posten (delta-berging, Inlaat, Uitlaat, Sluitfout, Riool,
Verhard, Gedraineerd, Afstroming, Uitspoeling, Kwel, Neerslag, Verdamping,
Wegzijging, Intrek); zie Figure 5.4
Berekening Hydraulische belasting (mm/d) uit de ‘positieve’ posten (in m 3/d)
Neerslag, Inlaat, Riool, Verhard, Gedraineerd, Afstroming, Uitspoeling, Kwel, de
Sluitfout (indien de sluitfout een positieve waarde heeft) en het wateroppervlak (m 2)
welke is opgegeven in ‘SimulatieParameters-scherm > ESF1’
Berekening van de Hydraulische belasting bij een verblijftijd van 3 en 20 dagen.

Figure 5.4 Grafiek van de geaggregeerde uitvoer (waterbalans-posten) van de Waterbalans Module
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Figure 5.5 Grafiek van de fractieverdeling uitvoer (waterbalans-posten) van de Waterbalans Module

5.4

Workflow Bereken ESF1
Table 5.10 ‘module instances’ in de workflow Bereken_ESF1

5.4.1

Module instance

Beschrijving

ESF1_Bewerkingen
(transformation)

x Het toekennen van non-equidistante AqMaD scores aan een jaar tijdreeks
en het berekenen van de P.score.norm met behulp van de P-norm en de
Zomer Mediaan P-concentratie
x De kritische P- en N-belasting wordt met behulp van het PC-Lake en PCDitch metamodel berekend voor drie sediment types.
x Aan ieder waterlichaam wordt een stoplichtcode toegekend op basis van
de verhouding tussen de actuele en kritische N- of P-belasting, afhankelijk
van de verblijftijd en NP-ratio. Dit wordt berekend voor het meerjarig (4
jaar) zomer- en jaar-gemiddelde.
x Aan ieder waterlichaam wordt een stoplichtcode toegekend op basis van
de zomer mediaan P concentratie ten op zichte van de P-norm.
x Aan ieder waterlichaam wordt een stoplichtcode toegekend op basis van
de P-score en PO4-score welke berekend is met behulp van AqMaD.
x De ‘status’ van de eerste ESF wordt bepaald aan de hand van de deelstoplichten a t/m c.

ESF1_Bewerkingen
In deze transformatie module vinden alle bewerkingen plaats die leiden tot berekening van
het hoofd- en de twee ondersteunde-stoplichten van de 1e Ecologische Sleutel Factor
“Productiviteit water”. Onderdeel hiervan zijn de metamodellen PC-Lake en PC-Ditch welke in
deze paragraaf staan beschreven.

5.4.2

Meetdata processing
In deze taak worden allereerst de tijdreeksen behorende bij verschillende meetlocaties
getransformeerd naar de mediaan voor de zomer periode (P-concentratie), en de meetlocatie
geselecteerd die representatief is voor het aan-/afvoergebied (bijv. meetlocatie “SAP044”
voor gebied met GAFIDENT “3201”) voor de tijdreeksen P-concentratie.
Alvorens het daadwerkelijk berekenen van de eerste ESF wordt in ESF1 bewerkingen de Pnorm vertaald naar een tijdreeks en vervolgens gecombineerd met de zomer mediaan P-
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concentratie voor het berekenen van de P.score.norm (P-concentratie versus P-norm) welke
gebruikt wordt voor het bereken van het ondersteunend stoplicht ‘P-concentratie versus norm’
(ESF1b). Ook wordt de geïmporteerde non-equidistante AqMaD P- en PO4-score
getransformeerd naar een jaartijdreeks welke gebruikt wordt voor het bereken van het
ondersteunend stoplicht ‘P-knelpunten AqMad’ (ESF1c).
In deze transformatieSet wordt tenslotte de verblijftijd en NPRatio berekend die als invoer
dienen voor het Hoofdstoplicht (ESF1a).
NPRatio= NBelasting / PBelasting
Verblijftijd= Diepte / (Debiet / 1000)
Waterdiepte
De (water)diepte (WATHTE) die voor ESF1 gebruikt wordt is opgegeven als gebiedskenmerk
in de zogenoemde ´modifier-schermen´, te vinden onder de knop “Simulatie Parameters”. In
tabblad ESF1 is deze instelling te wijzigen, let op dat een aanpassing van de
gebiedskenmerken pas wordt verwerkt nadat alle validatiestappen, beschreven in Appendix
B.5 worden uitgevoerd. De gemiddelde waterdiepte wordt ook berekend uit een trackreeks,
indien beschikbaar voor het gebied. Deze kan opgevraagd worden in het “Ruimtelijk Scherm”
, na selectie van de kaartlaag ‘water diepte (gemiddeld)’ en waarin de waarde bekeken
kan worden in de tooltip door met de cursor over de meetlocatie of gebiedsvlak te bewegen.
Indien wenselijk, kan dit berekende gemiddelde (representatief voor de kaartlaag WATHTE in
de folder ´TrackRecords´) vervolgens onder het tabblad “Simulatie Parameters” handmatig
ingevoerd worden.
Debiet
Het (gemiddeld) debiet wordt berekend met behulp van de Waterbalans-module
(hydraulische belasting in mm/d), maar afhankelijk van de instellingen in het Simulatie
Parameter scherm > ESF1 kan ook gebruik gemaakt worden van een vaste opgegeven
waarde.
5.4.2.1

PCLake
Deze transformatie reeks voert de PCLake (Metamodel PCLake Neuraal Netwerk v0.1 beta)
berekening uit evenals enkele nabewerkingen.
Table 5.11

Parameter
Diepte
Aandeel Moeras
Strijklengte
Debiet
Extinctie
Sedimenttype

Eenheid
M
2
2
m /m
M
mm/d
-

bereik
0.5-4m
0-2
~300-4000m
4-200 mm/d
0.25-2
klei =1, veen = 5, zand = 6

Aan de hand van een zestal parameters (tabel 1) wordt de kritische P- en N-belasting
uitgerekend. Dit gebeurt met behulp van de volgende vergelijkingen:
D = (Diepte - 1.786928) * (0.2 / 0.801227) + 1
M = (AandeelMoeras - 0.112454) * (0.2 / 0.331317) + 1
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S = (Strijklengte - 1464.130344) * (0.2 / 2135.478675) + 1
Q = (Debiet- 42.101943) * (0.2 / 44.251998) + 1
E = (Extinctie - 0.657166) * (0.2 / 0.380499 ) + 1
De uitkomsten hiervan worden vervolgens gebruikt in onderstaande generieke vergelijking die
per sediment type twee PCLake waardes (PCLake1SedY en PCLake2SedY) oplevert en
waarvoor constanten gegeven zijn in tabellen 2 t/m 7.
PCLakeXSedY = a0 + (a1*Db1* Mc1* Sd1* Qe1* Ef1) + (a2*Db2* Mc2* Sd2* Qe2* Ef2) + (a3*Db3*
Mc3* Sd3* Qe3* Ef3) + (a4*Db4* Mc4* Sd4* Qe4* Ef4) + (a5*Db5* Mc5* Sd5* Qe5* Ef5) + (a6*Db6* Mc6*
Sd6* Qe6* Ef6) + (a7*Db7* Mc7* Sd7* Qe7* Ef7)
Table 5.12 Sediment type 1, PCLake1

0
1
2
3
4
5
6
7

a
0.9067
-0.00618
0.005035
-0.59266
-0.02377
0.082983
0.16538
0.49623

b

c

d

e

f

8.3927
2.1925
2.0814
2.4015
-0.31908
-2.0853
2.3944

0.21586
-0.21099
-5.5461
-0.39138
-2.0768
0.26822
-5.4067

3.5231
-19.457
1.9944
1.6849
2.5077
-0.53038
1.9596

-1.1053
-2.1913
-1.9833
-10.484
-1.4805
1.0786
-1.7684

8.9234
2.3951
0.69827
1.1343
1.7717
-0.29245
0.51266

b

c

d

e

f

12.825
1.7157
11.603
-2.0857
-0.17262
-1.9933
-0.43129

0.44296
-0.22844
0.99325
-5.821
0.02238
-5.8968
-0.31691

3.8726
-0.14677
-6.9781
1.4495
-0.01411
1.4433
-25.124

-1.7617
0.18964
-2.0934
-10.326
0.058737
-10.431
-2.2178

14.18
-0.64702
12.55
0.50542
0.014885
0.50493
-0.61153

b

c

D

e

f

1.2181
1.1749
-0.1252
2.4372
3.3716
2.0865
7.0714

0.1908
-0.20873
0.19852
0.2607
0.37095
-7.6877
0.32725

1.0106
-15.131
1.1211
0.586
-0.00891
1.9182
2.6787

-0.73621
-1.7956
-0.28654
-0.82723
-0.8009
-7.6234
-0.42661

-0.41899
0.93784
-0.15168
-0.90324
-1.3627
0.71715
7.4437

b

c

D

e

f

2.125
11.306

-0.13121
-0.18649

2.1878
2.0914

-1.9584
-1.1453

-0.58745
12.86

Table 5.13 Sediment type 1, PCLake2

0
1
2
3
4
5
6
7

a
-5.4226
-0.00052
0.23997
0.000222
0.71822
6.1895
-0.73309
0.002993

Table 5.14 Sediment type 5, PCLake1

0
1
2
3
4
5
6
7

a
0.95763
-4.5185
0.019613
1.9774
3.6284
-1.0785
-0.04175
-0.01116

Table 5.15 Sediment type 5, PCLake2

0
1
2
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a
1.1021
1.673
-0.00134
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3
4
5
6
7

0.12408
-1.8881
0.00633
0.000425
-0.01086

-2.9962
1.9885
-1.7807
10.687
0.050467

0.24861
-0.16189
-0.96351
-0.35468
-8.9521

1.3157
2.1722
-15.96
-8.2694
-0.70947

0.76494
-1.9987
-5.203
-1.2535
-14.884

0.13236
-0.44454
-0.26179
11.967
0.21327

b

c

D

e

f

3.7972
-0.14405
0.0672
0.58834
8.7327
-3.3642
2.442

-0.08454
-9.5834
-0.0169
-0.08561
-0.08376
0.1064
0.003983

0.66818
0.61151
0.031564
-24.253
0.35584
0.05113
0.22365

-13.496
-6.6821
-0.13599
-1.4976
-0.57509
0.32548
-6.9813

3.5394
-0.19825
0.053158
0.33702
9.5285
0.15831
6.2808

Table 5.16 Sediment type 6, PCLake1

0
1
2
3
4
5
6
7

a
3.2348
-0.00358
-0.02206
-2.2647
0.003084
-0.00149
0.08962
0.00227
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Table 5.17 Sediment type 6, PCLake2

a
-2.3755
3.5052
-6.9E-05
0.01154
0.7624
-1.8635
-0.17177
1.1318

0
1
2
3
4
5
6
7

b

c

d

e

f

-0.23836
12.592
0.20006
1.0614
1.8258
0.35618
2.3415

-0.0231
0.051989
-0.13491
-3.3114
-3.7581
-2.7844
-3.8328

-0.00944
0.21119
-16.936
0.40683
0.36072
0.46462
0.3733

0.065622
-0.30926
-0.5379
-4.8134
-2.3643
-8.7291
-1.8526

-0.02006
13.239
-0.25015
-0.4616
-0.15309
-0.51102
-0.05022

Met behulp van onderstaande vergelijkingen worden per aan-/afvoergebied PCLake1 en
PCLake2 berekent, gegeven het sediment type:
PCLake1= 10^(( PCLake1SedY-1)*(0.627249/0.2)+0.434686)
PCLake2= 10^(( PCLake2SedY -1)*(0.776714/0.2)+0.102223)
De hoogste waarde wordt gebruikt als de kritische P-belasting voor het waterlichaam.
5.4.2.2

PC-Ditch
Deze transformatie voert de PCDitch berekening uit evenals enkele nabewerkingen, waarvan
de rekenstappen hieronder zijn beschreven.
Net als bij PC-Lake dienen Diepte, Debiet en Sedimenttype als invoer. Per sedimenttype
wordt een kritische P-belasting uitgerekend op basis van geschaalde diepte en debiet invoer
gegevens en met behulp van een aantal matrix-berekeningen:
P0H = Diepte/H.schaling
P0Q = Debiet/Q.schaling
De schalingsfactoren voor H en Q zijn respectievelijk 3 en 400.
De berekening die per sedimenttype (SedY) doorlopen moet worden op basis van matrices
A1, b1, A2, b2 staan hieronder uitgeschreven. In het onderschrift geeft het eerste cijfer (1 of
2) de kolom-nummer aan, R of het 2e getal staat voor de rij-nummer:
y11,R= P0H * A11,R + P0Q * A12,R + b11,R
x11,R= 2 / (1 + exp(-2 * y11,R)) -1
y21,R= x11,R * A21,1 + x11,2 * A22,1 + x11,3 * A23,1 + x11,4 * A24,1 + x11,5 * A25,1 + b21,R
x21,R= 2 / (1 + exp(-2 * y21,R)) -1
y3 =

x21,R * A31,1 + x21,2 * A32,1 + x21,3 * A33,1 + x21,4 * A34,1 + b31,R

PCDitch = y3_SedY * PKritisch.schaling
De schalingsfactor voor PKritisch is 40.
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De bijbehorende matrices per sedimenttype zijn hieronder weergegeven:
Table 5.18 Matrix A1, voor Sediment type 1, 5 en 6

Rij
1
2
3
4
5

Sediment type 1
Kolom 1
Kolom 2
-4.4698
4.4022
-17.357
9.6904
0.77603
-3.9156
5.7297
1.3038
0.80142 -0.36094

Sediment type 5
Kolom 1
Kolom 2
-2.7079
1.2861
29.922
-15.706
4.7811
-7.2447
-1.1745 -0.29984
-1.7141
-2.6163

Sediment type 6
Kolom 1
Kolom 2
14.404
-8.5895
-1.7948
1.1325
15.694
-8.9525
-0.93799
6.8237
0.21777 -0.82263

Table 5.19 Matrix b1, voor Sediment type 1, 5 en 6

Rij
1
2
3
4
5

Sediment type 5
Kolom 1
0.67131
-4.8774
-2.3884
-0.95323
-5.8139

Sediment type 1
Kolom 1
0.80251
3.7061
-1.0898
0.40162
0.83837

Sediment type 6
Kolom 1
-3.2073
-0.061424
-1.8777
1.9337
-0.38647

Table 5.20 Matrix A2, voor Sediment type 1

Rij
1
2
3
4

Kolom 1
-0.51414
-2.709
5.1979
-0.28125

Kolom 2
1.2857
3.0654
-7.8005
-0.155

Kolom 3
-11.037
-31.011
7.8708
2.2671

Kolom 4
-6.605
-41.208
6.7305
1.4402

Kolom 5
-7.1614
-7.1427
-41.574
4.1947

Kolom 4
-1.5336
0.77552
14.915
1.2843

Kolom 5
0.64896
2.487
-6.7963
-0.02169

Kolom 4
1.1796
0.87724
1.3513
3.4485

Kolom 5
3.5867
1.7973
3.3437
3.5072

Table 5.21 Matrix A2, voor Sediment type 5

Rij
1
2
3
4

Kolom 1
-7.3857
3.0749
-2.0875
7.4268

Kolom 2
-0.2168
1.1915
1.6625
-1.7308

Kolom 3
-4.1004
-3.3488
0.25045
2.1603

Table 5.22 Matrix A2, voor Sediment type 6

Rij
1
2
3
4

Kolom 1
-0.6935
0.6592
-1.2397
-2.7839

Kolom 2
1.881
-2.3484
1.4516
2.0704

Kolom 3
0.25805
-0.51425
2.3472
0.48681

Table 5.23 Matrix b2, voor Sediment type 1, 5 en 6

Rij
1
2
3
4

Sediment type 1
Kolom 1
0.29461
16.661
37.431
-1.8815

Sediment type 5
Kolom 1
-1.0176
-3.1453
5.289
-2.4946
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-1.2132
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Table 5.24 Matrix A3, voor Sediment type 1, 5 en 6

Rij
1

Rij
1

Rij
1

Kolom 1
-0.34601

Kolom 1
2.2033

Kolom 1
-1.4518

Kolom 2
0.074264

Sediment type 1
Kolom 3
Kolom 4
0.39477 -0.70915

Kolom 2
1.867

Sediment type 5
Kolom 3 Kolom 4
-0.23359
2.2071

Kolom 2
-0.18628

Sediment type 6
Kolom 3
Kolom 4
1.0873
1.65

Table 5.25 Matrix b3, voor Sediment type 1, 5 en 6

Rij
1

Sediment type 1
Kolom 1
0.057418

Sediment type 5
Kolom 1
2.1265

Sediment type 6
Kolom 1
1.5006

Afhankelijk van het watersysteem staat het gebiedskenmerk ‘USE_PCLAKE’ of true of
false.Dit bepaald of de kritische P-belasting berekend met behulp van PCLake of PCDitch
wordt gebruikt:
PKritisch= if(USE_PCLAKE equals 0 then PCDitch else if(PCLake1 > PCLake2,
PCLake1, PCLake2)) (mg/m2/dag)
Hieruit wordt de kritische N-belasting afgeleid volgens:
NKritisch= PKritisch*34 (mg/m 2/dag)
Na de berekening van de kritische belastingen worden ten slotte alle stoplichten voor de 1e
ESF berekend evenals de status van het 1e ESF, dat wil zeggen de betrouwbaarheid van het
ESF hoofdstoplicht.
5.4.2.3

HoofdStoplicht (ESF1a) - Zomer
Deze lookup transformatie kent stoplicht codering toe aan de hand van opzoek criteria.
Het stoplicht is groen (niet kritisch) indien aan één van onderstaande criteria wordt voldaan:
- Verblijftijd < 3
- NPRatio >= 20 en PBelasting < PKritisch
- Verblijftijd >= 20 dagen en NPRatio >= 7 en PBelasting < PKritisch
- 20 > Verblijftijd >= 3 en NPRatio >= 20 en PBelasting < PKritisch
- 20 > Verblijftijd >= 3 en 20 > NPRatio >= 7 en PBelasting < PKritisch
- 20 > Verblijftijd >= 3 en 20 > NPRatio >= 7 en NBelasting < NKritisch
- NPRatio < 7 en NBelasting < NKritisch
Het stoplicht is groen (wel kritisch) indien aan één van onderstaande criteria wordt voldaan:
- Verblijftijd > 3 en NPRatio >= 20 en PBelasting >= PKritisch
- Verblijftijd >= 20 dagen en NPRatio >= 7 en PBelasting >= PKritisch
- 20 > Verblijftijd >= 3 en NPRatio >= 20 en PBelasting >= PKritisch
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-

20 > Verblijftijd >= 3 en 20 > NPRatio >= 7 en NBelasting >= Nkritisch en PBelasting
>= PKritisch
Verblijftijd > 3 en NPRatio < 7 en NBelasting >= NKritisch

Waarbij de verblijftijd gegeven is in het aantal dagen. Bovenstaande criteria zijn hieronder
schematisch weergegeven in de beslistabel.
Voor de Pbelasting en Nbelasting wordt het meerjarig (voorgaande 4 jaar) zomer-gemiddelde
genomen om de stoplichtcode te berekenen.
Stoplichten:
1 – Groen (niet kritisch), 2 – Rood (kritisch)

Pbelastin
g

P- én
N-belasting
kritisch?

Figure 5.6 Beslistabel waarop ESF1a_HoofdStoplicht is gebaseerd
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5.4.2.4

Hoofd stoplicht (ESF1a) – Jaar
Deze transformatie is identiek aan de HoofdStoplicht (ESF1a) - Zomer transformatie, met het
verschil dat hier het meerjarig (voorgaande 4 jaar) jaar-gemiddelde van de Pbelasting en
Nbelasting wordt genomen om de stoplichtcode te berekenen. Afhankelijk van de instelling
‘Kies gemiddelde toepassing’ wordt het Hoofd stoplicht voor de zomer- of jaar-periode
bepaald. Het resultaat hiervan is te zien in het Ruimtelijk Scherm, zodat in één oogopslag een
goed overzicht van alle analyse gebieden te zien is zoals in Figure 5.7.

Figure 5.7 Ruimtelijk overzicht van de Hoofdstoplichten

5.4.2.5

Ondersteunend stoplicht ‘P-concentratie versus norm (ESF1b)
Deze lookup transformatie kent stoplicht codering toe aan de hand van opzoek criteria.
De norm kan per gebied verschillen, de gevalideerde norm kan bekeken worden in het
‘Simulatie Parameters’-scherm.

5.4.2.6

Ondersteunend stoplicht ‘P-knelpunten AqMad’ (ESF1c)
Deze lookup transformatie kent stoplicht codering toe aan de hand van opzoek criteria. Voor
de geïmporteerde Aqmad z-scores voor Ptot en PO4 van waterplanten wordt bepaald of de
waarde kritisch is (>1). Met behulp van de tooltip (verschijnt als de cursor op een locatie
wordt geplaatst) kan de score bekeken worden Figure 5.8.
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Figure 5.8 Ruimtelijk overzicht van locaties waarvoor Aqmad scores beschikbaar zijn.

5.4.2.7

Status bepaling 1e ESF
Deze lookup transformatie kent een status (indicatie van de betrouwbaarheid) toe voor de
eerste ESF aan de hand van opzoek criteria. De ondersteunende stoplichten worden hierin
meegenomen, en kent de volgende toekenning:
1, 2 of 3 sterren:
3 sterren: indien beide ondersteunende criteria hetzelfde resultaat hebben als het
hoofdcriterium én er geen handmatige opgaven zijn voor het hoofdcriterium (uitgezonderd de
keuzes in stap 1a, 1b en 1c)
1 ster: indien minimaal een van de ondersteunende criteria een afwijkend resultaat heeft én
er minimaal een handmatige opgave is voor het hoofdcriterium
2 sterren: alle andere situaties
De status is ook in het Ruimtelijk scherm te bekijken, zie Figure 5.9.
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Figure 5.9 Ruimtelijk overzicht van de status bepaling ESF’en

5.5

Workflow Bereken ESF2
Table 5.26 ‘module instances’ in de workflow Bereken_ESF2

5.5.1

Module instance

Beschrijving

ESF2_Bewerkingen
(transformation)

Dit ESF bestaat uit de volgende onderdelen
x Extinctie berekening (Uitzicht)
x Detritus berekening
x Extinctie fractie berekening
x Doorzicht/Diepte berekening
x Gemiddelde diepte berekening uit ‘track’-reeks
x De normen voor 1) het % licht op de bodem 2) doorzicht-diepte fractie 3)
het % locaties met voldoende licht op de bodem
x Aan ieder waterlichaam wordt een stoplichtcode toegekend op basis van
het percentage locaties dat voldoet aan de extinctie en doorzicht norm.
x Dit wordt berekend voor het meerjarig (4 jaar) zomer- en jaar-gemiddelde.
x De ‘status’ van de eerste ESF wordt bepaald aan de hand van de deelstoplichten a en b.

ESF2_Bewerkingen
In deze transformatie module vinden alle bewerkingen plaats die leiden tot berekening van
het hoofd- en ondersteunend-stoplicht van de 2e Ecologische Sleutel Factor “Licht”.
Onderdeel hiervan is de Uitzicht berekening welke parameter extinctie (E) berekend en
gebruikt wordt indien een gemeten extinctie tijdreeks geheel of voor een bepaalde periode
niet aanwezig is.
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5.5.1.1

Meetdata processing
In deze taak worden allereerst de brondata bewerkt opdat deze gebruikt kunnen worden voor
de berekening van de (ondersteunende-)stoplichten.
x Non-equidistante tijdreeksen worden geconverteerd naar equidistante tijdreeksen
x Voor GR (gloeirest) kan zowel een constante waarde worden gebruikt of een
gemeten tijdreeks worden opgegeven (instelling zichtbaar in het ‘Simulatie
Parameters’-scherm > ESF2)
x Voor DETR (detritus) wordt de non-equidistante gemeten tijdreeks ongezet naar een
equidistante tijdreeks door de previousTimestep methode te gebruiken oftewel een
meting op datum 18 april 2010 wordt voor een equidistante tijdreeks met een
maandelijkse tijdstap weggeschreven op 1 april en dus representatief voor
desbetreffende maand. Dit wordt gedaan zodat de gaten opgevuld worden met
behulp van een berekende DETR tijdreeks.
x Voor alle overige brondata tijdreeksen wordt een sample-block functie gebruikt (gaten
in een tijdreeks worden opgevuld door de laatst beschikbare waarde te extrapoleren)

5.5.1.2

Extinctie berekening
In deze taak wordt de extinctie berekend indien er geen extinctie metingen beschikbaar zijn.
Eerst worden er per locatie 4 meetreeksen klaargezet: Chlorophyl-a (CHLFa); extinctie bij
380nm (E.380, extinctie representatief voor de humusfractie); detritus (DETR) en gloeirest
(GR). Indien detritus niet als gemeten tijdreeks beschikbaar is wordt deze afgeleid uit
gloeirest (GR); zwevend stof (ZS) en chlorofyl-a (CHLFa) met volgende formule:
DETR= ZS-GR-( CHFLa*0.0625)
De extinctie wordt vervolgens berekend met de uitzicht formule:
E= a+b*E.380+c*CHLFa +d*GR +e*DETR
a= 0.627
b= 0.0498
c= 0.0209
d= 0.0253
e= 0.0490

(constante water)
(coëfficiënt absorptie humuszuren bij 380nm)
(coëfficiënt chlorofyl-a)
(coëfficiënt gloeirest)
(coëfficiënt detritus)

De vijf invoer coefficienten voor de uitzicht berekening kunnen worden overruled met een
expert value als deze door de analist is opgegeven. De berekende extinctie coefficient kan
met behulp van de waterdiepte worden gebruikt om per locatie het percentage licht op de
bodem te berekenen:
BodemLicht%= 100*exp(-ExtinctieCoef * WATDTE)
De berekende extinctie (Figure 5.10) en de verschillende fracties die eraan bijdragen (Figure
5.11) kunnen in grafieken gevisualiseerd worden.
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Figure 5.10 Berekende Extinctie met behulp van de Uitzicht methode voor locatie SAP010

Figure 5.11 Extinctie fracties voor locatie SAP010

Naast maandwaarden ter visualisatie wordt de extinctie ook als 4-jarig zomer- en
jaargemiddelde berekend voor het bepalen van de stoplichten.
5.5.1.3

Waterdiepte
De waterdiepte (WATDTE) die gebruikt wordt voor de berekening van de hoeveelheid licht op
de bodem is de gemiddelde waterdiepte van het gebied waarvoor de berekening wordt uit
gevoerd. Het hoofdcriterium ´extinctie´ wordt in de huidige VSS met behulp van een
representatieve extinctie tijdreeks en de gemiddelde waterdiepte berekend, dus voor 1
locaties. Deze waarde voor de gemiddelde waterdiepte is als gebiedskenmerk onderdeel van
de gebiedsconfiguratie en is weergegeven in het ´Simulatie Parameters´scherm > ESF1
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Indien er ook een waterdiepte trackreeks voor het gebied beschikbaar is kan de gemiddelde
waterdiepte ook in het ‘Ruimtelijk scherm’ bekeken worden (tooltip). Om deze diepte voor de
berekening te gebruiken dient de waarde handmatig via het ‘Simulatie Parameters’-scherm
ingevoerd te worden , zodat met behulp van een simulatie run een nieuwe lokale berekening
uitgevoerd kan worden.
Let op: pas als de validatie procedure wordt doorlopen (Appendix B.5) wordt een aanpassing
in het ‘Simulatie parameters’-scherm in de gevalideerde runs meegenomen.

Figure 5.12 Waterdiepte ´track´-reeks (links) voor Muyeveld, waaruit de gemiddelde waterdiepte is berekend
(rechts).

5.5.1.4

Doorzicht
Voor het ondersteunend criterium wordt gebruik gemaakt van doorzicht en diepte metingen.
Voor elke locatie wordt bepaald of de doorzicht/diepte ratio voldoet aan de norm ( >= 0.6).
Deze ratio wordt bepaald per maand voor de visualisatie in de grafiek en als 4-jarig zomer- en
jaargemiddelde berekend voor het bepalen van de stoplichten.
Net als voor het hoofdcriterium ´extinctie´ wordt voor het ondersteunend criterium ´doorzicht´
de berekening gedaan met dezelfde gemiddelde waterdiepte voor 1 locatie.

5.5.1.5

Stoplicht
Het hoofdstoplicht is groen (niet-kritisch) indien 70% of meer locaties voldoen aan het
hoofdcriterium (extinctie), en rood (kritisch) indien het aantal locaties lager ligt dan de norm.
Dezelfde norm van 70% voor het aantal locaties dat moet voldoen wordt ook gehanteerd voor
het ondersteunend criterium (doorzicht).

5.5.1.6

Status bepaling
De status voor ESF2 wordt bepaald als volgt
x 2 sterren indien: de score van het hoofdcriterium (Ja/Nee) overeen komt met het
ondersteunende criterium (Ja/Nee)
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x

5.6

1 ster indien: de score van het hoofdcriterium (Ja/Nee) afwijkt van het
ondersteunende criterium (Ja/Nee)

Workflow Bereken ESF3
Table 5.27 ‘module instances’ in de workflow Bereken_ESF3

5.6.1

Module instance

Beschrijving

ESF3_Bewerkingen
(transformation)

x SO4-belasting uit de waterbalans module wordt gebruikt voor de
berekening of de SO4-belasting kritisch is
x Trackreeksen OSTOF, Ptot, PO4 worden gebruikt voor de bepaling of
deze parameters voldoen aan de opgegeven normen
x De gehanteerde normen zijn voor 1) kritische SO4 belasting is 19 mg/l 2)
organisch stofgehalte 10% 3) P totaal bodem 1000 mg/kg (baggernut) 4)
PO4 bodemvocht 0.1 mg/l (baggernut)
x Aan ieder waterlichaam wordt een stoplichtcode toegekend op basis van
het percentage locaties dat voldoet aan P normen uit baggernut en of het
gebied voldoet aan de SO4-norm en OSTOF-norm
x Dit wordt berekend voor het meerjarig (4 jaar) zomer- en jaar-gemiddelde.
x De ‘status’ van de eerste ESF wordt bepaald aan de hand van of er een
tussenberekening handmatig is opgegeven.

ESF3_Bewerkingen
In deze transformatie module vinden alle bewerkingen plaats die leiden tot berekening van
het hoofdstoplicht van de 3e Ecologische Sleutel Factor “Productiviteit bodem”. Voor deze 3 e
ESF worden de volgende invoertijdreeksen gebruikt: organisch stofgehalte (OSTOF; %),
SO4-belasting (berekend met behulp van de water- en stoffenbalans module; mg/m2/dag), Ptotaal in de bodem (Ptot.bodem) en PO4 in bodemvocht (PO4.bodem).

5.6.1.1

Meetdata processing
In deze taak worden allereerst de brondata bewerkt opdat deze gebruikt kunnen worden
voor de berekening van het hoofdstoplicht en de onderliggende kritische parameters.
Er worden vier normen gebruikt: SO4-belasting, OSTOF, Ptot.bodem en PO4.bodem, deze
constantes worden vertaalt naar tijdreeksen.

5.6.1.2

Kritische SO4-belasting/OSTOF
Deze taak berekent de scores voor de SO4 en OSTOF criteria en voegt deze samen tot een
derde score.
De SO4-belasting is vanuit de water- en stoffenbalans beschikbaar als een reeks
dagwaarden. De dagwaarden worden geaggregeerd tot een zomer en een jaar
meerjaargemiddelde (laatste 4 jaar). De kritische SO4-belasting wordt bepaald door de 4jarige zomer- en jaargemiddelden van afvoer (evenals uit de waterbalans afkomstig) te
vermenigvuldigen met een SO4 concentratie van 19 mg/l. De gebruiker kan deze waarde
aanpassen met een handmatige overrule.
De meerjarige zomer (of jaar) SO4-belasting wordt een score van 0 (niet kritisch) toegekend
als die lager ligt dan de zomer (of jaar) kritische SO4-belasting, anders is de score 1
(kritisch).
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De OSTOF score berekening maakt gebruikt van OSTOF track-tijdreeksen. Een tracktijdreeks is een reeks metingen die elk op een verschillende locatie zijn gemeten. Eerst wordt
het gemiddelde van de track-tijdreeks berekend. Is deze boven de norm van 10% dan krijgt
het aan-/afvoergebied van deze track-tijdreeks een OSTOF score van 1 (kritisch), anders is
de score 0 (niet kritisch).
De SO4-belasting en OSTOF criteria worden samengevoegd door hun scores op te tellen. Dit
geeft 3 mogelijke resultaten:
x 0: beide criteria zijn niet kritisch
x 1: een van beide criteria is kritisch
x 2: beide criteria zijn kritisch
5.6.1.3

Kritische bodem P
Deze taak berekent de score van het bodem P criterium. Hiervoor worden track-tijdreeksen
van Ptot.bodem en PO4.bodem gebruikt. Een track-tijdreeks is een reeks metingen die elk op
een verschillende locatie zijn gemeten. Voor elke locatie in de twee reeksen wordt bepaald of
het boven of onder de norm ligt. De Ptot.bodem norm bedraagt is 1000 mg/kg en de
PO4.bodem norm is 0.1 mg/l. Vervolgens wordt er bepaald welk percentage van de locaties
aan beide normen voldoen.

Figure 5.13 PO4.bodem ´track´-reeks voor Muyeveld, waar de kleur aangeeft of een locatie boven of onder de
baggernut norm uitkomt.

Een aan-/afvoergebied waarvan minder dan 70% van de locaties voldoen krijgt als bodem P
score 1 (kritisch). Voldoen er 70% of meer locaties dan is de score 0 (niet kritisch).
5.6.1.4

Stoplicht
Deze transformatie gebruikt de uitvoer uit bovenstaande transformaties om stoplicht codering
toe te kennen aan een aan-/afvoergebied.
Het stoplicht is groen (niet kritisch, code 1) indien het gebied zowel voor SO4belasting/OSTOF als voor bodem P voldoet.
Het stoplicht is rood (kritisch, code 2) indien het gebied niet voldoet voor SO4belasting/OSTOF of voor bodem P.
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Het stoplicht is kleurloos (onbepaald, code 0) indien SO4-belasting, OSTOF of bodem P niet
berekend kan worden, bijvoorbeeld omwille van ontbrekende data.
De gebruiker kan in een simulatie run kiezen tussen om het zomer of het jaar stoplicht te
gebruiken door in het ‘Simulatie parameters’-scherm het veld ‘kies gemiddelde toepassing’ te
activeren of deactiveren. Standaard staat dit veld aangevinkt en wordt de jaargemiddelde
situatie doorgerekend.
5.6.1.5

5.7

Status bepaling
De status van ESF3 wordt enkel bepaald op basis van het wel of niet gebruiken van
handmatige overrules in de berekening van het stoplicht. De status krijgt code 3 (3 sterren)
indien er geen handmatige ´overrule´ is gebruikt voor één van de tussen resultaten. In alle
andere gevallen is de status 1 (1 ster).

Workflow Import_Configuratie
Met behulp van deze workflow, welke vanuit de ´Handmatige Taak´-scherm te starten is, kan
nieuwe door de kennis applicatie gevalideerde configuratie bestanden geïmporteerd en in de
FEWS centrale database geupload worden. Deze workflow is onderdeel van de procedure
om een gebiedsconfiguratie, welke kan worden aangemaakt na het draaien van een simulatie
run, te valideren (Appendix B.5).
Naast het importeren van de gevalideerde configuratie bestanden wordt de ontblobte
database, gebruikt om data tussen de analyse en kennis applicatie te delen, geupdate met
nieuwe locaties en parameters uit de geïmporteerde configuratie. Dit betreft vooral de locatie
relaties die in de dbf bestanden worden opgegeven.
De workflow Import_Configuratie bestaat uit 3 module instances die achtereenvolgens de
volgende taken uitvoeren:
1. ExternalConfigTableXML: Dit is een General Adapter module instance die gebruikt
wordt om een configuratie import bestand op de schijf te zetten waar de nieuw te
importeren dbf bestanden staan. Het bestand “WaternetConfig\mapLayerFiles.xml” wordt
in de folder welke gedefinieerd is in het global.properties bestand
IMPORT_CONFIG_FOLDER geplaatst. Zodoende zal de Configuratie Update alleen de
dbf bestanden als nieuwe maplayers importeren.
2. ConfiguratieUpdate: Dit is een FEWS module die configuratie bestanden kan importeren
in de FEWS database. Ook in dit configuratie bestand is een verwijzing naar een
global.properties element; IMPORT_SCRIPT_FOLDER. Dit is de folder waar het
mapLayerFiles.xml bestand staat.
3. ExternalConfigTablesUpdate: Dit is een FEWS module die aangepaste locatie relaties
upload naar de ontblobte database zodat de kennis applicatie deze ook kan gebruiken.

5.8

Workflow UpdateUMAquoSchemas
Deze workflow is periodiek gescheduled om de door Delft-FEWS gecachte UMAquo
schema’s van de Aquo Website te downloaden. De Delft-FEWS UMAquo import en export
functies maken gebruik van de UMAquo schema’s om te controleren of de gebruikte
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parameters in de import en export functies voorkomen in de domeintabellen. Deze
domeintabellen zijn opgeslagen in xsd schema’s en worden door Delft-FEWS gebruikt.
Na het draaien van deze workflow zal het “UmAquo_schemas.jar” bestand in de \bin folder
van FEWS worden vervangen door een nieuw bestand. Het “UmAquo_schemas.jar” bestand
is in feite een zip bestand welke geopend kan worden om de xsd schema’s te bekijken.

Figure 5.14 Inhoud van het UMAquo_schemas.jar bestand uit de FEWS \bin folder.

5.9

Interactief draaien van de Waterbalans en ESF’en (simulatie runs)
Naast het draaien van de Waterbalans, ESF1, ESF2 en ESF3, met de gevalideerde
gebiedsinstellingen zoals beschreven in voorgaande paragrafen kan er ook interactief met
de gebiedsspecifieke parameterisatie ‘gespeeld’ worden, zodat snel gekeken kan worden
wat een wijziging in de gebiedsinstellingen voor effect heeft. Zo kunnen constante waardes
worden aangepast, meetlocaties worden gewijzigd en alternatief een vaste waarde of
gemeten tijdreeks worden geselecteerd die in de berekening gebruikt wordt (Figure 5.15).
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Figure 5.15 Screenshot van de Simulatie Parameters scherm in FEWS KRW-VSS, waarin interactief een
representatieve locatie geselecteerd kan worden voor verschillende parameters (in het voorbeeld Chloride).
Aan de rechterkant (Plot Overview) is een overzicht van de Waterbalans gerelateerde grafieken te zien
welke automatisch worden ververst na een nieuwe simulatie run.

In het linker scherm (Interactief) kan een gebied worden geselecteerd en vervolgens een te
simuleren onderdeel (Waterbalans of een ESF). In het Simulatie parameters scherm staan
naast de (gebieds-)eigenschappen een kolom ‘aangepaste waarde’ en ‘originele waarde’
(Figure 5.16). De originele waarde kolom geeft de gebieds-instellingen weer zoals deze in
de gevalideerde run (welke 1 keer per dag gescheduled is) worden gebruikt, de aangepaste
waarde kolom is bij het openen van de ‘Simulatie parameters’-scherm identiek aan de
gevalideerde waarde kolom, echter in deze kolom kunnen wijzigingen aangebracht worden
(deze zijn eenvoudig te bekijken doordat verschillen met de originele waardes in blauw
worden weergegeven) die in een simulatie run worden meegenomen. Nadat de gebruiker de
juiste nieuwe instellingen heeft ingevoerd en deze heeft opgeslagen door het selecteren van
de knop ‘Opslaan’ kan een simulatie run gestart worden door in het ‘interactief’-venster de
knop ‘Re-run segment (F9)’
te selecteren. De resultaten verschijnen na het succesvol
eindigen van de taak in de ‘plot overview’-venster. Dit kan herhaald worden totdat de
gebruiker tevreden is over de gekozen instellingen. Deze instellingen kunnen pas
meegenomen worden in de dagelijkse gevalideerde run nadat hiervoor de validatie
procedure is gevolgd (zie hiervoor Appendix B.5).
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Figure 5.16 Screenshot van de Waterbalans ‘Simulatie Parameters’-scherm in FEWS KRW-VSS, waarin aan voor
de simulatie run (kolom ‘aangepaste waarde’) is aangegeven dat voor Wegzijging een tijdreeks beschikbaar
en gebruikt zal worden voor locatie ‘62150_Polderpeil_1’. In de gevalideerde run (kolom ‘originele waarde’)
is een vaste waarde (-4.3) voor wegzijging gebruikt

5.9.1

Gebruik van modifiers
De interactieve runs gebruiken modifiers, dat zijn de aangepaste gebied kenmerken voor de
waterbalans module en de ESF’en. Het is mogelijk om meerdere modifiers te definiëren voor
een gebied, deze zullen allen in de FEWS database opgeslagen worden. In het Simulatie
Parameters scherm is bovenaan een lijst met actieve modifiers zichtbaar voor het
geselecteerde gebied. Zolang deze modifiers in de database zitten worden ze gebruikt in de
simulatie berekeningen. De regel is dat de laatste aangemaakte modifier gebruikt zal worden.
Indien er bijvoorbeeld voor gebied 3201 twee waterbalans modifeirs aangemaakt zijn, zal de
laatste aangemaakte modifier gebruikt worden, zelfs al is in het scherm de eerst aangemaakt
modifier geselecteerd. Het is belangrijk om modifiers te verwijderen indien ze niet meer
gebruikt worden, of inactief gemaakt. Dit kan met de twee check boxes in de lijst met
modifiers.
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6

Export van gegevens vanuit KRW-VSS

6.1

Export van tijdreeksen
De KRW-VSS analyse-applicatie biedt verschillende mogelijkheden om tijdreeksen te
exporteren, deze staan hieronder beschreven.

6.1.1

Export via filters en Time Series display
Het is in de KRW-VSS analyse-applicatie mogelijk om direct reeksen te exporteren vanuit de
FEWS Explorer via de filters. Om dit te doen dient men een of meerdere reeksen te
selecteren in de filters en vervolgens via het FEWS Explorer File menu de optie Export
TimeSeries te kiezen.

Figuur 6.1 Export Timeseries vanuit filter selectie

De geselecteerde reeksen kunnen nu worden geëxporteerd voor een op te geven periode. Na
het opgeven van de periode kan men het formaat kiezen waar naartoe geëxporteerd moet
worden. Geef vervolgens een bestandsnaam op en de folder waar de gegevens moeten
worden weggeschreven.

Bij het exporteren van de tijdreeksen via de filters of time series display worden de
geselecteerde reeksen geëxporteerd, er vindt dan geen id mapping of andere mapping
plaats. Het is mogelijk om in de Explorer configuratie toe te voegen die dit wel mogelijk
maakt.

Gebruikershandleiding voor KRW-VSS Analyse applicatie

55

1205387-000-ZWS-0016, 27 april 2012, concept

Zoals hierboven is beschreven is het mogelijk om bij het exporteren ook is mapping van de
locaties en parameters op te geven. Om dit te kunnen moet in de explorer configuratie
“Explorer.xml” een sectie worden toegevoegd, zie onderstaand figuur.

Figuur 6.2 Interactieve Export configuratie

Net als bij de filters kunnen ook vanuit de Time Series Display reeksen geëxporteerd worden.
Het is zodoende mogelijk om een aantal in de Tabel geselecteerde waarden te exporteren
naar een extern bestand. Om deze optie te gebruiken moet men op de rechter muisknop
klikken boven de tabel.

Figuur 6.3 Export configuratie vanuit Time Series Display
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6.1.2

Geconfigureerde Export van tijdreeksen
Naast de bovengenoemde export functionaliteit is het ook mogelijk om export functionaliteit te
configureren. Hierbij moet gedacht worden aan een export van tevoren gedefinieerde
tijdreeksen (parameter/locatie-combinaties) in een bepaalde uitvoer formaat, waarbij een
IdMapping gebruikt kan worden. De IdMapping wordt gebruikt om parameterId’s en locatieId’s
zoals bekend in de analyse-applicatie te vertalen naar Id’s zoals in het uitvoer bestand. Er zijn
in de huidige KRW-VSS geen geconfigureerde export-taken aanwezig, wel kan van
bovengenoemde standaard FEWS export-functionaliteit gebruik gemaakt worden, na het
uitbreiden van de configuratie.

6.2

Export van kaarten en figuren
Kaarten en figuren kunnen naar het Windows clipboard gekopieerd worden of opgeslagen als
*.png of *.pdf bestand. Om grafieken te exporteren moet de rechtermuisknop ingedrukt
worden boven een figuur om het pop-up menu te activeren. Vervolgens kan de figuur als
*.png, *.svg of *.pdf opgeslagen worden.

Figuur 6.4 Exporteren van grafieken
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Figuur 6.5 Exporteren van Kaarten

Het exporteren van kaarten kan op eenzelfde manier als het exporteren van grafieken.
Kaarten kunnen echter alleen als *.png plaatjes worden opgeslagen. Indien de informatie in
de kaart ook als ArcInfo Shape bestand geëxporteerd kan worden dan zal ook de Bewaar
frame as ESRI shape file actief worden.

Figuur 6.6
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A

ESF schema’s

A.1

Diagram eerste ESF

Workflow
schema ESF1

(XML)

Bron
Cl, Ptot, Ntot, Q,
WATHTE, Q.meting,
VERDPG,NEERSLG

NonEQ

(DBF)

Norm
P

meetlocaties
Aan/-afvoer
gebied
(DBF)

WB
Preproc.

Dag

Coeff.
WB

Aan/-afvoer
gebied

(DBF)

Dag

WB
Aggr.

Zomer (4jr-gem.)
Jaar (4jr-gem.)
Mnd (visualisatie)

ESF1
PcLake

P.belasting,
N.belasting,
NP-ratio,
Verblijftijd

zomer

Hoofd
Stoplicht
(lookup)

ESF
1a

(CSV)

Zomer

Water- en stoffen
Balans Module

P.kritisch,
N.kritisch

ESF1
Bew.

Coeff.
PcLake
PcDitch

AqMad
Ptot.z-score
PO4.z-score

NonEQ

ESF1
Bew.
ESF1
PcDitch

Zomer
P

Jaar

Mediaan

jaar

Onderst.
Stoplicht

ESF
1a

(lookup)

ESF
1b

Onderst.
Stoplicht

ESF
1c

(lookup)

ESF1
status
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A.2

Diagram tweede ESF

Workflow schema ESF2
k=0.254+
0.012*humus(E.380)+
0.011*chlorofyl-a+
0.063*gloeirest+
0.066*detritus

(XML)

Bron
GR, detritus,
CHLFa, E.380,

(XML/CSV)

Bron

NonEQ

Doorzicht
Diepte

(DBF)

Gemeten Extinctie

Coeff.
ESF2

meetlocaties
Bereken
Extinctie

meetlocaties

Aan/-afvoer
gebied

Aan/-afvoer
gebied

Bereken
Doorzicht/
Diepte

meetlocaties

Norm % licht

Extinctie
Coefficient
meetlocaties

Bereken
% licht

Norm 0.6

% licht

Bepaal
Aantal kritische
locaties

Aan/-afvoer
gebied

Hoofd
Stoplicht

ESF2
status

Maand
Zomer(4jaar)
Jaar (4jaar)

%licht op bodem
= 100*e (-k*z)

% bodem
Norm % bodem

A-2

meetlocaties

Z gemiddeld
Norm 0.6

Maand
5 parameters
Zomer(4jaar)
2 normen
Jaar (4jaar) Z gemiddeld

NonEQ

(lookup)

Bepaal
Aantal kritische
locaties

Zomer(4jaar) Aan/-afvoer
Jaar (4jaar)
gebied

ESF
2a

Ondersteunend
Stoplicht

Zomer(4jaar)
Jaar (4jaar)

ESF
2b

(lookup)
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A.3

Diagram derde ESF

Workflow schema ESF3

(XML)

trackrecord
(CSV)

Model
WB
Q gem.
SO4 belasting

Bron

dag
Expert overrule
Expert value

Q gem. * SO4 norm

Aan/-afvoer
gebied

Ptot bodem
PO4 bodemvocht

(DBF)

SO4 norm

Bereken
K ritische
belasting
Aan/-afvoer
Gebied

lookup
OSB t.o.v.
OSTOF kritisch norm

Aan/-afvoer
gebied

Bereken
kritisch

Norm baggernut
(Ptot, PO4)

OSTOF
Norm OSTOF Aan/-afvoer
gebied

Maand
Zomer(4jaar)
Jaar (4jaar)

SO 4 kritisch

Coeff.
ESF3

Hoofd
Stoplicht

NonEQ
Trackmeetlocaties

lookup
t.o.v.
normen

Aantal kritisch
(0, 1, of 2)
Norm
% locaties

Trackmeetlocaties

Bereken %
locaties die
voldoen

(lookup)

Aan/-afvoer
gebied
Aantal kritisch (0, 1, of 2)

Data:
- trackrecord Ptot bodem (mg/kg)
- trackrecord PO4 bodemvocht (mg/l)
- Organisch stofgehalte
bovenste 10cm bodem (mg/l)
- WaterBalans uitvoer: SO4 en Q
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3a

ESF3
status

Zomer(4jaar)
Jaar (4jaar)

Aan/-afvoer
gebied
Kritisch (0 of 1)

Normen:
OSTOF
SO 4-belasting =
P-totaal bodem =
PO4 bodem =

10
19
1000
0.1

[%]
[mg/l]
[mg/kg]
[mg/l]
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B Configuratie Manager en een configuratie toevoegen aan
nieuw gebied
B.1

Introductie
De configuratie Manager kan gebruikt worden voor het beheren van de configuraties van het
client-server systeem. De primaire taak van de configuratie Manager is om nieuwe
configuratie bestanden naar de Centrale FEWS database op de Server te uploaden.
Uitgebreide informatie over de configuratie Manager kan gevonden worden op de FEWS
WIKI pagina’s:
http://public.wldelft.nl/display/FEWSDOC/20+Configuration+Manager
Met de configuratie manager kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:
x
x
x
x
x
x

Importeren van configuratie bestanden van de Config folder naar de localdatastore.
Exporteren van configuratie bestanden van de localdatastore naar de Config folder.
Valideren van configuratie bestanden.
Actief maken van configuratie bestanden.
Verwijderen van configuratie bestanden.
Terugdraaien configuratie versies.

Met de configuratie Manager kunnen alle bestanden uit de Config folders worden
geïmporteerd en geüpload naar de Centrale database. Hieronder vallen ook de Root
configuratie bestanden, deze moeten echter eerst van de root folder naar de Rootconfig
folder worden gekopieerd.

Figuur B.1 FEWS configuratie Manager.

Na het uploaden van nieuwe configuratie bestanden naar de Centrale Database zal de
nieuwe configuratie zich via synchronisatie verspreiden naar de andere FEWS clients.
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Figuur B.2 Schema welke aangeeft hoe de configuratie zich over het FEWS systeem verspreid

De configuratie op de FSS zal bij het starten van de FSS met een nieuwe taak worden
geupdate zodat een nieuwe taak altijd de nieuwste configuratie gebruikt. De configuratie op
de Operator Clients wordt gesynchroniseerd bij het inloggen in de Master Controller, en
worden tevens op reguliere tijden (elk uur) gesynchroniseerd. Zo kan het zijn dat een
Operator Cliënt niet direct de laatste configuratie heeft, in dit geval moet men even uitloggen
en weer inloggen in de Master Controller.
Als voorbeeld van het gebruik van de Configuratie Manager worden de stappen voor het
toevoegen van een nieuw gebied in het KRW-VSS systeem beschreven.
B.2

Procedure bij het toevoegen van een configuratie aan een nieuw gebied in het KRWVSS
Om een Aanafvoergebied aan de Delft-FEWS configuratie toe te voegen moeten er een
aantal gegevens geleverd worden als dbf bestand, en er moeten een aantal Delft-FEWS
configuratie bestanden aangepast en toegevoegd worden. Dit hoofdstuk geeft stapsgewijs
aan welke aanpassingen er nodig zijn en welke Delft-FEWS bestanden er aangepast en
toegevoegd moeten worden om berekeningen uit te voeren. De aanpassingen zijn in vijf
paragrafen ingedeeld:
1.
2.
3.
4.
5.

Benodigde gegevens in de dbf bestanden.
Genereren nieuwe Delft-FEWS KRW-VSS configuratie.
Aanpassingen aan generieke Delft-FEWS configuratie bestanden.
Toevoegen Delft-FEWS Waterbalans en ESF configuratie bestanden.
Testen van de configuratie en uploaden naar acceptatie / productie omgeving KRWVSS.

Het voorbereiden van de dbf bestanden en het aanleveren van de benodigde tijdreeksen kan
uitgevoerd worden door iemand zonder Delft-FEWS kennis, deze persoon moet echter wel
veel kennis hebben van het meetnetwerk van het Waterschap, en weten wat hij in moet
B-2
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vullen. Voor het aanpassen van de Delft-FEWS configuratie bestanden wordt geadviseerd
eerst een Delft-FEWS beginners configuratie cursus gevolgd te hebben.
B.2.1

Benodigde dbf bestanden
De dbf bestanden vormen de basis van de Delft-FEWS configuratie voor het KRW-VSS
systeem. Appendix D geeft een uitgebreide beschrijving van de benodigde dbf bestanden
voor de aanafvoergebieden, waterbalansen en ESF’en. Daarnaast is er een meetnet.dbf
nodig waarin alle meetnet locaties staan voor water kwaliteit en kwantiteit metingen.
De dbf bestanden die aangepast moeten worden staan in de “Config\MapLayerFiles” folder;
de volgende bestanden moeten aangepast worden:
x aanafvoer_esf1.dbf
x aanafvoer_esf2.dbf
x aanafvoer_esf3.dbf
x aanafvoer_waterbalans.dbf
x aanafvoergebieden.dbf
x grondwatergebieden.dbf
x meetnet.dbf
x pumpingstations.dbf
Het “aanafvoergebieden.dbf” bestand is de basis van alle andere bestanden, deze zal
normaal aangemaakt worden door de kennisapplicatie en bevat een lijst van actieve
aanafvoergebieden van een waterschap. Deze aanafvoergebieden worden echter niet
allemaal gebruikt in de analyse applicatie. Om een onderscheid te maken tussen de voor de
analyse applicatie actieve gebieden en de voor de kennisapplicatie actieve gebieden zal
FEWS kijken of er voor een gebied een ESF2 locatie is aangemaakt. Deze informatie staat in
het “aanafvoer_esf2.dbf” bestand. De relatie om te kijken of een gebied actief is wordt in
FEWS beheerd in het locationSets XML bestand.
Na het opstarten van de FEWS client zal alle informatie uit de dbf bestanden zichtbaar zijn in
de FEWS KRW-VSS client. Er kan echter nog geen taak uitgevoerd worden met de nieuwe
gebieden. Eerst moeten de Delft-FEWS XML configuratie bestanden uitgebreid worden met
specifieke informatie van de aanafvoergebieden. Zoals eerder gemeld zorgt een EXCEL
macro voor de meeste Delft-FEWS configuratie bestanden.
Opmerkingen:
x Indien een gebied actief wordt gemaakt verwacht FEWS dat er configuratie is voor de
waterbalans en de verschillende ESF’en.
x Vooral het vullen van locaties in de ESF2 dbf bestand is nodig, anders geeft FEWS
foutmeldingen. De kolommen L_ESF2, L_ZICHT, L_EXTIN moeten gevuld zijn met een
locatieID uit de meetnet.dbf. Desnoods met een dummy locatie ID indien er geen
gegevens voor zijn.

B.2.2

Genereren nieuwe Delft-FEWS KRW-VSS configuratie
Om het configuratiewerk per Aanafvoergebied te vergemakkelijken is er een EXCEL bestand
beschikbaar met een macro. De EXCEL macro genereert de meeste FEWS configuratie
bestanden voor elk Aanafvoergebied en genereert stukken configuratie voor de generieke
Delft-FEWS configuratie bestanden. De EXCEL sheet met de betreffende macro heet
“Genereer_KRWvssConfiguratie.xls”. De eerste stap die moet worden uitgevoerd is in de
EXCEL sheet “Aanafvoergebieden” de inhoud van het aangepaste Aanafvoergebieden.dbf
bestand kopiëren.
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Figuur B.3 Inhoud Aanafvoergebieden sheet in het Excel bestand om FEWS KRW-VSS configuratie te genereren

Vervolgens moet in de EXCEL sheet aangegeven worden voor welke gebieden er
configuratie gegenereerd moet worden. Dit doet men door de kolom BRON in te vullen.
Standaard zal deze hele kolom gevuld zijn door de kennisapplicatie, in dit geval moeten alle
cellen leeg gemaakt worden waarvoor geen configuratie beschikbaar is. In bovenstaand
voorbeeld zijn er maar twee gebieden actief, daar is HHNK ingevuld in de kolom BRON. Let
er ook op dat de kolom GAFID niet mee gekopieerd wordt vanuit de aanafvoergebieden.dbf,
deze kolom wordt niet gebruikt, maar kan de EXCEL macro in de war schoppen.
De Macro kan worden geopend door in EXCEL de toetsen ALT+F11 te gebruiken, vervolgens
kan de Macro worden gestart door in het menu Run te kiezen of op F5 te drukken. De macro
genereert
een
aantal
nieuwe
XML
bestanden
en
een
tekst
bestand
“KRW_VSS_FEWS_CONFIGURATIE.txt”. Dit tekst bestand kan met een standaard tekst
editor geopend worden. Hieruit moeten stukken configuratie naar de correcte Delft-FEWS
XML bestanden gekopieerd worden. Let er op dat voor het starten van de Macro eerst een
regel in het script aangepast moet worden waar een regio wordt opgegeven. Vul hier de
naam in van je eigen waterschap; HHNK, Rijnland of Waternet.
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Figuur B.4 Inhoud Marco om FEWS configuratie te genereren

B.2.3

Toevoegen meetlocatie aan Delft-FEWS configuratie
Voor het toevoegen van nieuwe meetlocaties, bijvoorbeeld als een nieuwe meetlocatie
beschikbaar komt voor de aanwezige gebieden in het VSS of als er meetlocaties moeten
worden toegevoegd die bij een nieuw toegevoegd gebied horen, moet het meetnet.dbf
bestand worden uitgebreid. Dit meetnet.dbf staat beschreven in Appendix D. Voor elke toe te
voegen locatie dient een nieuwe regel te worden toegevoegd, met de locatie ID, (optioneel)
de naam, de X en Y coördinaten, de ID van het gebied waaraan de meetlocatie toebehoort
(PARENTID). Daarnaast moet afhankelijk van het type meetlocatie, bijvoorbeeld KWAN
(kwantiteit), KWAL (kwaliteit), Aqmad (AqMad), of METEO (meteo-station) opgegeven
worden in de kolom BRON. Op basis van deze gegevens worden zogenaamde LocationSets
gedefinieerd in het VSS. Ook moet op basis van de beschikbare meetgegevens en het
gebruik in het VSS in de overige kolommen extra informatie toegevoegd worden. Zo zal de
kolom ESF2 gevuld moeten zijn indien er voor de meetlocatie tijdreeksen beschikbaar zijn
t.b.v. 2e ESF, of in kolom Q als er debiet metingen gebruikt dienen te worden. Met behulp van
de ingevulde velden worden meetlocaties gegroepeerd; voor verschillende groepen worden
specifieke berekeningen uitgevoerd. Zo worden voor de locaties waarvan de kolom ESF2
gevuld is een Uitzicht berekening uitgevoerd. Met behulp van de beschrijving in Appendix D
en het type beschikbare meetgegevens voor de toe te voegen locatie kunnen de juiste velden
worden ingevuld. Het is aan te raden eerst Stand Alone te testen of de juiste instellingen zijn
ingevoerd, alvorens de procedure van het uploaden van de configuratie naar de acceptatie /
productie omgeving, zoals beschreven in Appendix B.4, uit te voeren. Nadat een succesvolle
upload is uitgevoerd kan de gebruiker gegevens voor de meetlocatie importeren en
meenemen in de berekeningen en/of analyses.

B.2.4

Aanpassen regio Delft-FEWS configuratie bestanden
Een aantal regio Delft-FEWS configuratie bestanden moeten worden aangepast om te zorgen
dat FEWS de nieuw aanafvoergebieden kan gebruiken in berekeningen en om te zorgen dat
er correcte grafieken getoond worden van de berekeningsresultaten. De volgende regio
bestanden moeten worden aangepast:
Folder
RegionConfigFiles
RegionConfigFiles
RegionConfigFiles
RegionConfigFiles
RegionConfigFiles
RegionConfigFiles
SystemConfigFiles
WorkflowFiles

Bestand
LocationSets.xml
ModuleInstanceDescriptors.xml
ModuleInstanceSets.xml
Polygons.xml
Topology.xml
WorkflowDescriptors.xml
DisplayGroups.xml
Bereken_Waterbalans.xml

Hieronder in het kort een beschrijving wat er in elk van de bestanden voor informatie staat,
tevens een voorbeeld die aangeeft hoe enkele bestanden gekoppeld zijn aan de Delft-FEWS
schermen.
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Figuur B.5 FEWS-Explorer met bijbehorende FEWS configuratie bestanden

LocationSets.xml
Het locationsSets bestand bevat alle informatie uit de dbf bestanden en koppelt deze aan de
aanafvoergebieden, grondwatergebieden, pompstations en meetlocaties. Hiervoor worden
sets gemaakt van alle locaties die bij een bepaald type horen. Vervolgens worden er voor de
grondwatergebieden en pumpingstations sets gemaakt van locaties per aanafvoergebied;
deze informatie wordt uit de dbf bestanden gehaald. Per aanafvoergebied moet er daarom
een set worden opgegeven zoals het voorbeeld hieronder.
TOEVOEGEN AAN LocationSets.xml BESTAND IN RegionConfigFiles folder
<locationSet id="Grondwatergebied_3300">
<locationSetId>Grondwatergebieden</locationSetId>
<constraints>
<attributeTextEquals id="GEBIED" equals="3300"/>
</constraints>
</locationSet>
<locationSet id="Pumpingstations_3300">
<locationSetId>Pumpingstations</locationSetId>
<constraints>
<attributeTextEquals id="GEBIED" equals="3300"/>
</constraints>
</locationSet>

De benodigde configuratie kan uit het gegenereerde tekst bestand gekopieerd worden naar
de correcte plaats in het locationSets.XML bestand.
ModuleInstanceDescriptors.xml
Het ModuleInstanceDescriptors bestand bevat alle aanafvoergebied FEWS module instances
welke gebruikt worden in de berekeningen. De module instances zullen later in de
verschillende workflows gebruikt worden.
TOEVOEGEN AAN ModuleInstanceDescriptors.xml BESTAND IN RegionConfigFiles folder
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<moduleInstanceDescriptor id="Waterbalans_3300">
<moduleId>GeneralAdapter</moduleId>
</moduleInstanceDescriptor>
<moduleInstanceDescriptor id="Waterbalans_3300_Sim">
<moduleId>GeneralAdapter</moduleId>
</moduleInstanceDescriptor>
<moduleInstanceDescriptor id="Waterbalans_Processing_3300_Sim">
<moduleId>TransformationModule</moduleId>
</moduleInstanceDescriptor>
<moduleInstanceDescriptor id="Waterbalans_Aggregatie_3300_Sim">
<moduleId>TransformationModule</moduleId>
</moduleInstanceDescriptor>

De benodigde configuratie kan uit het gegenereerde tekst bestand gekopieerd worden naar
de correcte plaats in het ModuleInstanceDescriptors.XML bestand.
ModuleInstanceSets.xml
Het ModuleInstanceSets bestand bevat een groepering van module instances per bewerking.
Deze groepering maakt het verwijzen naar de correcte module instance in de grafieken
configuratie een stuk eenvoudiger.
<description>Alle Waterbalans analyses met simulated tijdreeksen uit interactieve runs</description>
<moduleInstanceId>Waterbalans_3300_Sim</moduleInstanceId>
<moduleInstanceId>Waterbalans_Aggregatie_3300_Sim</moduleInstanceId>
<moduleInstanceId>Waterbalans_3201_Sim</moduleInstanceId>
<moduleInstanceId>Waterbalans_Aggregatie_3201_Sim</moduleInstanceId>
<moduleInstanceId>Waterbalans_3300-EAG-1_Sim</moduleInstanceId>
<moduleInstanceId>Waterbalans_Aggregatie_3300-EAG-1_Sim</moduleInstanceId>
</moduleInstanceSet>
<moduleInstanceSet id="ESF1_Analyse" name="ESF1 Analyse">
<description>Alle ESF1 analyses met simulated tijdreeksen uit interactieve runs</description>
<moduleInstanceId>ESF1_Bewerkingen_3300_Sim</moduleInstanceId>
<moduleInstanceId>ESF1_Bewerkingen_3201_Sim</moduleInstanceId>
<moduleInstanceId>ESF1_Bewerkingen_3300-EAG-1_Sim</moduleInstanceId>
</moduleInstanceSet>

Het ModuleInstanceSets.XML bestand wordt compleet nieuwe gegenereerd, en kan in de
RegionConfigFiles folder gekopieerd worden over het oude bestand heen.
Polygons.xml
Het Polygons bestand bevat een koppeling tussen aanafvoergebied ID’s die gebruikt worden
in de aanafvoergebieden.dbf en ID’s uit een of meerdere shape bestanden met polygonen
voor dezelfde gebieden. Het Polygons bestand wordt in zijn geheel aangemaakt door het
script, het kan echter niet zondermeer gekopieerd worden. Er moet goed gekeken worden
naar de aanafvoergebied ID’s en naar het shape bestand waar de polygoon staat. Hieronder
ene voorbeeld van het Polygons bestand van Rijnland waar twee shape bestanden gebruikt
worden.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<polygons xmlns="http://www.wldelft.nl/fews" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.wldelft.nl/fews http://fews.wldelft.nl/schemas/version1.0/polygons.xsd">
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<esriShapeFile>
<file>aanafvoergebiedenORIG.shp</file>
<geoDatum>Rijks Driehoekstelsel</geoDatum>
<shapeIdAttributeName>GAFIDENT</shapeIdAttributeName>
<shape locationId="WW-31" shapeId="WW-31"/>
</esriShapeFile>
<esriShapeFile>
<file>EA_gebieden.shp</file>
<geoDatum>Rijks Driehoekstelsel</geoDatum>
<shapeIdAttributeName>EAGIDENT</shapeIdAttributeName>
<shape locationId="WW-31-EAG-1" shapeId="WW-31-EAG-1"/>
<shape locationId="WW-31-EAG-2" shapeId="WW-31-EAG-2"/>
</esriShapeFile>
</polygons>

Topology.xml
Het Topology bestand bevat de structuur van het Interactieve scherm van de FEWS Explorer.
De volgorde van de aanafvoergebieden in dit bestand kan eventueel nog aangepast worden
met een xml editor of tekst editor..
<enableAutoRun>false</enableAutoRun>
<nodes id="Waternet">
<coldState unit="day" multiplier="1500"/>
<nodes id="3300" name="Muyeveld">
<node id="Waterbalans_3300" name="Waterbalans">
<locationId>3300</locationId>
<workflowId>Waterbalans_3300</workflowId>
<coldState unit="day" multiplier="1500"/>
<defaultModifierId>Waterbalans</defaultModifierId>
<localRun>true</localRun>
<showRunApprovedForecastButton>true</showRunApprovedForecastButton>
</node>
<node id="ESF1_3300" name="ESF1">
<locationId>3300</locationId>
<workflowId>Bereken_ESF1_3300</workflowId>
<coldState unit="day" multiplier="1500"/>
<defaultModifierId>ESF1</defaultModifierId>
<localRun>true</localRun>
<showRunApprovedForecastButton>true</showRunApprovedForecastButton>
</node>

Het Topology.XML bestand wordt compleet nieuwe gegenereerd, en kan in de
RegionConfigFiles folder gekopieerd worden over het oude bestand heen.
WorkflowDescriptors.xml
Het WorkflowDescriptors bestand bevat alle workflows welke vanuit Delft-FEWS gedraaid
kunnen worden. Voor de aanafvoergebied moeten interactieve workflows toegevoegd worden
welke vanuit de topology of vanuit de Manual Forecast Display gedraaid kunnen worden.
TOEVOEGEN AAN WorkflowDescriptors.XML BESTAND IN RegionConfigFiles folder
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<workflowDescriptor id="Waterbalans_3300" name="Waterbalans 3300" forecast="true" visible="true"
autoApprove="true">
<description>Simulaties van de Waterbalans module om parameters te testen</description>
<runExpiryTime unit="day" multiplier="2"/>
</workflowDescriptor>
<workflowDescriptor id="Bereken_ESF1_3300" name="Bereken eerste ESF Interactief 3300" forecast="true"
visible="true" autoApprove="true">
<description>Bereken eerste ESF met PCLake, Stoplicht en pre en post-processing</description>
<runExpiryTime unit="day" multiplier="2"/>
</workflowDescriptor>
<workflowDescriptor id="Bereken_ESF2_3300" name="Bereken tweede ESF Interactief 3300"
forecast="true" visible="true" autoApprove="true">
<description>Bereken eerste ESF met PCLake, Stoplicht en pre en post-processing</description>
<runExpiryTime unit="day" multiplier="2"/>
</workflowDescriptor>

De benodigde configuratie kan uit het gegenereerde tekst bestand gekopieerd worden naar
de correcte plaats in het WorkflowDescriptors.XML bestand.
DisplayGroups.xml
Het DisplayGroups bestand bevat alle informatie voor de standaard grafieken welke binnen
Delft-FEWS bekeken kunnen worden. Er is per aanafvoergebied een configuratie deel voor
de gevalideerde berekeningen en voor de interactieve berekeningen. Voor de gevalideerde
berekeningen ziet het deel er als volgt uit.
TOEVOEGEN AAN DisplayGroups.xml BESTAND IN SystemConfigFiles folder
<displayGroup name="Muyeveld">
<displayGroup name="Waterbalans">
<display name="Waterbalans">
<locationId>3300</locationId>
<plotId>Waterbalans</plotId>
</display>
<display name="Waterbalans incl. sluitfout">
<locationId>3300</locationId>
<plotId>Waterbalans_sluitfout</plotId>
</display>

Daarnaast is er per aanafvoergebied een configuratie deel voor de interactieve berekeningen,
deze ziet er als volgt uit.
TOEVOEGEN AAN TWEEDE DEEL DisplayGroups.xml BESTAND IN SystemConfigFiles folder
<displayGroup name="Waterbalans">
<displayGroup name="Muyeveld">
<nodeId>Waterbalans_3300</nodeId>
<display name="Waterbalans">
<locationId>3300</locationId>
<plotId>Waterbalans_sim</plotId>
</display>

De benodigde configuratie kan uit het gegenereerde tekst bestand gekopieerd worden naar
de correcte plaats in het DisplayGroups.XML bestand.
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Bereken_Waterbalans.xml
Het Bereken_Waterbalans bestand is de workflow welke de gevalideerde configuratie draait
en waarvoor de resultaten in FEWS en in de kennis applicatie zichtbaar zijn. Omdat er voor
de Waterbalans module per aanafvoergebied een nieuw configuratie bestand nodig is moet
dit bestand aangepast worden wanneer het aantal aanafvoergebieden veranderen.
<activity>
<runIndependent>false</runIndependent>
<moduleInstanceId>Waterbalans_Processing</moduleInstanceId>
</activity>
<activity>
<runIndependent>false</runIndependent>
<moduleInstanceId>Waterbalans_3300</moduleInstanceId>
</activity>
<activity>
<runIndependent>false</runIndependent>
<moduleInstanceId>Waterbalans_3201</moduleInstanceId>
</activity>
<activity>
<runIndependent>false</runIndependent>
<moduleInstanceId>Waterbalans_3300-EAG-1</moduleInstanceId>
</activity>
<activity>
<runIndependent>false</runIndependent>
<moduleInstanceId>Waterbalans_Aggregatie</moduleInstanceId>
</activity>
</workflow>

Het Bereken_Waterbalans.xml bestand wordt compleet nieuwe gegenereerd, en kan in de
WorkflowFiles folder gekopieerd worden over het oude bestand heen.
B.3

Toevoegen Delft-FEWS Waterbalans en ESF configuratie bestanden
Naast het TXT bestand en de generieke XML bestanden worden er ook een groot aantal
module instances en workflows gegenereerd die de waterbalans en ESF berekeningen
uitvoeren. Deze FEWS configuratie bestanden zijn aangemaakt aan de hand van de template
bestanden die in de “Genereer_Config\Templates” folder staan. Dit zijn template bestanden
met alle functies om de taken uit te voeren.
Na het draaien van de macro worden de folders “Genereer_Config\ModuleConfigFiles” en
“Genereer_Config\Workflows” gevuld met configuratie bestanden. Deze bestanden moeten
vervolgens naar de regio folder worden gekopieerd, in dezelfde sub-folders.

B.4

Testen van de configuratie en uploaden naar acceptatie / productie omgeving KRWVSS
Nadat de configuratie is aangepast is het belangrijk om de configuratie eerst te testen op een
Stand Alone omgeving van het KRW-VSS systeem. Een Stand Alone omgeving is voor elke
KRW-VSS regio (waterschap) beschikbaar, maar deze zal operationeel niet gebruikt worden.
Tijdens een FEWS beginners configuratie cursus wordt uitvoerig stilgestaan bij de rol van een
FEWS Stand Alone systeem.

B-10

Gebruikershandleiding voor KRW-VSS Analyse applicatie

1205387-000-ZWS-0016, 27 april 2012, concept

Bij het gebruik van een Stand Alone omgeving is het wel raadzaam om een volle database te
gebruiken (FEWS localDatastore). Een volle localDatastore kan van een Operator Client
gekopieerd worden.
1. Start een KRW-VSS FEWS Operator Client en login op de server. Wacht totdat de
synchronisatie klaar is; statusbar moet groen zijn en niet meer paars of rood.
2. Stop de Operator Client
3. Kopieer de folder \localDataStore van je FEWS OC naar je FEWS SA folder.
Nu heb je ene volle database waarmee imports, waterbalans berekeningen of ESF
berekeningen mee getest kunnen worden. Nadat de nieuwe configuratie getest is (bv door
het draaien van enkele workflows) kan de configuratie geupload worden naar het client-server
systeem met de configuratie Manager.
Procedure bij het uploaden van configuraties
Voordat aangepaste of nieuwe configuratie bestanden kunnen worden geupload naar de
Centrale Database dient deze configuratie eerst goed getest te worden. Hieronder volgt een
procedure die gevolgd kan worden bij het aanpassen en uploaden van configuratie
bestanden.
1

2

3

4
5

6

7

Open een Operator Cliënt en log-in bij de Master Controller, wacht tot de synchronisatie
van de configuratie is afgerond. Indien ook ModuleDatasets worden aangepast, zorg
ervoor dat deze ook naar de localdatastore worden gesynchroniseerd door het kiezen
van het juiste profiel. Door het gebruik van een Operator Cliënt weet men zeker dat
alleen de Actieve configuratie gesynchroniseerd wordt. Wanneer de Configuratie
Manager gebruikt wordt om de configuratie te downloaden worden alle (dus ook de
inactieve) configuratie bestanden gedownload naar de localdatastore.
Sluit de Operator Cliënt en open de Configuratie Manager van het online systeem.
Selecteer de menu optie “Export All” uit het Management menu om de actieve
configuratie te exporteren. In de Root folder van de applicatie wordt nu een
“export_config” aangemaakt met hierin een “Config” folder. In deze Config folder zitten
alle FEWS configuratie bestanden welke geëxporteerd zijn door de configuratie
manager.
Kopieer de geëxporteerd Config folder naar de Root folder van het Stand Alone
systeem. Nu weet je zeker dat het Stand Alone systeem de laatste versie van de FEWS
configuratie bevat.
Pas nu de configuratiebestanden aan met een XML editor. Vergeet niet de aangepaste
configuratiebestanden te valideren, deze optie zit in de meeste XML editors.
Na het aanpassen van de configuratie bestanden moet het Stand Alone systeem gestart
worden om de nieuwe configuratie te testen. Draai, afhankelijk van de aanpassingen,
een aantal workflows.
Kopieer nu de complete Config folder van het Stand Alone systeem naar de Root folder
van de Operator Cliënt. Start de Operator Cliënt en zorg ervoor dat er data in de
localdatastore zit, hiervoor kan het nodig zijn om in te loggen in de Master Controller om
data te synchroniseren. Doordat er een Config folder aanwezig is, zal de Operator
Client de configuratie bestanden uit deze folder gebruiken en niet de configuratie uit de
localdatastore. Kijk nu weer of de cliënt goed werkt met de nieuwe configuratie.
Sluit de Operator Cliënt af en open de Configuratie Manager van het online systeem.
Importeer nu de aangepaste configuratie bestanden individueel door eerst de
bestaande versie te selecteren in de Configuratie Manager en vervolgens op <Import>
te drukken. Indien een complete configuratie geïmporteerd dient te worden, kan men de
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8

hoogste folder in de configuratie Manager selecteren en op <Import> drukken. Maak de
geïmporteerde bestanden automatisch actief en geef ze een beschrijving.
Nu alle bestanden in de localdatastore zitten kunnen ze gevalideerd worden en
vervolgens geüpload naar de Centrale Database. Valideren kan individueel per bestand
of voor alle bestanden in een geselecteerde folder in een keer. Na het valideren kan
men inloggen in de Master controller en vervolgens op <Upload> drukken om de
configuratie te uploaden naar de Centrale Database.

Voorbeeld: uploaden van Root configuratie
De Root configuratie kunnen ook naar de Centrale Database geüpload worden en zo centraal
verspreid worden naar de verschillende clients. Zorg ervoor dat de configuratie bestanden
correcte namen hebben, zo heet het global.properties bestand voor de OC
“oc_global.properties” en voor de FSS “fss_global.properties”. De volgende Root configuratie
bestanden kunnen worden geüpload via de Configuratie Manager:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

fss_global.properties
fss_synchConfig.xml
fews-splash.jpg
oc_global.properties
oc_synchConfig.xml
patch.jar
synchChannels.xml
synchProfiles.xml
Help.pdf (of andere naam voor help bestand)

Hiervan is het patch.jar bestand een speciale omdat dit bestand geen configuratie bestand is
maar een bestand met nieuwe Java code met hierin verbeteringen van de FEWS
programma’s. Deze patch.jar bestanden kunnen door Deltares naar de FEWS gebruikers
verspreid worden indien er fouten gevonden zijn in de twee-jaarlijkse stabiele uitleveringen
van de FEWS programmatuur.
Hieronder volgt in het kort de procedure voor het uploaden van Root configuratie naar de
Centrale Database.
1

2
3

Zorg ervoor dat in de Config folder een folder genaamd “RootConfigFiles” bestaat. Zet
in deze configuratie folder de verschillende Root configuratie bestanden welke geüpload
dienen te worden.
Open de Configuratie Manager van het online systeem en importeer de bestanden uit
de RootConfigFiles folder.
Log-in in de Master Controller en druk op <Upload> om de configuratie te uploaden.

Indien nu op een andere FEWS cliënt de configuratie gesynchroniseerd wordt en de FEWS
cliënt merkt dat er nieuwe Root configuratie aanwezig is zal hiervan een melding komen.
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B.5

Procedure bij valideren van Simulatie parameters voor een bepaald gebied
Nadat de analist een of meerdere simulatie runs heeft gedaan vanuit het ´Simulatie
Parameters´-scherm, kan deze ervoor kiezen om een simulatie parameter set te exporteren
door op de knop ‘Export’ te drukken. Vervolgens verschijnt een scherm waarin een locatie
kan worden gekozen om de set naar toe te exporteren.

Vervolgens zal de analist of beheerder naar de kennisapplicatie moeten browsen via de knop
‘Gevalideerde Waterbalans’ of ‘Gevalideerde ESF’en’ boven in het scherm van de analyse
applicatie:

In de kennisapplicatie kunnen geëxporteerde gebiedsconfiguraties bekeken worden. Als er in
de kennisapplicatie één van configuraties wordt gevalideerd, wordt deze samengevoegd met
de al bestaande configuraties en op zijn beurt weer klaargezet voor de analyseapplicatie. Met
behulp van de workflow Import_Configuratie kan de nieuwe configuratie geupload worden.
Deze workflow kan vanuit het scherm ‘Handmatige taak’ gedraaid worden. Als deze laatste
stap niet wordt uitgevoerd zal de klaargezette configuratie automatisch één keer per dag in
de dagelijks geschedulde taak gesynchroniseerd worden met de laatste configuratie zoals in
de kennisapplicatie bekend is.

B.6

Systeem beheer taken na het uploaden van nieuwe configuraties
Nadat nieuwe configuratie is geupload kan het zijn dat er nog enkele systeem beheer taken
moeten worden uitgevoerd. De belangrijkste taak is om te zorgen dat de nieuwe configuratie
ook op de FEWS FSS computers kan draaien. Dit is alleen nodig indien er nieuwe workflows
geupload zijn die niet eerder in het KRW-VSS systeem bekend waren; voornamelijk de
gebied simulatie workflows voor de waterbalans en ESF’en. Indien er nieuwe workflows zijn
toegevoegd moeten deze toegewezen worden aan een FEWS FSS computer, dit kan via de
FEWS Admin Interface. In de Admin Interface moet in de “Workflows and FSSs” folder de
pagina “Workflow FSS Mappings” geselecteerd worden, vervolgens moet “Create New
Workflow FSS Mapping”worden gekozen.

Gebruikershandleiding voor KRW-VSS Analyse applicatie

B-13

1205387-000-ZWS-0016, 27 april 2012, concept

In dit scherm moet de knop <MAP> worden gekozen om alle workflows die nog niet zijn
toegewezen aan een FSS te koppelen aan alle FSS’s die beschikbaar zijn.
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C

Extra Configuratie Instellingen
Het KRW-VSS zoals opgeleverd aan Waterschappen HHNK, Waternet, en Rijnland is een
implementatie van het standaard Software Systeem Delft-FEWS. Delft-FEWS bezit naast de
geconfigureerde VSS functionaliteit nog erg veel andere functies die in het VSS niet
geconfigureerd zijn. Op de Delft-FEWS Wiki pagina kan een Engelstalige gebruikers
handleiding en een Engelstalige configuratie handleiding gevonden worden:
http://public.deltares.nl/display/FEWSDOC/Home
In deze configuratie handleiding kunnen de meeste FEWS functionaliteiten gevonden
worden. Ook vind men hier een aantal voorbeeld configuratie bestanden.

C.1

Parameters XML
Het Parameters XML bestand wordt gebruikt om de parameters te definiëren die in het FEWS
gebruikt worden. Naast de definitie van de id, naam een eenheid van de parameters kan ook
de resolutie van de opgeslagen data gedefinieerd worden (valueResolution). Standaard
worden de gegevens met een resolutie van 8 decimalen opgeslagen, dat is meestal veel te
nauwkeurig. Indien de valueResolution voor neerslag bijvoorbeeld op “0.01” gezet wordt
zullen de neerslag waarden nog met een nauwkeurigheid van een honderdste millimeter
worden opgeslagen, deze instelling kan er echter wel voor zorgen dat er veel minder
geheugen gebruikt hoeft te worden om de neerslagdata op te slaan. Zeker voor het opslaan
van radarreeksen kan dit erg veel uitmaken.

De in het KRW-VSS “Release 1” gebruikte parameters staan gedefinieerd in onderstaande
tabel, dit is geen statische tabel maar is uit te breiden, zodat meer meetvariabelen die
beschikbaar komen in het KRW-VSS ontsloten kunnen worden. Informatie over
hoe je het KRW/VSS met parameters kan uitbreiden en hoe je een (parameter) Id mapping
toevoegd kan op de Delft-FEWS Wiki pagina gevonden worden:
https://publicwiki.deltares.nl/display/FEWSDOC/03+Parameters
https://publicwiki.deltares.nl/display/FEWSDOC/08+Mapping+Id%27s+flags+and+units
In Tabel C.1 staan de parameter codes zoals gebruikt in de bronsystemen vermeld welke
worden gebruikt om een koppeling (IdMapping) te maken met de parameter codes zoals
aanwezig in het KRW-VSS. Op termijn zullen deze koppelingen verdwijnen als de
verschillende bronsystemen de UMAquo standaard gaan hanteren. Algemene informatie over
de UMAquo standaard en de gebruikte parametercodering is te vinden op:
http://www.aquo.nl//
http://domeintabellen-idsw.rws.nl/
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Tabel C.1

KRW-VSS Parameterlijst

Parameter
code VSS

Naam

Eenhei
d

Parameter
afwijkend)

code

bronsysteem

Waternet
P.meting.
Dagcal
E.metingcal

Rijnland
WNS3380

Q.meting
H.meting

WNS2233
WNS2186

NEERSG
VERDPG
KWEL
WEGZ
Q
WATHTE

Neerslag
Verdamping
Kwel
Wegzijging
Debiet
Waterhoogte

mm
mm
mm/d
mm/d
m3/d
m

WATDTE

Waterdiepte

m

DIEPTE

Ntot

Stikstof totaal

mg/l

N

Ptot
Cl
O2
SO4
GR
DETR

Fosfor totaal
Chloride
Zuurstof
Sulfaat
Gloeirest
Detritus

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

P
CL

(indien

HHNK

WATERDIEPTE(H
OOGTE KOLOM)
STIKSTOFTOTAAL
FOSFAAT

P-

TOTAAL
CHLORIDE
ZUURSTOF
SULFAAT
GLOEIREST
DROOGREST
DR(ZW+BEZ)

ZS
PO4

CHLFa

Zwevende Stof
Fosfaat

Chlorofyl-a

mg/l
mg/l

ug/l

0,45 MICRON

CHLFa
CHLFA
CHLF-A

TOTAAL
CHLOROFYL
VERTICALE
EXTINCTIE

E
OSTOF
T
GELDHD
ZICHT
STRIJKLTE
TROEBHD
pH
E.380
E.440
T.water
Ptot.
z-score.water
PO4.
z-score.water
PO4.bodem
Ptot.bodem

C-2

Extinctie
Organisch stofgehalte
Temperatuur
Geleidendheid
Zicht (Secchi)
Strijklengte
Troebelheid
Zuurgraad
Extinctie (bij 380nm)
Extinctie (bij 440nm)
Water Temperatuur
P totaal Aqmad z-score
(waterplanten)
Fosfaat Aqmad z-score
(waterplanten)
PO4 in bodemvocht
Totaal fosfaat bodem

/m
%
°C
mS/cm
M
M
FTU
/m
/m
°C

VEC
ORGSTOF

COEF.
TEMPERATUUR
DOORZICHT

ZUURTEGRAAD

EXT380
EXT440

EXT380

mg/l
mg/kg

P_MG_KG_DW
PO43__MG_L
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Parameter
code VSS

Naam

Eenhei
d

E.380.Efractie
GR.Efractie
DETR.Efractie
CHLFa.Efractie
Water.Efractie

Extinctie humusfractie
Extinctie gloeirestfractie
Extinctie detritusfractie
Extinctie algenfractie
Extinctie waterfractie
Extinctie
(uitzicht
berekening)
Fytoplankton
EKR
score (QBWat)
Chlorofyl-a EKR score
(QBWat)
Fytoplankton bloei EKR
score (QBWat)
Macrofauna EKR score
(QBWat)
Vis
EKR
score
(QBWat)
Vis
soortensamenstelling
EKR score (QBWat)
Vis abundantie EKR
score (QBWat)
Overig waterflora EKR
score (QBWat)
Macrofyten abundantie
EKR score (QBWat)
Macrofyten
soortensamenstelling
EKR score (QBWat)
Fytoplankton
EKR
oordeel
Chlorofyl-a
EKR
oordeel
Fytoplankton bloei
EKR oordeel
Macrofauna
EKR oordeel
Vis EKR oordeel
Vis
soortensamenstelling
EKR oordeel
Vis abundantie
EKR oordeel
Overig waterflora
EKR oordeel
Macrofyten abundantie

/m
/m
/m
/m
/m

Parameter
afwijkend)
Waternet

E.berekend
FYTOPL.score
CHLFa.score
FYT_BL.score
MAFAUNA.
score
VIS.score
VIS_SRTS.
score
VIS_ABUN.
score
OVWFLOR.
score
MFT_ABGV.
score
MFT_SRTS.
score
FYTOPL.
oordeel
CHLFa.oordeel
FYT_BL.
oordeel
MAFAUNA.
oordeel
VIS.oordeel
VIS_SRTS.
oordeel
VIS_ABUN.
oordeel
OVWFLOR.
oordeel
MFT_ABGV.

code

bronsysteem

Rijnland

(indien

HHNK

/m
-

-

-

-
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Parameter
code VSS

Naam

oordeel

EKR oordeel
Macrofyten
soortensamenstelling
EKR oordeel

Eenhei
d

Parameter
afwijkend)
Waternet

MFT_SRTS.
oordeel

C-4

code

bronsysteem

Rijnland

(indien

HHNK

-

Gebruikershandleiding voor KRW-VSS Analyse applicatie

1205387-000-ZWS-0016, 27 april 2012, concept

D Beschrijving van de Waterbalans en ESF’en simulatie
parameters
Dit document geeft een overzicht van de informatie vraag van het KRW-VSS voor de
waterbalans berekening en de 3 eerste ESF’en, dit betreft de ‘gebiedskenmerken’ welke in
meerdere DBF-bestanden zijn opgeslagen en ook zichtbaar zijn in het ‘Simulatie Parameters’
scherm. Aan de hand van een voorbeeld van Waternet is de datavraag uitgewerkt zodat er
een goed beeld is van de gewenste informatie en waarvoor deze gebruikt gaat worden. Als
voorbeeld is de Stichtsch Ankeveense Polder genomen. In de diverse tabellen (voor elk DBFbestand is een tabel opgenomen) zijn met een vet-zwarte omranding de vakjes met
parameters aangegeven die door het waterschap voor elk AanAfvoergebied aangeleverd
moeten worden. De grijs gemarkeerde rijen zijn ook in de DBF’s terug te vinden, maar dienen
in dit document slechts ter informatie. Hier hoeft geen data voor aangeleverd te worden. De
inhoud zal hetzelfde zijn voor elk AanAfvoergebied.
AanAfvoergebied: Stichtsch Ankeveensche Polder
Gebied code (GAFIDENT): 3201

Alle tijdreeksen welke gebruikt worden door Waterbalans zijn dag tijdreeksen (GMT+1, MET),
reeksen zijn aangeleverd door het waterschap.

AanAfvoergebieden en waterbalansen
De volgende tijdreeksen zijn beschikbaar voor het AanAfvoergebied Stichtsch Ankeveensche
Polder.
Gekoppelde Meetlocaties:
x Waterstanden: 62024_bovenstrooms_stuw_1
o Periode aangeleverd dagreeksen van 1-1-2007 t/m 24-10-2011
x Neerslag: Berekend door interpolatie bestaande neerslag reeksen
o Periode aangeleverd 4 KNMI dagreeksen van 1-1-2000 t/m 31-8-2011
Gebruikershandleiding voor KRW-VSS Analyse applicatie
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x
x

Verdamping: Berekend door interpolatie van bestaande verdamping reeksen
o Periode aangeleverd 2 KNMI dagreeksen van 1-1-2000 t/m 1-9-2011
Chloride: SAP010
o Periode maandreeksen van 13-1-2001 t/m 4-10-2011

De volgende gegevens worden gebruikt voor Stichtsch Ankeveensche Polder bij het draaien
van de waterbalans. De kolom Kolomnaam refereert naar de kolom in de dbf file
“AanAfvoer_Waterbalans.dbf”.
Parameter

Input

Kolomnaam

Gebied code

3201

GAFIDENT

Gebied naam

Zoals gegeven in de
Geovoorziening

GAFNAAM

Maximum inlaat capaciteit [m3/dag]

0

MAX_INL

Maximum uitlaat capaciteit [m3/dag]
oppervlak openwater [m2]
Waterbodemhoogte [mNAP]

0
1552397
-2.8

MAX_UITL
OPPERVL
BODEMH

FALSE

L_KWEL
KWEL_TS

Locatie ID van de Kwel tijdreeks
kwel is opgegeven als tijdserie (actief) of kwel is vaste waarde
(inactief)
vaste kwel waarde [mm/dag]
Locatie ID van de Wegzijging tijdreeks

0

KWEL
L_WEGZ

wegzijging is opgegeven als tijdserie (actief) of wegzijging is vaste
waarde (inactief)
vaste wegzijging waarde [mm/dag]
Locatie ID van de Waterstand tijdreeks

FALSE

WEGZ_TS

-4.3
62024_..

WEGZ
L_WATHTE

Peil volgt streefpeil (actief) of waterstand tijdreeks (inactief)
Winterpeil [mNAP]
Lentepeil [mNAP]
Zomerpeil [mNAP]

FALSE
-1.11
-1.11
-1.11

PEILISSP
WINTERP
LENTEP
ZOMERP

Herfstpeil [mNAP]
Peilmarge ondergrens [m] t.o.v. streefpeil of gemeten peil
Peilmarge bovengrens [m] t.o.v. streefpeil of gemeten peil
nutricalc minimale belasting kwartaal 1 [mg/dag]

-1.11
0.01
0.01
0

HERFSTP
MARGE_ON
MARGE_BO
NUTCMIN1

nutricalc incrementele belasting kwartaal 1 [mg/dag]
nutricalc minimale belasting kwartaal 2 [mg/dag]
nutricalc incrementele belasting kwartaal 2 [mg/dag]
nutricalc minimale belasting kwartaal 3 [mg/dag]

0
0
0
0

NUTCINC1
NUTCMIN2
NUTCINC2
NUTCMIN3
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nutricalc incrementele belasting kwartaal 3 [mg/dag]
nutricalc minimale belasting kwartaal 4 [mg/dag]
nutricalc incrementele belasting kwartaal 4 [mg/dag]
Locatie ID van de Chloride tijdreeks

0
0
0
SAP010

NUTCINC3
NUTCMIN4
NUTCINC4
L_CHLOR

initiele concentratie Cl [mg/l]
Concentratie Cl neerslag [mg/l]
Concentratie Cl kwel [mg/l]
Concentratie P neerslag minimaal [mg/l]

120
6
30
0

CL_CONC
NSCONCL
KWCONCL
NSCONPM

Concentratie P kwel minimaal [mg/l]
Concentratie P neerslag incrementeel [mg/l]
Concentratie P kwel incrementeel [mg/l]
Concentratie N neerslag minimaal [mg/l]

0
0
0.2
0

KWCONPM
NSCONPI
KWCONPI
NSCONNM

Concentratie N kwel minimaal [mg/l]
Concentratie N neerslag incerementeel [mg/l]
Concentratie N kwel incrementeel [mg/l]
Concentratie SO4 neerslag minimaal [mg/l]

0
0
0
0

KWCONNM
NSCONNI
KWCONNI
NSCONSM

Concentratie SO4 kwel minimaal [mg/l]
Concentratie SO4 neerslag incerementeel [mg/l]
Concentratie SO4 kwel incrementeel [mg/l]

0
0
0

KWCONSM
NSCONSI
KWCONSI

Van deze gegevens worden een aantal parameters gebruikt om tijdreeksen aan te maken.
Dat kan zijn omdat er i.p.v. een tijdreeks een default waarde gebruikt wordt, of omdat er een
tijdreeks wordt aangemaakt uit een aantal op te geven concentraties. Alle bovenstaande
parameters die in de zwart (vet) omrande vakjes staan moeten voor elk AanAfvoergebied
aangeleverd worden door het waterschap.

Benodigde tijdreeksen voor de Waterbalans
De tijdreeksen die per AanAfvoergebied door FEWS geleverd worden aan de Waterbalans
module staan beschreven in het document “Data-stappenplan KRW VSS.pdf”.

Voor Stichtsch Ankeveensche Polder betekend dit dat er 9 reeksen voor het
AanAfvoergebied naar de Waterbalans module worden gestuurd waarvan er 5 van metingen
afgeleid zijn afgeleid (NEERSG, VERDPG, WATHTE, WATHTE.onder, WATHTE.boven).
Naast het AanAfvoer_Waterbalans.dbf bestand zijn er nog zes andere dbf bestanden welke
gebruikt worden om informatie voor de AanAfvoergebieden op te slaan:
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x

x

AanAfvoergebieden.dbf: Dit is de bron bestand van de AanAfvoergebieden. Dit
bestand moet in eerste instantie door het waterschap aangeleverd worden. Het is de
bedoeling dat dit bestand uiteindelijk uit de Geovoorziening komt, door de
Kennisapplicatie opgehaald en klaargezet voor de analyse applicatie.
AanAfvoer_ESF1.dbf, xx_ESF2.dbf en xx_ESF3.dbf. Hierin staan de parameters
welke worden gebruikt voor de verschillende ESF berekeningen.

In de AanAfvoergebieden.dbf zijn de volgende kolommen belangrijk. Dit wordt door VSS-web
samengesteld op basis van gegevens in de Geo-voorziening.
Parameter
Gebied code
Gebied naam
X coördinaat voor het centrale punt van het gebied
Y coördinaat voor het centrale punt van het gebied

Input
3201

Kolomnaam
GAFIDENT
GAFNAAM
X
Y

0
0

Grondwatergebieden
Aan de AanAfvoergebieden zijn een aantal grondwatergebieden gekoppeld. Dit zijn eigenlijk
geen meetlocaties of vaste entiteiten. Als default configuratie instellingen is het mogelijk om
per AanAfvoergebied maximaal 6 van deze gebieden op te zetten voor een AanAfvoergebied.
Voor het AanAfvoergebied Stichtsch Ankeveensche Polder zijn het er drie.
x
x
x

SAP verhard
SAP West
SAP Oost

De enige tijdreeksen die voor de drie grondwatergebieden kunnen worden opgegeven zijn
Kwel en Debiet tijdreeksen. Deze tijdreeksen moeten net als voor de AanAfvoergebieden een
dag tijdstap hebben. Of er een debietreeks moet worden opgegeven en hoeveel dit er moeten
zijn hangt af van de keuzes van het grondwatergebied.
De volgende gegevens worden gebruikt voor het grondwatergebied “SAP verhard” bij het
draaien van de waterbalans. De kolom Kolomnaam refereert naar de kolom in de dbf file
“Grondwatergebieden.dbf”. Voor de kennis applicatie is het belangrijk dat de ID van een
grondwatergebied een bepaald patroon volgt; eerst het ID van het aanafvoergebied, dan een
“_”, vervolgens GW1, GW2, etc.. Als deze conventie niet wordt aangehouden kan het zijn dan
de kennisapplicatie ene grondwatergebied niet herkend als zijnde een grondwatergebied die
bij een bepaald aanafvoergebied hoort.
Parameter

Input

Kolomnaam

ID van deelgebied
naam van deelgebied

3201_GW1
SAP verhard

ID_GW
NAAM_GW

ID van gebied waarbinnen het deelgebied valt

3201

GEBIED_GW

deelgebied gebruiken in Waterbalans Module (actief)
Belasting wordt vervangen door nutricalc uitkomsten (actief)

TRUE
FALSE

INGEBR_GW
USENUTR

debiet wordt berekend door waterbalans (actief) of wordt opgedrukt door
invoer tijdreeksen (inactief)
0: ongedraineerd, 1: verhard, 2: gedraineerd, 3: riool

TRUE

IS_COMP_GW

0

SURFTYPE
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oppervlak afstromend gebied [m2]
kwel is opgegeven als tijdserie (actief) of kwel is vaste waarde (inactief)
vaste kwel waarde [mm/dag]
Porositeit [-]

280281
0
-3
1

OPPERVL
KWEL_TS
KWEL
POROS

Gewasverdampingsfactor [-]
Minimum Gewasverdampingsfactor [-]
Fractie uitspoel [-]
Fractie intrek [-]

1
1
0
0

GEWVERD
MIN_GVER
F_UITSP
F_INTR

Maximale waterstand [mNAP]
Minimale waterstand [mNAP]
Equilibrium waterstand [mNAP]
onderste bakje - porositeit [-]

0
0
0
0.2

MAX_WS
MIN_WS
EQU_WS
O_POROS

onderste bakje - gewasverdampingsfactor [-]
onderste bakje - minimum gewasverdampingsfactor [-]
onderste bakje - fractie uitspoel [-]
onderste bakje - factie intrek [-]

0
0
0.1
0.1

O_GEWVE
OMIN_GV
OF_UITSP
OF_INTR

onderste bakje - maximale waterstand [mNAP]
onderste bakje - minimale waterstand [mNAP]
onderste bakje - equilibrium waterstand [mNAP]
initiele waterstand bakje [mNAP]

1
0
0
0

OMAX_WS
OMIN_WS
OEQU_WS
INI_WS

initiele waterstand onderste bakje [mNAP]
Concentratie Cl oppervlakte afstroom [mg/l]
Concentratie Cl uitstroom [mg/l]
Concentratie P oppervlakte afstroom minimaal [mg/l]

0.5
10
30
0.9

OINI_WS
C_CL_AF
C_CL_UIT
C_P_AFM

Concentratie P uitstroom minimaal [mg/l]
Concentratie P oppervlakte afstroom incrementeel [mg/l]
Concentratie P uitstroom incrementeel [mg/l]
Concentratie N oppervlakte afstroom minimaal [mg/l]

0.6
2
0.6
0

C_P_UITM
C_P_AFI
C_P_UITI
C_N_AFM

Concentratie N uitstroom minimaal [mg/l]
Concentratie N oppervlakte afstroom incrementeel [mg/l]
Concentratie N uitstroom incrementeel [mg/l]
Concentratie SO4 oppervlakte afstroom minimaal [mg/l]

0
0
0
0

C_N_UITM
C_N_AFI
C_N_UITI
C_S_AFM

Concentratie SO4 uitstroom minimaal [mg/l]
Concentratie SO4 oppervlakte afstroom incrementeel [mg/l]
Concentratie SO4 uitstroom incrementeel [mg/l]
Locatie ID van de Kwel tijdreeks

0
0
0

C_S_UITM
C_S_AFI
C_S_UITI
L_KWEL

Locatie ID van de Oppervlakte afstroming tijdreeks
Locatie ID van de Grondwater afstroom tijdreeks
Locatie ID van de Stedelijke overstort tijdreeks

L_OPPQ
L_GRQ
L_STOVQ

In totaal kunnen vier tijdreeksen gebruikt worden, deze moeten via een databron beschikbaar
komen.
x Kwel/wegzijging tijdreeks kan voor alle type grondwatergebieden opgegeven worden,
bron zal FEWS zijn.
x Als het een stedelijk gebied is (SURFTYPE=3) dan moet er een Qoverstort
(L_STOVQ ) beschikbaar zijn. Deze overstort tijdreeks kan berekend worden als preprocessing, maar kan ook worden opgegeven als tijdreeks uit FEWS.
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x

Indien IS_COMP = 0 dan moeten twee tijdreeksen worden opgeven;
oppervlakteafstroom (L_OPPQ) en grondwateruitstroom (L_GRQ ) in [m3/d]. Deze
optie is ooit speciaal toegevoegd voor HHNK.

Pumpingstations
Aan de AanAfvoergebieden zijn een aantal in en uitlaten gekoppeld, binnen de Waterbalans
worden deze gezien als pumpingstations. Dit zijn eigenlijk geen individuele meetlocaties,
maar kunnen combinaties van meetlocaties zijn of een combinatie van een aantal onbemeten
in en uitstromen. Omdat de pumpingstations ene belangrijke rol spelen in de presentatie van
de grafieken zijn er afspraken over het aantal en naamgeving. Standaard bevat een
configuratie per AanAfvoergebied maximaal 10 van deze pumpingstations:
x
x
x
x

4 inlaten met naamgeving "3201_inlaat1”, dus inlaat1 t/m inlaat4
4 uitlaten met naamgeving "3201_uitlaat1”, dus uitlaat1 t/m uitlaat4
1 inlaat voor peilbeheer “3201_inlaatPB”
1 uitlaat voor peilbeheer “3201_uitlaatPB”

Hierin is het belangrijk dat de naamgeving gevold wordt, dus XXXX_inlaat1, etc..
De enige tijdreeks die voor de pumpingstation kan worden opgegeven is een Debiet tijdreeks.
Deze reeks moet net als voor de AanAfvoergebieden een dag tijdstap hebben. Of er een
debietreeks moet worden opgegeven hangt af van de parameter keuzes van de
pumpingstation.
De volgende gegevens worden gebruikt voor het pumpingstation “Inlaat sGravelandseVaart”
bij het draaien van de waterbalans. De kolom Kolomnaam refereert naar de kolom in de dbf
file “Pumpingstations.dbf”.
Parameter

Input

Kolomnaam

ID van Locatie

3201_inlaat1

ID

Naam van Locatie

Inlaat
sGravelandseVaart
3201

NAAM
GEBIED

TRUE

INGEBR

TRUE

IS_COMP

TRUE

INTO

ID van gebied waar het aan gekoppeld is
Meenemen in berekening (inactief=nee,
actief=ja)
Indien aangevinkt (actief) dan wordt dit
kunstwerk berekend en de tijdserie gebruikt
om de sluitfout te berekenen
Naar (inactief=inlaat) AanAfvoergebied of
vanaf (actief=uitlaat)
Debiet is bestaande tijdreeks (actief) of wordt
uit zomer en winterdebiet berekend (inactief)
LocatieId van debiet tijdreeks
Vast zomer debiet [m3/dag]

FALSE

DEBISTS

3000

L_DEBIET
DEBZOMER

Vast winter debiet [m3/dag]
Concentratie Cl [mg/l]
Concentratie P minimaal [mg/l]
Concentratie P incrementeel [mg/l]

3000
122
0.11
0.1

DEBWINT
CONCL
CONPMIN
CONPINC

Concentratie N minimaal [mg/l]

0

CONNMIN
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Concentratie N incrementeel [mg/l]
Concentratie SO4 minimaal [mg/l]
Concentratie SO4 incrementeel [mg/l]

0
0
0

CONNINC
CONSMIN
CONSINC

In totaal kan er per pumpingstation een tijdreeks gebruikt worden, deze moeten via een
databron beschikbaar komen.
x L_DEBIET is de kolom waar de locatieId ingevuld moet worden in [m3/d].

Benodigde gebiedskenmerken per ESF
In de AanAfvoer_ESF1.dbf zijn de volgende kolommen belangrijk.
Parameter

Input

Kolomnaam

Gebied code

3201

GAFIDENT

Gebied naam

GAFNAAM

Gemiddelde diepte aan-afvoer gebied [m]

1.5

DIEPTE

Gebruik gemiddelde diepte uit trackreeks (actief)
Aandeel Moeras [0-1]
Strijklengte [m]
Extinctie (achtergrond + humusfractie) [/m]

FALSE
0
300
2

USE_TRACK
MOERAS
STRIJKLE
EXTINCTIE

Sediment Type (klei =1, veen = 5, zand = 6)
debiet is tijdserie berekend door de Waterbalans Module (actief) of debiet
is vaste waarde (inactief)
Debiet in [mm/dag]

5
FALSE

SEDIMENT
DEB_TS

1.5

DEBIET

P norm concentratie [mg/l]
N norm concentratie [mg/l]
Gebruik PClake (actief) of PCditch (inactief)
Locatie ID van de representatieve Fosfaat tijdreeks

0.05
0
TRUE
SAP044

NORMP
NORMN
USE_PCLAKE
L_PHOSP

Kies gemiddelde toepassing (actief = jaar, inactief = zomer)
Expert value Gemiddelde diepte aan-afvoer gebied [m]
Overrule (= actief) Gemiddelde diepte aan-afvoer gebied [m]
Expert value Aandeel Moeras [0-1]
Overrule (= actief) Aandeel Moeras [0-1]
Expert value Strijklengte [m]
Overrule (= actief) Strijklengte [m]
Expert value Extinctie (achtergrond + humusfractie) [/m]
Overrule (= actief) Extinctie (achtergrond + humusfractie) [/m]
Expert value Sediment Type (1, 5 of 6)
Overrule (= actief) Sediment Type (1, 5 of 6)
Expert value P norm [mg/l]
Overrule (= actief) P norm [mg/l]
Expert value P-belasting [mg/m2/dag]
Overrule (= actief) P-belasting [mg/m2/dag]
Expert value kritische P-belasting [mg/m2/dag]
Overrule (= actief) kritische P-belasting [mg/m2/dag]
Expert value N-belasting [mg/m2/dag]
Overrule (= actief) N-belasting [mg/m2/dag]
Expert value kritische N-belasting [mg/m2/dag]

TRUE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0

IS_JR_ESF1
DIEPTE_EV
DIEPTE_OR
MOERAS_EV
MOERAS_OR
STRIJKL_EV
STRIJKL_OR
EXTINCT_EV
EXTINCT_OR
SEDIMEN_EV
SEDIMEN_OR
NORMP_EV
NORMP_OR
PBELA_EV
PBELA_OR
PBELAK_EV
PBELAK_OR
NBELA_EV
NBELA_OR
NBELAK_EV
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Overrule (= actief) kritische N-belasting [mg/m2/dag]
Expert value NP-ratio [-]
Overrule (= actief) NP-ratio [-]
Expert value hydraulische belasting [mm/dag]
Overrule (= actief) hydraulische belasting [mm/dag]
Expert value Verblijftijd [dagen]
Overrule (= actief) Verblijftijd [dagen]
Expert value P concentratie [mg/l]
Overrule (= actief) P concentratie [mg/l]
Expert value AqMad P score [-]
Overrule (= actief) AqMad P score [-]
Expert value AqMad PO4 score [-]
Overrule (= actief) AqMad PO4 score [-]
Expert value 1e Ecologische Sleutel Factor [1= niet-kritisch, 2= kritisch]
Overrule (= actief) 1e Ecologische Sleutel Factor [-]

FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE

NBELAK_OR
NPRAT_EV
NPRAT_OR
HBELA_EV
HBELA_OR
VTIJD_EV
VTIJD_OR
PCONC_EV
PCONC_OR
PSCOR_EV
PSCOR_OR
PO4SCOR_EV
PO4SCOR_OR
ESF1_EV
ESF1_OR

EV= Expert Value; OR= OverRule (0 of 1). Deze waarden zijn in eerste instantie niet direct
noodzakelijk en zullen gelijk genomen worden aan 0. Binnen de database van het KRW-VSS
systeem is het wel mogelijk door het opgeven van Expert Waarden eerdere berekeningen te
overrulen. Dit is een wens die in de gebruiksscenario’s van de ESF berekeningen staat.
In de AanAfvoer_ESF2.dbf zijn de volgende kolommen belangrijk.
Parameter

Input

Kolomnaam

Gebied code

3201

GAFIDENT

Gebied naam

GAFNAAM

vaste waarde Gloeirest concentratie [mg/l]

0

GLOEIR

gloeirest is opgegeven als tijdserie (actief) of gloeirest is vaste waarde
(inactief)

FALSE

GR_TS

Norm Minimaal % licht op de bodem [%]
Norm Minimaal % doorzicht [%]
Percentage van de bodemlocaties welke moet voldoen aan de norm [%]
coefficient gebruikt in de uitzicht berekening voor water fractie [-]
coefficient gebruikt in de uitzicht berekening voor humus fractie [-]
coefficient gebruikt in de uitzicht berekening voor algen fractie [-]
coefficient gebruikt in de uitzicht berekening voor gloeirest fractie [-]
coefficient gebruikt in de uitzicht berekening voor detritus fractie [-]

4
0.6
70
0.254
0.012
0.011
0.063
0.066

NORMPL
NORMZICHT
NORMPD4
WATERCF
E380CF
CHLFACF
GRCF
DETRCF

Locatie code voor uitzicht invoer tijdreeksen representatief voor gebied
Locatie ID van de representatieve extinctie tijdreeks

SAP010
SAP010

L_ESF2
L_EXTIN

Locatie ID van de representatieve doorzicht tijdreeks

SAP010

L_ZICHT

Kies gemiddelde toepassing (actief = jaar, inactief = zomer)
Expert value extinctie bij 380nm [/m]
Overrule (= actief) extinctie bij 380nm [/m]
Expert value chlorofyl-a [ug/l]
Overrule (= actief) chlorofyl-a [ug/l]
Expert value gloeirest [mg/l]
Overrule (= actief) gloeirest [mg/l]
Expert value detritus [mg/l]
Overrule (= actief) detritus [mg/l]

TRUE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE

IS_JR_ESF2
EXT380_EV
EXT380_OR
CHLFA_EV
CHLFA_OR
GR_EV
GR_OR
DETR_EV
DETR_OR
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Expert value Verticale Extinctie Coefficient ț [/m]
Overrule (= actief) Verticale Extinctie Coefficient ț [/m]
Expert value gemiddelde diepte [m]
Overrule (= actief) gemiddelde diepte [m]
Expert value percentage licht op bodem [%]
Overrule (= actief) percentage licht op bodem [%]
Expert value percentage meetlocaties niet kritisch [%]
Overrule (= actief) percentage meetlocaties niet kritisch [%]
Expert value gemeten doorzicht [m]
Overrule (= actief) gemeten doorzicht [m]
Expert value gemeten diepte [m]
Overrule (= actief) gemeten diepte [m]
Expert value doorzicht/diepte [-]
Overrule (= actief) doorzicht/diepte [-]
Expert value percentage meetlocaties niet kritisch [%]
Overrule (= actief) percentage meetlocaties niet kritisch [%]
Expert value constante waterfractie voor berekening extinctie coëfficient [-]
Overrule (= actief) constante waterfractie voor berekening extinctie
coëfficient [-]
Expert value constante humusfractie voor berekening extinctie coëfficient [-]
Overrule (= actief) constante humusfractie voor berekening extinctie
coëfficient [-]
Expert value constante algenfractie voor berekening extinctie coëfficient [-]
Overrule (= actief) constante algenfractie voor berekening extinctie
coëfficient [-]
Expert value constante gloeirestfractie voor berekening extinctie coëfficient
[-]
Overrule (= actief) constante gloeirestfractie voor berekening extinctie
coëfficient [-]
Expert value constante detritusfractie voor berekening extinctie coëfficient []
Overrule (= actief) constante detritusfractie voor berekening extinctie
coëfficient [-]
Expert value 2e Ecologische Sleutel Factor [1= niet-kritisch, 2= kritisch]
Overrule (= actief) 2e Ecologische Sleutel Factor [-]

0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0.254

VEC_EV
VEC_OR
Z_AVG_EV
Z_AVG_OR
PLIC_EV
PLIC_OR
PLOCLIC_EV
PLOCLIC_OR
ZICHT_EV
ZICHT_OR
Z_OBS_EV
Z_OBS_OR
ZICHTZ_EV
ZICHTZ_OR
PLOCZIC_EV
PLOCZIC_OR
WATERCF_EV

FALSE
0.012

WATERCF_OR
E380CF_EV

FALSE
0.011

E380CF_OR
CHLFACF_EV

FALSE

CHLFACF_OR

0.063

GRCF_EV

FALSE

GRCF_OR

0.066

DETRCF_EV

FALSE
0
FALSE

DETRCF_OR
ESF2_EV
ESF2_OR

In de AanAfvoer_ESF3.dbf zijn de volgende kolommen bekend. Hier in hoeven door de
waterbeheerder geen gebiedsparameters ingevuld te worden. De benodigde track-reeksen
voor deze ecologische sleutelfactor staan beschreven in het document “Data-stappenplan
KRW VSS.pdf”. Deze worden gekoppeld aan de gebied code.
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Parameter
Gebied code
Gebied naam
Norm organisch stofgehalte bodem [%]
Norm SO4 belasting [mg/l]
Norm P-totaal bodem [mg/kg] (afkomstig uit Baggernut)
Norm PO4 bodemvocht [mg/l] (afkomstig uit Baggernut)
Norm % locaties die voldoen aan zowel de normen P-totaal bodem en PO4
totaal bodemvocht [%]
Kies gemiddelde toepassing (actief = jaar, inactief = zomer)
Expert value gemiddeld debiet [mm/dag]
Overrule (= actief) gemiddeld debiet [mm/dag]
Expert value bodem metingen (>=70%) voldoen aan norm
Overrule (= actief) bodem metingen (>=70%) voldoen aan norm
Expert value organische stofgehalte bovenste 10cm bodem [%]
Overrule (= actief) organische stofgehalte bovenste 10cm bodem [%]
Expert value SO4 belasting [mg/m2/dag]
Overrule (= actief) SO4 belasting [mg/m2/dag]
Expert value kritische SO4 belasting [mg/m2/dag]
Overrule (= actief) kritische SO4 belasting [mg/m2/dag]
Expert value 3e Ecologische Sleutel Factor [1= niet-kritisch, 2= kritisch]
Overrule (= actief) 3e Ecologische Sleutel Factor [-]

Input
3201
10
19
1000
0.1
70

Kolomnaam
GAFIDENT
GAFNAAM
NORMOSB
NORMSO4
NORMPB
NORMPO4B
NORMB

TRUE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE
0
FALSE

IS_JR_ESF3
Q_AVG_EV
Q_AVG_OR
NORMB_EV
NORMB_OR
OSTOF_EV
OSTOF_OR
SO4BELA_EV
SO4BELA_OR
SO4BELK_EV
SO4BELK_OR
ESF3_EV
ESF3_OR

Benodigde tijdreeksen per ESF
Evenals voor de Waterbalans module staan de tijdreeksen die per AanAfvoergebied door
FEWS geleverd worden aan de verschillende ESF’en beschreven in het document “Datastappenplan KRW VSS.pdf”.
Tevens zijn op ProjectPlace voorbeeld bestanden te vinden van de gewenste data formaat
types waarin deze data aangeleverd moet worden.

Meetlocaties
Ten slotte bevat het Meetnet.dbf bestand informatie voor individuele meetlocaties (zowel
hydrologische, meteo, als waterkwaliteits-locaties) die gebruikt worden inde analyses van de
AanAfvoergebieden. Hieronder volgt een beschrijving van dit bestand dat slechts ter
informatie dient:
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Parameter
Meetlocatie code
Meetlocatie naam
Gebied code van het gebied waar deze meetlocatie
toebehoort
Gebied code van het gebied waar deze meetlocatie
toebehoort; alleen in te vullen indien deze meetlocatie als
invoer dient voor berekening 2e ESF
Waterschap naam
De databron waar de meetgegevens vandaan komen
X coördinaat voor de meetlocatie
Y coördinaat voor de meetlocatie
Externe locatie ID zoals in de bron bekend
Vermelding H.meting indien meetlocatie waterhoogte
tijdreeks bevat
Vermelding H.meting.gem indien meetlocatie waterhoogte
tijdreeks (dagelijkse tijdstap) bevat
Vermelding
Vol.berekend.dag
indien
meetlocatie
berekende debiet tijdreeks (dagelijkse tijdstap) bevat
Vermelding Q.meting indien meetlocatie gemeten debiet
tijdreeks bevat
Vermelding van de kwaliteits-parameters waarvoor voor
deze meetlocatie tijdreeksen beschikbaar zijn t.b.v. 1 e ESF
Vermelding van de kwaliteits-parameters waarvoor voor
deze meetlocatie tijdreeksen beschikbaar zijn t.b.v. 2 e ESF
Vermelding P.meting.dagcal indien meetlocatie neerslag
tijdreeks bevat
Vermelding E.metingcal indien meetlocatie verdampings
tijdreeks bevat
Externe locatie ID zoals in de bron bekend indien
meetlocatie een verdampings tijdreeks bevat
Fosfaat norm [mg/l] welke geldt voor deze meetlocatie
Gloeirest [mg/l] voor deze meetlocatie
Vermelding dat deze locaties diepte tijdreeks bevat
Waterdiepte [m] voor deze meetlocatie
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Input
SAP010
SAP010

Kolomnaam
ID
NAAM

3201

PARENTID

3201
WATERNET
FEWS
134174.58
475851.56
SAP010

L_ESF2
WATERSCH
BRON
X
Y
EXTLOCID

H.meting

WATHTE

H.meting.gem

WATHTDAG

Vol.berekend.dag

QDAG

Q.meting

Q

CL, N, P
CHLFA, ZICHT,
EXT380, EXT440

ESF1
ZS,
ESF2

P.meting.dagcal

NEERSLAG

E.metingcal

VERDAMP

66003_Verdamp
0.05
0
DIEPTE
1.5

EXTLID2
PNORM
GLOEIR
DTELOC
DIEPTE
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E

EKR Scores en EKR Oordelen voor KRW Waterlichamen
De KRW waterlichamen welke in het KRW-VSS systeem gebruikt gaan worden zijn geleverd
door N&S; N&S heeft ze op hun beurt gedownload van het KRW portaal. Dit is een lijst met
129 locaties:
x
x
x

Waternet: 30
HHNK: 54
Rijnland: 45

Kenmerken van de KRW waterlichamen zijn opgeslagen in het “KRW_Waterlichamen.dbf”
bestand. Naast de OWMIDENT code en naam is per KRW waterlichaam een krw meetlocatie
bekend.
E.1

EKR Scores
De EKR scores van de waterschappen komen uit QBWAT en zijn geëxporteerd naar een
UMAquo XML bestanden. Voor de waterschappen zijn de volgende bestanden aangeleverd
die door FEWS geïmporteerd moeten worden:
Bestand
fytoOM20090629.xml
fytoTT20090629.xml
mafa_toetsOM_20090625.xml
mafaTT_20090629.xml
mafy_toetsOM_20090630bew.xml
mafy540013_toetsTT_20090625.xml
vis_toetsOM_20090625.xml
vis_toetsTT_20090625.xml
FYTORHWATERNET.XML
FYTOWATERNET.XML
MAFAWATERNET.XML
VEGLIJN1WATERNET.XML
VEGLIJN2.XML
VEGMWATERNET.XML
VEGNIJWATERNET.XML
VEGTERWATERNET.XML
VISWATERNET.XML
Reeuwijkseplassen_algen_2010.xml
Reeuwijkseplassen_macrofauna_Vissen2010.xml
waterplanten_Roelf_Pot.xml

Waterschap
HHNK
HHNK
HHNK
HHNK
HHNK
HHNK
HHNK
HHNK
Waternet
Waternet
Waternet
Waternet
Waternet
Waternet
Waternet
Waternet
Waternet
Rijnland
Rijnland
Rijnland

De volgende EKR score parameters zijn gevonden in de bestanden van HHNK, Rijnland en
Waternet. Al deze parameters worden in FEWS geïmporteerd.
FEWS Code
FYTOPL.score
CHLFa.score
FYT_BL.score

FEWS Naam
Fytoplankton
chlorofyl-a
Bloei fytoplankton
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MAFAUNA.score
VIS.score
VIS_SRTS.score
VIS_ABUN.score
OVWFLORA.score
MFT_ABGV.score
MFT_SRTS.score

Macrofauna
Vis
Soortensamenstelling vissen
Abundantie vissen
Overige waterflora
Abundantie groeivormen macrofyten
Soortensamenstelling macrofyten

VIS
VIS_SRTS
VIS_ABUN
MAFAUNA
OVWFLORA
MFT_ABGV
MFT_SRTS

De QBWAT bestanden bevatten EKR scores voor meetlocaties en niet voor KRW
waterlichamen. Om de EKR scores toch per waterlichaam te kunnen importeren in FEWS
moet gebruik worden gemaakt van een koppeltabel, deze is aangeleverd in bestand
“KRW_MLC.xml”. Met de koppeltabel uit dit bestand en de lijst KRW waterlichamen uit
“KRW_Waterlichamen.dbf” is gekeken of er een 1 op 1 koppeling gemaakt kan worden van
waterlichamen en meetlocaties. Het klopt voor een groot deel, echter niet helemaal.
Sommige waterlichamen hebben meerdere meetlocaties; een 1 op 1 koppeling van KRW
meetlocaties met KRW Waterlichamen is daarom niet mogelijk (zie voorbeeld hieronder).
NL.umam.12.NL12_135802

Den Helder, N-H kanaal voor krooshek gemaal Helsdeur

114720

551140 NL12_110

NL.umam.12.NL12_135302

N-H Kanaal tpv St. Maartensvlotbrug

109148

533459 NL12_110

NL.umam.12.NL12_135201

N-H Kanaal tpv brug te Schoorldam

109660

524700 NL12_110

NL.umam.12.NL12_158202

de Zaan t.p.v. Zaangemaal

116738

494907 NL12_120

NL.umam.12.NL12_104303

Beemsterringvaart t.h.v. Hobrede.

127086

506839 NL12_120

NL.umam.12.NL12_440023

NIEUW PUNT, WESTZAAN DE REEF.

112700

495640 NL12_250

NL.umam.12.NL12_440020

Zaandam, de Vaart tpv brug in de Czarinastraat.

116539

494448 NL12_250

NL.umam.12.NL12_519003

Sloot, tpv duiker in Purmerlanderrijweg.

124560

499186 NL12_260

NL.umam.12.NL12_517017

Voor krooshek gemaal De Poel

131948

495128 NL12_260

NL.umam.12.NL12_540012

Middensloot t.p.v. brug in Jisperweg

121380

508390 NL12_320

NL.umam.12.NL12_540005

Beetsersloot t.p.v. brug in Oosthuizerweg

125009

509994 NL12_320

NL.umam.12.NL12_531003

Brug in Noorderweg, Zuidzijde, t.p.v. huisnr 89

119240

500130 NL12_340

NL.umam.12.NL12_531002

voor krooshek gemaal Wijdewormer

121080

502314 NL12_340

NL.umam.12.NL12_675120

Wervershoof, de Kromme Leek, tpv duiker in de Molenweg

138254

526125 NL12_445

NL.umam.12.NL12_675114

Wervershoof, Laagwatersloot, tpv brug voor gemaal V.N.K.

138611

527843 NL12_445

Polder de Westerkogge voor krooshek nieuwe gemaal H.W.
NL.umam.12.NL12_613015

sloot

129790

515357 NL12_480

NL.umam.12.NL12_613005

Westerkogge, voor krooshek nieuwe gemaal L.W. sloot

129768

515320 NL12_480

NL.umam.12.NL12_770202

Slootdorp, Slootvaart, thv Dolfijnweg

127200

538490 NL12_510

131516

548261 NL12_510

97417

459122 NL13_18

NL.umam.13.NL13_ROP11307 th

113457

449032 NL13_18

NL.umam.13.NL13_RO114A

105418

456870 NL13_38

99367

460299 NL13_38

Den Oever, westelijk aanvoerkanaal, voor krooshek gemaal
NL.umam.12.NL12_770104

Leemans

NL.umam.13.NL13_ROP24213 Groenendijk in Slingerwetering voor hek en overstort
Polder Stein Oukoopnegenviertel Sloot haaks op oudkoopsedijk
GOUWE T O BOERDERIJ ELKEMORGENNIEUWEZORGEN
OUDERIJN
NL.umam.13.NL13_RO092A

T H V HOGERIJNDIJK 99 T O BOERDERIJ

STOOPENBURG

Daarnaast hebben sommige KRW waterlichamen geen gekoppelde meetlocaties. Voor deze
waterlichamen zullen dan ook geen EKR scores beschikbaar zijn. De volgende lijst
waterlichamen heeft geen gekoppelde meetlocatie.
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NL12_230
NL13_04
NL13_05
NL13_07
NL13_08
NL13_12
NL13_19
NL13_22

waterdelen polder Zeevang +
Nieuwe Meer
Valkenburgse Meer
Westeinderplassen
Braassemermeer en Wijde Aa
Langeraarse Plassen
Polder Steijn + weidegebied
Veender- en Lijkerpolder

NL13_23
NL13_26
NL13_27
NL13_29

Aalsmeer
Vaart Nieuwe Driemanspolder
Vaart Polder de Noordplas
Vaart Wassenaarschepolder

NL13_32
NL13_33
NL13_34
NL13_40

Vaart Polder Bloemendaal
Vaart Polder Nieuwkoop
Vaart Zuid- en Noordeinderpolder
Westelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer

NL13_41
NL13_44
NL13_45

Oostelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer
Does en omliggende kanalen
Brakke vaarten zuidelijk veengebied

Configuratie import EKR scores in FEWS
De Import workflow bevat een module instance die de import van EKR score bestanden van
Qbwat regelt. De bestanden zijn UMAquo XML bestanden welke met de UMAquo XML import
functie in de FEWS database geïmporteerd kunnen worden. Na het configureren van de
correcte parameters, locaties en koppeltabellen kan de import functie gedraaid worden;
module instance Import_EKR_Score (tijdreeksen opgeslagen onder ID “Import_Reeksen”,
belangrijk voor kennis applicatie). Na het importeren van de reeksen kunnen de waarden in
de data display worden bekeken.

Figuur E.1 Presentatie van EKR scores in Delft-FEWS
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Bovenstaande waarde voor Amstellandboezem heeft de volgende bewerkingen gehad bij het
importeren van de UMAquo bestanden in FEWS.

E.2

x

Datum-Tijd in FEWS maakt gebruik van “beginTijd” en niet van “eindTijd”
<umam:beginTijd>
<umam:DatumTijdDataType>
<umam:datum>2006-01-01</umam:datum>
<umam:tijd>00:00:00+01:00</umam:tijd>
</umam:DatumTijdDataType>
</umam:beginTijd>

x

Commentaar veld in FEWS maakt gebruik van “alfaNumeriekeWaarde”
<umam:alfaNumeriekeWaarde>matig</umam:alfaNumeriekeWaarde>

x

Waarde in FEWS maakt gebruik van “getalswaarde”
<umam:numeriekeWaarde>
<umam:WaardeDataType>
<umam:getalswaarde>0.445</umam:getalswaarde>
</umam:WaardeDataType>
</umam:numeriekeWaarde>

x

Flag in FEWS maakt gebruik van “kwaliteitsOordeel”. Hierin is FEWS waarde 3
(doubtfull) gelijk aan umaquo waarde 98. Alle UMaquo kwaliteitoordeel waarden
worden gemapped naar FEWS flags in het FEWS configuratie bestand
“UmaquoImportFlagConversions.xml”
<umam:kwaliteitsOordeel>98;Waarde
bepaald
op
onvolledige
basis</umam:kwaliteitsOordeel>

EKR Oordelen
Naast de EKR scores worden aanvullend EKR-scores+oordelen eenmalig geïmporteerd
vanuit het KRW-portaal. Vanuit het KRW-portaal zijn tomttt xml bestanden geleverd, deze zijn
niet in UM Aquo formaat en bevatten gegevens voor periode 1990-2009 voor de KRWwaterlichamen. De gegevens bevat zowel score als oordeel en aangezien dit per KRWwaterlichaam is geregistreerd hoeft er geen nabewerking of middeling over locaties te worden
uitgevoerd; de tijdreeksen van deze gegevens krijgen in FEWS een achtervoegsel '.oordeel',
dus bijv. FYTOPL.oordeel; hiervoor wordt een nieuw gebruiksscenario GS135 gemaakt
(Importeer EKR-scores/oordelen eenmalig); alleen de gegevens die volgens de Aquodomeintabel tot de categorie 'Biologisch OW' behoren worden geïmporteerd in FEWS.
Omdat de tomtt xml bestanden niet in UMAquo of een ander bekend bestand formaat zijn
opgeleverd, kunnen ze niet direct in FEWS worden geïmporteerd. Omdat het een eenmalige
import betreft zijn de tomtt XML bestanden met een script in Excel gelezen en vervolgens
opgeslagen in FEWS PI XML bestanden.
In de bestanden zijn een groot aantal score parameters gevonden. Besloten is om alleen de
biologische KRW Kwaliteitselementen te importeren; de lijst met elementen is gedownload
van de Aquo domeintabellen site. De volgende parameters worden in FEWS geïmporteerd;
let op niet al deze parameters zijn aanwezig in de tomtt xml bestanden voor HHNK, Rijnland
en Waternet.
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FEWS Code
BIOLT.oordeel
CHLFa.oordeel
ECOLT.oordeel
FYTOBEN.oordeel
FYTOPL.oordeel
FYT_BL.oordeel
KWD_AREA.oordeel
KWD_KWAL.oordeel
MAALGEN.oordeel
MAFAUNA.oordeel
MAFYTEN.oordeel
MAF_ECOS.oordeel
MAF_GEMS.oordeel
MAF_LFGB.oordeel
MFT_ABGV.oordeel
MFT_SRTS.oordeel
OVWFLORA.oordeel
VIS.oordeel
VIS_ABUN.oordeel
VIS_LTOB.oordeel
VIS_SRTS.oordeel
ZGV_AREA.oordeel
ZGV_DSRT.oordeel

FEWS Naam
Biologie totaal
chlorofyl-a
Ecologie toestand of potentieel
Fytobenthos
Fytoplankton
Bloei fytoplankton
Areaal kwelders
Kwaliteit kwelders
Macroalgen
Macrofauna
Macrofyten
Ecosysteem macrofauna
Gemeenschappen macrofauna
Leefgebieden macrofauna
Abundantie groeivormen macrofyten
Soortensamenstelling macrofyten
Overige waterflora
Vis
Abundantie vissen
Leeftijdsopbouw vissen
Soortensamenstelling vissen
Areaal zeegrasvelden
Dichtheid soorten zeegras

UMAquo code
BIOLT
CHLFa
ECOLT
FYTOBEN
FYTOPL
FYT_BL
KWD_AREA
KWD_KWAL
MAALGEN
MAFAUNA
MAFYTEN
MAF_ECOS
MAF_GEMS
MAF_LFGB
MFT_ABGV
MFT_SRTS
OVWFLORA
VIS
VIS_ABUN
VIS_LTOB
VIS_SRTS
ZGV_AREA
ZGV_DSRT

Configuratie import EKR scores en oordelen in FEWS
De Import workflow bevat een module instance voor de import van EKR score en oordeel
bestanden van het KRW protaal. De bestanden zijn FEWS PI XML bestanden welke met een
standaard FEWS import functie in de FEWS database geïmporteerd kunnen worden. Na het
configureren van de correcte parameters en koppeltabellen kan de import functie gedraaid
worden; module instance Import_EKR_Oordeel (tijdreeksen opgeslagen onder ID
“Import_Reeksen”, belangrijk voor kennis applicatie). Na het importeren van de reeksen
kunnen de waarden in de data display worden bekeken.
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Figuur E.2 Presentatie van EKR oordelen in Delft-FEWS
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F

Ecolims en FEWS Webservices
Voor de brondatabase van Ecolims en Delft-FEWS zijn webservices ontwikkeld die gebruikt
kunnen worden om data uit de betreffende databases te importeren. Beide webservices
leveren de data in een UM-Aquo uitwisselingsformaat.

F.1

Ecolims
Voor het importeren van Ecolims tijdreeksen via de Ecolims webservice wordt gebruik
gemaakt van een generieke UM Aquo import module:
nl.wldelft.umaquo.timeseriesparsers.UmAquoTimeSeriesServerParser

Deze module gaat ervan uit dat alle te importeren tijdreeksen voldoen aan de UM Aquo
standaard; dat betekend dat de aangeboden tijdreeksen voldoen aan de Aquo
domeintabellen en dat het uitwisselingsformaat volgens de Aquo standaard is.
De Ecolims import is zo geconfigureerd dat het gebruik maakt van het volgende webservice
adres,.
<serverUrl>http://dataservices.ecosys.nl/metus/MetusDataService.asmx?wsdl</serverUrl>

Verder zijn er nog een aantal eigenschappen opgegeven.
x Tijdzone is GMT+1
x Decimaal teken is een komma ‘,’
x Aquo 2009 XML schema’s worden gebruikt
x Validatie van te importeren data aan UM Aquo domeintabellen is uitgezet. Reden is
dat de Ecolims webservice niet 100% voldoet aan de Aquo domeintabellen.
Op de http://dataservices.ecosys.nl/metus/test/ site kan data uit Ecolims gehaald worden als
test. Vul een meetlocatie code in het scherm om alle parameters voor de betreffende locatie
op te halen.
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Je krijgt dan een lijst met tijdreeksen terug die voor de betreffende locatie aanwezig zijn in
XML formaat. Hier kan je de parameter codes uithalen die Ecolyms gebruikt. Het XML
formaat is uitsluitend als test aanwezig, FEWS maakt gebruik van het CSV bestand type
tijdens het importeren.
Een voorbeeld van geretourneerde data is, de vet gemarkeerde velden worden door FEWS
geïnterpreteerd bij het importeren:
<Measurement>
<OrganizationCode>HHN</OrganizationCode>
<LocationCode>BDV048</LocationCode>
<ParameterGroup>ChemischeStof</ParameterGroup>
<ParameterType>CHEM</ParameterType>
<QuantityCode>CONCTTE</QuantityCode>
<ParameterCode>P</ParameterCode>
<ParameterName>Totaal fosfaat</ParameterName>
<UnitCode>mg/l</UnitCode>
<QualityCode>P</QualityCode>
<CompartmentCode>OW</CompartmentCode>
<StartDate>2003-06-25</StartDate>
<StartTime>00:25:00</StartTime>
<LimitSymbol/>
<NumericValue>0,250</NumericValue>
<KwalityScoreCode>00</KwalityScoreCode>
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</Measurement>

In FEWS is er een ID mapping tabel opgezet om de UMAquo (of Ecolims) parameters te
koppelen aan de interne KRW-VSS parameters.

F.2

FEWS Webservice
Voor het importeren van tijdreeksen uit ene FEWS database kan ook gebruik worden
gemaakt van een webservice. Deze webservice werkt bijna identiek aan de Ecolims
webservice. Uitwisseling is via UM-Aquo bestanden en je moet in de import functie het adres
van de FEWS Webservice opgeven.

Voor het opzetten van de FEWS Webservice is een handleiding beschikbaar bij Deltares.
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G

FEWS Workflow Schedules
Zoals eerder aangegeven zijn binnen de FEWS component van het KRW-VSS systeem een
aantal workflows aanwezig. Een sub-set van deze workflows zullen gescheduled worden
zodat ze automatisch met een van te voren bepaalde frequentie uitgevoerd zullen worden.
Opmerking: Het schedulen van de workflows is opgezet via de Admin Interface component
van het FEWS. Meer informatie over de Admin Interface kan gevonden worden op de FEWS
WIKI (http://publicwiki.deltares.nl/display/FEWSDOC/Admin+Interface+User+Guide).
De workflows zijn bijna allen gescheduled met een interval van 1 dag, zie onderstaande
figuur.

Figuur G.1 FEWS system Monitor met geschedulde taken

De MC_* taken draaien met een hogere frequentie, dit zijn taken die alleen voor onderhoud
gebruikt worden van de Centrale Database.
De scheduling is zo opgesteld dat alle taken voor een waterschap zoals import, Waterbalans,
ESF1, ESF2 en ESF3 binnen een uur uitgevoerd kunnen worden. Hierbij moet men aandacht
geven aan de tijd die de waterbalans berekeningen vergen. Gemiddeld duurt een berekening
3 minuten per gebied. Indien meer gebieden toegevoegd gaan worden zal er meer tijd tussen
de Waterbalans en de ESF workflows uitgetrokken moeten worden.
Omdat op de acceptatie omgeving de systemen van de drie waterschappen allen op één FSS
computer worden uitgevoerd (elke waterschap heeft 1 FSS instantie) moet men oppassen
met het aanpassen van de scheduling. Zeker het uitvoeren van de waterbalans module vergt
veel CPU tijd en zal trager verlopen indien er waterbalans berekeningen voor meerdere
waterschappen gelijktijdig worden uitgevoerd. Vandaar dat de scheduling zo is opgezet dat
alle worflows voor Rijnland tussen 01:00 en 02:00 GMT worden uitgevoerd. De workflows
voor HHNK tussen 02:00 en 03:00 GMT en de workflows voor Waternet tussen 03:00 en
04:00 GMT. Vervolgens draaien er nog enkele onderhoud taken van 04:00 tot 06:00.
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Bij het schedulen van de taken is naast de interval van draaien ook de lengte van de taken
belangrijk. Elk waterschap wil de standaard taken zoals Waterbalans, en ESF weer voor een
andere periode draaien. Bij het schedulen van taken moet hier rekening mee gehouden
worden.
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Beheer van het KRW-VSS Delft-FEWS
Delft-FEWS is een generiek software systeem dat is ontwikkeld door Deltares. Het systeem is
opgeleverd als acceptatie omgeving (geïnstalleerd door Deltares) en productie omgeving
(geïnstalleerd door N&S). Voor het installeren van de Delft-FEWS server software is een
generieke handleiding beschikbaar op de Delft-FEWS Wiki pagina’s van Deltares. Deze
installatie handleiding is alleen toegankelijk door personen die geregistreerd zijn als FEWS
gebruiker bij Deltares. Indien nodig kan er een pdf versie worden opgeleverd.
http://publicwiki.deltares.nl/display/FEWSDOC/FEWS+Client-Server+System+Installation+Guide

Figuur H.1 Delft-FEWS Installatie handleiding op de Deltares WIKI pagina’s

Naast de installatie handleiding is er een tweede handleiding beschikbaar voor systeem
beheerders. Deze handleiding gaat in meer detail in op speciale systeem beheer taken die
moeten worden uitgevoerd tijdens het beheer van Delft-FEWS. Ook deze handleiding is te
vinden op de Delft-FEWS Wiki pagina’s van Deltares.
http://publicwiki.deltares.nl/display/FEWSDOC/Admin+Interface+User+Guide

Figuur H.2 Delft-FEWS Systeem Beheer handleiding op de Deltares WIKI pagina’s

Als laatste kan er op de hoofd WIKI pagina van Delft-FEWS nog een aantal links vinden naar
pagina’s die geraadpleegd kunnen worden bij problemen, zoals een FAQ en ‘How to’ pagina.
Gebruikershandleiding voor KRW-VSS Analyse applicatie
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http://publicwiki.deltares.nl/display/FEWSDOC/Home

Figuur H.3 Delft-FEWS Wiki pagina’s bij Deltares

Voor specifieke informatie over de acceptatie omgeving en productie omgeving van het KRWVSS systeem moet men bij de beheerder van de systemen zijn. Momenteel is dat Nelen en
Schuurmans. Hier kan men indien nodig IP adressen, usernamen, passwords, etc opvragen.
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Inleiding

VSS in de organisatie
atie
e

Doel cursus

• Doel VSS:
– Kennisdeling

•
•
•
•

Watersysteem,
Meetgegevens,
Maatregelen.

Inleiding systeem
Achtergronden systeem
Uitgangspunten gebruik binnen organisatie
Opzetten training binnen organisatie

VSS
VS
S

– Analyse maatregelen
Analyse,
Rapportage,
Evaluatie,
Kennisdeling.
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VSS in de organisatie

• Kenmerken VSS

• 6 gebruikerstypen in VSS:

– Webapplicatie
– Doorgeefluik voor informatie

Raadpleger

• Aggregatie, overzicht

Beleidsmedewerker

– Database voor maatregelen

Alle relevante info over:
er:
Watersysteem,
elen
Meetgegevens & Maatregelen

• Analyse, effectberekening

Mogelijkheden voor::
Analyse, Rapportage,
Evaluatie & Kennisdeling

– 6 typen gebruikers
• Werken met de juiste rechten

– 6 ingangen

Analist
Functioneel beheerder
Veldmedewerker
Helpdesk

Diverse ingangen:
O

B

W

A

R

B

• Overzicht naar infobehoefte
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VSS in de organisatie

• 6 ingangen:

Gebruiker
Raadpleger

Overzicht
Beleid
Watersysteem
Analyse
Rapportage
Beheer

Ingang
Overzicht
Beleid
Watersysteem
Analyse
Rapportage
Beheer

Beleidsmedewerker
Analist
Functioneel beheerder
Veldmedewerker
Helpdesk
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Ingang

Raadpleger

Gebruiker
Raadpleger

Overzicht
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Rapportage
Beheer

Beleidsmedewerker
Analist
Functioneel beheerder
Veldmedewerker

Ingang
Overzicht
Beleid
Watersysteem
Analyse
Rapportage
Beheer

Beleidsmedewerker
Analist
Functioneel beheerder
Veldmedewerker

Helpdesk

Helpdesk
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Raadpleger

Gebruiker
Raadpleger

Overzicht
Beleid
Watersysteem
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Functioneel beheerder
Veldmedewerker
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B
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Ingang
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Raadpleger
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Ingang:
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Beheer
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VSS in de organisatie
• Overzicht: themakaarten

– EKR scores en doelstelling
• KRW lichamen

Wie?

Informatiebehoefte Type gebruiker

Ingang VSS

Beleidsmedewerker

Raadpleger

– ESF status
• Aan- afvoergebieden

Ecoloog
Hydroloog
Bestuurder
..
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O
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VSS in de organisatie
• Watersysteem: belangrijkste scherm toestand

• Beleid: belangrijkste scherm KRW-overzicht

• Aan- afvoergebieden

• KRW waterlichamen

– EKR scores
– Stuurparameters
– Maatregelen

Beleidsmedewerker
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VSS in de organisatie

O

• Aan- afvoergebieden
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Analist

B

W
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VSS in de organisatie

• Rapportage

– Aggregatie informatie
– Workspace
– Collage

B

Stuurparameters
Maatregelen
ESF overzicht
Toegang tot modules

19

• Analyse:

O

–
–
–
–

A

R

B

Analist

– Overzichten maatregelen
– Overzichten KRW lichamen
– Overzichten aan/afvoergebieden
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VSS in de organisatie

• Beheer

• Handleiding

– Databases
– Maatregelen
– Accounts
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Inleiding in systeem

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Live demonstratie

7 juni 2012

9:30 Inleiding
VSS in de organisatie
10:40 Pauze
Inleiding systeem
12:00 Lunch
Uitleg modules
Casestudies
Individuele vraagbeantwoording
15:15 Pauze
Training binnen de eigen organisatie
17:00 Einde
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Uitleg modules
• Ecologische sleutelfactoren (ESF)
– Uitgangspunt: ondergedoken waterplanten leidend voor
ecologisch functioneren
– ESF=voorwaarde voor ecologisch functioneren
– 9 ESF-en
– Clusters
– Onderdeel van diagnostisch
kader van gegevens naar
maatregelen
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Uitleg modules

Uitleg modules

• Ecologische sleutelfactoren (ESF)

• Ecologische sleutelfactoren (ESF)

– Hoofd- en ondersteunende stoplichten

–
–
–
–
–

• Hoofd is bepalend: koppeling met maatregelen
• Ondersteunend: indicatie betrouwbaarheid

– Berekening op basis van waterbalans, gebiedskenmerken,
metingen, (ecologische) modellen
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Opbouw
Instellingen
Waarde
Automatisch of handmatig
Oordeel
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Uitleg modules

Uitleg modules

• Waterbalans

• Waterbalans
Neerslag

 

Verdamping
  

  

 



 
  

 

Afstroming

Pomp



  

  

Inlaat
Intrek
Wegzijging

Kwel





Drainage
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Uitleg modules

• Waterbalans

• Waterbalans
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Uitleg modules

• Waterbalans

• Waterbalans: uitvoer
 





–
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Waterbalans en cumulatief debiet
Waterpeil
Fractieverdeling
Hydraulische belasting
Nutrientbelastingen
Chlorideconcentraties

– Let op: berekening op dagbasis!







+ stedelijk
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Uitleg modules

Uitleg modules

• Waterbalans: uitvoer

• Waterbalans: uitvoer

– Waterbalans (met en zonder sluitfout) en cumulatief debiet

7 juni 2012

– Waterpeil

37

7 juni 2012

Uitleg modules

38

Uitleg modules

• Waterbalans: uitvoer

• Waterbalans: uitvoer

– Fractieverdeling

– Nutrientbelastingen

Let op: belasting wordt berekend
binnen marges
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Uitleg modules

• Waterbalans: uitvoer

• Waterbalans: invoer

– Chlorideconcentratie

– Keuzes voor tijdserie of berekening
– Keuzes voor constantes of tijdseries
– Gebiedskenmerken
• Marges belastingen, Initiele Cl-concentratie

– Open water
• Oppervlakte, bodemhoogte etc.

– Bakjes
• Gewasverdamping, porositeit etc.

– Kunstwerken
• Capaciteit, in- of uitlaat etc.

7 juni 2012

41

7 juni 2012

42

7

6/14/12

Uitleg modules

Uitleg modules

• Geschikte maatregelen

• Geschikte maatregelen

– Basis ESF
– Basis watertype
– Patroonherkenning

– Patroonherkenning:
– Landelijk en lokaal
Bijvoorbeeld:
Watertype Mxx
ESF-patroon: x-------- (1ste kritisch, rest niet)
Maatregelen:
Maatregel 1
Maatregel 2
…
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Uitleg modules
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Uitleg modules
• Maatregelendatabase

• Analyse interpretaties

– Overzichtelijk per gebied
– Voortgang

– Kennisdeling
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Casestudies

• Casestudie basic

• Basic

– Vraagstuken per gebruikerstype
– Plenair beantwoorden

– Plenaire beantwoording vragen.

• Casestudie integraal
– Integraal oplossen vraagstuk
– Rollenspel
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Wat is de waterdiepte in de Loosdrechtse Plassen (Tienhoven)?
• Analyse
• Tijdreeksen
• Waterdiepte
• 0,9 mNAP

7 juni 2012
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Casestudies

Casestudies

• Basic

• Basic

– Beantwoording vragen.

•

– Beantwoording vragen.

In welke periode zijn de Vinkeveense Plassen gedefosfateerd?
• Beleid
• Maatregelen
• defosfatering:
2007-2009
€4.483.000
7 juni 2012

•

Hoeveel maatregelen heeft Waternet momenteel in uitvoering?
• Rapportage
• Overzicht/xls
• Filter huidige status
5 juni 2012: 25 maatregelen
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Casestudies

Casestudies

• Basic

• Basic

– Beantwoording vragen.

•

– Beantwoording vragen.

Wat is de oppervlakte van het Aan-afvoergebied Amsterdamse Bos?
• Watersysteem
• Gebiedsinformatie
• Oppervlakte
726 ha.
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•

Wat is de EKR score van Botshol?
• Overzicht KRW
• EKR scores
0.297
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Casestudies
• Integraal:

• Basic

– Polder De Grote Klomp:

– Beantwoording vragen.

•
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•
•
•
•
•

natuur

pomp

– Probleem:

Binnen welke gebruikersgroep valt HHNK Helpdesk?
• Beheer
• Gebruikersgroepen
allemaal behalve veldmedewerker

7 juni 2012

300 ha
Voornamelijk grasland, stukje natuur
Veengebied
Kwel
Meest sloten en vaarten

•
•
•
•
•

53

Hoge fosfaatbelasting
Troebel water
Geen waterplanten
Slechte zwemwaterkwaliteit
Verdroging natuurgebied

7 juni 2012

inlaat

RWZI

zwemwater

54
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Casestudies

• Integraal:

Casestudies

– Probleem:
•
•
•
•
•

• Vragen:

Veel nutrientuitspoeling
Troebel water
Geen waterplanten
Slechte zwemwaterkwaliteit
Verdroging natuurgebied

– Voldoen we aan de KRW doelstelling?
– Hoe duur mag het worden?
– Welke maatregelen zijn zinvol?

natuur

pomp

– Voorbeelden maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•

Verplaatsen inlaat
Extra zuivering effluent
Peilverhoging natuurgebied
Aanleg nvo’s
Uitkopen agrariërs
Baggeren
…

inlaat

–
–
–
–
–

RWZI

zwemwater

7 juni 2012

• Opdracht:
Beantwoord de vragen vanuit je rol
Bekijk welke informatie je nodig hebt
Van wie komt die informatie?
Waar in het VSS is die informatie te vinden?
Wat kan niet met het VSS?
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Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Training binnen organisatie

9:30 Inleiding
VSS in de organisatie
10:40 Pauze
Inleiding systeem
12:00 Lunch
Uitleg modules
Casestudies
Individuele vraagbeantwoording
15:15 Pauze
Training binnen de eigen organisatie
17:00 Einde

7 juni 2012
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• Technische aandachtpunten
– Hoe leg je het systeem uit

• Procesmatige aandachtpunten
– Hoe zorg je dat het juist wordt gebruikt

57

7 juni 2012

Training binnen organisatie

58

Training binnen organisatie

Technisch:
• Complex systeem

Technisch:
1. Totaalplaatje

– Verschillende gebruikers
– Meerdere invalshoeken
– Veel functionaliteit

– Doel systeem
– Meerdere gebruikerstypen
– Diverse ingangen

Alle relevante info over:
er:
Watersysteem,
elen
Meetgegevens & Maatregelen
Mogelijkheden voor:
Analyse, Rapportage,
Evaluatie & Kennisdeling
Diverse ingangen:

• Valkuilen

2. Uitleg specifieke functie

– Het hele systeem willen doorgronden
– Systeem via de verkeerde ingang benaderen
– Functionaliteit van een andere gebruiker zoeken

7 juni 2012

O

B

W

A

R

B

– Modules
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Training binnen organisatie

Training binnen organisatie

Procesmatig:
• Nieuw systeem

Procesmatig:

– Gebruik bij overtuiging
Overtuigen door teimplementatie
gebruiken e
– Organisatiebrede
 Aandacht aan VSS in gehele
organisatie

 Overtuigen door te gebruiken
 Aandacht aan VSS in gehele
organisatie

• Meerdere gebruikers
– Meerdere werknemers met
 dezelfde
Samenwerking
binnen
rol
afdeling gebruikerstypen
– Diverse
 Besef werkzaamheden andere
afdelingen
7 juni 2012

 Samenwerking binnen
afdeling
 Besef werkzaamheden andere
afdelingen
61
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Training binnen organisatie

• Cursus
– Centrale ochtend voor
alle medewerkers
– Decentrale middag per
gebruikerstype

• Blijven gebruiken
– Bij geen gebruik:
• inventariseer waarom
• direct terugkoppelen
62

Afsluiting

Per organisatie anders:

• Vragen?

• Welke struikelblokken zien jullie?
• Welke oplossingen zien jullie?

• Vervolg

– Waternet
– HHNK
– Rijnland

7 juni 2012
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Inhoud Cursus: 11 juni 2012
•
•

KRW-Volg- en Stuur Systeem
(analyse applicatie FEWS)

Algemene FEWS Introductie
KRW-VSS ontleden
• Wat zit er in
• Koppeling met kennis applicatie
• Koppeling met externe bronnen
Standaard gebruik van Analyse Applicatie
• Importeren van externe data
• Waterbalans berekeningen
Gebruik Analyse Applicatie voor Experts
• Toevoegen van Meetlocaties
• Waterbalans Simulaties

•

•
Gebruik van de analyse applicatie
Marc van Dijk, Sibren Loos
11 & 12 Juni 2012

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

Inhoud Cursus: 12 juni 2012
•

Delft-FEWS Introductie: Mijlpalen

Standaard gebruik van Analyse Applicatie
• ESF1 Berekening
• ESF2 Berekening
• ESF3 Berekening

•

Gebruik Analyse Applicatie voor Experts
• ESF 1, 2, 3 Simulaties

•

Validatie Rondje van nieuwe dbf bestanden

•

Exporteren van tijdreeksen en grafieken, kaarten

•

UM-Aquo in analyse applicatie

•

Gebied toevoegen: samenvatting cursus 18 april
KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

2

3

2000

Prototype Delft-FEWS als open platform voor hoogwatervoorspellingsystemen
– FEWS-Rijn (RIZA, Bfg), FEWS-Zwitserland
– EFFS (European Flood Forecasting System, EU project)

2002

Delft-FEWS gekozen als Nationaal Systeem voor Engeland en Wales (NFFS)
– Complete redesign Delft-FEWS, Client Server omgeving
– Delft-FEWS Published Interface standaard voor model koppeling

2005

Gebruik Delft-FEWS als Water Informatie Systeem (WIS)
– Data analyse functionaliteit toegevoegd aan FEWS modules

2008

Keuze Delft-FEWS als National Forecasting System door de NWS (CHPS)
– Re-design FEWS Gebruikers Interfaces

2008

Oprichting Deltares
– Focus op nieuwe toepassingsgebieden (kusten, dijken, grondwater)

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Delft-FEWS: Kern eigenschappen

DELFT FEWS – Open platform voor data en
modellen
Filosofie

•
•
•
•
•

Verwerken en opslaan van grote hoeveelheden data
Integreren van modellen via een open interface (FEWS-PI)
Presenteren van externe data en model resultaten
Schaalbaar: lokaal-nationaal-globaal, meting-voorspelling-scenario
Ontwikkelingen binnen Delft-FEWS generiek toepasbaar

• Open Platform voor het beheren van data en het
(voorspellings)-proces
• Platform levert een generieke set van componenten
• Open Interface tot externe modules en modellen
• Delft FEWS is een open systeem – joint development
approach
• Delft FEWS software is gratis, wel licentie via Deltares

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Delft-FEWS- Gebruik in Nederland

Delft-FEWS: Toepassingsgebieden

•
•

•
•
•
•
•

Hoogwatervoorspelling voor rivieren en kusten
Laagwatervoorspelling voor rivieren
Waterinformatie systemen voor water kwantiteit en kwaliteit
Doorrekenen van klimaatscenarios
Sturing van kunstwerken en optimalisatie van reservoirs

•

Kern van elke implementatie is dat het over grote hoeveelheden
tijdreeksen gaat met grote verscheidenheid aan data types
• punt data, monsters, grids, polygonen, lengteprofielen,
diepteprofielen, golfspectra, ..
Vraagt om Standaarden!

Plaatjes Nederland en Wereld van FEWS gebruikers
Enkele kentallen met gebruikers

•

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Delft-FEWS: Integratie van modellen

Delft-FEWS: Integratie van data

•

Uitgangspunt is dat naast eigen Deltares (WL) modellen ook andere
modellen gebruikt moet kunnen worden.
• Model is een onderdeel van een hoogwatervoorspelling systeem

•

In 2002 is hiervoor het FEWS Published Interface ontwikkeld
• XML schema's voor tijdreeksen, model states, logs, etc..
• Eenvoudig (focus), snel en generiek toepasbaar
• Java bibliotheken beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars
• +/- 100 modellen kunnen via deze standaard gekoppeld worden

Interfaces naar data bronnen:
• Ondersteund standaard data formaten: GRIB, NetCDF, etc.
• Ondersteund applicatie specifieke formaten (+-100)
• Data uitwisseling met RWS gegevens (bv. LMW, MATROOS)
• Nieuwe standaarden: OGC, WaterML2, OpenDAP, UM-Aquo, ..
• Plugin-technologie om integratie van data formaten uit te breiden
• Uitwisseling via Webservices mogelijk

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Delft-FEWS systeem overzicht

KRW-Volg en Stuur Systeem
1. Ontsluiten data via diverse Schermen
(achtergrond kaarten, brondata en
analyses)
2. Gebieds-analyse
(berekenen en tonen ESFen)
3. Interactief venster Simulatie gebiedsconfiguratie voor de Analist

Tijdreeksen
Grafiek of kaart

server

client
forecasting shell(s)
FSS

admin interface

operator client

master controller
MC

AI

Achtergrond
informatie

Kennis Applic

centrale database
CD

ESF overzicht
KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Delft-FEWS systeem overzicht
server

Delft-FEWS systeem overzicht
client

uitvoeren van taken

FSS

Systeem management
en schedulen van taken

stand alone

gebruiker

Beheer van taken

MC

AI

OC

Opslaan van alle data

CD
KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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KRW-VSS acceptatie en productie omgeving
•

Server omgevingen staan bij N&S (Hotel Amsterdam).
• FEWS Master Controller en Postgress Centrale Database
• Forecasting Shell (rekencomputer)
• ftp server(s) voor het klaarzetten van externe data

•

Per Waterschap een FEWS Client
• Operator Client om contact te maken met de Server
• Stand Alone om nieuwe configuratie te testen (en presentaties
geven!)

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

KRW-VSS Opstarten
•

Iedereen heeft een laptop met hierop de FEWS client (OC en
Stand Alone) van zijn waterschap staan
• Voor installatie zie Handleiding – HFDST 2

•

Oefening: Start de FEWS Operator Client (OC) op
• FEWS opstarten met \KRW_VSS\bin\ _Waternet_OC.exe
• Voor opstarten OC, zie Handleiding – HFDST 3.2
Open het Log scherm en kijk of je begrijpt wat er staat
Open de Systeem Monitor en controleer de synchronisatie tab

•
•

3

•

14

Kennisapplicatie van N&S ook beschikbaar

4

1
5
2

•

Productie omgeving is voor HHNK en Waternet opgezet
7
KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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KRW-VSS openingsscherm Analyse applicatie
Filters organiseert de
gegevens bijv. per
Waterschap, ESF

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

Locaties overeenkomend
met de actieve filter

16

KRW-VSS ontleden: Wat zit er in

•
•
•
•
•
•

Map Display toont de
geselecteerde locaties

6

Hoe zit de FEWS configuratie in elkaar
Relatie dbf bestanden en XML bestanden
Wat zijn locatiesets en location attributes
Eigenschappen van parameters
Wat zie ik in mijn filters
Hoe zijn de standaard grafieken opgebouwd

Parameters aanwezige
variabelen voor de filterselectie

Log meldingen
KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012 27 okt 2011
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Delft-FEWS Configuratie

Delft-FEWS configuratie: Oefening
•

•

FEWS configuratie bestaat uit XML bestanden en uit dbf bestanden
• Dbf bestanden bevat de gebiedskennis
• XML bestanden bevat de structuur
• KRW-VSS: XML configuratie zoveel mogelijk gestandaardiseerd

•

Bij oplevering zit de configuratie in de Centrale Database
• Gesynchroniseerd naar locale cache database na inloggen
• Met de Configuratie Manager kan je de configuratie bekijken en
exporteren naar file systeem.

•

Op FEWS Stand Alone gebruik je meestal de configuratie uit het file
systeem

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

•

Workflows die series van taken uitvoeren, zoals:
• Import externe data
• Bereken Waterbalans

•

Module (Instances) die taken uitvoeren zoals
• Importeer Ecolims
• Waterbalans_3201

•

FEWS gebruikt locationsets om locaties (metingen,
aanafvoergebieden, .. ) later te gebruiken in berekeningen en
presentatie.
Bv. om te weten welke meet locaties kwantiteit metingen hebben,
of in welk aanafvoergebied ze liggen

DBF bestanden bevatten gebiedskennis

•

LocationSets koppelen deze gegevens uit DBF aan locaties,
noemen we location attributes

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

•

Belangrijkste dbf bestanden zijn:

•

aanafvoergebieden.dbf: gegevens van aanafvoergebieden die uit
de Geovoorziening komen, aangeleverd door kennisapplicatie. In
FEWS via Polygons.xml gekoppeld aan shape bestanden

•

aanafvoer_waterbalans.dbf, grondwatergebieden.dbf,
pumpingstations.dbf: gegevens voor waterbalans berekeningen
aanafvoer_esf1.dbf, aanafvoer_esf2.dbf, aanafvoer_esf3.dbf:
gegevens voor ESF berekeningen

•

23
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Delft-FEWS configuratie: DBF en locationsets

•

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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•

21

Delft-FEWS configuratie: DBF en locationsets
•

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

Delft-FEWS configuratie: DBF en locationsets

XML configuratie kan worden onderverdeeld in
• Systeem configuratie voor schermen en generieke informatie
• LocationSets voor gebruikte locaties
• Parameters met lijst gebruikte parameters
• Filters met lijsten beschikbare tijdreeksen
• Displaygroups voor opbouw grafieken

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

1. Start je OC en synchroniseer de configuratie en tijdreeksen uit
centrale database naar je cache database
2. Sluit je OC
3. Kopieer de folder localDataStore van de OC naar de SA regio
folder
4. Start de Config Manager van de SA: _Waternet_CM_SA.exe
5. Exporteer alle configuratie bestanden naar het file systeem
• Via CM menu: Management- Export All
6. Sluit Config Manager
7. Verplaats folder config van folder export_config naar regio
folder (bv: Waternet_SA)

19

Delft-FEWS configuratie

Oefening: Zorg dat je Stand Alone de laatste configuratie bevat.

meetnet.dbf: meetlocaties (bron tijdreeksen), niet in beheer van
kennisapplicatie

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Delft-FEWS configuratie: Parameters
•

FEWS heeft een parameter.xml bestand waarin alle parameters
staan die je wilt gebruiken

•

Parameters zijn georganiseerd in parameters groepen
• Elke groep heeft kenmerken zoals eenheid, resolutie, ..
Elke Parameter heeft een ID, Name en Shortname
Voor de Parameter ID is waar mogelijk de Aquo standaard gebruikt

•
•

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

Delft-FEWS configuratie: Parameters
•

25
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Delft-FEWS configuratie: Filters
•

In Filters geef je aan wat de gebruiker mag zien via de Data Viewer
•
•

Layout van je filters
Welke tijdreeksen wil ik zien
•

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

Bron, Parameter, Locaties

De analyse grafieken van interactieve simulatie runs zijn ook
gekoppeld aan de topology elementen

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Delft-FEWS configuratie: Displaygroups
•

Voor Waterbalans en ESF resultaten zijn displaygroups opgezet in
twee groepen:
• Validaties: grafieken van gevalideerde runs
• Analyses: grafieken van interactieve simulatie runs
Configuratie via DisplayGroups.xml

•

27

Delft-FEWS configuratie: Displaygroups
•

Titels en legenda in grafieken komt van Parameter (groep)

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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KRW-VSS ontleden: Koppeling met externe bronnen

•

Het KRW-VSS heeft verschillende koppelingen met externe
systemen

•

Directe koppelingen
• Kaartlagen: Open Street Maps
• Kaartlagen: Geovoorziening (WMS/WFS)
• Kwaliteit tijdreeksen: Ecolims Webservice
• Hydrologische tijdreeksen: FEWS Webservice

•

Indirecte koppelingen
• Tijdreeksen: XML en ASCII formaten via file systeem

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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KRW-VSS en Geovoorziening
•
•
•

De FEWS Explorer toont kaartlagen uit de Geovoorziening
• WFS en WMS kaartlagen (open en beveiligde omgeving)
Maakt gebruik van OGC standaarden
Locaal worden de kaartlagen gecached in Mapcachesen

•

Maplayers folders
Oefening: wat staat er in de twee cache folders, gooi ze maar leeg

Delft-FEWS en Ecolims
•
•
•
•

•

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Delft-FEWS en Webservices
•
•
•
•
•
•

Ecolims heeft webservice beschikbaar die je kan bevragen
• MetusDataService API gebaseerd op SOAP/XML
Eerste implementatie van webservice koppeling via UM-Aquo CSV
Waarom UM-Aquo CSV en niet XML?
• Stuk compacter en eenvoudiger dan de UM-Aquo XML variant
Operationeel voor HHNK met beveiliging op IP adres

Vraagt alleen tijdreeksen op voor parameters die je in import hebt
geconfigureerd!

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Delft-FEWS en Webservices

Binnen KRW-VSS project is ook een Delft-FEWS Webservice
ontwikkeld
Opvragen van data via UM-Aquo XML en CSV bestanden
In mei beschikbaar voor HHNK, in juni voor alle FEWS gebruikers
Kan op elke Delft-FEWS database gezet worden (2012.01 versie)
Later uit te breiden met WaterML2, NetCDF, PI-XML, ..
Source code zal op Delft-FEWS WIKI beschikbaar komen

•

KRW-VSS werkt met dag tijdreeksen

•

In Waterschap FEWS met brondata moet je dus dag waarden
aanbieden

•

Je kan ook 15 minuten reeksen overhalen, dat duurt alleen veel
langer. Processing werk is dan verplaatst naar KRW-VSS.
KRW-VSS omgeving
FEWS Client

FEWS Centrale
Database

FEWS MC
FEWS FSS

Waterschap omgeving

FEWS
Webservice

FEWS FSS

FEWS Centrale
Database

FEWS MC
FEWS Client
KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Analyse Applicatie : Importeren van externe data
•
•
•
•
•

Uitvoeren van taken in FEWS gaat via Workflows
Elke workflow bevat 1 of meerdere taken of module instances
Voorbeeld: Import Workflow: Importeert externe data van file
systeem of externe webservices
Welke taken uitgevoerd worden in een workflow kan gecontroleerd
worden in de Workflow Navigator (of Hfdst 5.2)
Oefening:
• Start Workflow Navigator via F12 – k open workflow navigator
• Welke import taken zitten er in de Import Workflow

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Analyse Applicatie – Workflows
•

Handmatig starten van workflows kan via de:
• Taskrun display (Taak starten)
• Manual Forecast Display (Handmatige taak)

•

Op FEWS Server zijn een aantal workflows gescheduled
• Zie System Monitor voor overzicht

•

Let bij het starten van taken altijd op de tijd instellingen

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Analyse Applicatie : Importeren van externe data
•
•
•
•
•
•
•

Waar mogelijk gebruik maken van UM-Aquo voor uitwisseling met
externe bronnen
Aqmad: CSV formaat, geen Aquo
EKR Scores uit QBWat: UM-Aquo XML 2008
EKR Oordeel van KRW Portaal: Ad-hoc XML, deels Aquo
Ecolims: UM-Aquo CSV, deels Aquo
Ontwikkeld tijdens
FEWS: UM-Aquo XML en CSV
project
Overig: verschillende CSV formaten

Analyse Applicatie : Importeren van externe data
•

Hoe ziet een FEWS Import Module Instance er uit?
• Import Type
• Folder of andere externe locatie waar bestanden staan
• Missing value
• Tijdzone
• Tijdreeksen welke geïmporteerd moeten worden

Track reeksen nog bijna niet
beschikbaar

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Analyse Applicatie : Importeren van externe data
•
•

Erg belangrijk: ID mapping en flag mapping
Voorbeeld voor Aquo import en export mapping bestanden

Domeintabellen van
www.aquo.nl belangrijk

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

•

Trackreeksen zijn alleen te zien in Waternet applicatie

•

Oefening Waternet
• Start FEWS SA applicatie voor Waternet
• Open de Spatial Display
• Selecteer filter Ptot bodem van de TrackRecords

•

Vraag: Van welke datum zijn deze metingen?

•

38

Analyse Applicatie : Importeren van externe data
•

Waar zie je de geïmporteerde data
• In Filters zie je in folder Meetnet de
meeste tijdreeksen

•

Welke niet:
• Trackreeksen: Spatial Display

•

Oefening: Open Stand Alone en kijk of je de
Meetnet folder begrijpt

39

Analyse Applicatie : Importeren van externe data

•

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Analyse Applicatie : Importeren van externe data
•

Trackreeksen zijn opgeslagen als forecast tijdreeksen
• Hebben een forecast tijd, gelijk aan eerste meting van de
geïmporteerde reeks
• Belangrijk om deze tijdreeksen in zijn geheel te importeren, en
track per track
• In de berekeningen wordt altijd de laatste track reeks voor de
T0 gebruikt (?!??)

Zet de FEWS Huidige systeemtijd op 1 jaar voor de datum van
de metingen

Vraag: Wat zie je en waarom?

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Analyse Applicatie : Importeren van externe data

•

Oefening: Importeren van nieuwe kwel tijdreeks (FEWS-SA)
• Voeg een nieuwe locatie toe aan de meetnet.dbf
> ID: Test_Kwel
> Naam: Test Kwel
> Bron: KWAN
> EXTLOCID: Test_Kwel
• Start je Stand Alone systeem en kijk of je de reeks in de filter
kan vinden
• Kopieer het PIXML bestand Test_Tijdreeks.xml naar de ftp
folder (Hfdst 5.2.7)
> Draai Import Workflow
> Kan je de tijdreeks via de filters de grafiek bekijken?
> Voor welke periode is er data aanwezig?
KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

Analyse Applicatie : Waterbalans berekeningen

•

43

Analyse Applicatie : Waterbalans Pre-processing

4 type bewerkingen in pre-processing (Waterbalans_Processing.xml)

Hoe zit de Waterblans workflow in elkaar (Hfdst 5.3)
•

Pre-processing: Bewerk meet tijdreeksen, en vul tijdreeksen
met parameters uit de dbf bestanden

•

Water & Stof balans model: Draai model via FEWS GA en
XML Published Interface

•

Post-processing: aggregeer model resultaten naar maand
tijdstappen en bewerk tijdreeksen voor standaard grafieken

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Analyse Applicatie : Waterbalans Pre-processing

Kopieer representatieve tijdreeksen per AanAfvoergebied van meetreeks
naar aanafvoergebied

1. Omzetten van geïmporteerde reeksen naar dag tijdstappen
2. Interpoleer Meteo tijdreeksen van meetlocaties naar
aanafvoergebieden (closest distance interpolatie)
3. Kopieer Waterstand, Kwel, Wegzijging en Afvoer tijdreeksen van
meet locaties naar aanafvoergebieden, grondwatergebieden en
pumpingstations
4. Maak dag tijdreeksen van model parameters uit dbf bestanden voor
streefpeil, kwel, wegzijging, chloride, nutricalc

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Analyse Applicatie : Waterbalans Pre-processing

Maak dag tijdreeksen van model parameters uit dbf bestanden voor
streefpeil, kwel, wegzijging, chloride, nutricalc

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Analyse Applicatie : Waterbalans berekeningen

•

Externe Water & Stof balans model draait via FEWS GA

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Analyse Applicatie : Waterbalans berekeningen
•

dbf bestanden bevatten alle model parameters

•

WB_Parameter.xml bevat de template van de model parameter file

•

GA vult template met model attributen

Analyse Applicatie : Waterbalans Post-processing

6 type bewerkingen in post-processing (Waterbalans_Aggregatie.xml)
1. Bereken totaal P, N en SO4 belasting per aanafvoergebied en bron
2. Bereken debieten per aanafvoergebieden inclusief fracties
3. Bereken hydraulische belasting
4. Aggregeer alle dagwaarden naar maandwaarden
5. Bereken N-P ratio en gemiddelden van laatste 4 jaar
6. Bereken Gemiddelde van laatste 4 jaar voor P-belasting, N-belasting
en SO4-belasting (zomer periode en jaar)

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Analyse Applicatie : Waterbalans berekeningen

•

Oefening: Draai de waterbalans workflow op Stand Alone en kijk
naar de log file.

•

Hoe lang duurt een waterbalans berekening en welke deel (%) is
hierin de waterbalans module?

•

Zet de debug logging aan bij het draaien van de Waterbalans en
selecteer 1 gebied (werkt alleen op SA).
• Open scherm Handmatige Taak
• Selecteer workflow Bereken Waterbalans
• Druk op F12 en selecteer naast de pre-post-processing 1
waterbalans module voor je gebied
• Druk op F12 en zet voor alle modules de debug logging aan
• Start workflow en analyseer de logging (is er ook een log file?)

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Analyse Applicatie Experts: Waterbalans Simulaties
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Analyse Applicatie Experts: Locatie toevoegen

•

Oefening: Upload de nieuwe meetnet.dbf naar de acceptatie
omgeving (Appendix B)

1.
2.
3.
4.
5.

Start Config Manager (OC)
Importeer config folder
Log-in op ACC server
Druk Upload
Sluit Config Manager

Let op: 1 pc per waterschap

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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KRW-VSS: interactief scherm
Interactief scherm gebieds-configuratie

•
•
•
•
•
•
•

Waterbalans met processing draaien vanuit simulatie omgeving
1 workflow per gebied i.p.v. alle gebieden in 1 workflow
Gebruikt modifiers om default location attributes aan te passen
Modifiers alleen gebruikt voor simulatie workflows
Speciaal scherm voor ontwikkeld
Resultaten in Displaygroups
Kan simulatie lokaal draaien of op server

Uitwisseling met collegas
Interactieve
simulaties

resultaten

instellingen

Aanpassingen (bijv. meetlocatie)

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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Analyse Applicatie Experts: Waterbalans Simulaties

Analyse Applicatie Experts: Waterbalans Simulaties

Opmerkingen met simulaties en modifiers
•

Lokaal

Op Server

Actief

Verwijderen

Kopiëren

Lokaal of Centraal draaien van simulatie. Alleen collegas kunnen
centrale simulatie zien
Bij Centrale run moet modifier eerst naar Centrale Database
gestuurd worden, dan draait simulatie pas.
Simulaties blijven maar 2 dagen in database
Je kan modifiers inactief maken en verwijderen
Je kan simulaties selecteren in de Forecast Manager

•
•
•
•

•

Let op: Zolang je je modifier niet centraal hebt gedraaid zal het niet
geupload worden naar de server
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Analyse Applicatie Experts: Waterbalans Simulaties

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

KRW-VSS ontleden: Koppeling met kennis applicatie
•

•

Oefening: Verander vaste waarde kwel en maak berekening lokaal
• Open Simulatie Parameters Scherm
• Selecteer Waterbalans in aanafvoergebied
• Voer vaste kwel waarde in en druk op <Bewaar>
• Druk op <Re-run Segment> knop in topology.

Delen van dbf bestanden
• bevat gebieds specifieke informatie
• Nachtelijke synchronisatie 2 VSS applicaties
• Uitwisseling aangepaste configuraties validatie rondje:
Analyse
gebiedsinstellingen

Analyst

•

Oefening: Gebruik nieuwe meetlocatie voor Kwel tijdreeks lokaal
• Let op: gaat dit werken of niet? Waar moet je aan denken?

•

Oefening: Maak een berekening centraal en leg uit wat er gebeurd
• Gebruik je log scherm, je Systeem Monitor en Forecast Manager

•

Oefening: Maak twee modifiers voor een gebied en draai beide lokaal, wat
gebeurd er nu?

56

Functioneel
Beheerder

Import update
configuratie

Opslaan
aangepaste
set

Export
complete set
waterschap

Export
gebieds
set

Automatisch

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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KRW-VSS ontleden: Stappen validatie rondje (1)

•
•
•

Validatie
aangeboden
set

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

KRW-VSS ontleden: Stappen validatie rondje (2)
•

Gebiedsinstellingen aanpassen
(waardes, dropdown, vinkjes)
Bewaren (naamgeving)
Exporteren

58

Oefening: pas gebiedsconfiguratie in Modifier tabel aan, exporteer
aangepaste set en bekijk opgeslagen zip-file (naam en inhoud).

… Navigatie naar kennis applicatie
• Vanuit de Explorer balk

Wat zet FEWS klaar ... Wat zie je in de kennis applicatie

•

Wat zet FEWS klaar .... Wat zie je in de kennis applicatie

KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012
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KRW-VSS ontleden: Stappen validatie rondje (3)
... Wat zie je in de kennis applicatie

… Terug naar de analyse applicatie
• Update door de kennis applicatie gevalideerde configuratie
• import en upload in de FEWS centrale database

•

Upload

•

Import

•

Valideren (selectie uit aangeboden sets)

•

Exporteren (naar analyse applicatie)
• Handmatig of gescheduled
KRW-VSS analyse applicatie 11 & 12 Juni 2012

KRW-VSS ontleden: Stappen validatie rondje (4)

1. ExternalConfigTableXML: General Adapter module instance maakt
configuratie import bestand WaternetConfig\mapLayerFiles.xml aan
2. ConfiguratieUpdate: FEWS module die configuratie bestanden kan
importeren in de FEWS database.
3. ExternalConfigTablesUpdate: FEWS module die aangepaste locatie
relaties upload naar de ontblobte database t.b.v. kennis applicatie

→ Demo validatie-rondje dinsdagmiddag
61
61
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Cursus 11 juni

Klaar
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Eenh.

•
•
•
•

Aanleiding
Ecologische Sleutelfactoren (stoplichten)
Relatie met EKR’s
Toepassing op Amstelveense Poel


tot
2015

tot
2027
162

Aanpak riooloverstorten

N

156

Emissiereductie rwzi”s

N

59

74

Baggeren verontreinigde specie

ha

4240

4673

Mest- en spuitvrije zones

km

403

423

Vispassages

N

635

1519

Aanleg natuurvriendelijke oevers km
Actief biologisch beheer

ha

2456

6743

860

1940

 

 

Aanleiding: maatregelen KRW
Eenh.
Aanpak riooloverstorten
Emissiereductie rwzi”s

Maar

N

ha

n wor km
dNen

Mest- en spuitvrije zones
Vispassages

Aanleg natuurvriendelijke oevers km
Actief biologisch beheer

tot
2027

156

162

!
Veel geld

Baggeren verontreinigde specie

doele

N

tot
2015

ha

59

74

4240

4673

403

423

Begrijpen we onze watersystemen voldoende?
Wat is het effect op het watersysteem?
Geven we het geld aan de juiste dingen uit?
Hoe is de voortgang van de uitvoering van
maatregelen? (financieel, tijd etc.)?
etc. etc.

1519
niet 635
bereik
t
2456

6743

860

1940

! 

!

Idee:
Er is veel kennis, maar er ontbreekt een
praktisch kader: Ecologische sleutelfactoren

 

 
begrip van het functioneren van
watersystemen centraal in het waterbeheer:
doelen en maatregelen primair hiervan
afleiden
het systeembegrip en ingreep-effect kennis
krijgen een impuls

Belangrijkste uitgangspunten
• sturende factoren / relatie met maatregelen;
• hiërarchie in voorwaarden;
• ordening kennis, koppeling met gegevens.

dat waterbeheerders dezelfde taal gaan
spreken, zowel in de eigen organisatie als
tussen organisaties

#

+#(*#()

Ecologische Sleutelfactoren





Productiviteit bodem



Verspreiding



Verwijdering



Toxiciteit



Beleving

Productiviteit bodem

waterplanten centraal

Type maatregelen

Gemeenschappelijk beeld

    

Directe koppeling met gegevens!

kennismontage

Flexibel Peil

BaggerNut

etc.

$







Ecologische Sleutelfactoren (VSS)

Beekdalbreed






 


  $
  



 $
 


 "$  
 $ 



  
 

Kennisstroom / ontsluiting tools in platform

 

   
 

     

Integratiekader Watermozaïek

% ! &

$  

  

Droogval

Organische belasting







Licht

etc.

Habitatgeschiktheid



Productiviteit water

IJzeradditie

Licht

Bodem Bedekt



Productiviteit water

Ecologische Sleutelfactoren

)



Relatie met EKR’s

Case Amstelveense Poel

• toepassing Ecologische Sleutelfactoren zorgt
voor kosteneffectieve maatregelen
• goede basis voor afleiden doelen en
prioritering tussen gebieden
• relatie met EKR´s is complex
• maar we weten wel dat toepassing leidt tot
verbetering van de ecologische kwaliteit

ESF 1: hydrologie basis

ESF 1
• ESF 1 hoofdstoplicht:
– verblijftijd- of processturing?
• verblijftijd voor 2006: 50 dagen
• verblijftijd na 2006: 180 dagen

 processturing

tot 2006

ESF 1
• ESF 1 hoofdstoplicht:
– N of P sturend na 2006?
• N/P-ratio ≈ 12 (tussen 9 en 15)

 P sturend, maar N soms ook van belang
ratio N/P externe nutrientenbelasting
20

ROP21706

P sturend

16
12
8

colimitatie

4

2012

2009

2006

2003

2000

1997

1994

1991

1988

1985

1982

N sturend
1979

0

1976

ESF 1: externe belasting





ESF 1

ESF 1
• ESF 1 ondersteunend stoplicht:
– voldoet P-concentratie aan “norm”? nee
– P-toename in zomer (interne belasting?)

0.4
0.3

ESF 2

2013

2013

2010

2007

2001

1998

1995

1992

1989

1986

0
1983

0.1

0

2012

0.2

0.1

2011

0.2

ROP21706

2010

0.3

2008

P-totaal (mg/l)

0.4

1977

berekening kritische P-belasting: http://themasites.pbl.nl/modellen/pclake/index.php
o.b.v. verblijftijd, diepte, strijklengte, bodemtype, achtergrondextinctie, aandeel moeras

0.5

1980

P-totaal (mg/l)

• externe P-belasting na: 1 mg/m2,d
• kritische P-belasting na: 0,2 – 1,2 mg/m2,d

P-totaal (mg/l)

ROP21706

2009

P-totaal (mg/l)
0.5

2004

– voldoet externe P-belasting na 2006? ja

2007

• externe P-belasting: 6 mg/m2,d
• kritische P-belasting: 1,8 – 2,8 mg/m2,d

2006

• ESF 1 hoofdstoplicht:
– voldoet externe P-belasting voor 2006? nee

ESF 3

• ESF 2:
– voldoet doorzicht aan norm?

• ESF 3: hoofdstoplicht veenafbraak
– is er sprake van een veenbodem?

• doorzicht/diepte > 0,6

• ja

 doorzicht voldoet niet aan norm

– voldoet SO4-belasting?

Doorzicht (m)

• nee

ROP21706

 veenafbraak speelt een belangrijke rol

1.8
1.6

doorzicht (m)

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2

ESF 3

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Dit komt terug in VSS

• ESF 3: hoofdstoplicht productiviteit
– voldoet P-totaal bodem en PO4
bodemvocht
• verwachting nee

 productiviteit waterbodem is hoog





VSS en KRW-Verkenner

Afstemming met KRW-Verkenner

• Ontwikkeling ecologische rekenregels VSS en KRWVerkenner hand in hand:
• beide afhankelijk van goede rekenregels
• de modellen kunnen elkaar versterken
• in het VSS is al veel aandacht gegeven aan
ecologische rekenregels
• Twee sporen:
• verbeteren statistische rekenregels (korte termijn)
• ecologische rekenregels op basis van ecologische
sleutelfactoren en cenotypen (lange termijn)

Verschillen en overeenkomsten
Volg- en Stuursysteem

KRW Verkenner
ondersteuning keuze maatregelen door:
voorspelling EKR-scores (prognose)

begrip watersysteem (diagnose)

waterlichaam uitgangspunt
stroomgebied / waterlichaam

waterlichaam / standplaats

stuurvariabelen centraal; effectiviteit maatregelen door:
relatie maatregelen en EKR
(neuraal netwerk of regressieboom)

relatie diagnose en maatregelen

ontsluiten van gegevens
gericht op invullen modelparameters

t.b.v. begrip van het systeem/volgen
maatregelen (vinger aan de pols)
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Gewenste gebruiksscenario’s release 2
13 juni 2012

Onderstaande tabel geeft de 35 gebruiksscenario’s weer die tijdens de realisatie van release 1 wel zijn
onderkend, maar waarvan is besloten om ze in een volgende release (bijv. R2) uit te werken.
Id
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23:
283
292
33:
358
397
3;6
464
536
654
658
693
6:3
722
724
726
728
732
734
744
746
748
752
796
7:6
838
846
872
884
886
892
894
936
;53
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Gewenste gebruiksscenario’s release 2

Wensen ter verbetering
13 juni 2012
e

Onderstaande tabel geeft de wensen weer die tijdens de realisatie van de 1 release naar voren zijn
gebracht en die om diverse redenen niet direct konden worden gehonoreerd.
Id

Gebruiksscenario

Gewenste verbetering

GS004

Authenticeer
gebruiker

Openstaande punten:
1. Een beslissing over de notitie "Centrale of decentrale implementatie"
kan kleine wijzigingen tot gevolg hebben voor dit gebruiksscenario,
waaronder bovengenoemde voorlopige ontwerpbeslissingen.
Wens naar de toekomst:
• Bij onbeperkt inloggen blokkeren: Wanneer een gebruiker 3 keer
een foutief wachtwoord heeft ingevoerd, zou inloggen moeten worden
geblokkeerd en dient contact met de helpdesk medewerker
opgenomen moeten worden om te deblokkeren.
• Https verbinding: Op dit moment heeft VSS een normaal beveiligde
http-verbinding zonder gebruik te maken van het SSL-protocol (https).
Dit komt overeen met de kwaliteitseis dat informatie in het systeem
niet bijzonder vertrouwelijk is. Wanneer er hogere beveiligingseisen
worden gesteld, dient versleuteling van verzonden gegevens en
wachtwoorden te worden toegepast met behulp van een httpsverbinding.

GS007

Voeg gebruiker toe

Wensen naar de toekomst:
• Ook raadpleger als aparte rol: Het is wenselijk om ook 'raadpleger'
als enige rol te kunnen verstrekken aan een gebruiker. Daarmee kun
je ook een externe (bijv. een medewerker van een ander waterschap)
toegang geven tot de kennisapplicatie zonder dat hij/zij wijzigingen
kan doorvoeren.
• Verfijning van rollen: De rollen zijn vrij grof gedefinieerd en hierin
zijn enkele verfijningen/tussenvormen nodig zodat het beter in de
organisatie kan worden geimplementeerd.
• Zelf rollen creëren en wijzigen: Het is wenselijk dat een waterschap
zelf een nieuwe rol kan creëren (bijv. Junior analist) of de rechten van
een bestaande rol aanpassen (bijv. analist moet ook kunnen
valideren).

GS051

Selecteer aanafvoergebied

GS115

Toon EKRresultaten

Openstaande punten:
• Het begrip aan-/afvoergebied wordt alleen voor 'laag Nederland'
gebruikt. Mogelijk moet dit worden gewijzigd in een begrip dat
landelijk toegepast kan worden.
Wens naar de toekomst:
• Getoonde aan-/afvoergebieden in analyseapplicatie: In de
kennisapplicatie kan een gebruiker alle actieve (deel)aan/afvoergebieden selecteren om informatie van in te zien en te
bewerken (zie ook 'boompje-functionaliteit' in GS206). Aangezien in
de analyseapplicatie veel gebieden vaak niet beschikken over
ingevulde/bruikbare modelconfiguraties (waterbalans of ESF), is het
niet wenselijk om al die gebieden te tonen. Dat zou de navigatie in
FEWS lastiger en minder gebruikersvriendelijk maken. Voor release 1
is ervoor gekozen om uit een configuratiebestand af te leiden of een
gebied in de FEWS-interface moet worden getoond (rubriek L_ESF2
in bestand aanafvoer_esf2.dbf). Het is wenselijk om deze informatie
op te nemen in bestand aanafvoergebieden.dbf, waarvoor dan een
aparte rubriek Compleet of Configuratie wordt opgenomen (naast de
al aanwezige rubriek Actief).
• Deelgebied ook via kaart: Een deelgebied en een gebied liggen over
elkaar heen, waardoor ze op dit moment niet biede via de kaart
kunnen worden geselecteerd (alleen via lijst).
Openstaand punt:
• Het op 8 maart 2012 besproken compromis met leveranciers voorziet
erin dat voor de 1e release niet het normale (QBWat-)scenario
wordt ondersteunt (met ingewikkelde afleiding) maar alleen het
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alternatieve scenario 'Scores en oordelen uit KRW-portaal wordt
ondersteund.
Gewenste aanpassing naar de toekomst:
• Spoedig in release 2: het implementeren van de stappen 15 en 20 van
het normale (QBWat-) scenario waarin het oordeel wordt bepaald,
inclusief de alternatieve scenario's 'Fytoplankton onvolledig' en
'Overige waterflora onvolledig'.
• Na opname QBWat-functionaliteit in Aquo-kit: directe koppeling met
Aquo-kit, bijv. via GS136.
• De hieronder gespecificeerde (deel)maatlatten zijn afgestemd op Mwatertypen, hetgeen voor de waterschappen Waternet, HHNK en
Rijnland toereikend is. De benodigde aanpassingen voor Rwatertypen zijn opgenomen in de volgende bijlage: Bestand:GS115bijlage.pdf.
• Ook voor (deel)aan-/afvoergebieden moet het mogelijk zijn om
doelen te registreren, zodat eraan kan worden getoetst. Bron:
testbevinding Laura, 4 april 2012.
GS130

Beheer
stuurparameters
stuksgewijs

Wens voor de toekomst:
• Minder complexe invoer-structuur: Ook voor niet analysespecialisten (FEWS) moet het mogelijk zijn om voor bijv. een KRWwaterlichaam een enkelvoudige stuurparameter te kunnen instellen.
Dit moet dus minder complex worden gemaakt, bijv. selectie via een
wizard:
o stap 1: eerst een parameter kiezen (inclusief bron (module
instance)) uit de lijst beschikbare parameters (eventueel
gefilterd op de parameters die beschikbaar zijn op de
locaties binnen het gebied + die überhaupt data bevatten)
o stap 2: vervolgens een lijst locaties tonen (waarbij eventueel
ook wordt aangegeven of een locatie in of in de buurt van het
gebied ligt)
o stap 3: tot slot kun je optioneel ook de module instance en
qualifiersets kiezen voor de locaties waarbij dit relevant is
o desgewenst stap 2 en 3 herhalen om voor andere locaties
extra lijnen toe te voegen aan de grafiek
• Standaard naam samengestelde grafieken: Op dit moment heb je
de vrijheid om zelf een naam op te geven, hetgeen leidt tot diverse
variaties wat niet wenselijk is. Je moet alleen de grafiek-naam via het
lijstje kunnen kiezen.
• Relevant 'gebied' kiezen: De meeste samengestelde grafieken zijn
alleen beschikbaar voor (deel)aan-/afvoergebieden. Alleen de EKRgrafiek is beschikbaar voor KRW-waterlichamen. Na de keuze van de
grafiek moet alleen het 'gebied' selecteerbaar zijn waarvoor de
gekozen grafiek beschikbaar zou kunnen zijn.
• Wijzigingshistorie: Bij het toevoegen, wijzigen of verwijderen van
een stuurparameter zou de gebruiker verplicht een samenvatting van
de wijziging moeten opgeven, conform de afhandeling via GS198 en
GS199. Dit was per abuis niet gespecificeerd.

GS134

Importeer EKRscores

GS160

Voeg maatregel
toe

Wens naar de toekomst:
• EKR-scores registreren bij meetlocatie: Om bij een gebied een
EKR-score als stuurparameter te kunnen selecteren, is het nodig om
de scores bij een meetlocatie te registreren (dat is preciezer dan bij
een krw-wl).
Wens naar de toekomst"
• Makkelijker zoeken/selecteren op naam: Wanneer je een aan/afvoergebied of KRW-waterlichaam wilt selecteren bij een maatregel,
dan moet je op dit moment de eerste letters van de naam te kennen.
Dit is lastig als je de precieze naam niet weet, maar wel een deel van
de naam. Wenselijk is om OF te kunnen selecteren uit de gehele lijst,
OF dat met de ingetypte letters een zoekfunctie over de gehele naam
wordt uitgevoerd. Deze wens geldt ook voor vergelijkbare situaties als
bij bijv. analyse interpretaties.
• Periode flexibeler: Bij de rubriek Periode (afspraak) zijn alleen
perioden te kiezen overeenkomstig het KRW-portaal. Voor niet KRWmaatregelen moet je een andere periode kunnen invullen, bijv. door
een begin- en eindjaar in te voeren.
• Samenhang perioden: Het is wenselijk om enige samenhang
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•

•
•

•

•

controle toe te voegen voor de onderlinge relatie tussen Planningstatus en Realisatie-status, en tevens tussen de status en de generiek
opgegeven 'periode'. Hierdoor zou foute invoer kunnen worden
voorkomen.
Bedrag per organisatie: Bij het kopje Financierende organisaties wil
je een bedrag per organisatie kunnen invullen en niet een percentage.
In het scherm (toon maatregel) zie je wel het bedrag (dat is goed), je
wil 1-op-1 terug zien wat je hebt ingevuld en geen afleiding. Zo nodig
op dit punt afwijken van de opzet van het KRW-portaal.
Verplichte rubrieken herkenbaar: Het is wenselijk dat je kunt zien
welke rubriken verplicht moeten worden ingevuld. Dit geldt ook voor
andere invoerschermen.
Extra maatregel-typering: Naast de huidige indeling maatregeltypen
(Aquo-domeintabel KRWMaatregeltype) is het gewenst om bij een
maatregel te registreren of het een bron-, symptoom- of
systeemmaatregel betreft (evt. andere typen denkbaar). De huidige
indeling volstaat hierin onvoldoende.
Ingreep-stuurparameter: Het is wenselijk om de parameter te
registreren waarop de maatregel ingrijpt. Dit houdt indirect verband
met de ESF-relatie van een maatregel (doel, pos. en neg. effect) maar
is wel iets anders.
Volg-indicator: Het is wenselijk om de parameter te registreren aan
de hand waarvan je het effect van de maatregel gaat volgen, en zo
nodig gaat bijsturen.

GS161

Beheer geometrie

Wensen naar de toekomst:
• Maatregel geometrie uit Geovoorziening: Het is wenselijk dat VSS
de geometrie van een maatregel kan overnemen uit een
(gestandariseerde) kaartlaag in de Geovoorziening. Dit voorkomt dat
de gebruiker dit met de hand moet opvoeren, terwijl dit via een GISsysteem beschikbaar kan worden gesteld.

GS170

Beheer
maatregelen
collectief

GS193

Importeer
gegevens KRWportaal eenmalig

Wens naar de toekomst:
• Keuze mogelijkheden voor sorteren e.d. kan gebruikersvriendelijker.
• Mogelijkheid dat systeem de kolom-keuze als gebruikersinstelling
onthoudt.
Wens naar de toekomst:
• Rechtstreekse koppeling Aquo-kit met VSS.
• Naast de biologische (EKR-)resultaten willen we ook
ondersteunende chemie resultaten en de prioritaire stoffen in VSS
zichtbaar maken. Dit bepaalt mede of je je doel hebt gehaald. Bron:
Laura, testbevinding 4 april 2012>

GS198

Registreer
wijzigingshistorie

Openstaand punt:
• Aan diverse invoer- en wijzig-gebruiksscenario's moet nog een
verwijzing naar dit gebruiksscenario worden opgenomen.

GS199

Toon
wijzigingshistorie

GS200

Toon dashboard
watersysteem

Openstaand punt:
• Aan diverse raadpleeg-gebruiksscenario's moet nog een verwijzing
naar dit gebruiksscenario worden opgenomen.
Wens naar de toekomst:
• Achtergrond kaarten toevoegen van de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT).
• Mogelijkheid om de achtergrondkaarten iets gedempt weer te geven.

GS210

Toon maatregelen
als kaartlaag

Wens voor de toekomst"
• Geometrie maatregel uit bronsysteem: Wanneer in een
bronsysteem een maatregel geometrie beschikbaar is, dient deze te
worden gebruikt. Bijvoorbeeld via een gestandariseerde kaartlaag in
de Geovoorziening. Voor niet (officieel) geregistreerde maatregelen
zou je wel GS161 kunnen gebruiken om de geometrie handmatig op
te voeren.

GS241

Toon
diepteverdeling op
kaart

GS246

Toon chloride
concentratie

Wens naar de toekomst:
• Deze functionaliteit voor de 2e ESF toevoegen aan de
kennisapplicatie.
Wens voor de toekomst:
• Combineren in 1 grafiek: Deze grafiek (chloride concentratie) dient
te worden gecombineerd met GS247 (fractie verdeling).
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GS247

Toon
fractieverdeling

Wens voor de toekomst:
• Combineren in 1 grafiek: Deze grafiek (fractieverdeling) dient te
worden gecombineerd met GS246 (chloride concentratie).

GS248

Toon cumulatief
debiet

GS249

Toon waterpeil

GS250

Toon waterbalans

Wensen naar de toekomst:
• Pompdebieten afzonderlijk stapelen: in de grafiek moeten de
individuele pompdebieten afzonderlijk worden gestapeld, zodat de
opgegeven bijdrage per pomp inzichtelijk wordt.
Wensen naar de toekomst:
• Variant met sluitfout: Naast de huidige grafiek met het normale
berekende peil, is het wenselijk om ook een variant toe te voegen
waarin de sluitfout is verdisconteerd. Dit betekent dat de waterbalanspost sluitfout moet worden meegeteld bij het berekende peil. Dit kon in
release 1 niet meer worden meegenomen a.g.v. de langlopende
afstemming over de waterbalans.
Wens naar de toekomst:
• Navigatie naar configiratie VSS-FEWS: De waterbalansconfiguratie
is niet te benaderen uit de standaard grafieken. De configuratie is wel
te benaderen vanuit hetmenu links. Wanneer je echter in de grafieken
zit, zou je verwachten dat ook de simulatie parameters te benaderen
zijn. Dit lukt niet.
• Aggregatie per dag in VSS-FEWS: In de analyseapplicatie is nu (i.t.t.
de kennisapplicatie) nu geen aggregatie per dag mogelijk. Dit is wel
wenselijk.
• Beperking op aggregatie-periode: In de kennisapplicatie kun je bij
een erg lange periode (bijv. 5 jaar) ook kleine aggregatie-perioden
kiezen (bijv. dag). Het is wenselijk dat er een beperking komt op dit
soort onlogische keuzes (duurt veel te lang).

GS260

Beheer
configuratie
waterbalans

Wens naar de toekomst:
• Opmerking/motivatie op rubriek-niveau: Het is wenselijk om (ook)
in VSS-FEWS bij 'simulatie parameters' een opmerking te kunnen
plaatsen bij invoeren en wijzigen van gegevens die anders zijn dan
brongegevens. Dit geldt niet alleen voor de waterbalans, maar ook
voor alle ESF-en. Bron: Waternet, april 2012.
• Stofconcentratie als tijdreeks opgeven: Op dit moment kan de
concentratie van Cl, P, N en SO4 alleen als constante worden
opgegeven. Dit moet een tijdreeks worden.
Wensen naar de toekomst n.a.v. overleg Maarten Ouboter / Marc van Dijk (10
april 2012):
1. Op de randen van het aanafvoergebied worden ‘pumpingstations’
gebruikt om instroom en uitstroom op het gebied te berekenen.
Momenteel kunnen alleen debieten als tijdreeks opgegeven worden
samen met een vast chloride gehalte (minimaal en increment). Het is
een wens om ook gemeten chloride tijdreeksen op te geven op de
debietranden. Consequenties hiervan:
1. Waterbalans module moet hiervoor aangepast worden
2. Pumpingstations.dbf moet uitgebreid worden (FEWS en
Kennisapplicatie)
3. Waterbalans pre- en post-processing moet worden uitgebreid
(FEWS)
4. Grafieken moeten worden uitgebreid, nog nader te
specificeren (FEWS en Kennisapplicatie)
2. Momenteel kunnen er per aanafvoergebied 4 inlaten, 4 uitlaten, en
twee peilbeheer inlaat/uitlaat ‘pumpingstations’ opgegeven worden.
De wens is om per pumpingstation meerdere debieten op te geven. Of
er naast de optie om meerdere tijdreeksen te selecteren ook nog
andere opties voor de debieten nodig zijn moet nog verder worden
besproken. De interpretatie was dat er een keuze gemaakt kan
worden tussen een vast debiet, of meerdere tijdreeksen per
pumpingstation. Dus niet een vast debiet en meerdere tijdreeksen. Dit
geldt voor de inlaten en uitlaten. Consequenties hiervan:
1. Waterbalans module hoeft hiervoor niet aangepast worden
2. Pumpingstations.dbf moet uitgebreid worden (FEWS en
Kennisapplicatie)
3. Waterbalans pre- en post-processing moet worden uitgebreid
(FEWS)
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4.

Grafieken moeten worden uitgebreid, nog nader te
specificeren (FEWS en Kennisapplicatie)

GS264

Voer waterbalans
berekening uit

Wensen Waternet naar de toekomst:
• Nutricalc kunnen aanleveren als tijdreeks plus locatie-selectie i.p.v.
vaste waarde per kwartaal.
• Flexibel peil: Nu bestaat de optie 'peil volgt streefpeil' of 'waterstand
tijdreeks' plus locatie-selectie plus marge tov streefpeil. Gewenst
wordt om 2 flexibele peilen op te geven als tijdreeks (boven- en
onderpeil), als alternatief te kiezen inrichting. In de huidige versie is
het maar mogelijk om 1 waterstand-tijdreeks door te geven aan de
waterbalans-module, en een flexibel peil vereist 2 tijdreeksen.

GS268

Valideer
ontvangen
configuraties

GS269

Neem FEWSclient configuraties
over

Wensen naar de toekomst:
• Motivatie wijziging kunnen toevoegen: Aangezien er in de
analyseapplicatie geen mogelijkheid is om een motivatie bij een
gewijzigde parameter op te geven, bestaat het risico dat waardevolle
informatie verloren gaat. Om dit te voorkomen, is het wenselijk dat je
op het 'verschillen-scherm' per rubriek de mogelijkheid hebt een
motivatie/reden te kunnen invoeren (rubriek Omschrijving). Na het
valideren dient deze dan in de historie te worden bewaard.
• Allen tegelijk selecteren: Wanneer je een groot aantal configuraties
moet valideren, is het selecteren/wijzigen van al die regels veel werk.
Daarom graag de mogelijkheid om een bepaalde actie voor alle regels
tegelijk uit te voeren.
Wensen naar de toekomst:
• Groeps dbf-bestanden: Op dit moment behoren de te uploaden dbfbestanden in zip-formaat de configuratie van slechts een aan/afvoergebied te bevatten. In bepaalde situaties is het wenselijk dat de
dbf-en gegevens van meerdere (deel)aan-/afvoergebieden bevat, bijv.
bij het doorvoeren van collectieve mutaties vanuit een ander (geo)systeem. Daarom moet de functionaliteit worden uitgebreid zodat
groeps dbf-bestanden mogelijk zijn. Zie ook de wens 'allen tegelijk
selecteren' bij het validatiescherm (GS268).

GS321

Toon belasting vs.
kritische belasting
als tijdgrafiek

GS330

Beheer expert
schatting ESF’en

GS331

Beheer
configuratie 1e
ESF

GS351

Voer berekening
1e ESF uit

Wens naar de toekomst:
• Arcering in analyseapplicatie: In release 1 was het niet mogelijk om
bij de grafiek 'inclusief onzekerheid' de hoog-posten gearceerd weer
te geven. Dit is wel wenselijk.
Openstaand punt:
1. Overweging om via dit scherm een verwijzing naar een analyse
interpretatie op te nemen, die dan wordt getoond op GS310 en
mogelijk GS311-313. Heeft consequenties voor navigatie en BOM.
Wensen naar de toekomst:
• Invoer beperking op zinnige waarden: Het is wenselijk om voor de
in te voeren waarden (beperkings)regels af te spreken. Zo kun je nu
bij ESF1 de strijklengte veranderen van 300 in -300, hetgeen
natuurlijk niet de bedoeling is.
• Opmerking/motivatie op rubriek-niveau: Het is wenselijk om (ook)
in VSS-FEWS bij 'simulatie parameters' een opmerking te kunnen
plaatsen bij invoeren en wijzigen van gegevens die anders zijn dan
brongegevens. Dit geldt niet alleen voor deze ESF, maar ook voor de
waterbalans en de andere ESF-en.
Wensen naar de toekomst:
• Interactie tussen analysemodellen: Het is niet altijd duidelijk hoe
parameters die in meer dan een model worden toegepast (bijv.
waterbalans en ESF1) zich tot elkaar verhouden. Bijvoorbeeld
waterdiepte en strijklengte. Het moet inzichtelijker worden wanneer de
initiele basisinstelling wordt gebruikt en wanneer niet. Mogelijk moet
deze dan verwijderd worden.
• Model normen verwijderen uit dbf en opnemen als
systeeminstelling: Op dit moment zijn diverse model normen
opgenomen in de dbf-bestanden van een gebied, bij ESF2
bijvoorbeeld 70% van locaties, 4% licht op bodem en 0,6
doorzicht/diepte. Om het onderhoud te vereenvoudigen en
ongewenste wijzigingen te voorkomen, is het wenselijk om dit soort
normen als systeeminstelling op te nemen en uit de dbf-bestanden te
verwijderen.
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•

GS352

Voer berekening
2e ESF uit

Normen zichtbaar maken: In verschillende situaties wordt een
modelnorm wel toegepast in de berekening of beslisboom, maar is dit
niet inzichtelijk voor de gebruiker, bijvoorbeeld Verblijftijd (2x), NPratio (2x) en AqMaD norm (2x). Dit moet als systeeminstelling worden
geregistreerd en worden getoond naar de gebruiker. Dit geldt ook
voor ESF2 en ESF3.
• Tussenresultaten inzichtelijk en wijzigbaar: Op diverse plaatsen
ontbreken op de knopen in de beslisboom tussenresultaten,
bijvoorbeeld Verblijftijd of processturing, P- of N-limitatie en P voldoet
volgens AqMaD. Ten eerste wil je dat hier het tussenresultaat wordt
getoond, waarbij dit in VSS-FEWS moet worden berekend en
opgeslagen. Vervolgens moet het in de kennisapplicatie worden
getoond, bijv. 0=verblijftijd en 1=processturing. Tot slot wil je de
mogelijkheid hebben om dit tussenresultaat handmatig te kunnen
wijzigen. Dit geldt mogelijk ook voor ESF2 en ESF3.
• Boomstructuur 'Verblijftijd of processturing': Deze structuur is niet
duidelijk en moet, als de norm verblijftijd is ingevuld, opnieuw worden
geconfigureerd. De eerste stap in de boom is verblijftijd en norm
verblijftijd.
• Beperkingsregels op invoerwaarde: Het is wenselijk om een
beperking op te nemen in de in te voeren waarde. Zo mag je op dit
moment geen negatieve waarde invoeren in de ESF-boom. Soms is
er een strikte beperking op de toegestane waarde (bijv. 0 en 1), terwijl
het systeem hierop niet controleert.
Openstaande punten:
• Voor gemeten extinctiecoëfficiënt dient nog de definitieve Aquoparameter en -waarnemingssoort te worden vastgesteld. Hiervoor
heeft Sebastiaan Schep, in het verlengde van een eerder verzoek van
Laura Moria, op 5 april 2012 een verzoek/vraag ingediend bij IHW. In
Aquo lijken twee parameters door elkaar heen te lopen, namelijk
extinctie (dimensieloos) en extinctiecoëfficiënt (dimensie 1/m of n/m).
Door de verwarring heeft Laura eerder VEC (verticale
extinctiecoëfficiënt) aangevraagd, maar het lijkt erop dat
waarnemingssoort 956 ook al de extinctiecoefficient betreft, omdat de
eenheid van deze parameter E n/m is en dus afwijkt van de andere
waarnemingssoorten.
• Voor de parameter waterdiepte (WATDTE) wordt nog een Aquowaarnemingssoort aangevraagd bij IHW, aangezien de gewenste
eenheid (m) nog niet in de domeintabel was opgenomen.
• Voor gemeten detritus wordt nog een Aquo-parameter en waarnemingssoort aangevraagd bij IHW.
• Deltares constateert (9-12) dat voor Waternet ook lichtemissie
meetgegevens beschikbaar zijn in het geleverde XML-tijdreeks
bestand (parameter LICHTEMS). Het is onduidelijk of en hoe deze
moeten worden gebruikt. Wellicht beschouwen als wens voor de
toekomst.
Wensen voor de toekomst:
• Waterdiepte bepaling: In de volgende bijlage is gespecificeerd hoe
de waterdiepte beter kan worden bepaald: Bestand:GS352bijlage.pdf.
• Model Uitzicht ook bij ondersteunend criterium doorzicht/diepte:
Het is wenselijk om het model Uitzicht ook een plek geven in het
ondersteunend stoplicht doorzicht/diepte van deze 2e ESF, waarbij
wordt uitgegaan van de formule:
o 1/SD: a + (b * extinctie bij 380nm) + (c * chlorofyl-a) + (d *
gloeirest) + (e * detritus),
o waarbij SD = Secchi-diepte (m), a = 0.254, b = 0.012, c =
0.011, d = 0.063 en e = 0.066
• Aantal niveaus ontoereikend: Het systeem staat slechts 5 niveaus
toe voor de configuratie-beslisboom. Dit is ontoereikend voor het
hoofdcriterium van ESF2, waardoor een onlogische opbouw en
presentatie ontstaat. In dit geval zou minimaal 1 niveau extra nodig
zijn. Dan zou je zwevende stof als niveau onder gloeirest kunnen
opnemen.
• Zwevende stof ontbreekt: In de boom 'Extinctiecoefficient o.b.v.
Uitzicht' ontbreekt zwevende stof. Uitzoeken of dit nog aan de dbf
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en/of in FEWS moet worden toegevoegd.
GS353

Voer berekening
3e ESF uit

Openstaande punten:
• Voor PO4 ín bodemvocht geldt de Aquo-parameter PO4 en
waarnemingssoort PO4 [mg/l] [P] [PW], maar hiervoor moet nog een
nummer bij IHW te worden aangevraagd.
Gewenste uitbreiding naar de toekomst:
• Het is wenselijk om de adsorptie (aan Fe, Al en calcium), dikte
slibblaag en het P-gehalte van de vaste bodem toe te voegen
omdat dit van belang is bij de afweging van maatregelen.

GS405

Toon beschikbare
kaartlagen

GS460

Toon analyse
omgeving FEWS

Gewenste functionaliteit naar de toekomst:
• Layer files: het is wenselijk dat 'layer files' kunnen worden
geimporteerd waarmee opmaak kan worden gestuurd.
• Legenda GV-symbolen: het is wenselijk om bij de generieke
kaartlagen van de Geovoorziening een legenda te hebben van de
symbolen die hier worden gebruikt (in release 1 is hier geen
budget/ruimte meer voor.
Wensen voor de toekomst:
• Naamgeving filers: Binnen de dataviewer-filter "Waterbalans en
ESF'en" wordt door Jeroen/Nannette (HHNK) de volgende verbeterde
naamgeving voorgesteld (zie ook Speciale eisen):
o Waterbalans invoer >> Reeksen naar waterbalansmodule
o Waterhoogte >> Streefpeil
o Waterhoogte Onder >> Minimaal peil
o Waterhoogte Boven >> Maximaal peil
o Kwel >> de eenheid is Balans (mm/dag), maar dit moet
wellicht zijn: Kwel (mm/d)
o Wegzijging >> de eenheid is Balans (mm/dag), maar dit moet
wellicht zijn: Wegzijging (mm/d)
o Debiet >> de eenheid is Debiet Volume, maar dit moet
wellicht zijn: Laterale debieten met eenheid Debiet
o Qoverstort >> Q (spatie) overstort
o Q grondwateruitstroom >> Reeks naam is
"drainage_indraft.....", maar dit moet wellicht zijn:
"Grondwateruitstroom...."
o Q oppervlakte afstroom >> Reeks naam is "flow_off.....",
maar dit moet wellicht zijn: "Oppervlakte afstroom......."
o Gemeten neerslag >> Neerslag gemeten (net als
Verdamping gemeten)
o Brondata >> Opgegeven reeksen
o Waterhoogte >> zie hierboven
o Debiet >> zie hierboven
o Gemeten neerslag>> zie hierboven
o Resultaat >> Reeksen uit waterbalansmodule

GS482

Importeer AqMad
resultaten

GS622

Rapporteer
voortgang
maatregelen

GS623

Rapporteer
maatregelen effect
KRWwaterlichaam

GS931

Importeer Nutricalc
data

Openstaande punten:
• Onduidelijk is of bestaande Aquo-parameters kunnen worden
toegepast of dat deze moeten worden aangevraagd.
Wens naar de toekomst:
• Uitbreiden maatregel-rubrieken: Het is wenselijk om een uitgebreide
export van de maatregel gegevens te kunnen maken om de gegevens
binnen de organisatie te kunnen gebruiken. Dit is nodig om de
informatie van dit bronsysteem te kunnen ontsluiten en distibueren.
In plaats van het toevoegen van rubrieken aan dit GS622 zou evt. een
apart gebruiksscenario 'exporteer bestand' gemaakt kunnen worden.
Wensen naar de toekomst:
• Wanneer bij een maatregel het beoogde/verwachte effect op de
vier EKR-kwaliteitselementen wordt toegevoegd (vergelijkbaar met
ESF'en), dan dient dat aan dit rapport te worden toegevoegd.
• Op termijn mogelijk uitbreiden met de geadviseerde typen
maatregel op basis van ESF-scores (zie GS305 en GS346).
• Op termijn mogelijk uitbreiden met extra kenmerken van de
maatregel, zoals omvang en kosten (zie GS160).
Verwerkbare gegevens ontbreken nog
Door Sebastiaan Schep is in januari 2012 onderzocht of Nutricalc-gegevens in
een zodanige vorm beschikbaar kunnen worden gesteld dat deze bruikbaar zijn
om in de 1e release van VSS te kunnen worden toegepast. Dit blijkt op dit
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moment nog niet het geval te zijn.
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van een verkennende Stowa-studie,
waarvan in 2011 het rapport "Toetsing Nutricalc aan gebiedskennis en
meetgegevens" is verschenen (zie Projectplace). Ook zijn de mogelijkheden
afgestemd met Co Drost, een in GIS-gespecialiseerd lid van de
werkgemeenschap die aan dit rapport heeft gewerkt.
Beoordeeld is of een (gebieds- of landsdekkende) shape kan worden gemaakt
van de af- en uitspoeling van N en P op basis van NutriCalc.
De conclusie is dat er rekentechnisch keuzes moeten worden gemaakt, maar
dit aspect lijkt uitvoerbaar te zijn. De volledigheid en kwaliteit van de
beschikbare data vormt echter een grote uitdaging.
Het betreft de volgende invoergegevens voor NutriCalc:
• GHG/GLG: hoe hiermee omgaan, waterschappen benaderen? een
landsdekkend bestand lijkt niet voorhanden en niet actueel genoeg
• Gewas/Grondgebruik: geen probleem, LGN
• Bodem: geen probleem, Bodemkaart
• Kwel/Wegzijging 13 meter: hoe hiermee omgaan, landelijk
grondwatermodel?
• P/N-Concentratie 13 meter: wellicht landelijk voorhanden (is naar
verwachting eerder gebruikt)
• SomP – (P-voorraad bovenste meter): hier is een actualisatie slag
mestboekhouding nodig; dit lijkt de grootste uitdaging te zijn...
De variatie zit hem voor 2027 voornamelijk in de SOMP. Mogelijk is ook een
calibratie van Nutricalc nodig.
Voor de berekening zijn de volgende varianten mogelijk:
• berekening op basis van oud (huidig) model (mestgegevens 1998?);
de rest zo actueel mogelijk
• berekening op basis van recent model (mestgegevens 2012?; zie
www.kennisonline.wur.nl/Eleni/BO-12.07-005)
• berekening op basis van geschatte/verwachte P-voorraad in 2027,
bijv. extrapolatie van 1998-2012 naar 2027
• berekening in 2027 met bijgewerkte gegevens, maar waarschijnlijk
kijkt men in 2027 anders tegen de wereld aan
Het oplossen van deze inhoudelijke openstaande punten zou kunnen
worden voorgelegd aan specialisten, waaronder bijv. Co Drost. Het resultaat
van een dergelijke opdracht zou een landelijke dekkende shape-file kunnen zijn
waarin de N- en P-belasting voor de 4 kwartalen is opgenomen. Een grafische
weergave hiervan is als "Afbeelding II-2" opgenomen in bovengenoemd
rapport. Aangezien het resultaat is gebaseerd op langjarig onderzoek, kan
worden volstaan met het eenmalig samenstellen en inlezen van de resultaten.
Deze gegevens kunnen na het importeren in VSS op diverse manieren
worden gebruikt. Naast een kaartweergave kan het worden gebruikt bij het
samenstellen van de water- en stoffenbalans. Dit model heeft per kwartaal
NitriCalc parameters nodig voor de minimale belasting en incrementele
belasting (mg/dag). Deze kunnen op dit moment in het dbf-file worden
opgenomen en zijn hier optioneel. In twee tijdreeksen zijn de default
parameters opgenomen (NITRIC_MIN en NUTRIC_INC).
Na het importeren van NutriCalc-gegevens zou het waterbalans model hiervan
automatisch gebruik kunnen maken, hetgeen een verrijking van het model zou
betekenen.
GS942

Importeer
ruimtelijke reeks
als trackrecord

Openstaande punten:
• De waarnemingssoort voor PO4 bodemvocht (PO4 [mg/l] [P] [PW])
is nog in aanvraag.
• De waarnemingssoort voor waterdiepte (WATDTE [m] [NVT] [OW])
is nog in aanvraag.
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Bas van der Wal
Projectcoördinator Watermozaïek Stowa
“Het Volg- en Stuursysteem is
een grote stap voorwaarts
voor het waterkwaliteitsbeheer. Door betere kennisuitwisseling tussen alle waterbeheerders wordt veel kennis
over het effect van maatregelen vergaard. Dit is nodig
voor een goede besluitvorming.”
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Martine Lodewijk
Projectleider Volg- en
Stuursysteem
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“De ontwikkeling van het
Volg- en Stuursysteem is
vooral een beweging die we
binnen het waterkwaliteitsbeheer in Nederland op gang
willen brengen.”

Het Volg- en Stuursysteem
De Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt om goed onderbouwde keuzes. Het ecologisch
systeem is complex en het effect van maatregelen is afhankelijk van vele factoren.
Om goede keuzes te kunnen maken is informatie over het watersysteem, de ecologie en
de omgevingsfactoren onmisbaar. Meer dan ooit is het nodig om de effecten van maatregelen op de voet te volgen en het rendement op investeringen te maximaliseren. Met het
Volg- en Stuursysteem kan alle relevante informatie over het watersysteem, meetgegevens en maatregelen worden ontsloten en overzichtelijk worden gepresenteerd. Een
toolbox voorziet in instrumenten voor analyse en rapportage. Een beter inzicht in de
ecologische toestand en het effect van maatregelen, zal uiteindelijk leiden tot een meer
effectief en efficiënter waterkwaliteitsbeleid.
Diagnose en kennisdelen
Het Volg- en Stuursysteem ontsluit alle
beschikbare informatie over het watersysteem. Het gaat daarbij om systeemkenmerken, ecologische en hydrologische
gegevens, monitoringsdata, modelresultaten, veldwaarnemingen, maar ook om
formele afspraken. Zo is bijvoorbeeld in
één overzicht de voortgang van de
maatregelen en de verandering in de
waterkwaliteit te volgen. Het Volg- en
Stuursysteem omvat diverse functionaliteiten (apps). In het beoogd systeem
kunnen bijvoorbeeld water- en stoffenbalansen worden gegenereerd, automatische
(beleids)rapportages
worden
opgesteld en systeemeigenschappen
worden vastgelegd. Ook wordt voorzien
in koppelingen met andere (model)systemen.

Boris Everwijn
Waterschapshuis
“Het Volg- en Stuursysteem
kan een enorme impuls zijn
voor de verdere standaardisering van het gegevensbeheer van waterbeherend
Nederland.”

Het Volg- en Stuursysteem helpt de
banden tussen veld en kantoor
(praktijkervaring en theoriekennis) te
versterken. Ook draagt het bij aan een
betere afstemming tussen het veld (met
kwetsbare ontwikkelingen) en vergunningverlening. Zo worden in het Volg- en
Stuursysteem specifieke situaties, zoals
hevige neerslag, extreme warmte, algenbloei en calamiteiten ingevoerd en
gebruikt tijdens de analyses. Door op een
gestructureerde, reproduceerbare wijze
naar gebieden te kijken wordt kennisdelen gestimuleerd. Dit is belangrijk om
werkwijze, modellen en resultaten in
verschillende regio’s te delen en te vergelijken, en ook om onderzoeksresultaten te
ontsluiten,waaronder die van het Stowa
Watermozaïek-onderzoeksprogramma.

uitvoeringsprogramma

evaluatie

maatregelen

monitoring

Het Volg- en Stuursysteem ondersteunt alle facetten van de beleidscyclus: van het opstellen van het
uitvoeringsprogramma, het uitvoeren van de maatregelen, monitoring tot evaluatie en eventueel
aanpassing van het uitvoeringsprogramma.

Jan Strijker
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
en voorzitter stuurgroep
Volg- en Stuursysteem
“Met het Volg- en Stuursysteem kunnen de waterschappen alle benodigde informatie
ontsluiten om het KRW proces
op effectieve wijze te kunnen
sturen.”
Voorbeeldscherm uit het Volg- en Stuursysteem. In één overzicht is de voortgang van de maatregelen en
de verandering in de waterkwaliteit te volgen.

Bijsturen
Als de effectiviteit van maatregelen onvoldoende of onverwacht is, kan bijsturing
van het maatregelenprogramma nodig
zijn. Sturing vindt op alle niveaus binnen
de organisatie plaats: op bestuurlijk
niveau, beleidsniveau en op operationeel
niveau; op kantoor en in het veld. Voor de
KRW is het noodzakelijk om richting
Europa de keuzes van bijsturing formeel
vast te leggen. Goede communicatie en
informatie-uitwisseling tussen de operationele beheerders, specialisten en
beleidsmedewerkers is essentieel voor
een succesvol beleid. Het Volg- en Stuursysteem is zodanig opgezet dat elke
gebruiker zijn eigen werkomgeving kan
inrichten.

Rapportages
Met het Volg- en Stuursysteem kunnen
generieke rapportages worden opgesteld,
inclusief (thema)kaarten en tabellen. Er
worden formats ontwikkeld voor de
uitvoeringsprogramma’s, de voortgang,
het meetprogramma en de monitoringsresultaten en – last but not least – de
rapportage over maatregel/effectrelaties.

Jacco Kroon
Waternet
“Het Volg- en Stuursysteem
ondersteunt de samenwerking tussen veld en kantoor
binnen Waternet. De watersysteembedieners sturen nu
bewust op waterkwaliteit en
ecologie en volgen actief het
effect van maatregelen”

De belangrijkste voordelen op een rij
t(FTUSVDUVSFFSEFEBUBJO[BNFMJOH
t#FUFSJO[JDIUJOIFUGVODUJPOFSFOWBOIFUXBUFSTZTUFFN

Olga van Es
Hoogheemraadschap van
Rijnland

t.POJUPSJOHWBOEFVJUWPFSJOHTWPPSUHBOH
t#FUFSJO[JDIUJONBBUSFHFMFòFDUSFMBUJFT
t#FUFSFLFOOJTVJUXJTTFMJOH UVTTFOCFUSPLLFOBGEFMJOHFOFOUVTTFOPSHBOJTBUJFTWPPS
het ontsluiten van onderzoeksresultaten, bijvoorbeeld vanuit het Stowa Watermozaïekonderzoeksprogramma);
t0OEFSCPVXJOHWBOIFUCFMFJE
t&FOEVJEJHFSBQQPSUBHFSJDIUJOH#SVTTFM
t7PMMFEJHFBBOTMVJUJOHPQCFTUBBOEFTUBOEBBSEFO

“Het Volg- en Stuursysteem
helpt het Hoogheemraadschap van Rijnland om analyses efficiënter uit te voeren,
zodat we sneller en beter
inzicht krijgen in het functioneren van het watersysteem.”
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Het Volg- en Stuursysteem is een kennis- en informatiesysteem...
t
EBUIFUGVODUJPOFSFOWBOIFUXBUFSTZTUFFNFOAIFUWFMEDFOUSBBMTUFMU
t
WPPSWFSTDIJMMFOEFHFCSVJLFST XBBSPOEFSPQFSBUJPOFFMCFIFFSEFST TQFDJBMJTUFO 
CFMFJETNBLFST NBOBHFSTFOCFTUVVSEFST 
t
EBUHFCSVJLNBBLUWBOWFSTDIJMMFOEFHFHFWFOTCSPOOFO
t
XBBSNFFNFUJOHFOFOBOBMZTFSFTVMUBUFOPQVOJGPSNFXJK[FLVOOFOXPSEFOHFSBQ
QPSUFFSEFOHFQSFTFOUFFSE
t
WPPSIFUVJUWPFSFOWBOBOBMZTFT
t
WPPSIFUWPPSTQFMMFOWBOEFFòFDUFOWBONBBUSFHFMFO
t
WPPSIFUEFMFOWBOLFOOJTFOPOEFS[PFLTSFTVMUBUFO [PBMT8BUFSNP[BÕFL 
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

%F POUXJLLFMJOH WBO IFU 7PMH FO 4UVVSTZTUFFN JT ÏÏO WBO EF QSPKFDUFO VJU IFU 4UPXB
8BUFSNP[BÕFLPOEFS[PFLTQSPHSBNNB FO XPSEU NPHFMJKL HFNBBLU EPPS FFO TVCTJEJF WBO
"HFOUTDIBQ/- JOIFULBEFSWBOIFU*OOPWBUJFQSPHSBNNB,38%FQSPKFDUQBSUOFST[JKO4UPXB 
8BUFSOFU  )PPHIFFNSBBETDIBQ )PMMBOET /PPSEFSLXBSUJFS  )PPHIFFNSBBETDIBQ WBO 3JKOMBOE
FOIFU8BUFSTDIBQTIVJT)FUTZTUFFNXPSEUPOUXJLLFMEEPPSBEWJFTCVSFBV/FMFO4DIVVSNBOT

,

  



Input documentatie samenvatting KRW VSS (let op: er zijn meer documenten)
Aan
Van
Datum

teamleden KRW VSS
Hilde Bril en John Wolthuis
24 mei 2011

Onderstaande documenten zijn ontstaan in de periode vóór mei 2011. De identificatie is toegevoegd om in nieuwe documenten naar te kunnen verwijzen.

Procesmatig: studies, plannen, scans (chronologisch)
ID

Titel document
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Versie
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ID-00?

Doel en functionele eisen volg- en stuursysteem

Doelen en functionele eisen volg- en stuursysteem
Martine Lodewijk 6042011.doc

06-04-2011

Martine Lodewijk

Projectplan volg- en stuursysteem

Projectplan Volg- en Stuursysteem 22-03-2011v3
opgesteld door Nelen en Schuurmans.pdf

22-03-2011

Nelen & Schuurmans

Projectplan ontwerpen en bouwen KRW VSS

Projectplan KRW VSS opgesteld door HIS.pdf

18-03-2011, vs. 0.2

HIS en Nelen & Schuurmans

Productenoverzicht, Modulematrix en Vuistregels

Productenmatrix v0 1 opgesteld door HIS.xls

16-03-2011

Erwin Oord

Managementsamenvatting ontwikkelstrategie

Managementsamenvatting ontwikkelstrategie SG 11
maart 2011.pdf

11-03-2011

Martine Lodewijk

QuickscanKRW Volg-en stuursysteem t.b.v. stuurgroep

Stuurgroep KRW VSS.pdf (presentatie)

06-12-2010

Edwin Huijskens

02-12-2010, vs. 1.0

Boris Everwijn, Martine Lodewijk, Marcel Klinge

Quick Scan KRW Volg- & Stuursysteem

Quickscan KRWvss.pdf

en Edwin Huijskens
Bijlagen Quick Scan KRW Volg- & Stuursysteem

Quickscan KRWvss Bijlagen.pdf

02-12-2010, vs. 1.0

Boris Everwijn, Martine Lodewijk, Marcel Klinge

Gezamenlijk werkplan KRW volg- en stuursysteem

Werkplan volg- en stuursysteem 23sept2010.pdf

23-09-2010, concept

Stowa, o.a. Martine Lodewijk

Haalbaarheidsstudie gemeenschappelijke voorziening
monitoring watersysteem

Haalbaarheidsstudie Ecologie en Meetnetbeheer
v1.1.pdf

02-06-2010, vs. 1.1

Edwin Huijskens, Christian Breider, in
opdracht van programma commissie IRIS

Voorstudie KRW volg- en stuursysteem

Eindrapport voorstudie KRW volg en stuursysteem
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en Edwin Huijskens

Inhoudelijk: architectuur, ontwerp en handleidingen (chronologisch)
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Groeidocument versie 1.0 (22 februari 11)
Dit rapport is een groeidocument (versie 1.0). Er is onderscheid gemaakt in
negen stoplichten. De eerste drie stoplichten zijn goed uitgekristalliseerd. Het
uitgangspunt daarbij is stilstaande lijnvormige wateren en plassen. Voor de
andere stoplichten is een eerste stap gemaakt. Deze stoplichten behoeven
verdere uitwerking. Voor toepassing van de stoplichtenmethodiek voor
stromende wateren, R-typen en brakke/zoute wateren is een specifieke analyse
nodig, waarbij gebruik kan worden gemaakt van dezelfde uitgangspunten.
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Samenvatting
De KRW vraagt om aandacht voor het leven in het water: hoe functioneert het,
welke maatregelen leiden tot een verbetering, er zijn afspraken gemaakt welke
maatregelen genomen worden en welke doelen daarmee gehaald. De KRW stelt
een resultaatsverplichting. Daarom is het meer dan ooit belangrijk om zo te
investeren in maatregelen dat daadwerkelijk resultaat wordt geboekt.
Bij Waternet is een team aan de slag gegaan om maatregelen te evalueren.
Diagnose (en herdiagnose) staat bij deze evaluatie centraal. Als hulpmiddel bij de
diagnose is de in dit rapport beschreven Stoplichtmethode ontwikkeld. Deze
methode is een denkraam, dat noopt om bepaalde vragen te stellen, informatie te
achterhalen (Meetplan!) en vooral hoofdzaken van bijzaken te scheiden. En wel
door een gestructureerde, reproduceerbare (kennisdelen!) en hiërarchische
systeemanalyse.
De methode stelt waterplanten centraal in het bepalen van waterkwaliteit en
ecologische kwaliteit. Negen ecosysteemfactoren worden weergegeven in evenveel
stoplichten. De stoplichten kennen een onderlinge hiërarchie en een samenhang in
drie clusters van ieder drie stoplichten. Het eerste cluster beoordeelt de
belangrijkste voorwaarden voor de aanwezigheid en samenstelling van
ondergedoken waterplanten. Het tweede cluster bepaalt de potentie voor
specifieke gemeenschappen. Het derde cluster benoemt een aantal factoren die,
van belang zijn voor waterkwaliteit en ecologie in een bredere context.
Ieder Stoplicht bestaat uit een Hoofdstoplicht en optioneel een aantal
Hulpstoplichten. Essentieel voor het Hoofdstoplicht is dat de score een directe
koppeling legt met een logisch benoembaar maatregelpakket. De gekozen
maatregelen zijn vervolgens direct verbonden met een Indicator, een parameter
die in het veld een snelle indicatie geeft of de maatregel invloed heeft zoals
verondersteld.
Er worden voorbeelden gegeven die duidelijk demonstreren dat de
Stoplichtenmethode geen theoretische aangelegenheid is, maar een concrete
koppeling geeft tussen diagnose en maatregel. Daardoor is de methode in het veld
en in de praktijk goed bruikbaar is.
Tenslotte wordt een beeld geschetst van toepassing van de methode in het
Volg&Stuursysteem en hoe dit systeem een rol kan spelen in de procesorganisatie
van de waterbeheerder in het algemeen en Waternet in het bijzonder.
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1

Inleiding
Aanleiding
De laatste 40 jaar is er een duidelijke verschuiving gaande binnen het
waterbeheer, waarbij naast de waterkwantiteit ook de waterkwaliteit en recentelijk
de ecologie meer aandacht krijgen. De KRW heeft dit proces in een
stroomversnelling gebracht. Ook maatschappelijk is er meer aandacht voor
“schoon” water.
Onder druk van de KRW zijn recent doelen en maatregelen gedefinieerd, terwijl de
kennis van het (ecologisch) functioneren van watersystemen (vaak) beperkt is en
de praktijkervaring ontbreekt. De vraag is dan ook hoe maatregelen daadwerkelijk
uitpakken.
Dit maakt het noodzakelijk om de effecten van maatregelen op operationele schaal
te volgen, dus gekoppeld aan het dagelijkse waterbeheer. Die noodzaak hangt
samen met de grote investeringen in deze maatregelen. Het snel ingrijpen op de
uitvoering van maatregelen maakt een groter rendement op de investeringen
mogelijk. Beheerders kunnen de organisatie al in een vroeg stadium op de hoogte
stellen van ongewenste ontwikkelingen en kunnen bovendien tijdig bijsturen.
E-team en de stoplichtenmethodiek
Waternet heeft een team van ecologen (het E-team) samengesteld dat een
gemeenschappelijk kader heeft ontwikkeld, waarmee de ecologische kwaliteit van
watersystemen wordt gevolgd en maatregelen worden geïnitieerd, geëvalueerd en
bijgestuurd. Cruciaal hiervoor is inzicht in het gebiedspecifieke ecologisch
functioneren van systemen. De ontwikkelde methode koppelt inzicht in het
functioneren (diagnose) direct aan maatregelen en doelen. Omdat in deze
methode uitgegaan is van zogenaamde stoplichten wordt dit de
stoplichtenmethodiek genoemd.

BOX 1.1: Stoplichtenmethodiek in breder perspectief
De methode is het resultaat van het proces van systeemanalyse dat zijn
wortels heeft in de ecologie, is uitgebouwd in de jaren van systeemherstel
sinds de jaren zeventig en tot bloei gekomen in werkgroepen en platforms, die
zijn geïntensiveerd door de KRW. Deze ontwikkeling is niet af. We staan aan
het begin van een periode waarin veel te leren valt van de effecten van
maatregelen die genomen gaan worden. Men kan spreken van een beweging
die verder zal uitbreiden om de kennis en ervaring van waterbeheer gericht op
gezond water op hetzelfde niveau te brengen als het kwantiteitsbeheer.

Relatie met Volg- en Stuursysteem
Het Volg- en Stuursysteem wordt op dit moment ontwikkeld om maatregelen
operationeel te gaan evalueren, kennis te delen en rapportages, o.a. richting
Europa te structureren. De Stoplichtenmethodiek neemt in het Volg en
Stuursysteem een centrale positie in, namelijk voor de diagnose: waarom is het
zoals het is en hoe reageert het watersysteem op maatregelen.
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BOX 1.2: Wat is de stoplichtenmethodiek nu precies?
De methode die is ontwikkeld, wordt in dit rapport aangeduid als de
stoplichtenmethode. Omdat blijkt dat de naam gemakkelijk verschillende
beelden oproept, verduidelijken we in dit kader de essentie. Wat is het?
De stoplichtenmethode is geen model en het is geen datatool. Het is veeleer
een denkraam, dat noopt om bepaalde vragen te stellen, informatie te
achterhalen en vooral hoofdzaken van bijzaken te scheiden. En wel door een
gestructureerde, reproduceerbare (kennisdelen!) en hiërarchische
systeemanalyse. Er worden (zo mogelijk) onafhankelijke ecosysteemfactoren
beschouwd: zijn deze factoren gunstig of ongunstig voor het ecologisch
functioneren?
Hier komt het concept van stoplichten om de hoek; gunstig is groen en
ongunstig is rood. Maar dit is slechts een manier van erover communiceren.
Want alle factoren kunnen worden beschouwd in een continuüm. Bovendien
blijven er mogelijkheden voor het ecologisch herstel van watersystemen
bestaan, als één van de factoren ongunstig is en blijft. Een gebied is niet
opgegeven; wel zal er een implicatie zijn voor de doelen die nog gehaald
kunnen worden. Ook volgen logische conclusies als: ‘geen sanering als de
bronnen nog aanwezig zijn’, of ‘geen natuurvriendelijke oevers bij massale
drijflagen van blauwalgen’.
Wat brengt de stoplichtmethodiek dan wel? Een structuur waardoor
verschillende gebieden met elkaar vergeleken kunnen worden. Waardoor het
ook mogelijk wordt om op te schalen naar beleidsimplicaties op nationaal
niveau (KRW-Verkenner). Waardoor kennis die is opgedaan (bijvoorbeeld in het
Watermozaïek) gedeeld kan worden. En heel belangrijk: een direct handvat
voor dé maatregelen die ertoe doen. Omdat het om een denkraam gaat, levert
de methodiek bovendien de uitnodiging om kennis te laten groeien: naar
inzicht in nieuwe kernfactoren en naar andere landschappen (hellend, zout).

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 is feitelijk het belangrijkste hoofdstuk. Hierin is een beschrijving
gegeven van de uitgangspunten. Deze uitgangspunten hebben geleid tot een
eerste invulling van de stoplichten, waarbij de stoplichten 1 t/m 3 goed zijn
uitgekristalliseerd. In hoofdstuk 3 is de uitwerking gegeven van de verschillende
stoplichten. De stoplichten worden toegelicht en er wordt aangegeven hoe de kleur
van het stoplicht wordt bepaald. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de relatie van
de stoplichten met enerzijds beelden en doelen en anderzijds maatregelen en
daaraan gekoppelde indicatoren. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op hoe invulling is
gegeven aan het operationeel sturen op waterkwaliteit.
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2

Uitgangspunten stoplichten
In de stoplichtenmethodiek staat elk stoplicht voor één van de voorwaarden voor
het ecologisch functioneren van een watersysteem. Er is verondersteld dat
ondergedoken waterplanten bepalend zijn voor de waterkwaliteit en ecologische
kwaliteit. Verder is uitgegaan van een hiërarchie in de voorwaarden voor
plantengroei. Ten slotte zijn de stoplichten onderverdeeld in logische clusters.
Kenmerkend voor deze benadering is dat de morfologie, hydrologie, chemie en
ecologie van een specifiek watersysteem in samenhang wordt beschouwd op basis
van een generiek gebiedsbreed toepasbaar diagnostisch kader. Hierbij is rekening
gehouden met de belangrijkste verschillen tussen de watersystemen binnen het
beheersgebied van Waternet.
De stoplichten zijn zoveel mogelijk gerelateerd aan brongegevens die opgeslagen
zijn in databases of ontsloten worden via modellen en waarnemingen in het veld.
Daarnaast kan de methodiek worden toegepast als checklist, waarmee kan worden
bepaald of aan de voorwaarden voor plantengroei wordt voldaan en aan de hand
hiervan maatregelen kunnen worden geïdentificeerd.
Bij elk stoplicht past een beeld van de toestand van een watersysteem, de
(sturende) factoren die deze toestand bepalen en type maatregelen die hierop
ingrijpen. Aan elk type maatregel zijn indicatoren gekoppeld, om de effectiviteit
van maatregelen direct te kunnen volgen. Deze (evaluatie) indicatoren zijn zo
gekozen dat maatregelen op een efficiënte en eenvoudige manier gevolgd kunnen
worden. Ze geven een eerste indicatie (aanwijzing) of de maatregelen werken.
Eenvoudig zichtbare of meetbare parameters, zoals geleidbaarheid kunnen
bijvoorbeeld aangeven of een gebied daadwerkelijk is geïsoleerd.
BOX 2.1: Van type maatregel naar realisatie en evaluatie
Toepassing van de stoplichtenmethodiek geeft op basis van een gebiedsbreed
toepasbaar diagnostisch kader, per watersysteem, een overzicht van type
maatregelen en bijpassende (evaluatie) indicatoren. Vervolgens moet per
watersysteem worden geconcretiseerd wat sturingsmogelijkheden zijn. Hierbij
is een vertaalslag nodig van generieke maatregeltypen (vb. belastingreductie)
naar locatie specifieke stuurmogelijkheden (vb. minder inlaatwater) en
concrete invullingen daarvan (vb. max. 500 m3/d inlaatwater uit de Amstel
leidt tot reductie P-belasting van 1 mg/m2,d). Ten slotte moet de
maatschappelijke kosten en baten van deze stuurmogelijkheden worden
afgewogen om maatregelen te realiseren. In deze rapportage is het
gebiedsbrede kader uitgewerkt. De concretisatie naar sturingsmogelijkheden
en de uitvoering van maatregelen valt buiten de scope van dit rapport.
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Stoplichtenmethodiek is geen beoordelingsysteem
De stoplichtenmethodiek is geen beoordelingsysteem, maar is een methode om
het functioneren van watersystemen in beeld te brengen. De toestand van
systemen kan worden beoordeeld met behulp van o.a. KRW maatlatten.
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten verder toegelicht:
- ondergedoken waterplanten centraal;
- hiërarchie in voorwaarden;
- clusters;
- oevervegetatie en overige biologische kwaliteitselementen;
- hoofdstoplichten en ondersteunende stoplichten;
- verschillende schaalniveau’s;
- koppeling met gegevens.
Ondergedoken waterplanten centraal
Ondergedoken waterplanten staan centraal in de stoplichtenmethodiek, omdat ze
een cruciale rol spelen in het ecologisch functioneren van watersystemen (zie
afbeelding 2.1). Andere soorten (macrofauna, vis) zijn in belangrijke mate
afhankelijk van waterplanten (Pot 2005, ter Heerdt 2009) en ondergedoken
waterplanten concurreren met algen en/of kroos om de beschikbare nutriënten.
Het uitgangspunt is dat de ecologische kwaliteit toeneemt in de volgorde
(afbeelding 2.2): plantenarme wateren (algen, kroos), eenzijdige hoog productieve
plantengemeenschap (Waterpest, Grof hoornblad), diverse of specifieke laag
productieve plantengemeenschap (Kranswieren, Fonteinkruiden).

Afbeelding 2.1: Centrale rol waterplanten. Snoek is bijvoorbeeld afhankelijk van
beschutting door vegetatie en een goed lichtklimaat om te jagen op prooivis

Afbeelding 2.2: Toename ecologische kwaliteit van links naar rechts: plantenarme
wateren, eenzijdige plantengemeenschap, diverse plantengemeenschap
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Hiërarchie in voorwaarden
Er is uitgegaan van een hiërarchie in de voorwaarden voor plantengroei. De
belangrijkste en eerste voorwaarde voor plantengroei is voldoende licht op de
bodem. Het belangrijkste potentiële knelpunt hiervoor is de aanwezigheid van
algen of kroos veroorzaakt door een te hoge externe belasting met nutriënten. Als
de belasting voldoet kunnen bijvoorbeeld zwevend stof en kleuring voor verstoring
van het lichtklimaat zorgen. Pas als er voldoende licht op de bodem valt, kan de
beschikbaarheid van nutriënten in de waterbodem een knelpunt vormen.
NB! Als de beschikbaarheid van nutriënten in de waterbodem groot is, kan een
maatregel gericht op het terugdringen van de externe belasting resulteren in een
eenzijdige hoog productieve plantengemeenschap. Dit is voor de af- en
aanvoerfunctie van watergangen ongewenst. De stoplichten moeten daarom in
samenhang met de hydrologie worden beschouwd (zie relatie met hydrologie).
Clusters
De stoplichten zijn onderverdeeld in clusters. Het resultaat is als volgt (zie
afbeelding 2.3):
•

•

•

Cluster I: voorwaarden voor ondergedoken waterplanten:
o

(1) externe belasting met nutriënten;

o

(2) lichtklimaat;

o

(3) bodem.

Cluster II: voorwaarden voor specifieke plantengemeenschappen:
o

(4) habitatgeschiktheid;

o

(5) verspreiding;

o

(6) verwijdering.

Cluster III: organische belasting, toxiciteit en beleving:
o

(7) organische belasting;

o

(8) ecotoxiciteit;

o

(9) landschappelijke waarde.

1

Productiviteit water

3

Licht

2

Productiviteit bodem

4

Verspreiding

5

Verwijdering

7

Toxiciteit

8

Beleving

Habitatgeschiktheid

Organische belasting

6

9

Afbeelding 2.3: Visualisatie van stoplichten
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In het eerste cluster worden de belangrijkste voorwaarden voor de aanwezigheid
en samenstelling van ondergedoken waterplantengemeenschappen beoordeeld. In
het tweede cluster wordt de potentie voor specifieke gemeenschappen beoordeeld.
In het derde cluster worden aanvullende voorwaarden behandeld die buiten het
hiërarchisch kader vallen. Beleving is bijvoorbeeld geen factor die het ecologisch
functioneren beïnvloed. Voor de stoplichten organische belasting en toxiciteit
wordt een andere aanpak gehanteerd. In dit rapport is alleen cluster I uitgewerkt.
Oevervegetatie en overige biologische kwaliteitselementen
In de stoplichtenmethodiek staan ondergedoken waterplanten centraal.
Een belangrijk verschil met vis, alg en macrofauna is dat de potenties voor
ondergedoken waterplanten in eerste instantie worden bepaald door het
functioneren op watersysteemniveau. Aanvullende potenties voor specifieke
oeverplanten, macrofauna en vis spelen op standplaatsniveau.
Hieronder geven we aan hoe de specifieke potenties van oeverplanten,
macrofauna en vis worden beoordeeld en welke stoplichten hiervoor relevant zijn
(afbeelding 2.4).
Macrofauna en vis zijn direct afhankelijk van de aanwezigheid van ondergedoken
waterplanten en oeverplanten. Net als ondergedoken waterplanten profiteren
oeverplanten van een goede waterkwaliteit. De potenties voor oeverplanten,
macrofauna en vis worden dus indirect al meegenomen. Er is echter ook ruimte
voor het beoordelen van meer specifieke potenties voor oeverplanten, macrofauna
en vis op soortniveau.
De ontwikkeling van oeverplanten is met name afhankelijk van voldoende
peilfluctuatie (in relatie tot het talud) en de beschikbaarheid van nutriënten in de
waterbodem. Voor specifieke soorten gelden daarnaast aanvullende
standplaatscondities.
Voor macrofauna en vis worden de specifieke potenties op soortniveau beoordeeld
aan de hand van de stoplichten uit cluster II. Net als bij oeverplanten geldt dat
voor specifieke soorten aanvullende standplaatscondities vereist zijn.
Ten slotte kunnen oeverplanten ook een functie hebben als verbindingszone voor
niet- watergebonden en amfibische organisme. Dit is niet expliciet opgenomen in
de stoplichtenmethodiek.

ondergedoken waterplanten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

oeverplanten

1
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3
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macrofauna
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5

6
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vissen
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4

5

6

7

8

9

Afbeelding 2.4: Schematische weergave van relevante stoplichten voor
ondergedoken waterplanten, oeverplanten, macrofauna en vissen.
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Hoofdstoplichten, ondersteunende stoplichten
De kleur van een stoplicht wordt bepaald door één hoofdstoplicht of één
hoofdstoplicht en één of meerdere ondersteunende stoplichten. De kleur van het
hoofdstoplicht bepaalt de kleur van het stoplicht. De kleur van het hoofdstoplicht
kent een logische koppeling met maatregelen. De kleur van de ondersteunende
stoplichten geeft alleen een alternatieve indicatie van de voorwaarde. Daarmee
geven ze een beeld van de betrouwbaarheid van gegevens en modellen die
bepalend zijn voor de kleur van het hoofdstoplicht.

H

H

S

O

O

H

S

O

O

S

O

O

Afbeelding 2.5. Drie voorbeelden van de invulling van de kleur van een stoplicht
(S) aan de hand van het hoofdstoplicht (H) en ondersteunende stoplichten (O)
Koppeling maatregelen en indicatoren
Elk stoplicht kent zijn eigen stuurparameters. De stuurparameters van de
hoofdstoplichten zijn hoofdstuurparameters. Deze geven een gedetailleerder beeld
van de koppeling met maatregelen, omdat elk stoplicht uitgaat van factoren
waarop gestuurd kan worden, omdat ze direct beïnvloed worden door
maatregelen. Voorbeelden van stuurparameters zijn verblijftijd (maatregel:
doorspoelen of beperking doorspoeling), diepte (maatregel:
baggeren/verondiepen), externe belasting (maatregel: toestroom veranderen of
concentratie beïnvloeden) etc. In tabel 4.1 staan alle stuurparameters per
stoplicht uitgewerkt.

H

S

S1

kritische
belasting

O

O

S2

externe
belasting

S1A

verblijftijd

S1B

diepte

M

M

doorspoelen

verondiepen

reductie externe belasting

Afbeelding 2.6. Voorbeeld van de koppeling van stuurparameters (S1, S2A, S2B)
van het hoofdstoplicht (H) van een stoplicht (S) aan knelpunten en type
maatregelen (M).
Bij elke stuurparameter hoort één of meerdere maatregel typen en mogelijke
evaluatieindicatoren om maatregelen te volgen. De lokatie specifieke uitwerking
van maatregelen en de afweging voor uitvoering valt buiten de scope van dit
rapport. Om continu inzicht te hebben in de huidige en gewenste toestand van
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watersystemen, is het wel van belang deze concretisatiestappen goed vast te
leggen. De locatie specifieke uitwerking van maategelen, bijpassende
evaluatieindicatoren en de afweging voor uitvoering van maatregelen kan worden
gestructureerd door deze per stoplicht vast te leggen (in het volg- en
stuursysteem).
Verschillende schaalniveaus
Voor plantengroei zijn standplaatscondities bepalend. De hydrologische
omstandigheden in watersystemen vormen een belangrijke randvoorwaarde voor
standplaatscondities. Deze hydrologische omstandigheden bepalen bijvoorbeeld
wat de hydraulische belasting (=toestroom van water in mm/d) van een
watersysteem is, welke stoffen worden aangevoerd en welke processen
plaatsvinden op het raakvlak van water en bodem. Tegelijkertijd zijn deze
omstandigheden afhankelijk van de plantengroei. In watergangen die vol staan
met Waterpest en Grof Hoornblad, kan de af- en aanvoer van water problematisch
worden door een hogere weerstand.
Voor standplaatscondities zijn drie schaalniveaus van belang: regionaal
afvoergebied, (deel)afvoergebied/(deel)watersysteem en oppervlaktewaterdeel.
De begrenzing van het watersysteem valt vaak samen met de begrenzing van het
afvoergebied. In de stoplichtenmethodiek is het watersysteem het uitgangspunt,
omdat wordt aangenomen dat gebieden op dit schaalniveau over het algemeen als
een “ecologische eenheid” functioneren. Op grond van het ecologisch functioneren
is een aantal afvoergebieden onderverdeeld in meerdere watersystemen.

Afbeelding 2.7: Regionaal afvoergebied rechtsboven in grijs,
afvoergebied/watersysteem polder Muijeveld, met deel afvoergebied/
watersystemen Kievitsbuurt, Breukeleveense plas, Vuntus en Loosdrecht.
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NB! Een watersysteem is gekoppeld aan een afvoergebied. Het watersysteem
omvat het water binnen de begrenzing van het afvoergebied. Het afvoergebied
omvat zowel het water als het land dat afvoert op het water.
De begrenzing van watersystemen staat los van de begrenzing van KRWwaterlichamen. De begrenzing van KRW-waterlichamen is bestuurlijk bepaald.
Vaak valt de begrenzing van watersystemen samen met die van KRWwaterlichamen.
Koppeling met gegevens
De stoplichten zijn zoveel mogelijk gerelateerd aan brongegevens die opgeslagen
zijn in databases of ontsloten worden via modellen en waarnemingen in het veld.
Controle van deze gegevens op betrouwbaarheid is essentieel.
Er volgt een informatiebehoefte uit zowel de diagnose als uit de gedefinieerde
(evaluatie) indicatoren. In hoofdstuk 3 en het bijlagenrapport staat per stoplicht
uitgewerkt welke gegevens nodig zijn om het diagnostisch kader in te vullen (en in
een meetnetontwerp verwerkt moeten worden). De gebiedsspecifieke uitwerking
van evaluatie indicatoren wordt ook gebruikt voor het meetnetontwerp. Bovendien
bieden deze indicatoren het operationele beheer handvatten om maatregelen te
volgen met behulp van veldwaarnemingen.
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3

Uitwerking stoplichten
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de invulling van de stoplichten.
Gedetailleerde informatie is opgenomen in de bijlagen.

3.1

Cluster I: Voorwaarden voor ondergedoken waterplanten
In dit cluster wordt aan de hand van de stoplichten externe belasting met
nutriënten, licht op de bodem en beschikbaarheid van nutriënten in de
waterbodem getoetst of aan de voorwaarden voor laag productieve soortenrijke
waterplantenvegetaties wordt voldaan. De precieze soortensamenstelling hangt af
van aanvullende voorwaarden. Deze komen in cluster II aan de orde.
De belangrijkste voorwaarden voor ondergedoken waterplanten zijn:
•

stoplicht 1: externe belasting met nutriënten

•

stoplicht 2: licht op de bodem;

•

stoplicht 3: beschikbaarheid van nutriënten in de waterbodem.

In onderstaande paragrafen worden deze stoplichten toegelicht.
3.1.1

Stoplicht 1: Externe belasting met nutriënten
De nutriëntenbelasting (stikstof en fosfor) is bepalend voor de productiviteit van
watersystemen. Er is onderscheid gemaakt in interne nutriëntenbelasting (via de
waterbodem) en externe nutriëntenbelasting (via waterstromen). Dit stoplicht is
gericht op de externe nutriëntenbelasting. De externe nutriëntenbelasting bepaalt
de productiviteit van de waterkolom. De interne nutriëntenbelasting, gerelateerd
aan de productiviteit van de waterbodem, komt aan de orde in stoplicht 3.
Bij een hoge externe nutriëntenbelasting domineren algen of kroos (en is er dus
geen licht op de bodem). Het stoplicht staat dan op rood. Bij een lagere externe
nutriëntenbelasting vormt de externe nutriëntenbelasting geen belemmering voor
laag productieve soortenrijke waterplantenvegetaties. Dit stoplicht is afhankelijk
van waterstromen van buitenaf en daarmee van de inrichting (percentage open
water), het peilbeheer en de ruimtelijke ligging (kwaliteit inlaatwater).
Bij de invulling van dit stoplicht staat fosfor (P) centraal, omdat de primaire
productie in zoete watersystemen vaak door de beschikbaarheid van fosfor
bepaald wordt (met andere woorden: het watersysteem is P-gelimiteerd).
Bovendien wordt de ontwikkeling van blauwalgen met name door fosfor bepaald,
omdat ze stikstof uit de lucht kunnen fixeren.
Bij een verblijftijd minder dan 20 dagen geldt een alternatieve invulling van het
stoplicht. Naast sturing op fosfor is dan ook sturing op stikstof mogelijk, omdat
blauwalgen relatief traag groeien en hierdoor niet dominant zullen worden in deze
watersystemen. Het ligt voor de hand om dan te sturen op het voor de primaire
productie limiterende nutriënt (bij een NP-ratio van de belasting >= 7 is dit P,
anders N). De kosteneffectiviteit van potentiële maatregelen bepaalt in dit geval of
er op stikstof of fosfor wordt gestuurd.
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Bij een verblijftijd lager dan 3 dagen spelen processen geen rol. De kwaliteit van
het inlaatwater bepaalt de kwaliteit in het watersysteem.
De kleur van dit stoplicht wordt bepaald op basis van achtereenvolgens:
•

vergelijking P-belasting en kritische P-belasting (hoofdstoplicht);

•

knelpuntenanalyse met vegetatieopnamen (ondersteunend stoplicht);

•

vergelijking P-concentratie met norm (ondersteunend stoplicht).

Deze methodiek kan ook gevolgd worden voor stikstof.
Vergelijking P-belasting en kritische P-belasting (hoofdstoplicht)
De basis voor het hoofdstoplicht is een vergelijking van de externe P-belasting met
de kritische P-belasting. Als de externe P-belasting hoger is dan de kritische Pbelasting dan zullen naar verwachting algen en/of kroos domineren. Het stoplicht
staat dan op rood.
De externe P-belasting is per watersysteem bepaald aan de hand van een
waterbalans (zie bijlage 1) en aan bronnen toegekende P-concentraties. De
externe P-belasting vanuit de percelen is bepaald op basis van NutriCalc.
De kritische P-belasting is per watersysteem bepaald op basis van de ecologische
modellen PCLake (voor meren) en PCDitch (voor lijnvormige wateren), waarbij
uitgegaan is van de kenmerken diepte, verblijftijd en bodemtype voor lijnvormige
wateren en aanvullend de strijklengte voor plassen. De verblijftijd is bepaald op
basis van de waterbalans. De diepte is bepaald op basis van vegetatieopnamen,
waarbij de waterdiepte is geïnventariseerd. Het bodemtype is bepaald op basis van
de bodemkaart waarbij onderscheid is gemaakt in de dominante bodemtypen
(zand, klei of veen) (zie bijlage 3.1). De strijklengte is bepaald op basis van een
hiervoor ontwikkelde GIS-tool, waarbij rekening wordt gehouden met de relatieve
bijdrage van verschillende windrichtingen en de vormgeving van de plassen.
knelpuntenanalyse met vegetatieopnamen (ondersteunend stoplicht)
Het uitgangspunt voor dit stoplicht is dat de vegetatiesamenstelling
(ondergedoken waterplanten) indicatief is voor de abiotische condities op
standplaatsniveau. Met het model AqMaD is voor alle locaties waar een
vegetatieopname is gemaakt bepaald of de samenstelling wijst op een verhoogde
productiviteit. Hiervoor is gebruik gemaakt van een zogenaamde Z-scores voor de
parameters totaal P en PO4. Het voordeel van AqMaD is dat aanvullend inzicht kan
worden verkregen in de dynamiek in ruimte en tijd.
In dit ondersteunende stoplicht wordt met AqMaD bepaald of de Z-score voor
totaal P en/of totaal N wijst op een verhoogde productiviteit. Het uitgangspunt is
dat bij een AqMaD-score groter dan 1 het stoplicht op rood staat.
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BOX 3.1: AqMaD
AqMaD identificeert knelpunten van een watersysteem door de eisen van de
aangetroffen water- en/of oeverplanten te vergelijken met de eisen van een
referentievegetatie. De basis voor dit model is een database met vrijwel alle
Nederlandse waterplanten. Aan alle individuele soorten is voor verschillende
parameters (o.a. concentratie nutriënten en macro-ionen in het
oppervlaktewater) een “eis” gekoppeld. In de huidige database is dit het
gemiddelde fysisch-chemische milieu waarin ieder van deze soorten
voorkomen. Vervolgens wordt hier voor de aangetroffen water- en/of
oeverplanten en de referentie wederom het gemiddelde bepaald. De Z-score
geeft ten slotte aan in hoeverre de gemiddelde concentratie van één van de
parameters behorend bij de vegetatiesamenstelling afwijkt ten opzichte van de
gemiddelde concentratie behorend bij de referentie.
NB! Er wordt bij de berekening van de Z-score in de huidige versie van AqMaD
geen rekening gehouden met de abundantie van soorten (alle soorten wegen
even zwaar), de zeggingskracht van soorten (er wordt geen rekening gehouden
met de variatie in het fysisch chemische milieu waarin een soort wordt
aangetroffen) en het aantal waarnemingen van een soort (er kan meer waarde
worden gehecht aan het gemiddelde fysisch chemische milieu van een soort als
dit met voldoende waarnemingen is geborgd). Daarnaast is de gekozen
referentie medebepalend voor de Z-score! Pas hier mee op bij de toepassing.
De database kan in AqMaD worden aangepast om het inzicht in de habitateisen
van waterplanten te verbeteren. De relatie tussen het abiotische milieu en
waterplanten kan bijvoorbeeld worden afgeleid op basis van een regionale
database. Hiermee worden de statistische relaties niet “vervuild “ met factoren
die er in deze gebieden niet toe doen. Een andere mogelijkheid is om de
huidige database te vervangen door een database waarin de relatie tussen
soorten en hun milieu deterministisch worden afgeleid. Met behulp van ‘life
history traits’ kunnen bepaalde eisen die planten aan hun omgeving stellen
worden afgeleid, zoals het dispersievermogen van zaden.

Vergelijking P-concentratie met norm (ondersteunend stoplicht)
Een vergelijking van de P-concentratie met de norm is ondersteunend aan het
hoofdstoplicht. Een groot voordeel van deze methode is dat het eenvoudig
toepasbaar is. De P-concentratie wordt in vrijwel alle watersystemen gemeten.
Een groot nadeel van deze methode is dat de P-concentratie niet bepalend is voor
het ecologisch functioneren, maar afhankelijk is van het ecologisch functioneren
en systeemkenmerken. De vergelijking van de P-concentratie met de norm geeft
niet meer dan een grove indruk van de externe P-belasting, omdat een groot deel
van de P-voorraad in het watersysteem niet te meten is.
Als de P-concentratie hoger is dan de KRW-norm staat het stoplicht op rood.
NB! Deze diagnose niet verwarren met de P-concentratie van bronnen. Een
evaluatie-indicator waar op gestuurd kan worden.
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3.1.2

Stoplicht 2: Lichtklimaat
Het lichtklimaat is de belangrijkste voorwaarde voor de aanwezigheid van
waterplanten. Voor de kieming van waterplanten moet minimaal 4% van het licht
aan het oppervlak de bodem bereiken. Dit stoplicht is gericht op het lichtklimaat in
de waterkolom.
Algen, kroos, detritus, anorganische deeltjes, humuszuren en colloïdale deeltjes
(o.a. ijzeroxiden) kunnen voor een verstoring van het lichtklimaat zorgen. In
tegenstelling tot de productiviteit in de waterkolom (algen en kroos) die
afhankelijk is van waterstromen, is de aanwezigheid van detritus, anorganische
deeltjes, humuszuren en colloïdale deeltjes bovendien afhankelijk van de interactie
tussen water en bodem in het watersysteem zelf. Beschaduwing door bomen is
niet beschouwd.
Box 3.2: Chlorofyl en lichtklimaat
In stoplicht 1 is de productiviteit van de waterkolom al beschouwd door een
vergelijking van de externe belasting met de kritische belasting. Als de externe
belasting hoger is dan de kritische belasting domineren algen of kroos.
Ondergedoken waterplanten zijn in deze watersystemen afwezig, omdat er
onvoldoende licht tot aan de waterbodem doordringt.
In veel watersystemen vormt de aanwezigheid van detritus een belangrijk
knelpunt. Dit detritus heeft zich in de afgelopen tientallen jaren gevormd als
gevolg van de (historisch) hoge externe belasting met nutriënten (productie algen,
kroos en waterplanten) en sulfaat en bicarbonaat (afbraak organisch materiaal tot
detritus) in veel watersystemen.
In watersystemen met een veenbodem is vaak meer detritus aanwezig dan in
watersystemen met een minerale bodem. In watersystemen met een kleibodem is
de bijdrage van anorganische deeltjes vaak groter. Vis kan door opwoeling een
belangrijke rol spelen.
De kleur van dit stoplicht wordt bepaald op basis van achtereenvolgens:
•

analyse lichtklimaat met UITZICHT (hoofdstoplicht);

•

doorzicht/diepte (ondersteunend stoplicht).

Analyse lichtklimaat met UITZICHT (hoofdstoplicht)
De basis voor het hoofdstoplicht is een vergelijking van het percentage licht op de
bodem met het kritische percentage licht op de bodem. Als het percentage licht op
de bodem hoger is dan het kritische percentage licht op de bodem (4%) voldoet
het lichtklimaat. Er is dan voldoende licht op de bodem voor plantengroei. Het
stoplicht staat op groen als dit in een watersysteem in meer dan 70% (expert
inschatting, nader te onderbouwen aan de hand van analyses) van de locaties,
met een minimale diepte van 50 cm, het geval is.
Het percentage licht op de bodem (Iz/I0) is berekend via (een aangepaste vorm
van) de formule van Lambert-Beer: Iz/ I0 = e

(-k*z)

. Dit percentage wordt bepaald

op basis van de straling aan het oppervlakte (I0) en de straling op diepte z (Iz).
Het percentage is afhankelijk van de extinctiecoëfficiënt (k) en de diepte (z in m).
De extinctiecoëfficiënt (k in m-1) is een maat voor de uitdoving van licht en kan
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worden afgeleid op basis van het model UITZICHT (zie bijlage ?). De
extinctiecoëfficiënt wordt bepaald op basis van de concentraties chlorofyl-a (ug/l),
detritus (mg/l), zwevend stof (mg/l) met bijbehorende constanten (zie tekstkader)
en absorptie door humuszuren (in m-1 bij 380 nm):
k=0.254+0.012*humus(380)+0.011*chlorofyl-a+0.063*gloeirest+0.066*detritus
Voor de diepte z wordt uitgegaan van een diepteverdeling op basis van bij
vegetatieopnamen geregistreerde dieptes. De diepteverdeling en de
extinctiecoëfficiënt k resulteren samen in een verdeling van het percentage licht
op de bodem. Vervolgens wordt bepaald in hoeveel procent van het watersysteem
voldoende licht (> 4% van het opvallende licht) op de bodem valt.
Box 3.3.: Uitgangspunten UITZICHT
Hieronder wordt een toelichting gegeven op de uitgangspunten:
•

er is uitgegaan van vaste constanten in het model UITZICHT. Deze zijn
bepaald voor de Veluwerandmeren. Later zijn andere waarden vastgesteld
voor de Loosdrechtse en Reeuwijkse Plassen. Voor andere systemen kan het
berekende doorzicht afwijken van het gemeten doorzicht. Daarom is ook de
kleur van het ondersteunende stoplicht (doorzicht/diepte) belangrijk is;

•

een alternatief is om het model aan te passen voor toepassing in een specifiek
watersysteem door het afleiden van gebiedsspecifieke constanten. Hiervoor
wordt uitgegaan van de beste fit tussen het gemeten doorzicht en de gemeten
concentraties door aanpassing van de constanten, mede op basis van de
relatie tussen deze constanten en gebiedsspecifieke optische eigenschappen
van het watersysteem. Dit is nog niet gedaan;

•

deze methode is alleen toepasbaar op standplaatsniveau. Dit maakt
toepassing in polders (m.u.v. plassen) moeilijk. Er is vaak hooguit één locatie
per watersysteem (bij het gemaal) waar de concentraties chlorofyl, detritus en
zwevend stof en de humusextinctie gemeten worden. Deze locatie is,
uitgaande van het percentage licht op de bodem, niet representatief voor het
watersysteem. De methode is bij uitstek geschikt in plassen waar gemeten
concentraties door menging representatief zijn voor een groter gebied;

•

het vaste meetpunt bij het gemaal is wel illustratief voor het “gemiddelde
water”. Met het model UITZICHT wordt een fingerprint verkregen van het
“gemiddelde water”. Het geeft grofweg aan wat de relatieve bijdrage is van
detritus, kleideeltjes en kleuring (humus, colloïdale deeltjes);

•

met de extinctiecoëfficiënt kan ook het doorzicht worden bepaald. Dit is een
alternatief criterium voor dit hoofdstoplicht. De diepte en het doorzicht geven
aan of er licht op de bodem valt. Door hysterese wordt verwacht dat de
extinctiecoëfficiënt, waarbij 4% van het licht op de bodem valt grofweg
overeenkomt met de ratio doorzicht/diepte gelijk aan 0,6. Deze hypothese
moet nog worden gestaafd aan gegevens;

•

een andere manier om de relatie tussen de extinctie en het doorzicht in beeld
te brengen is via de zogenaamde Poole-Atkins-coëfficiënt; dit is het
(dimensieloze) product van doorzicht en extinctie. In troebele systemen heeft
de PA een andere waarde dan in heldere systemen (grofweg 1.2 versus 2.0),
hetgeen een gevolg kan zijn van de eerder genoemde hysterese.
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Doorzicht / diepte (ondersteunend stoplicht)
De ratio doorzicht / diepte geeft een goede indicatie van of er wel of geen licht op
de bodem valt. Bij een ratio doorzicht / diepte groter dan 0,6 is sprake van
bodemzicht. Er is dan voldoende licht op de bodem voor plantengroei. Het
stoplicht staat op groen als dit in een watersysteem in meer dan 70% (expert
inschatting, nader te onderbouwen aan de hand van analyses) van de locaties,
met een minimale diepte van 50 cm, het geval is.
3.1.3

Stoplicht 3: Bodem
De nutriëntenbelasting (stikstof en fosfor) is bepalend voor de productiviteit van
watersystemen. Er is onderscheid gemaakt in interne nutriëntenbelasting (via de
waterbodem) en externe nutriëntenbelasting (via waterstromen). Dit stoplicht is
gericht op de interne nutriëntenbelasting. De interne nutriëntenbelasting bepaalt
de productiviteit van de bodem. De externe nutriëntenbelasting, gerelateerd aan
waterstromen staat centraal in stoplicht 1.
NB! Met interne nutriëntenbelasting wordt hier gedoeld op de nutriëntenbelasting
vanuit de nutriëntenvoorraad in de waterbodem (via verschillende routes) naar het
oppervlaktewater. Het gaat bijvoorbeeld niet om nutriënten die “rondzingen” in het
watersysteem als gevolg van bijvoorbeeld depositie en resuspensie of de interne
nutriëntenbelasting die in evenwicht is met de externe nutriëntenbelasting.
Bij een hoge (potentiële) interne nutriëntenbelasting domineren één of enkele
hoog productieve ondergedoken waterplanten, zoals Waterpest en Grof Hoornblad
(als stoplicht 1 en 2 op groen staan) of algen of kroos (als stoplicht 1 en 2 op rood
staan). Het stoplicht staat dan op rood. Bij een lagere interne nutriëntenbelasting
vormt de interne nutriëntenbelasting geen belemmering voor laag productieve
soortenrijke waterplantenvegetaties. Dit stoplicht is afhankelijk van het
bodemtype, de P-voorraad in de bodem, de fractionering van P in de bodem en de
waterstromen van buitenaf (kwaliteit inlaatwater).
Er zijn verschillende routes mogelijk, waaronder mineralisatie, desorptie en
diffusie. Mineralisatie is voornamelijk van belang in watersystemen met een
veenbodem of andere watersystemen waar zich een dikke laag organisch
materiaal heeft gevormd. In watersystemen met een kleibodem kan nalevering
onder invloed van het benthische voedselweb een belangrijke rol spelen.
Bij de invulling van dit stoplicht staat fosfor (P) centraal, hoewel de
beschikbaarheid van stikstof (N) mogelijk een grotere rol speelt (Loeb 2010).
Hoewel de waterbodem een zeer belangrijke rol vervult in watersystemen is er
(zeker in de praktijk van het waterbeheer) nog relatief weinig bekend van het
gedrag van waterbodems. Daarnaast wordt slechts sporadisch
waterbodemonderzoek uitgevoerd (gericht op nutriënten).
De waterbodem kan verder zorgen voor:
•

verstoord lichtklimaat: voorbeelden zijn humuszuren en opwerveling van
met name fijn particulair materiaal. Beide zijn al behandeld in stoplicht 2;

•

toxische condities: vorming van toxische concentraties van ammonium en
sulfide in de wortelzone. Dit is vooral van belang in watersystemen met
een veenbodem of watersystemen met een dikke laag organisch materiaal.
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Veel van deze processen hangen met elkaar samen. In hoog productieve
watersystemen wordt organisch materiaal gevormd, dus ook in watersystemen
met een zand- en kleibodem. Dit organisch materiaal wordt weer afgebroken
onder invloed van (o.a.) sulfaat, nitraat en bicarbonaat. Hierbij kunnen sulfide en
ammonium worden gevormd (toxiciteit). In veengebieden leidt de inlaat van de
genoemde stoffen tot mineralisatie van de veenbodem of van het gevormde
organisch materiaal. Bij de mineralisatie van de veenbodem kunnen naast
nutriënten humuszuren vrijkomen (lichtklimaat).
Een hoge productiviteit van de waterbodem gaat dus vaak samen met toxische
condities aan de wortelzone. Soorten als Waterpest en Grof Hoornblad zijn hieraan
aangepast. Omdat dezelfde sturende factoren een rol spelen is het niet nodig om
dit onderscheid te maken. Met de huidige kennis is dit ook nog niet goed mogelijk.
De kleur van dit stoplicht wordt bepaald op basis van achtereenvolgens:
•

bodemtype en kwaliteit inlaatwater volgens veenloper (hoofdstoplicht).

Bodemtype en kwaliteit inlaatwater volgens veenloper (hoofdstoplicht)
De kleur van het stoplicht wordt voorlopig bepaald op basis van het bodemtype en
de kwaliteit van het inlaatwater. Hiermee wordt aangesloten bij het OBNlaagveenonderzoek (Lamers 2006). Het stoplicht staat op rood als sprake is van
een veenbodem of een organische sliblaag (> x % organisch materiaal) en als de
concentratie sulfaat en alkaliteit respectievelijk hoger zijn dan 19 mg/l en 2 meq/l.
Dit is een eerste pragmatische invulling en voornamelijk gericht op de aspecten
mineralisatie, kleuring en toxiciteit.
Er is nog geen goede maat voor de productiviteit van de waterbodem. De
daadwerkelijke productiviteit hangt af van de fractionering van fosfor (o.a.
complexen, Fe:P-binding). In hoeverre de productiviteit tot expressie komt hangt
af van de ecologische toestand en de daarbij behorende routes (fysisch, chemisch
of biologisch). Het totaal P-gehalte in de bovenste 30 cm van de waterbodem is
een goede maat voor de potentiële productiviteit van de waterbodem.
Het stoplicht staat op rood als het totaal P-gehalte hoger is dan 600 g/kg. Dit is
een voorlopige waarde op grond van schudproefexperimenten in de
Klinkenbergerplas en in afwijking op de grenswaarde in de handreiking sanering
waterbodems, waarin wordt uitgegaan van 1360 g/kg.
Box 3.4.: Het totaal P-gehalte als uitgangspunt
In Arcadis (2009) wordt aangegeven dat tevens de totaalgehalten van ijzer
(Fe) en zwavel (S) bepaald zouden moeten worden. Ook Geurts (2010) geeft
aan dat ijzer een belangrijke rol speelt. Uit experimenten van Geurts (2010)
blijkt echter dat Waterpest en Grof Hoornblad niet gevoelig zijn voor ijzer. De
(Fe-S):P-ratio is dus alleen toepasbaar voor chemische nalevering via diffusie.
De biologische productiviteit wordt dus met name bepaald door het totaal Pgehalte (minus het deel van het P dat in complexen is vastgelegd en slecht
beschikbaar is). Omwoeling door vis is hierbij buiten beschouwing gelaten.
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De methode onder dit hoofdstoplicht wordt vervangen zodra hier meer
aanknopingspunten voor zijn. Op dit moment wordt er in een deel van het
beheergebied van Waternet bodemonderzoek uitgevoerd. Daarnaast loopt het
onderzoeksproject BaggerNut naar de rol van de waterbodem. Hier is Waternet
nauw bij betrokken.
3.2

Cluster II: Voorwaarden voor specifieke plantengemeenschappen
In cluster I is aan de hand van de stoplichten externe belasting met nutriënten,
licht op de bodem en beschikbaarheid van nutriënten in de waterbodem getoetst
of in algemene zin aan de voorwaarden voor laag productieve
waterplantengemeenschappen wordt voldaan. De precieze soortensamenstelling
hangt af van aanvullende voorwaarden. Deze komen in dit cluster aan de orde.
NB! De invulling van cluster II is veel minder uitgekristalliseerd dan van cluster I.
In stoplicht 4 t/m 6 worden de belangrijkste factoren die het vóórkomen van
specifieke plantengemeenschappen beïnvloeden gedefinieerd. Dit zijn tevens
factoren waarop gestuurd kan worden. In cluster II wordt een kwalitatieve
beschouwing van deze factoren beschreven, omdat er verschillende specifieke
plantengemeenschappen te beschrijven zijn, die verschillende eisen aan hun
omgeving kunnen stellen. Bovendien is nog geen methode voorhanden waarmee
op een gestandaardiseerde wijze de effecten van deze factoren bepaald kunnen
worden. Wat wel aangegeven kan worden, is welke informatie nodig is om meer
inzicht te krijgen in de effecten van de stoplichten die in cluster II gedefinieerd
zijn. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de benodigde informatie.
Wanneer deze informatie bekend is, kan deze gekoppeld worden aan de ‘life
history trait’-aanpak voor waterplanten. Specifieke traits kunnen worden
gekoppeld aan de, in de stoplichten gedefinieerde, factoren die hierop van invloed
zijn. Een te intensief schoningsregime, kan bijvoorbeeld, vooral negatief uitpakken
voor soorten met een trage groei en/of een lange levensduur. Soorten met een
kleine dispersiecapaciteit zullen zich minder snel (her)vestigen, dan soorten met
een grote dispersiecapaciteit. Zo kan er bepaald worden of traag groeiende
soorten afwezig zijn in de huidige soortensamenstelling.
De belangrijkste

stoplicht

stoplicht

stoplicht

3.2.1

voorwaarden voor specifieke plantengemeenschappen zijn:
4: habitatgeschiktheid;
5: verspreiding;
6: verwijdering.

Stoplicht 4: Habitatgeschiktheid
Specifieke planten(gemeenschappen) stellen bepaalde eisen aan hun omgeving
(habitat). Bepaalde fysische en chemische omstandigheden zijn vooral van belang
voor de overleving van plantengemeenschappen. In goed ontwikkelde en
gevarieerde systemen kunnen veel verschillende soorten van verschillende
soortgroepen voorkomen. Dit stoplicht is gericht op de belangrijkste habitateisen
die planten aan hun omgeving stellen.
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De kleur van dit stoplicht kan worden bepaald (met behulp van bijvoorbeeld
AqMaD) op basis van o.a.:
•
de samenstelling van water (pH, chloride, temperatuur, bicarbonaat);
•
de ontwikkeling van gradiënten in waterkwaliteit;
•
hydrologische dynamiek (fluctuaties in waterpeil en stroomsnelheid);
•
morfologische kenmerken (diepteverdeling, dwarsprofiel,
oeverbescherming);
•
aan-/afwezigheid van slib.
Er wordt nog gewerkt aan een concrete invulling van dit stoplicht.
3.2.2

Stoplicht 5: Verspreiding
Het herstel van abiotische voorwaarden garandeert niet dat bepaalde soorten zich
ook daadwerkelijk zullen (her)vestigen. Wanneer een soort volledig verdwenen is,
dan moet deze wel in staat zijn om het gebied opnieuw te bereiken. Hiernaast zijn
bepaalde soorten afhankelijk van de grootte van een leefgebied of
migratiemogelijkheden. Het herstel van vegetatiegemeenschappen kan dan
veroorzaakt worden door ongeschikte migratieroutes, of een trage verspreiding
(‘dispersie’) van de soorten.
De kleur van dit stoplicht kan worden bepaald op basis van o.a.:
•

de aanwezigheid van kunstwerken: stuwen, dammen, gemalen en duikers;

•

een analyse van de soortensamenstelling:
•

een vergelijking van de huidige soortensamenstelling ten opzichte van
die ten aanzien van dispersiecapaciteit van soorten;

•

een vergelijking van de zeldzaamheid van de betreffende
soorten/afstand tot dichtstbijzijnde groeiplaats ten opzichte van
kunstwerken.

Er wordt nog gewerkt aan een concrete invulling van dit stoplicht.
3.2.3

Stoplicht 6: Verwijdering
Het stoplicht verwijderen richt zich op twee belangrijke factoren die bepalend voor
de aanwezigheid en soortensamenstelling van waterplantenvegetaties: (intensief)
schonen van sloten en graas door kreeften en ganzen:
•

schonen: Er zijn diverse studies verricht naar de invloed van het
schoningsbeheer op de ecologische kwaliteit van sloten. Het algemene
beeld is dat schonen een forse negatieve invloed kan hebben. In systemen
met een productieve bodem (en met helder water) kan schonen juist een
positieve invloed hebben op de soortenrijkdom. Schonen kan dus ook een
maatregel zijn die tot een verhoging van de ecologische kwaliteit leidt. In
dit stoplicht wordt schonen echter opgevat als een beperkende factor;

•

ganzen: ganzenvraat kan de vestiging en verdere uitgroei van helofyten
verhinderen. Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij de achteruitgang van de
oevervegetatie langs de Waterleidingplas bij Loenderveen (Bakker, 2009);

•

kreeften: invasieve kreeftensoorten hebben zich de laatste jaren sterk
uitgebreid in Nederland. Kreeften kunnen een belangrijke rol spelen bij het
verdwijnen van ondergedoken waterplanten.

Dit stoplicht bestaat uit meerdere deelstoplichten, die afzonderlijk van elkaar één
van de mogelijke stressoren beschouwen.
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De kleur van het deelstoplicht schonen kan worden bepaald op basis van o.a.:
•

schoningsbeheer: frequentie, tijdstip, type werktuig, wel of geen
verwijdering van het gemaaide materiaal, wijze van verwijdering;

•

life history traits van waterplanten: een te intensief schoningsregime pakt
negatief uit voor soorten met een trage groei en/of een lange levensduur;

•

aanwezigheid van gidssoorten (gevoelig voor intensief slootonderhoud),
zoals Kleine egelskop en Pijlkruid;

Voor het deelstoplicht ganzen/kreeft kan de kleur worden bepaald met o.a.:
•

verspreiding ganzen/kreeft;

•

experimenten met exclosures.

NB! Reguliere dagtellingen van vogels geven geen representatief beeld van de
graasdruk door ganzen. Ganzenvraat speelt vooral ’s ochtend vroeg: ze begrazen
snel een groot oppervlak, waarnaar ze weer vertrekken (Tosserams et al, 1997).
Er wordt nog gewerkt aan een concrete invulling van dit stoplicht.
3.3

Cluster III: Organische belasting, toxiciteit en beleving
De focus van cluster I en II is gericht op herstel van een soortenrijke
gemeenschap van ondergedoken waterplanten, waarbij cluster II rekening houdt
met voorwaarden voor specifieke plantengemeenschappen. Cluster III wijkt hier
van af. In cluster III komen stoplichten aan de orde die niet direct van invloed zijn
op de ontwikkeling van ondergedoken waterplanten, maar wel van belang zijn
voor waterkwaliteit en ecologie in een bredere context.
NB! De invulling van cluster III is veel minder uitgekristalliseerd dan van cluster I.
De belangrijkste (nog niet in cluster I en II benoemde) voorwaarden voor
waterkwaliteit en ecologie in een bredere context zijn:

3.3.1

•

stoplicht 7 organische belasting;

•

stoplicht 8 ecotoxiciteit;

•

stoplicht 9 beleving.

Stoplicht 7: Organische belasting
De organische belasting bepaalt of er sprake is van zuurstofproblemen. De
belangrijkste bronnen zijn overstorten, ongezuiverde lozingen, bladval, organisch
materiaal dat in het water wordt gegooid (brood) en ongerioleerde objecten.
Kenmerkend voor deze belasting is dat vaak sprake is van problemen die lokaal en
tijdelijk van aard zijn. Het stoplicht is vooral van toepassing op stedelijk gebied.
De organische belasting wordt groter naarmate het aantal overstortlocaties en het
aantal overstorten per locatie toeneemt. Vaak heeft dit te maken met een slecht
functionerend rioolstelsel.
De kleur van dit stoplicht kan worden bepaald op basis van o.a.:
•

organische belasting: inventarisatie locaties en frequentie overstorten;

•

beleving: vissterfte, stank;

•

saprobie-index voor macrofauna.
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Er wordt nog gewerkt aan een concrete invulling van dit stoplicht.
3.3.2

Stoplicht 8: Ecotoxiciteit
Dit stoplicht heeft betrekking op bepaling van negatieve effecten van
microverontreinigingen. Voorbeelden van microverontreinigingen zijn zware
metalen, organische verbinden en pesticiden. Deze stoffen kunnen een toxisch
effect hebben op de aanwezige planten en dieren.
Het uiteindelijke effect van deze verontreinigingen is sterk afhankelijk van het
gedrag van de betreffende stoffen in het systeem. Sommige stoffen hechten zich
vooral aan bodemdeeltjes, waardoor vooral sedimenttoxiciteit zal optreden.
Andere stoffen bevinden zich merendeels in de waterfase, en zullen dus vooral in
het oppervlaktewater een negatief effect hebben. Ook kunnen bepaalde stoffen in
de voedselketen accumuleren, waardoor de effecten pas zichtbaar worden bij
soorten die hoger in de voedselketen staan. Hiernaast is de gevoeligheid voor
toxines sterk soortafhankelijk.
Bij toxiciteit wordt onderscheid gemaakt tussen acute en chronische effecten.
Acute toxiciteit is het gevolg van piekbelastingen van toxische stoffen. Chronische
toxiciteit is het gevolg van lage maar langdurige toxische concentraties van
stoffen. In dit stoplicht staan vooral de effecten van acute toxiciteit centraal.
De kleur van dit stoplicht kan worden bepaald op basis van o.a.:
•

concentraties probleemstoffen en prioritaire stoffen;

•

bioassays, waarmee de toxiciteit in het veld wordt vastgesteld;

•

macrofaunasamenstelling;

•

aanwezigheid toxines in baggermonsters.

Er wordt nog gewerkt aan een concrete invulling van dit stoplicht. Hieronder
worden de eerste drie punten nader toegelicht.
Concentraties probleemstoffen en prioritaire stoffen
De aanwezigheid van chemische stoffen wordt onderzocht met behulp van het
KRW-monitoringsprogramma. Er zijn verschillende nadelen: slechts een deel van
de toxische stoffen wordt gemeten, het aantal meetpunten is beperkt en het is
lastig om aan de hand van chemische metingen van microverontreinigingen een
vertaling te maken naar ecologische knelpunten in het veld.
Gebruik bioassays, OMEGA en TEB
Aan de hand van specifieke bioassays kan worden getest of bepaalde (groepen)
van verontreinigingen voorkomen in het water. Met het ecotoxicologische model
OMEGA kan een inschatting worden gegeven van het effect van toxische stoffen op
biologische kwaliteitselementen. Als uit de bioassays blijkt dat toxische stoffen een
significant effect hebben op de biologische elementen, dan kan met behulp van
een Totaaleffluentbeoordeling (TEB) geanalyseerd worden welke bronnen de
belangrijkste invloed hebben op ecologische toestand van het oppervlaktewater.
Macrofauna als indicator voor toxiciteit
Aan de hand van de macrofaunasamenstelling kan worden bepaald of er een
piekbelasting van pesticiden is opgetreden. Bij een piekbelasting treedt vaak acute
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toxiciteit op, waardoor een groot deel van de aanwezige macrofauna verdwijnt. De
soorten met een snel herstelvermogen (bijvoorbeeld door een groot
verspreidingsvermogen en een snelle groei) zijn goed in staat om de betreffende
locatie binnen korte tijd te herkoloniseren. Dit geldt echter niet voor traag
groeiende en/of langlevende soorten. Deze laatste categorie van soorten is naar
verwachting sterk ondervertegenwoordigd op locaties waar in het recente verleden
een piekbelasting van een toxische stof is opgetreden. Ten slotte kan aan de hand
van het model PERPEST van Alterra op grond van de macrofaunasamenstelling
meer inzicht worden verkregen in het type bestrijdingsmiddel.
3.3.3

Stoplicht 9: Landschappelijke waarde
Een belangrijk aspect van een watersysteem is de landschappelijke waarde. De
landschappelijke waarde is overal van belang, maar vooral in de stedelijke
omgeving. De landschappelijke waarde van een watersysteem staat los van de
ecologische waarde. Zo kan een sloot vol met drijvende waterplanten (bijv. gele
plomp) een hoge landschappelijk waarde hebben, terwijl de ecologische waarde
niet hoog is. Hetzelfde geldt voor natuurvriendelijke oevers die vaak een beperkte
waarde hebben voor de ecologische waarde van het watersysteem.
Natuurvriendelijke oevers kunnen wel van waarde zijn voor organismen (o.a.
libellen) die aan deze oevers gebonden zijn. Door de geleidelijke overgang van
water naar oever bevorderen natuurvriendelijke oevers het voorkomen van
organismen die afhankelijk zijn van zowel open water als oevers (o.a. kikkers).
Box 3.5.: Voorwaarden voor natuurvriendelijke oevers (waterriet)
De ecologische waarde van natuurvriendelijke oevers voor het watersysteem is
beperkt, tenzij voldaan wordt aan belangrijke voorwaarden. De belangrijkste
randvoorwaarde is een natuurlijk peil, waarbij het peilverschil grofweg minimaal
30 cm moet zijn. Alleen dan kunnen oevers zich vitaal ontwikkelen. Er is dan
sprake van “waterriet”. Een dergelijk natuurlijk peil is echter vaak niet haalbaar.
Hierdoor zal bijvoorbeeld riet zich alleen op het land vestigen. Als er al sprake is
van vestiging in het water zal na verloop van tijd de kwaliteit achteruitgaan.
Verder zal de stengeldichtheid toenemen als er al sprake is van uitbreiding.
Macrofauna en vis kunnen hierdoor nauwelijks profiteren van het habitat.
De potenties voor ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers uitgaande van
waterriet valt onder stoplicht 4 (habitatgeschiktheid).

De landschappelijke waarde is sterk afhankelijk van de beleving van mensen. Deze
beleving verschilt van persoon tot persoon. In het algemeen geldt dat een half
open structuur (coulisselandschap) gemiddeld het best wordt gewaardeerd.
De kleur van dit stoplicht kan worden bepaald op basis van o.a.:

meldingen en klachten;

enquêtes, belevingsonderzoek.
Er wordt nog gewerkt aan een concrete invulling van dit stoplicht.
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4

Beelden, doelen, maatregelen, indicatoren
In het vorige hoofdstuk is een overzicht gegeven van de invulling van de
stoplichten. Bij elk stoplicht past een beeld van de toestand van een
watersysteem, de (sturende) factoren die deze toestand bepalen en type
maatregelen die hierop ingrijpen. Aan elk type maatregel zijn indicatoren
gekoppeld, om de effectiviteit van maatregelen te volgen. Hieronder gaan we
uitgebreider op de aspecten “beeld en doelen” en “type maatregelen en
indicatoren”.

4.1

Beeld en doelen
Voor de keuze van maatregelen en draagvlak binnen de organisatie is het gewenst
uit te gaan van een gezamenlijk beeld van de huidige toestand en gewenste
toestand. In de praktijk is dit vaak niet het geval. In tabel 4.1. is voor de
stoplichten uit cluster I het beeld gepresenteerd als één of meerdere stoplichten
op rood staat. Voor andere stoplichten is dit veel minder goed mogelijk, omdat
lokale condities bepalend zijn voor het beeld.
Als stoplicht 1 op rood staat, is er sprake van dominantie van algen en/of kroos.
Beeld 1 past hierbij. Dit is onafhankelijk van de andere stoplichten. Maatregelen
gericht op effectbestrijding en doorspoelen kunnen er voor zorgen dat er een
verschuiving plaatsvindt naar beeld 3 en zelfs naar beeld 4 (bij doorspoelen),
afhankelijk van de toestand van de bodem (stoplicht 3). De ecologische waarde is
laag. Voor de hydrologische functie (af- en aanvoer van water) is beeld 1 geen
probleem.
Als stoplicht 2 op rood staat, is de verstoring van het lichtklimaat bepalend voor
het beeld (beeld 2). Het precieze beeld is afhankelijk van welke factor dominant is.
In de tabel zijn twee voorbeelden gegeven: lozing van milieuvreemde stoffen (in
Nederland vaak niet van belang) en opwerveling van anorganisch materiaal (bijv.
kleideeltjes). Als algen dominant zijn is beeld 1 bepalend. De kleur van stoplicht 3
is niet van belang voor dit beeld. De ecologische waarde is laag. Voor de
hydrologische functie is beeld 2 geen probleem.
Als stoplicht 1 en 2 op groen staan (er is dus licht op de bodem) en stoplicht 3 op
rood staat (de bodem is productief) is beeld 3 bepalend. Ondergedoken
waterplanten als Waterpest en Grof Hoornblad vullen de waterkolom. De
ecologische waarde is laag, maar hoger dan bij beeld 1 en 2. Er is soms sprake
van lage zuurstofgehalten, waardoor vissterfte op kan treden. Voor de
hydrologische functie is beeld 3 problematisch. De weerstand van de sloten wordt
vergroot, waardoor water niet snel genoeg kan worden af- en aangevoerd.
Als de stoplichten van cluster I op groen staan is beeld 4 bepalend. Er is sprake
van een laag productieve gemeenschap van ondergedoken waterplanten. De
samenstelling hangt af van specifieke leefgebieden (cluster II). De ecologische
waarde is gemiddeld tot hoog. Voor de hydrologische functie is beeld 2 geen
probleem. Dit is de gewenste situatie gelet op zowel hydrologie, waterkwaliteit als
ecologie.
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Tabel 4.1. Beeld en doelen behorend bij stoplichten
beeld als
voorbeeld 1
1

2

3

4

voorbeeld 2

stoplicht 1
op rood

stoplicht 2
op rood

stoplicht 1
en 2 op
groen,
stoplicht 3
op rood

stoplicht 1
t/m 3
(cluster I)
op groen
In veel watersystemen zorgen de voorwaarden die beschreven zijn in stoplicht 1
(beeld 1) en stoplicht 3 (beeld 3) ervoor dat er geen laag productieve
gemeenschap van ondergedoken waterplanten aanwezig is. In het algemeen mag
er vanuit worden gegaan dat de waterbodem opgeladen is met nutriënten
(stoplicht 3 staat op rood). Er zijn feitelijk twee gewenste situaties bezien vanuit
het oogpunt van hydrologie en ecologie: afwezigheid van waterplanten (beeld 1 of
2) of een laag productieve gemeenschap van waterplanten (beeld 4).
NB! Wij adviseren om een prioritering te maken van watersystemen waar beeld 4
haalbaar is door een pakket van maatregelen passend bij de stoplichten 1, 2 en 3
(zie onderstaande paragraaf).
4.2
4.2.1

Maatregelen en indicatoren
Stoplicht 1: Externe belasting met nutriënten
De maatregelen onder dit stoplicht grijpen in op de externe nutriëntenbelasting
van een watersysteem en op de vertaling van nutriënten naar biomassa (algen,
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kroos). In het boekje van helder naar troebel en weer terug (Jaarsma 2008) wordt
onderscheid gemaakt in bronmaatregelen, systeemmaatregelen en interne
maatregelen (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2. Type I, II en III maatregelen afhankelijk van nutriëntenbelasting en
kritische nutriëntenbelasting (Jaarsma 2008)
Interne maatregelen (ingreep voedselweb) komen terug onder stoplicht 2 en 3.
Aanvullend op deze maatregelen worden opgenomen doorspoelen en
effectbestrijding. Ten slotte wijkt de invulling van de bronmaatregelen af, omdat
maatregelen gericht op de bodem terugkomen in stoplicht 3. Bron- en
systeemmaatregelen hebben de voorkeur.
Bronmaatregelen
Bronmaatregelen zijn gericht op het verminderen van de externe
nutriëntenbelasting. Ze brengen de actuele belasting naar de kritische belasting.
Voorbeelden zijn het beperken van waterinlaat door het toelaten van (enige)
peilfluctuatie, het omleiden van nutriëntrijke waterstromen en het terugdringen
van bemesting.
Systeemmaatregelen
Systeemmaatregelen vergroten de kritische belasting (ofwel de draagkracht van
het watersysteem), en brengen die zo naar de actuele belasting. Voorbeelden zijn
het creëren van diepe of ondiepe delen voor plantengroei en het aanleggen van
diepe putten voor slibvang. In veel sloten is sprake van een baggerachterstand.
Mogelijk is er een directe relatie met flabvorming, ondiepte en aanwezigheid van
slib. Voor sloten kan daarom een ecologische eis worden gesteld aan de
(minimale) diepte van sloten. Deze ligt rond de 60 cm.
Doorspoelen
Doorspoelen is gericht op het zodanig verkorten van de verblijftijd dat algen en
kroos zich niet meer in het watersysteem zelf kunnen ontwikkelen. Alleen aanvoer
van algen en kroos kan dan nog voor problemen zorgen. Het is een maatregel
gericht op het tegengaan van ongewenste effecten van algen en/of kroos. Voor het
tegengaan van blauwalgen is een verblijftijd van maximaal 20 dagen nodig, voor
het tegengaan van algengroei in het algemeen is een verblijftijd van 3 dagen
nodig. Doorspoelen verhoogt de nutriëntenbelasting en is daarom alleen zinvol als
bron- en systeemmaatregelen niet effectief zijn en als algen- en kroosgroei zorgt
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voor overlast. Het is tenslotte ook een laatste redmiddel om op een structurele
manier de algen- en nutriëntenconcentratie aan te pakken, waardoor een hogere
EKR-score kan worden bereikt. Dit is geen duurzame oplossing.
Effectbestrijding
Naast doorspoelen is er ten slotte de mogelijkheid om ongewenste effecten van
hoog productieve systemen direct en lokaal te bestrijden. Deze
symptoombestrijding kan gewenst zijn wanneer kroos of blauwalg stankoverlast of
gezondheidsrisico’s veroorzaken. Voorbeelden zijn kroosverwijdering of het
toedienen van waterstofperoxide om blauwalgen tegen te gaan. Deze type
maatregelen zijn per definitie van tijdelijke aard totdat er een betere oplossing is
gevonden in de vorm van bron- en systeemmaatregelen.
4.2.2

Stoplicht 2: Lichtklimaat
De maatregelen onder dit stoplicht grijpen in op het lichtklimaat. Met het model
UITZICHT is bepaald welke stoffen de lichtuitdoving bepalen: chlorofyl-a, detritus,
anorganisch materiaal of humuszuren. De maatregel zal hieraan gekoppeld
moeten worden. Als stoplicht 1 op groen staat mag er vanuit worden gegaan dat
de productie van algen of kroos (kroos is niet opgenomen in het model UITZICHT,
maar moet afzonderlijk worden beschouwd) geen belemmering vormt. Er wordt
onderscheid gemaakt in bronmaatregelen en maatregelen gericht op een reset
door visstandbeheer (valt onder interne maatregelen in Jaarsma 2008).
Bronmaatregelen
Maatregelen die hierbij passen zijn het afdekken van de waterbodem met zand,
baggeren, het verlagen van de strijklengte, de aanleg van diepe putten en
bezanden. Er is een parallel met maatregelen in stoplicht 3, maar het
werkingsmechanisme (het doel van de maatregel) is anders. Dit neemt niet weg
dat meerdere vliegen in één klap kunnen worden gevangen.
Reset
Met visstandbeheer wordt een reset van het ecologisch functioneren beoogd. Dit is
zinvol als stoplicht 1 op groen staat en detritus (historische erfenis) of fijne
kleideeltjes nog een beperking vormen voor herstel.

4.2.3

Stoplicht 3: Bodem
De maatregelen onder dit stoplicht grijpen in op de bodem. Er zijn verschillende
manieren om in te grijpen: met bronmaatregelen, het éénmalig of periodiek
ingrijpen door een reset of effectbestrijding (schonen of doorspoelen om
zuurstofproblemen tegen te gaan). Inzicht in de specifieke samenstelling van de
baggerlaag en de onderliggende waterbodem in relatie met de aanwezigheid van
stoffen als sulfaat en bicarbonaat (alkaliteit) is van belang voor de keuze.
Bronmaatregelen
Bronmaatregelen zijn gericht op het verminderen van de interne
nutriëntenbelasting. Er zijn verschillende maatregelen die elk op een specifieke
wijze ingrijpen op de achterliggende processen. Het eerste onderscheid is 1)
maatregelen die direct ingrijpen op de bodem zelf door (kwaliteits)baggeren
(verwijderen van o.a. nutriënten), het vergroten van het fosfaatopnemend
vermogen (via het toedienen van chemicaliën als ijzer, aluminium en phoslock) en
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het afdekken van de bodem met zand (isoleren van o.a. nutriënten) en 2)
beperking van de inlaat van gebiedsvreemd water met stoffen als sulfaat en
bicarbonaat.
Baggeren is alleen aan te raden als het gehalte organisch materiaal in de
onderliggende bodem beperkt is of als sprake is van veel organisch materiaal de
kwaliteit van het inlaatwater voldoet. Anders heeft het voorkeur om alleen uit te
gaan van onderhoudsbaggeren, zodat het onderliggende veenpakket wordt
geconserveerd totdat het de kwaliteit van het inlaatwater wel voldoet.
Toedienen van ijzer wordt (2010/2011) beproefd in Terra Nova. Het zorgt slechts
voor een beperkte vastlegging. Mogelijk zorgt de maatregel voor
concurrentievoordeel voor de ongewenste soorten Waterpest en Grof Hoornblad
(die minder of niet gevoelig zijn voor ijzertoediening) ten koste van gewenste
soorten. Het totaal P-gehalte is mogelijk meer sturend dan de ratio Fe:P (zie ook
box 3.4).
Reset
De maatregelen onder dit stoplicht zorgen voor een reset van het watersysteem.
Het tijdelijk droogzetten van (een deel van) het water is het belangrijkste
voorbeeld. Droogval stimuleert de ontkieming van vegetatie en vergroot door
oxidatie het fosfaatbindend vermogen van de bodem. Deze maatregel moet
worden gecombineerd met het verwijderen van vis (of vis moet zelf kunnen
ontsnappen). In tegenstelling tot bronmaatregelen die gericht zijn op het beperken
van de interne nutriëntenbelasting, is tijdelijke droogval relatief goedkoop. De
effectiviteit is echter nog onzeker. Bovendien kunnen allerlei ongewenste
neveneffecten optreden (instabiliteit kades etc.). In het project droogval van het
Watermozaïek wordt de effectiviteit van deze maatregel onderzocht.
Effectbestrijding
Bij dit stoplicht passen twee belangrijke (veel toegepaste) maatregelen. Het
intensief schonen van watergangen (als waterplanten de af- en aanvoer
belemmeren, veel lijnvormige wateren) en doorspoelen (om bijvoorbeeld
zuurstofproblemen tegen te gaan, voorbeeld Amsterdamse Grachten).
De effecten van schonen zijn sterk afhankelijk van de lokale situatie, voornamelijk
van de productiviteit van de bodem. De huidige praktijk van het
(schonings)beheer lijkt vooral gericht op het zo min mogelijk verstoren van
slootecosystemen met de gedachte dat 'minder schonen' altijd beter is voor de
natuur. In het werkgebied van Waternet zijn echter ook sloten te vinden die –
ondanks een intensief schoningsregime– toch soortenrijke vegetaties herbergen
(bv in Polder Aetsveld-Oost). Mogelijk heeft schonen in een hoog productief
systeem juist een positieve invloed.
In voedselrijke sloten gaan één of enkele soorten domineren (bv Smalle waterpest
of Grof Hoornblad). Van deze soorten ontstaan massavegetaties die andere
plantensoorten verdringen. Wanneer in dergelijke sloten een intensief
schoningsregime wordt uitgevoerd, ontstaat (letterlijk) ruimte voor andere
soorten, waardoor de soortenrijkdom wordt vergroot. Met andere woorden: in
sloten met een massavegetatie van Smalle waterpest of Grof hoornblad is een
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intensief schoningsregime niet alleen noodzakelijk voor een goede waterafvoer,
maar misschien ook voor het ontstaan van soortenrijkere vegetaties. In het
PLONS/project van de Universiteit Wageningen wordt bovenstaande theorie
onderzocht.
Met doorspoelen kan worden voorkomen dat zuurstofproblemen ontstaan als
gevolg van (verdere) afbraak van de sliblaag door bacteriën. Tegelijkertijd kan de
aanvoer van (organisch) slib en nutriënten het probleem in stand houden. In de
Amsterdamse Grachten wordt deze maatregel al 150 jaar uitgevoerd. Dit jaar is
mede door het groeiende inzicht in het waarom van de maatregel terughoudender
omgegaan met doorspoelen.
NB! Conceptueel past deze maatregel eigenlijk niet bij stoplicht 3, omdat het
doorspoelen ingrijpt op de samenstelling van het water. In de stoplichten 1 t/m 3
beoordelen we de productiviteit (water en bodem) en het lichtklimaat. Dit is een
uitzondering, omdat de productiviteit van de bodem in dit geval voor
zuurstofproblemen zorgt en het doorspoelen hierop ingrijpt.
4.2.4

Stoplicht 4: Habitatgeschiktheid
De maatregelen in dit stoplicht zijn gericht op het verbeteren van leefgebieden van
soorten. De invulling verschilt per watersysteem, omdat zowel de doelstellingen
(specifieke plantengemeenschap of associatie) als de dominante processen
verschillen (onder invloed van de historie). Globaal gesproken kan vooral invulling
worden gegeven aan het terugdringen van de invloed van gebiedsvreemd water op
locaties waar de kwaliteit van het gebiedseigen water (dominante invloed neerslag
en ouder grondwater, beperkte invloed landbouw of veenafbraak) goed is. Dit is
mogelijk te realiseren door koppeling van verschillende peilvakken, het vergroten
van het oppervlak open water en door het toestaan van een meer natuurlijk peil.
Andere aspecten die in potentie beperkend zijn, zijn het chloridegehalte, de
waterdiepte, de ontwikkeling van gradiënten in waterkwaliteit, de slibdikte en
voorgaande successiestadia. Maatregelen die hierbij passen zijn het terugbrengen
van successie of het plaatselijk verdiepen of verondiepen. Voor het Noorderpark is
concreet invulling gegeven aan dit stoplicht (zie bijlage 9).

4.2.5

Stoplicht 5: Verspreiding
De maatregelen in dit stoplicht zijn gericht op de verspreiding van soorten die deel
uitmaken van een gewenste plantengemeenschap of associatie. De maatregelen
zijn van belang als het habitat geschikt is voor soorten, maar soorten niet worden
aangetroffen in het watersysteem. Gedacht kan worden aan het uitzetten van de
gewenste soorten (actief vegetatiebeheer), het uitzetten van zaden, het
wegnemen van barrières (stuwen, maar ook duikers kunnen de verspreiding
beperken) of het verbinden van watersystemen, zodat soorten zich kunnen
verspreiden. Voor het Noorderpark is concreet invulling gegeven aan dit stoplicht
(zie bijlage 9).

4.2.6

Stoplicht 6: Verwijdering
De maatregelen in dit stoplicht zijn gericht op het behoud van soorten. Graas door
kreeft, ganzen en vis kan zorgen voor het onderdrukken van soorten, terwijl
soorten zich wel hebben gevestigd. Ook (een te intensieve) schoning kan een
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beperking vormen voor de ontwikkeling van evenwichtige plantengemeenschappen
of associaties. De specifieke maatregelen zijn afhankelijk van het type vraat. Er
zijn nog weinig successen geboekt met faunabeheer. Zoetwaterkreeften hebben
zich pas recent gevestigd en ganzen doen het goed door de bemeste eiwitrijke
graslanden. Op dit moment wordt de impact van graas door ganzen op de
oeverplanten in de Loenderveense Plas onderzocht.
Maatregelen gericht op kreeft en ganzen hebben tot nu toe weinig effect. Vissen
als graskarpers kunnen door isolatie relatief eenvoudig buiten de deur worden
gehouden. Het schoningsbeheer kan eenvoudig worden aangepast. In laag
productieve watersystemen is schoning soms niet nodig. Schoning moet worden
aangepast aan de productiviteit.
4.2.7

Stoplicht 7: Organische belasting
Maatregelen onder dit stoplicht grijpen in op de organische belasting. De
problemen zijn vaak lokaal en tijdelijk van aard. Maatregelen zijn gericht op
verminderen de organische belasting en effectbestrijding.
Bronmaatregelen
Bronmaatregelen zijn gericht op het terugdringen van het aantal overstorten (en
hun frequentie), aansluiten van ongerioleerde objecten en voorkomen van
ongezuiverde lozingen. Deze maatregelen zijn met name van belang in het
stedelijk gebied en zullen in overleg met, en vaak door gemeenten moeten worden
genomen (Basisinspanning etc.). Bij de ecologische beoordeling van het Waterplan
Naarden-Bussum is hier invulling aan gegeven (zie bijlage 8).
Doorspoelen
Het ongewenst effect van organische belasting kan worden beperkt door lokaal en
tijdelijk de verblijftijd te verkorten.

4.2.8

Stoplicht 8: Ecotoxiciteit
De maatregelen in dit stoplicht zijn gericht op het voorkomen van toxische
condities en zijn gekoppeld aan een risicoanalyse. Bestrijdingsmiddelen hebben
een beperkt effect op het ecologische evenwicht. De gevoeligheid voor
bestrijdingsmiddelen is soortafhankelijk. Het grote verschil met nutriënten is dat
bestrijdingsmiddelen specifiek worden toegepast en daarnaast op bepaalde
momenten in het jaar. De trefkans is daarmee klein als uitgegaan wordt van een
standaard opzet van de monitoring.
Het is zinvol om in plaats daarvan uit te gaan van risicogebieden per
bestrijdingsmiddel. Binnen deze risicogebieden kunnen specifieke meetcampagnes
worden opgezet. Maatregelen zijn ten alle tijd preventief. Het gebruik van
bestrijdingsmiddelen moet zoveel mogelijk worden voorkomen (bron). Daarnaast
moet voorkomen worden dat bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht
komen (route). Ten slotte moet verspreiding zoveel mogelijk worden voorkomen
(ontvangend oppervlaktewater). Dit stoplicht kan in stedelijk gebied worden benut
om risico’s in kaart te brengen aan de hand van bron, route en ontvangend
oppervlaktewater.
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4.2.9

Stoplicht 9: Landschappelijke waarde
De maatregelen in dit stoplicht zijn gericht op de landschappelijke waarde. Er is
een duidelijke link met de beleving. In het landelijk gebied is de belangrijkste
maatregel voor het verhogen van de landschappelijke waarde de aanleg van
rietgordels of natuurvriendelijke oevers. Het zorgt voor meer variatie in het
landschap. Belangrijk is dat natuurvriendelijke oevers in eerste instantie worden
aangelegd voor de landschappelijke waarde. De ecologische meerwaarde is gering
(uitgaande van het watersysteem!), tenzij uitgegaan wordt van een breder pakket
van maatregelen (flauwe taluds, natuurlijk peil) en natuurvriendelijke oevers op
grote schaal worden aangelegd. De ecologische meerwaarde op standplaatsniveau
kan wel groot zijn, maar ook dan moet uitgegaan worden van het bredere pakket.

4.2.10

Stoplichten in relatie tot maatregelen en indicatoren
Essentieel voor de stoplichten is dat de kleur een directe koppeling legt met type
maatregelen. Gekozen maatregelen zijn vervolgens direct verbonden met een
Indicator, een parameter die in het veld een snelle indicatie geeft of de maatregel
invloed heeft zoals verondersteld. In onderstaande tabel is aangegeven bij welke
waarde een stoplicht op rood staat en welk type maatregel hierbij past (tabel
4.2.).
Tabel 4.2 Stoplichten en relatie tot maatregelen
nr

kleur stoplicht
*

1 Pext/Pkrit>1 __

stuurparameter
externe P-belasting

kritische P-belasting
Pext/Pkrit<1* __
percentage licht op
2 de bodem < 4% __

percentage licht op
de bodem > 4% __
totaal P (bodem) >
3 600 mg/kg __
sulfaat > 19 mg/l
__
alkaliteit > 2 meq/l
__
voorwaarden
voldoen __
4 P.M.

type maatregel

afweging

bron

bron afwegen tegen systeem

doorspoelen

als bron niet mogelijk

effect

als bron niet mogelijk

geen

acceptatie, bijstellen doel

systeem

bron afwegen tegen systeem

-

zie stoplicht 1

chlorofyl-a

-

detritus

visstandbeheer

anorganisch

visstandbeheer

kleuring**

-

humuszuren, acceptatie, bijstellen
doel

aanpak bron

als sprake is van een lozing

-

-

aanpak bron

-

bron

als sprake is van een veenbodem

bron

als sprake is van een veenbodem

totaal P (bodem)
sulfaat
alkaliteit

-

-

-

-

5 P.M.

-

-

6 P.M.

-

-

7 P.M.

-

-

8 P.M.

-

-

9 P.M.

-

-

* hier wordt uitgegaan van kPeu, ofwel de kritische grens van helder naar troebel
** zowel humuszuren als milieuvreemde stoffen (verf) vallen hieronder
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Indicatoren zijn dus gekoppeld aan (type) maatregelen en niet aan stoplichten.
Eerst wordt in het veld gevolgd of de maatregel “an sich” functioneert. Op langere
termijn kunnen de effecten op waterkwaliteit en ecologie worden gevolgd. In
onderstaande tabel 4.3. is aangegeven welke type indicatoren passen bij welke
type maatregelen. Het overzicht is illustratief en niet uitputtend.
Hier wordt per stoplicht, aangegeven welke indicatoren mogelijk zijn. Nadat
maatregelen zijn vastgesteld, wordt op basis van de specifieke context van het
gebied waar deze wordt uitgevoerd een indicator gekozen.
Tabel 4.3. Stoplicht (nr), maatregeltype, voorbeeld, indicator en grenswaarde
nr

type maatregel

1 bron

voorbeeld

indicator

streefwaarde

afsluiten bron P

Cl, EGV, kleur

per gebied

systeem

verdiepen

diepte

> 0,6 m

doorspoelen

doorspoelen

verblijftijd

< 20 dagen

effect

kroos verwijderen

Bedekking

< 25 %

tegengaan lozing

Gering

twijfelachtig

visstandbeheer

Visbiomassa

< 50 kg/ha

baggeren

doorzicht/diepte

> 0,6**

afsluiten bron SO4

Cl, EGV, kleur

per gebied

reset

droogval

doorzicht/diepte

> 0,6**

effect

doorspoelen

zuurstof

> 5 mg/l

4 -

isolatie gebied

fractie inlaat

5 -

verbinding

aanwezigheid
gidssoort

<5%
in > 25 % van
opnames
waargenomen

6 -

extensief schonen

frequentie

1 x per 5 jaar

7 bron

verbetering riolering

BZV*

< 5*

doorspoelen

verblijftijd

< 3 dagen

8 -

DDT

DDT

< detectiegrens

9 -

aanleg nvo’s

% nvo’s

5%

2 bron
reset
3 bron

doorspoelen

* er moet nog gezocht worden naar een geschikte tracer en bijbehorende
streefwaarde
** doorzicht/diepte blijkt hiervoor een robuuste maat (Witteveen+Bos 2010)
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5

Operationeel sturen op waterkwaliteit
De beweging en brug
Dit hoofdstuk beschrijft de beweging die bij Waternet is ingezet om een nauwe
samenwerking tussen het beleid en operationele waterbeheer te verwezenlijken.
Vooral op het gebied van waterkwaliteit en ecologie is er vaak een vertaling nodig
van de beleidskaders naar het operationele beheer. Bovendien wordt er in het
beleid en planvorming vaak onvoldoende gebruik gemaakt van de aanwezige
praktijkkennis en -ervaring.
De vertaling van beleidskaders naar het operationele beheer is in dit rapport
gepresenteerd in de vorm van een stoplichtenmethodiek.

Afbeelding 5.1. Processchema operationeel sturen op ecologische kwaliteit.
Bovenstaand schema vormt de basis voor de aanpak voor operationele sturing op
waterkwaliteit en ecologie. De stoplichten zijn uitgebreid toegelicht in de
voorgaande paragrafen.
Het volg- en stuursysteem is een belangrijk middel om de diagnose te
ondersteunen en de beelden van de huidige en gewenste toestand, de
belangrijkste voorwaarden voor een goed functionerend systeem en de mogelijke
type maatregelen die hierbij horen eenduidig te ontsluiten. De overige relaties die
in het bovenstaande schema naar voren komen worden hieronder toegelicht.
Diagnose voedt meetprogramma
Omdat de Stoplichtenmethodiek een duidelijke prioritering in zich heeft, is het een
goede kapstok voor het meetprogramma. Maar niet de enige; het meetprogramma
wordt ook direct gevoed door bestaande beleidskaders.
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Toestandsindicatoren
De stoplichtenmethodiek geeft wel inzicht in wat ecologisch haalbaar is in
gebieden, waar ook andere maatschappelijke functies aanwezig zijn. Hiermee
worden de specifieke doelen van maatregelen en de haalbaarheid van ecologische
doelen binnen een watersysteem inzichtelijk gemaakt.
Stoplichtenmethodiek: waarom is het zoals het is
De stoplichtenmethodiek is geen beoordelingsysteem, maar is een methode om
het functioneren van watersystemen in beeld te brengen. En is belangrijk in de
onderbouwing bij het voorstellen van doelen , doelbereik en maatregelen!
De generieke type maatregelen, die in hoofdstuk 4 staan beschreven, zijn een
houvast bij de planvorming. De stuurmogelijkheden, ambities en functies in een
gebied en kosten(effectiviteit) van maatregelen vormen uiteindelijk het
afwegingskader voor de uitvoering van maatregelen. Deze afweging wordt door
Planvorming gemaakt. Maatregelen of maatregelpakketten (werken) worden in
opdracht van Planvorming en Realisatie uitgevoerd door Onderzoek en Projecten
en Beheer en Dagelijks Onderhoud.
Wsb is vervolgens weer verantwoordelijk voor de evaluatie. Met de indicatoren die
passen bij de uitgevoerde maatregelen.
Het volgen van indicatoren biedt het operationele beheer (Watersysteembesturing)
de mogelijkheid om al in een vroeg stadium op de hoogte te zijn van ongewenste
ontwikkelingen, en tijdig bij te sturen.
Voor de integrale en operationele besturing van watersystemen is zowel
kennisuitwisseling als communicatie tussen beleid en operationeel beheer nodig.
Duidelijkheid in de organisatie-indeling vormt een belangrijk fundament voor
informatie- en kennisoverdracht. Hiernaast helpt sociale interactie om begrip,
enthousiasme en motivatie te creëren, dat nodig is om kennis te delen en tot
daadwerkelijke sturing te komen.
Velddagen
De velddagen dienen om begrip te creëren. De velddagen zijn bedoeld om de
stoplichtenmethodiek voor te leggen aan de bedieners en bestuurders, te
discussiëren over het functioneren van watersystemen (kennis verwerven) en het
overbrengen van ecologische (kennis delen).
Relatie volg- en stuursysteem
Het volg- en stuursysteem is net als de stoplichtenmethodiek een onderdeel van
de brug die beleidsmakers met het operationele beheer moet verbinden. Het
systeem is bruikbaar bij administratie, communicatie en analyse.
Analysescherm: In dit systeem kunnen de waarnemingen en metingen die nodig
zijn voor een goede diagnose worden vastgelegd. De diagnose
(stoplichtenmethodiek) kan worden ondersteund door analyse instrumenten
(Pclake/ PCDitch, automatische waterbalans, AqMaD) die in deze applicatie worden
ontsloten.
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Overzichtscherm voor communicatie tussen afdelingen: Hiernaast kunnen de
beelden van de huidige toestand, de diagnoseresultaten, doelen: wat willen we
bewerkstelligen in het gebied met maatregelen, de status van die maatregelen, en
de evaluatie van maatregelen met indicatoren in het volg- en stuursysteem
worden vastgelegd en ontsloten. Het overzichtscherm leent zich ook goed voor het
weergeven van voor de systeemwerking relevante klachten. En voor afstemming
tussen Watersysteem en KMR (Planadvies, Vergunningen en Handhaving). Wat
wordt er in een gebied ondernomen (geïnvesteerd) om doelen te halen, wat
ondernemen mensen buiten het waterschap met een invloed op de evaluatie van
investeringen.
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… wordt functioneel ingericht per te bepalen gebruikersgroep

 … heeft een modulaire opzet
 … gebruikt bestaande oplossingen
  … is een te beheren systeem, 6'0/+056'+0<'6$##48114"#6'40'6'0
+,0.#0&
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"!"..& %0)&'+0".2.$0,*$,"!,+!".,13!"("16"/"0" ,),$&/ %
/5/0""*&/ ,*-)"4"+%"0"##" 02+*0."$")"+&/#%+(")&'(2+2")"# 0,."+*
$,"!"("16"/0"(1++"+*("+&/&+#,.*0&",2".%"030"./5/0""*!"" ,),$&""+!"
,*$"2&+$/# 0,."+,+*&/.,,.""+"##" 0&"#"+"##& &7+030".(3)&0"&0/"%"".&/%"0
2+$.,,0")+$!0"##" 0"+2+*0."$")"+,-!"2,"03,.!"+$"2,)$!"+
1&02,".&+$/-.,$.**–3.+,!&$–3,.!"+&'$"/011.!
"0,)$011./5/0""*&/""+("++&/"+&+#,.*0&"/5/0""*!0!&0-., "/
,+!"./0"1+0+%"0/5/0""*(+))".")"2+0"&+#,.*0&",2".%"030"./5/0""*
*""0$"$"2"+/"+*0."$")"+3,.!"+,+0/),0"+"+,2".6& %0")&'(3,.!"+$"-."/"+0"".!
"0/5/0""*2,,.6&"0&+2"./ %&))"+!"&+/0.1*"+0"+2,,.+)5/".--,.0$""+
("++&/!")&+$"+6,.$02,,.""+"0"." ,**1+& 0&"01//"+#!")&+$"+"+-"./,+"+!&"&'
%"030".(3)&0"&0/"%""."0.,(("+6&'+
"0,)$"+/011./5/0""*3,.!0,+03&((")!&+%"0(!".2+%"0("++&/-.,$.**
“Watermozaïek” van Stowa. Dit programma ontsluit kennis die direct bijdraagt aan het
2"."0"."+2+!"" ,),$&/ %"(3)&0"&02+,--".2)(0"30"."+"6"("++&/&/,+!".*"".
+,!&$,*0"2,)!,"++!"" ,),$&/ %"!,")/0"))&+$"+2+!"1.,-"/"!"..& %0)&'+
0"."30"./ %--"+6&'+%&".2,,.2".+03,,.!")&'(
"0,)$"+011./5/0""*3,.!0&+!"-".&,!"    ,+03&((")!"+$"8*-)"*"+0"".!
bij drie ‘launching customers’:0".+"0%"0%,,$%""*.!/ %-,))+!/,,.!".(3.0&".
"+%"0%,,$%""*.!/ %-2+&'+)+!"6"!.&"30"."%"".!"./%""+&+
 %"0&+&0&0&"#$"+,*"+0,0%"0,-/0"))"+2+""+-)+2++-($"0&0")!
“Maatregelen in veengebied, op de voet gevolgd”. Dit project is ingebracht bij
,2"+$"+,"*!("++&/-.,$.**0".*,68"("+3,.!0#&++ &""),+!"./0"1+!!,,.
$"+0/ %-



 

"0&/+!.1((")&'(!""!,")&+$!0%"0,)$"+011./5/0""*"/ %&(.(,*02,,.
))"30"."%"".!"./&+"!".)+!"0/5/0""**,"0!.,*2,)!,"+!"+/)1&0"+&'
!&2"./",+03&((")&+$"+&+%"030"."%"".,2"+!&"+*,"00&'!"+/!",+03&((")&+$)
$"+0& &-"".!3,.!"+,-*,$")&'("0,"(,*/0&$",+03&((")&+$"+!&"/*"+%+$"+*"0%"0
+/)1&0"+2++&"13"-.0+"./&'%"0,)$"+011./5/0""*"0,)$"+011./5/0""*
6)!.,*6,2""))/*,$")&'(,+!".. %&0" 011.3,.!"+,+03&((")!&".*""&/)""+
/0.0$"*(0%"0."/1)00%&".2+&/,-$"+,*"+&+%,,#!/01( "6"
. %&0" 011.-.,!1 0"+61))"+2".!".3,.!"+!,,.,+03&((")!&++"+%"0-.,'" 0

&0!, 1*"+0"/ %.&'#0!".,'" 00.0. %&0" 011."+"20!.*""!"
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%!-+* !-./* !,-%)%-!0%/#*#.,0*/!*1++-$!/+(#!*./00-.3./!!)!/
+(#!*/00-.3./!!)
 … gebruikt open source software
 … gebruikt open standaarden
 … heeft een robuuste basis die het experimentele ka-'/!-+* !-./!0*/
 … ondersteunt ecologische en hydrologische analyse methoden
 +* !-./!0*/'!**%.!*#!#!1!*. !(%*#+,1!-.$%((!* !##-!#/%!*%1!0.
 … verwerkt de (geïmporteerde) gegevens onafhankelijk van de bron van die
#!#!1!*.
 … gaat uit van enk!(1+0 %#!-!#%./-/%!!*)!!-)(%##!-0%'1*#!#!1!*.
 … presenteert rapportages en analyses onafhankelijk van de gedeelde rekenmodellen
 … wordt functioneel ingericht per te bepalen gebruikersgroep
 … heeft een modulaire opzet
 … gebruikt bestaande oplossin#!*
  … is een te beheren systeem, tenminste inzetbaar voor HHNK, Waternet en Rijnland
* !1+(#!* !.!/%!.2+- /!('1* !4!0%/#*#.,0*/!*1!- !-0%/#!2!-'/%&!('
0%/#*#.,0*/%.!*+!) +)2!('!-! !*!*$!/0%/#*#.,0*/2+- /#!$*/!!- 
)+/%1!-%*#!*2/ !%),(%/%!.4%&*1*$!/$*/!-!*1*$!/0%/#*#.,0*/



… gebruikt open source software


    

!+1!-$!% $!!"/!!*1++-'!0-1++-+,!*.+0-!.+"/2-!+1!*(+.! .+0-!
+))!-%5(!.+"/2-!%&#!(%&'!#!.$%'/$!% ,!*.+0-!.+"/2-!1++-'+)/
(!1!-*%!-."$*'!(%&'$! !*!*$+#!(%!*/%!'+./!*!'!!-4%& !%.!$/!-$!/-%.%++,
(*#!-! ++-(++,/%& 1*%),(!)!*//%!.!,!-'%*#!*%* !)+#!(%&'$! !*!*%* !
!.$%'-!,%/!%/%&(!1!-*%!-.




 

**!!-"0*/%+*(%/!%/1*!!*+,!*.+0-!.3./!!)1!-#!(%&'-%.)!/+))!-%5(!
.3./!)!*%* !)-'/ *2+- /$!/+,!*.+0-!.3./!!)#!.!(!/!!- %& !'!04!1++-
+,!*+"(+.! .+0-!.+"/2-! %!*!* !'+./.,!/!*/!2+- !*"#!2+#!*.)!*)!/
!/+/(!'+./!* %!4%&*#!)+!% )!/ !(%"!3(!1*$!/.3./!!)



… gebruikt open standaarden
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… heeft een robuuste basis die het experimentele karakter ondersteunt
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•
-,-&&'-.,,'()+!- /+'()+!-'&+3(-!%+",0-+
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%' +"#$,-"&)%"-"",-+!"--..+/'!-,2,-&&(-/((+3"'"''
,!""' -.,,' .-(&-",+(& /"' '!'&-" (& /"' 3(-'
niet de ander kan beïnvloeden (“onderuit halen”). Overigens moeten beide omgevingen

 "' /' 


.)* %# !-%-%+&')+ &%#&$- %%-&&) !-&&)#+
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… ondersteunt ecologische en hydrologische analyse methoden
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"%% *%-%*# % +*0*+$&,+)"% %$+0* " * %# %-%
.+)*0*+$%2%$+*+,,)# !")%1% ++)+*$%.)" %% %%%%
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… verwerkt de (geïmporteerde) gegevens onafhankelijk van de bron van die
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… gaat uit van enkelvoudige registratie en meermalig gebruik van gegevens
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… presenteert rapportages en analyses onafhankelijk van de gedeelde
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… wordt functioneel ingericht per te bepalen gebruikersgroep

# *#
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… heeft een modulaire opzet
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… gebruikt bestaande oplossingen
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 … is een te beheren systeem, tenminste inzetbaar voor HHNK, Waternet en
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-).)#&-&+,!+)'&%!&!*+)+!* +)!*+))&-&!&+& +
produceren van (‘bouwstenen’ voor) reproduceerbare informatieproducten zoals
gegevensleveringen en rapportages. Het robuuste, ‘volwassen’ karakter van dit systeemdeel
%#+ +* !#+-'')!"-'')$'&)*+,&!&!"-)&+.'')!&*)((')+*+
+.$ +$*'$ +'&)*+,&&-&),!#)*1'$*'$'&&
.+)*0*+% ))*!" +,!+-')&-& +!.)#1% &1'$* +
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$/!$&$0*(($!+!%#+),!#-&+&)#&%'$$&!&*+!$+
&)#&#)&)$/!$&$0*(($!+!!+),!#)*''#%'$!"# !'%
vrij aan rekenmodellen en stoplichten te sleutelen en scenario’s door te rekenen.
'')&'*%&.)#!&!* +.$-&$&+ +*+!$$$!&!*!&
)$+!+'+ +$/!$$!&!&1!&-&-&*!.')&$-)&+),
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onderlinge samenhang (“interne koppelvlakken”) 
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Meetgegevens
?

?

KRW Portaal
   
  

Onderbouwing

Toetsresultaten

Onderbouwing
Toetsresultaten

Ecologische regels
?
NHI

(KR)W Verkenner

(KR)W VSS

  

  

AquoKIT

 

 

Meetnetbeheer
   
Efficiënte meetopdrachten

Systeem met
GEO/
administratieve
gegevens

Systeem met
meetgegevens
Systeem met
meetgegevens


Meetgegevens
Kaarten en administratieve gegevens

FEWS

   
 
Kaarten en administratieve gegevens

Meetopdrachten

KRW monitoringsprogramma

Meetgegevens

Meetgegevens

Kaarten en administratieve gegevens

resultaten &
meetgegevens

SOBEK
Hydrologische
diagnose

(o.a. iBever, AqMad)

?
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),!#+.')&0!(($!+!$&* (*#)+&!& !"$  '-&!&0!"&
(($!+!$&* ((&-'$'(!&.!&,!+*)!&&$&$!"#'&+.!##$!&&
')&!*+')!* '&+.!##$!&&++)

!& -&


%% %%%!"!"" ' %   '&""%$!
' $%! %$&%   * ! #!&$ #$%%* 
#   #*#!  #!""'! %(!#" !% (!# #  
!& %$% !" $% # !"% %"$%!! %#%%&&#
' %!$)$%*!$##!$#'  %!!$%'$%'  %
&  # # *#! #' !% (!#  #%!
#&' $#'$$ #!""'! !#%#%%&&#' %!$)$%
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#*,%"%$$*&(#(+*$)&+$***!$$)$,$)"$
%$()*+$*%&,()""$(*$,+))*$%%/!" !*(%&""$,+)
!$-%($((%%!%,((+!()%($)*)')*++(" !($/$
$/ *).)*#/"(%#–"*$)%$&*+"–!$$)#%*$$,$
)$"$$

Regionaal aan- /afvoergebied

Aan- /afvoergebied
Watersysteem
Kunstwerk

Knooppunt
Aan- /afvoergebied
Stroomrichting
Deel-aan- /afvoergebied
Deel-aan- /afvoergebied
Deelwatersysteem
Knooppunt

Deelwatersysteem
Knooppunt
KRW Waterlichaam
Kunstwerk
Kunstwerk

Knooppunt
Knooppunt

Kunstwerk

Knooppunt

Stuwgebied /
stuwpand /
Peilvak
Kunstwerk

Watersysteem

KRW Waterlichaam

Oppervlakte waterdeel
Indien bij waterbeheerder in beheer
genoemd: Hydrovak

 

Knooppunt

: Schets ‘gebiedsindeling’


"$ *%%$*$)*),$(&&$*#!$$#*)$"$$$
+$%$("$)#$$$*(**++(%$*-(&$#*$#,%%(&(%+*$

$ ,$ 


"!/&'#0,'" 1"+"$"3"+03"/7*")&+$"+"+"$"3"+0,-0)$$""#1!"7"0 %"10""+(!"/
3,,/""+3"/!"/"3"/#&'+&+$"+2&14"/(&+$



     

".2,01+!/!&088+3+!"01+!/!"+!&"3,,/(,*1,-!")&'013+,-"+
standaarden voor ‘pas toe of leg uit’ van het College en Forum Standaardisatie (zie Bijlage
&+,,#!012( &'%"1,+14"/-"+!",+14&((")&+$3+%"1,)$"+122/0601""*7)
!/,*&+)&'+*"1%"12&1$+$0-2+1!1%"10601""*$"/2&(*(13+,-"+01+!/!"+
7,3"")*,$")&'(+0)2&1&+$$"7, %14,/!"+&'!".2,01+!/!
.2,&"!101+!/!"+3,,/!"#&+&1&"03+1"/*"+"+"$/&--"+3,,/$"$"3"+0,-0)$
3,,/$"$"3"+02&14&00")&+$"+3,,/!"3"/4"/(&+$"+-/"0"+11&"3+$"$"3"+0&+!"
41"/0" 1,/
.2,&0""+0"*+1&0 %"01+!/! "0 %/&'3&+$3+&+#,/*1&""+!",+!"/)&+$"/")1&"
1200"+&+#,/*1&"")"*"+1"+*,!"))"+".2,01+!/!"31,,(!,*"&+1"))"+"+
"$/&-0!"#&+&1&"0,*!"0"*+1&0 %"*,!"))"+3+!"01+!/!$,"!1")1"+4"/("+
"/!"/"0 %/&'3"+4"&+,+7"/& %1)&'+"+"+*"1%,!&"("+%,"""+"-)!,+!"/!"")3+
%"14"/(-/, "0%"1"01"&+$"/& %1(+4,/!"+
.2,"0112&1!"3,)$"+!",+!"/!")"+ 
x

x

x

"#&+&1&"3+$"$"3"+0 


.2,)"5



.2,!,*"&+1"))"+

&14&00")&+$3+$"$"3"+0


&+#,/*1&"*,!")41"/



.2,2&14&00")*,!").2,



-"+

-0)$3+$"$"3"+0


x

,$&0 %*,!").2,

+4&++&+$-/"0"+11&""+3"/4"/(&+$3+$"$"3"+0


& %1)&'+,+&1,/&+$--"/3)(1"41"/"+



/(1&'(/& %1)&'+",$/#&""+$",*"1/&"



/*"1"/)&'01"+



"1!1



$&+ 3+ 




  



De scenario’s decentraal en hybride passen het best op de huidige aanpak. Hybride is
,!'"+!!,'.(-" +,,*%"+*''('*+,-',(.'"'' *("+'*"(.'-",
!-"" +",-,"*"!,"' '%+ ',*%"+*+0+,&!0*".*"',!,
.'-",,!'"+!(( )-',*(&.((*$-*'!, *("+'*"((',+,,22'+0+,&
,().*+!"%%' * ,"'".-+"' 1,$'/(*'
' !,!,,( )+,+'*"(',*%',*%!0*" %,,(&,$-'''
 * *'%%*('  .'+."'&))"' ('-'"(*&(*"' &(,'/(*'
' %.*

Er zijn drie mogelijke scenario’s met betrekking tot het centraal of de',*%'"'.'
!,(% ',--*+0+,& 




(%%" ',*%
(%%" ',*%
0*"

Voor deze scenario’s kunnen we het KRW('*.*%'"'.(% '('*%' 





,*(''' ","+'.*1&%'&.((*,*('''""'''22'
/,*+!)()!,1"#'' +%(,'
'%0+'* "+,*," ","+!,%.'!,(% ',--*+0+,&
/*"''''%0++)%,+."'''&,* %'','/(*'
geregistreerd. Dit deel bevat ook ‘lokale’ rapportage-',"('%",",
 * ,"%( "  ","+!,%.'!,(% ',--*+0+,&
/*&  .'+-",.*+!"%%'%($%* "+,*,"++&' .( 
  * *$-'''/(*'"*&$''%(.*.*+!"%%'
/,*+!))'!'/(*'() (-/* "('%(%'%"#$

1('*%'+,'.*.(% '+()22'.'.(% '%(,"+ 



 

"#'/,*+!)()%($%"'*+,*-,--*"',*'',/*$
)'',*%%(,"
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((0)&&#!!(.,&#-,-3-.'#-,&(&#$%-&".-55(#(-.(.#0(".
(&3-,!#-.,.#(!!,!.# /(.#)(&#.#.4#$()(,!,".#(".(.,&
-3-.'&&!,/#%,-'%(0(/#.0,-"#&&(1.,-"**(,".-.,%-
!,/#%0(#.(.,&-3-.'.,)(((0#((4#"()!-.-#(&)%&
#( ,-.,/.//,0(0,-"#&&(1.,-"**(',1),(&&)(.-&).(0#".
(.,&-3-.'

)),&(

&(

 
    
   
 -&".-55(-3-.'
.)(,")/(#(*&.-0(55(*,
1.,-"*

         
.!,/#%/#.+./#.1#--&#(!
'.#(.,(1.,-"*--3-.'(#-
*).(.#&&-.#!.,)(((
0#((4#"#(&)%&
#( ,-.,/.//, )(.-&/#.#(!0#
#$0)),&0,#(#(!(


.,",,"#



)'*&2#.#.0(",'.('
)*!#0(!,/#%,-,".(

55(",,#(*&.-0(55(*,
1.,-"*



55(#( ,-.,/.//,#(*&.-0(55(
*,1.,-"*

",!,/#%,-!!0(-(–
,".(0)),&&1.,-"**( 



,*&#.#0(#(.,(
,".(-.,/./,( 



!,)., -.(0(",,.).
),!(#-.#


          
    
      
#(((-) .1,4#$(!(
2*),.#'*),.) (,%)**&#(!(
()#!)'.&&!!0(-(.,&
-"#%,4#$(
( ),'.#/#.1#--&#(!)*-#-0(
,".(1#'!1.4#(


!#(


0(



        ##(((
-) .1,').(1),()*!0(!(


!$*%.$!%),//+1$0% %#!.%/0/%! 


+),(!3%/!%/5%/.+"/2-!/!$*%.$1++-(%*!1!%(%#%*#5+2!(!1!%(%#%*#%**!*$!/
2%!)#2/5%!*(.1*0%/$!/*- ! /-+**!*
"%-!2((


%&+,/!-)%&*2!((%$/'+,,!(%*#!**-(+'(!,-+&!/)*#!)!*/.4./!)!* 





!/!'!*/ /,-+&!/#!#!1!*.1+((! %#/+/+, !/%(*%1!0 /+-!*/'!*/%!.%*
!.$%'-5%&* +-#*%./+-%.$2!((%$/(./%#/!1!-'+,!*
/!$*%.$ !1!%(%#%*#..,!/!*1!-%* %*#!*!/-+* +)/+!#*#,-+&!/ /





  




 




















*!!*1+((! %##! !!*/-(%.!!- .4./!!)$!!"/!('2/!-.$,5%&*!%#!*%*./*/%!1*$!/
!2/!-.$,,!*2%..!(!*+* !-(%*##!#!1!*.0%/!1!*/0!!()% !(.!!*
1!-2%&.%* !3!*(4.!-!#%./-/%!!*##-!#/%!"0*/%+*(%/!%/5%&*+* !-#!-$/%*!('
1* !%*./*/%!.


++- !(!*

 !(!*

.!!*(+#%.$#!1+(#1* !/+/*+#
/+!#!1+(# !*,'!('2/!-.$,
5%&*!%#!*%*./*/%!

-#*%./%!.,!%"%!'!
"2%&'%*#!*0%/-!% %*#!*1*
%**!*!!*2/!-.$,5%&*
)+#!(%&''*++'!!** !!(5%&*

!/*/(,+/!*/%!(!),,%*#.1*
/)+ !((!*!*$!/*/(
,+/!*/%!(!/!$*%.$!1!-%* %*#!*
/0**!(.!/*!!)/#-++//!
+- !'2 -/%.$/+!)!/$!/*/(
!!(*!)!* !,-/%&!*
!*+#/!+*/2%''!(!*
##-!#/%!+),(!3%/!%/!1%* /5%$%&((!
%*./*/%!.
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%!02!,-/*!-.$!!*%),/+,

1*



,-(*+-(+,(#.0'**#(!
(#.0/+#(#(!(



)!+"+,&,-*+0-+,"*#(-
(/)&&#!,2,-'"+-0)+(



"(#,"#'*--)/".##!,#-.-# 



&%#(,-(-#')-%.(((!!+!+(
))+#-,(+#)3).(/&(#.0&'(-()(-0#%%&')-(0)+((
&#$/(0)+(&,#$/))+&((#.0').&,"#%+%)'-0+.#-
!!/(,')-(0)+(!!!+!+3).#$&&(!,&)-(0-+,"**(
*)-(-#&!!+!-#&)!#')-(0)+((!*,-

#$)*-+'#$(0&&#"-%)**&#(!((+&)%&*+)$-'(!'(-,2,-'(




')!&#$%"#)'&&(+&/(--)*")!+(#/.#$/-)-&%),-(-&(


  




















-&,#$(/)&&#!!(-+&#,+,2,-',"#%-&%0-+,"*)/+3#$(#!(
#(,-(-#/((&2,(+!#,-+-# .(-#)(&#-#-!!+!-# .(-#)(&#-#-0)+-
"-+)*&)!#,"(#/.centraal aangeboden, via een landelijk (of regionaal) ‘loket’.*
2,#%(#/.'%-"-"-+(#-.#-0+!!+!-# .(-#)(&#-#-3#"/#(-+
%(.,!0+%-0)+('-44(,2,-')*/+,"#&&(!!+!-#(#/.,

))+&(

&(

.(-#,"##(!')!&#$%))%
-"(#," !!+!-#/(-
(-+&/,"+/(-
(-+&

+!(#,-#,*# #% 0#$%#(!(

!#(


/(



(&2,(+!#,-+-# .(-#)(&#-#-&#$/(
!#,-+#.+)/+&&0-+,"**(
!+)-+"+&,-/))+&%0-+,"*(
#$/)&&#!!(-+&#,+,2,-'
/+!&#$%+'-/)&&#!(-+&
"(#,"%)**&#(!() #'*)+-1*)+-

2&1/"&!&+$"+3+&++"+
#2+ 1&,+)&1"&1+,,!7(")&'(
""+41"/0 %-)&'3"+*,$")&'((+

,,(""++!"")7&'+

*&+!"/ ,*-)"5/" %1"+"%""/!+&'
"+1/)0601""*4+1$"!&01/&2""/!





&+1"/+"/" %1"+01/2 12/"+)&'3"+
&+1"/+



))""+!",3"/(,"-")"+!"
/" %1"+01/2 122/*,"1,-%,$"/
+&3"24,/!"+"%""/!4&"*$
4")("$$/"$1&"07&"+ 



/" %1"+"%""/-"/41"/)& %*,#
%6!/,3(++*" *""1$"$"3"+0
4,/!"+)1&'!3,,/""+$"%"")
%6!/,3($"!"")!))"0,#+&"10



" %+&0 %"&*- 11,3%2&!&$"0&121&" 




"$$/"$1&"(+%&9// %&0 %,-$",24!4,/!"+,(2++"+"/&'3,,/"")!
/"$&,+)"$$/"$1&"0$"*(14,/!"+!&"3"/3,)$"+0,-%,$"/+&3"2)+!")&'(
3"/!"/$"$$/"$""/!4,/!"+"$&,+)"+)+!")&'((2++"+7,&'3,,/"")!
verschillende ‘loketten’ aangeboden worden. "1""+%6/&!"*,!")&07,""+
$/,"&-!*,$")&'(3+),()+//"$&,+)+/)+!")&'(
"/(,-!1&+!"%6/&!",-7"1$""+++*"4,/!1$"!+4/!"
$$/"$1&"#2+ 1&,+)&1"&17& %#60&"("3&+!1/(+)0%"14/"$"0 %,3"+4,/!"+
*"1!"*1"3+),$&0 %" "+1/)&01&"" ,*&+""/!*"1!"%&9// %&0 %"
,-,247,)0%&"/,3"+"0 %/"3"+(+"/&'")(41"/0 %-""+
$$/"$1&" ,*-,+"+1$"-)1014,/!"+7,!1"/88+0601""*"011&+
3"/0 %&))"+!"%&9// %&0 %"&+01+1&"0


&',-1"/*&'+4"))& %1(,--")&+$"++/),()"-/,'" 1*+$"*"+10601"*"+




*,$")&'(%"&!,*))""+/")"3+1"!1,-%,$"/+&3"2&'31,1)"(,01"+1"!")"+

    



   

 

*(1$"/2&(3+14""0,,/1"+$"$"3"+0 



/,+$"$"3"+0*""1$"$"3"+0$",!1
-/,'" 1$"$"3"+0*1/"$")"+

+$" %1%"10,,/10*"+4"/(&+$03"/+! "+1/)!" "+1/)%6/&!"*,"1"+!"!1
*""1$"$"3"+0$",!1-/,'" 1!1)1&'!+/!"/,+%"/)"&!/7&'+
,**&$"41"/0 %--"+&'3,,/"")!&'+)+!"+1"/+"14&00")"+,-,-"/1&,+"")
+&3"23&,0,/"0-" 1&"3")&'( *""1$"$"3"+02&1&'$$/"$1&"(,*"+!"7"
gegevens dus via twee wegen het systeem in. Op dit moment is de databron (‘Rijnland’) in
 .+&"1*""/"("+!"$"$"3"+0/,+4,/!14")$":!"+1&#& ""/!$")")!

$&+


3+ 

in FEWS (attribuut ‘model_id’), maar omdat gegevens van bijv. Rijnland voor Waternet via
CAW binnenkomen is de bron ‘CAW_import’.
Î .=4>77.7*00;.0.;.7?*7+;870.0.?.7<8?.;?.;<,1255.7-.@*=.;<,1*99.71..7
1../=269*,=?88;-.0.0.?.7<1>2<18>-270?*7*55.@*=.;<,1*99.72.*/<9;*4.7
5200.7.;7>78072.=";8+5.6.7@**;-88;*00;.0*=2.7>78072.=680.52342<B237
8*
 1.=68.=680.5234B237=23-;..4<.7>72.4**7@*=.;<,1*99.7=.4899.5.7
 58,*=2.<B23772.=>72.46..;-.;.@*=.;<,1*99.7B8>-.7+23?88;+..5-..7
58,*=2.
4>77.71.++.72=2<?88;*5..79;8+5..6?88;
;.4.7.7*7*5A<.<72.=?88;?2<>*52<*=2.
 -*=*-2.?2*6..;-.;.;8>=.<27($,:27#('$$=.;.,1=486=@8;-=
niet herkend als hetzelfde. Een vraag als “Geef mij alle debiete7-2.>2=486.7
op het IJsselmeer” (HHNK en Waternet delen die data) neemt sommige
-.+2.=.7680.5234->++.56..
Î 80.5234.8958<<270.7
 !;0*72<*=8;2<,1<5*0.0.?.7<72.=->++.589
 >77.7@.72.=*/-@270.7.1.+==.6*4.76.=6.7<.52341*7-.5.7
..7=23-;..4<4*7B86**;@8;-.70.4892..;-
 )8>+.=.4.7.7-*=*55.0.0.?.7<?2* .7<5.,1=< ;8>=.1.=#('$$
<A<=..627B8>68.=.7486.72.0..7>2=@2<<.5270?*70.0.?.7<
8989.;*=287..572?.*>$=;884=72.=6.=-.1>2-20.0*70?*7B*4.7
 %.,172<,1&?88;58,*=2.>72.4.,8-.;270898+3.,=72?.*>-><.54
@*=.;52,1**6.74>7<=@.;4.=,2<>72.42-.7=2/2,..;+**;

.8-*=*+23?0.62--.5-.-2.9=.+;..-=..=,@8;-=72.=89
58,*=2.6**;89,8C;-27*=.7?*<=0.5.0-&<?88;58,*=2.<@.;4=-><
72.=?88;0.8-*=*
 .8;.02<=;*=2.*55.58,*=2.<+277.7..7@*=.;<,1*94;230.7..7
0.8,8-.;270+23?065
.6**5 065
.6**5 >72.4
+277.7 @*=.;<,1*9-.*52=.;486=-2=8?.;..76.=-.@.;4.5234.
<2=>*=2.$86<589.7-.;.02<=;*=2.<.,1=.;*,1=.;89-.@.;4.52341.2-
 !99;83.,=72?.*>
x 48<=.7<866.;.78?.;@*=.;<,1*99.71..7
x **7=*56**=;.0.5.72-
'88;+..5-?*71.=0.+;>24?*7..7&>72.4.,8-.;270




(*=.;7.=8+3.,=.7    
#2375*7-8+3.,=.7    
*99270#2375*7- (*=.;7.= +23? @*=.;52,1**68?.; +.<=>>;<0;.7B.7
1..7

*-.5.7&



@.4>77.772.=?;*0.7**7@*=.;<,1*99.71>7,8-.;270.7**7=.9*<<.7
6*9927068.=87-.;18>-.7@8;-.7?.;*7=@88;-.52341.2-?*7**75.?.;.7-.
<A<=..68/?*7'$$

)27/889?850.;?*7)>2<1../==.6*4.76.=..7<88;=0.52349;8+5..6271.=4*-.;?*7
5*7-.5234.;*998;=*0.B>2?.;270.7)27/8,866>72,..;=.,1=.;72.=891.=72?.*>?*7
,8-.;270.76**;897**66*99270.B.<=;*=.02.B8>-.7@.?88;#('$$884
4>77.7?850.7
'88;+..5-0.+;>24>72.4.7**629?@*=.;<,1*9<<9./2,2.4.,8-.;270


waternet.gml013 = “Gemaal XYZ”

"*027* ?*7







rijnland.gml001 = “Gemaal XYZ”
$0%&4:*+/6/*&,#*//&/8"5&34$)"1/"".(&7*/(*46/*&,#*//&/

1)&5/*7&"67"/456631"3".&5&34(&-%5&&/:&-'%&130#-&&.#*+7(&#36*,5*&%&3&&/
hetzelfde begrip voor ‘fosfaatniveau’?). Hiervoor zijn standaarden beschikbaar (IDSW; er
,0.5&&/6301&4&45"/%""3%""/"-40170-(&3
1/*7&"67"/(&0%"5"*4#*//&/ 8""34$)*+/-*+,(&&//00%:"",0.5&"((3&(&3&/ 
(&0%"5"*40/%&345&6/&/%-4&38&-"((3&("5*&/00%:",&-*+,*4%"/.0&5%*&8""34$)*+/-*+,
803%&/*/(&3*$)5*/%&703.7"/&&/-"/%&-*+,((3&("5*&7"/#*+7003#&&-%
4$03&44501-*$)5&/%&&-8"5&3-*$)"".300%"/%&3%&&-(30&/*4/*&553*7*""-$2
0/.0(&-*+,8&-,&,-&63)&&'5)&5)&-&8"5&3-*$)"". &:068&--*$)58&-,6//&/
"((3&(&3&/%00301)&5/*7&"67"/.&&5(&(&7&/4%&"/"-94&/0(.""-46*55&70&3&/
0036301&4&8&5(&7*/(.0&5&/0#+&$5&/00,6/*&,(&$0%&&3%:*+/*5*4
01(&-045*/%&7003:*&/*/(%""3803%5&&/6/*&,&*%(&8""3#03(%&!)&&'5&&/
6/*&,&$0%&7003&&/8"5&3#&)&&3%&3)*&3803%57"/6*5(&(""/3,0.5&&/
8*+:*(*/(4700345&-70030.%*5#*+%&#30/"-5&3&(&-&/
0/$-64*&     
! 



03("/*4"503*4$)&7&3"/58003%&-*+,)&*% ,&//*47"/."11*/(-*(5"-5*+%#*+8"5&34$)"1
8"/5,&//*47"/*/5&3/&$0%&3*/(/00%:",&-*+,
5&$)/*4$)&7&3"/58003%&-*+,)&*%7003."11*/(:06#*+""/-&7&3&/%&4945&&.0'#*+
! ,6//&/-*((&/

"(*/"


7"/ 



  



  

$!82:/956.55,*2/04+4/4;52*5+4*+3'9+''456*+(+.5+,9+4;'4.+9 $#!!53*+
67/4)/6+1+:?+9+3'1+4-+(7:/19+3'1+4;'4$!;557*+/4;:22/4-;'4*+89'(/+2+*'9'
+47+1+41+74#5578533/-+'86+)9+435+9*+''482:/9/4-;+7*+7<57*+454*+7?5).9+
;52-+4*+89'6?5:*''753++4755,5,54)+6935+9+4?/0456('8/8;'4*+153+4*+3+/
7+2+'8+;'4$!<''7/4''4-+9554*35+9<57*+4*'9
x *+4/+:<+56+4+7*'9'('8+897:)9::7;'4$!<+71+4*1'4<57*+495+-+6'89
:/9-''4*+;'4 ++4*/7+)9+1566+2/4-4''7*+$!*'9'('8++4 *+/4975*:)9/+
;'4++48+7;/)+2''-754*53$!
x $!*+89562/).9+43+9.5*/+11'454*+789+:4++735+93+94'3+++4562588/4-
-+;54*+4<57*+4;55735*+22+4*/++4/-+;573;'4-+(7:/1+78/49+7')9/+;+7+/8+4
x .+9(+.++7;'4$!<+71(''71'4<57*+4/4-+7/).9(+.++73/**+28%(+89'4*+4
.:/*/-+8/9:'9/+35+9;557*+7+2+;'49+-+(7:/1+78'4'2/89+4(+.++7*+784/+99+
)5362+=?/0428'29+74'9/+,?5:+7:/9?/).935+9+4?/0456++4(+.++7/49+7,')+*/+*+
%(+89'4*+4;'4*+-+(7:/1+78',8).+739
$!89''9;557255*'72>$'74/4-!>89+3+4/8++485,9<'7+62'9,573;557.+9/42+?+4
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Standaard

Beheerorganisatie Functioneel
toepassingsgebied

Organisatorisch
Werkingsgebied

Webrichtlijnen zoals
vastgelegd in het
Besluit kwaliteit
Rijksoverheidswebsites,
ministerraad 30 juni
2006.

programma
'Overheid heeft
antwoord' van de
stichting ICTU.

Overheidswebsites (mede
bestemd voor burgers)

Organisaties die
onderdeel zijn van de
rijksoverheid zijn
vanaf 1 september
2006 verplicht ervoor
te zorgen dat alle
nieuwe websites
voldoen aan de
standaarden. Reeds
bestaande websites
moeten uiterlijk 31
december 2010 aan
de standaarden te
voldoen.

NEN

IT-beveiliging

Alle overheden

NEN

IT-beveiliging

Alle overheden

OASIS

Uitwisseling van
reviseerbare documenten

Rijksdiensten moeten
vanaf april 2008 ODF
ondersteunen. Medeoverheden en overige
instellingen volgen
uiterlijk december
2008.

ISO/IEC

Het gebruik van grafische
afbeeldingen ('lossless'
compressie) binnen ODFdocumenten

Rijksdiensten moeten
vanaf april 2008 PNG
hanteren. Medeoverheden en overige
instellingen volgen
uiterlijk december
2008.

meer informatie

NEN-ISO/IEC
27001:2005 nl
meer informatie

NEN-ISO/IEC
27002:2007 nl
meer informatie

Open Document
Format ISO 26300
meer informatie

ISO/IEC 15948:2003,
Portable Network
Graphics (PNG)
Specification (Second
Edition)
meer informatie

   


Standaard

Beheerorganisatie Functioneel
toepassingsgebied

Organisatorisch
Werkingsgebied

ISO/IEC IS 10918-1,
Joint Photographic
Experts Group (JPEG)

ISO/IEC

Het gebruik van grafische
afbeeldingen (met 'lossy'
compressie) binnen ODFdocumenten

Rijksdiensten moeten
vanaf april 2008
JPEG hanteren.
Mede-overheden en
overige instellingen
volgen uiterlijk
december 2008.

NEN

Lange termijn archivering Alle
van documenten. (PDF/A- overheidsorganisaties.
1 mag naast ODF
gehanteerd worden voor de
lange termijn archivering,
specifiek voor nietreviseerbare documenten.)

meer informatie

NEN-ISO 190051:2005 EN (PDF
/A-1)
meer informatie

Standaard Uitwisselings VNG/EGEM
Formaat (StUF)
meer informatie

- Uitwisseling en
bevraging van
basisgegevens die behoren
tot een aantal wettelijk
vastgestelde
basisregistraties;
- uitwisseling en bevraging
van zaakgegevens die
behoren tot de productenen dienstenportfolio van
gemeenten;
- uitwisseling van domeinof sectorspecifieke
gegevens waarin ook
basis- en/of zaakgegevens
voorkomen en waarvoor
geen andere
(inter)nationale (XMLgebaseerde)
berichtenstandaard is
vastgesteld.

   


Gemeenten en ketens
waarbinnen
gemeenten
participeren.

Standaard

Beheerorganisatie Functioneel
toepassingsgebied

ebMS en WUS zoals
nader gespecificeerd
binnen de OSB

Logius

OSB-ebMS standaard voor Voor
meldingen tussen
sectoroverstijgend
informatiesystemen
berichtenverkeer
binnen de publieke
sector te hanteren,
inclusief het verkeer
OSB-WUS standaard voor met de
basisregistraties
de (geautomatiseerde)
bevraging van
informatiesystemen

Stichting
Elektronische
Transacties
Uitzendbranche
(SETU)

De elektronische
berichtenuitwisseling
rondom de
bemiddeling/inhuur van
flexibele arbeidskrachten

Overheden en
instellingen uit de
(semi-)publieke
sector

OASIS

Federatieve (web)browserbased single-sign-on
(SSO) en single-sign-off.
Dat wil zeggen dat een
gebruiker na eenmalig
inloggen via zijn browser
toegang krijgt tot
verschillende diensten van
verschillende partijen.

Overheden en
instellingen uit de
(semi-) publieke
sector

OASIS

Het bij elkaar brengen in
een (keten)portaal van
webapplicaties die door
verschillende organisaties
worden aangeboden,
waarbij de leverancier van
de webapplicatie controle
moet houden over gedrag
en presentatie van de
webapplicatie.

Overheden en
instellingen uit de
(semi-) publieke
sector.

meer informatie ebMS en WUS

SETU standaard
meer informatie

Security Assertion
Markup Language
(SAML)
meer informatie

Web Services for
Remote Portlets
(WSRP)
meer informatie

   


Organisatorisch
Werkingsgebied

Standaard

Beheerorganisatie Functioneel
toepassingsgebied

Organisatorisch
Werkingsgebied

ISO 32000-1:2008 Part
1: PDF 1.7

ISO

het uitwisselen en
publiceren van niet- of
beperkt-reviseerbare
documenten, waarbij
duiding van oorsprong of
functierijkheid onderdeel
zijn van het document en
waarbij PDF/A-1 als
standaard niet kan worden
ingezet.

Overheden en
instellingen uit de
(semi-) publieke
sector.

XBRL
International

XBRL: Elektronisch
verkeer dat te kenmerken
is als
verantwoordingsverkeer
waarin financiële
informatie de kern vormt.

Overheden en
instellingen uit de
(semi) publieke sector

meer informatie

- eXtensible Business
Reporting Language
(XBRL) v2.1
- Dimensions v1.0
meer informatie

Dimensions: Bij
gebruikmaking van
"contextuele informatie"
binnen het voornoemde
toepassingsgebied voor
XBRL.
NTA 2035:2009 Eportfolio NL
meer informatie

NEN

Het uitwisselen van
informatie over de
ontwikkelingsvoortgang
van een individu, die het
individu als levenslang
lerende
zelf beheert, tussen
organisaties in de leerketen
waar het individu leert en
werkt.

   


Overheden en
instellingen uit de
(semi) publieke sector

Standaard

Beheerorganisatie Functioneel
toepassingsgebied

Organisatorisch
Werkingsgebied

Aquo-standaard

InformatieDesk
standaarden
Water (IDsW);
Vanaf 1-1-2011:
Het
Informatiehuis
Water

Gegevensverzameling, vastlegging en uitwisseling voor het
beheer van waterkeringen,
oppervlaktewater en
afvalwaterzuivering

Overheden en
instellingen uit de
(semi) publieke sector

IETF

Communicatie op
netwerkniveau over
organisatiegrenzen heen
tussen organisaties,
individuele
eindgebruikers, apparaten,
diensten en sensoren

Overheden en
instellingen uit de
(semi) publieke sector

The Open
Archives
Initiative

Het vraaggestuurd
Overheden en
aanbieden en ophalen van instellingen uit de
verzamelingen metadata
(semi) publieke sector
uit bibliotheken met
(digitale) documenten of
andere objecten, met als
doel het opnemen van deze
metadata in een centrale
bibliotheek. Uitgezonderd
zijn die toepassingen
waarvoor op basis van de
lijst voor 'pas toe of leg uit'
het gebruik van OSB (nu:
Digikoppeling) verplicht
is.

meer informatie

Internet Protocol
version 6 en Internet
Protocol version 4
meer informatie

(IPv6)

meer informatie

(IPv4)

Open Archives
Initiative Protocol for
Metadata Harvesting
(OAI-PMH)
meer informatie
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GEO

Parametertype

Waterbeheerder
methode

Organisatie

Soort organisatie

Meerjaren
meetprogramma

$%%&%

$% !%

#'



Methode

$'#%(

Stoplicht- of
normering

(water-/stoffenbalans,
externe en kritische
P/N-belasting, verblijftijd etc.)

$%%&%

I

  





 







(Stuur)parameter

'  #

Regel

Model
  %&% %$
(%#$ "%

II





 



  




 

   



(waterschap, RWS,
(niet-)natuurlijke persoon)

'  #

 



'# #$%





III



#



%#%
$'% !$$ !

Gegevensdomein
(gegevenstype)

Hoofd- of
hulpstoplicht

  

Waarde-herkomst
type

(macrofauna soortensamenstelling,
stoffen, debiet; in- /uitgaand,
neutraal etc.)

Maatwerk meetnet

(geplande of spontane waarneming
of meting, melding, klacht,
model-toepassing, kunstwerk etc.)

IV
  


'  #

'  #

GEO (o.a. Standplaats)
$%%&%

Cluster

Status

Indicator

Stoplicht

$%$%#%#

$# !

(score)

Waarde

#&%

(resultaat uit geplande of spontane
waarneming of meting, melding,
model-toepassing etc.)

#)#%

Waarde-herkomst

!# #%#



Meetprogramma
kalenderjaar

KRW monitoring

(waarneming)

Bron /
mitigerende

Deel-maatregel

Toestand

Toestandstype

(inclusief waarde)

(blauw, groen, geel, oranje, rood etc.)

$%# #%
%&$$

is van toepassing op

GEO

Knooppunt

% %$

GEO

GEO

Kunstwerk

Kunstwerktype

KRW Waterlichaam

(Stuw, dam, duiker etc.)

$# !'

$%%&%

!%
GEO

GEO

GEO

GEO
!# #%#

Beheer-programma

Maatregel

$' '

Effect

Waardering

$$!

(goed, matig, slecht, onduidelijk)

Peilvak kunstwerk

Gebied

Oppervlakte
waterdeel

Peilvak

“hydrovak” indien beheerd
 #(%###

(Deel-)watersysteem

$%%&%
GEO

Begroting /
meerjarenraming

Stuurmogelijkheid

$'% !$$ !

' ##%%'

$$!

'

Watersysteemtype

# (%#

Rol

(sloot, rivier, meer etc. +
primair, secundair, tertiair)

Aan- /
afvoergebiedtype

Type maatregel
$%#

(Landelijk, regionaal, lokaal of deelaan-/ afvoergebied)

Financiering
Opmerking

Informatieproduct /
deelproduct / advies

!# #%!# &%

Ambitie /doelstelling /
onderzoeksvraag

Roltype
#!##
(%%$##%

#%

Vergunning
!# %$&%

Type financiering
(subsidie etc.)



   

  




1 waterschap

Bronsystemen van 1 waterschap

medewerker

FEWS
database

FEWS
extract

FEWS

QBWAT

QBWAT
extract

Meetgegevens

Ophalen
meetgegevens

Meetgegevens

Ophalen
FEWS data uit
database

KRW scores

Presentatielaag

Dashboard

Ophalen FEWS
data uit extract

Analysescherm

Invoeren en
beheren van
gegevens

Proceslogica
(Lizard MAP)

Shapefiles

ten

ar

Ka

Ophalen
Shapefiles

ECOLIMS

ARCMAP

KRW Waterlichaam
Kaartlagen &
administratieve
gegevens
Shapefiles

Meetgegevens
SOBEK

Grafieken
maken

Kaarten
samenstellen
(Lizard shape)

Waterbalans

Export maken
(rapportage)

Meetgegevens
Gr

CSV
bestand

af

Import
QBWAT
data

Import
SOBEK
data
Importeren
gegevens

P-Belasting

Opmerkingen
(geeltjes)

KRW gegevens
invoeren en
beheren

Stoffenbalans

iek

en

.PNG

Bedrijfslogica en
data access laag

KRW VSS database

IRIS

...
KRW VSS



  



 "$%%( &) %&%*%&
Alle waterschappen + RWS

Presentatielaag
SOVON

EcoLims

FEWS
Bestuurlijke
grenzen

TMX
(telemetrie)

Piscara

FEWS
extract

Kaartondergrond

Verwerken
meetgegevens

Operationaliseren

Berekenen
medewerker

Bronsystemen van
alle waterschappen + RWS

ARCMAP

Objecten

Vergunningen

Vissen

Verwerken
modelresultaten

Subjecten

Ontheffingen

Riolering

Verwerken
….

...

Meldingen

Stoffen

Diagnose
(analyse)

Dashboard

Prognose
(analyse)

...
PCLAK/
PCDITCH

Klachten

SOBEK
(fracties)

Zwemwater

Dataprofeet

MODFLOW /
SYMGRO

...

Kwantiteit

NHI

ICHORS

GAN

KRW
Verkenner

...

Model
resultaten

...

Codetabellen

Bagger

...

Shapefiles

QBWAT
extract

Toetsen

Import
QBWAT
data
Waterbalans

Rekenmodellenbeheer
(rule engine)

Import
SOBEK
data
P-Belasting

Import
FEWS data uit
database

Import
FEWS data uit
extract

KRW
CSV
Rapport
bestand

Grafieken

Bedrijfslogica laag
Hydr.
morf.
score

Invoeren en
beheren van
gegevens

Proceslogica laag
(Procesmanager: Lizard MAP?)

Diagnostiseren
Overtredingen

informatie- en
gegevensuitwisseling
(KRW Portaal)

procesbesturing

Stoffenbalans

BOSBO

Watersysteem
kaart

DigiVeld

IRIS

Baggernut

Kennismanagement
infrastructuur

(KRW)
gegevens
invoeren /
beheren

Voorspellen
((KR)W
Verkenner)

Stoplichten
toestand
bepalen

Effecten
bepalen

Meet/
gege/
vens

Opp.
water
kaart

Geovoorziening
(IRIS)

PDOK

DigiVeld

Afnemende
systemen van
alle waterschappen
+ RWS

Toetsen
aan
normen
(iBever;
AQUOKIT)

Maatregelen
bepalen

Meetnetplanning
(Meetnetbeheer)

Documentmanagement
(beheren
informatie/
producten)

Grafieken
maken

Opmerkingen
plaatsen
(o.a. geeltjes)

Informatie
(deel)product
samenstellen

Data analyse &
reporting

Authenticatie
& Autorisatie

Outputmanagement

Export
van
gegevens

Qbwat
(KRW scores)

Foutafhandeling

Workflow
manager

(Af)leveren
van
informatieproducten

AqMad
(abiotische
knelpunten;
AquoKIT)

Kaarten
samenstellen
(Lizard shape)
Onderbouwing

data access laag

Basisregistratie
WATER

Ophalen
Shapefiles

Analyse systemen
GEO

Parametertype



PDOK





 







Waterbeheerder
methode

Methode

Organisatie

%&&'&
%&&'&

(Stuur)parameter

 &$&
%( &!"%% !"

(!!$

Regel



 

  
 



   



Meerjaren
meetprogramma

Soort organisatie

Model
  &'&!&%
)&$ % #&



(waterschap, RWS,
(niet-)natuurlijke persoon)

(!!$

 



 ($ !$ %&





III

Gegevensdomein
(gegevenstype)

Hoofd- of
hulpstoplicht

  

Waarde-herkomst
type

(macrofauna soortensamenstelling,
stoffen, debiet; in- /uitgaand,
neutraal etc.)

Maatwerk meetnet

(geplande of spontane waarneming
of meting, melding, klacht,
model-toepassing, kunstwerk etc.)

IV
  



(!!$

(!!$

GEO (o.a. Standplaats)
%&&'&

Cluster

Status

Stoplicht

Indicator

Toestand

Toestandstype

 %&%&$&$

%$!"

$'&

Waarde
(resultaat uit geplande of spontane
waarneming of meting, melding,
model-toepassing etc.)

(score)

$+$&

Waarde-herkomst

"$!$&$ 



Meetprogramma
kalenderjaar

KRW monitoring

Kunstwerktype

KRW Waterlichaam

(waarneming)

is van toepassing op

Bron /
mitigerende

Deel-maatregel

(blauw, groen, geel, oranje, rood etc.)

(inclusief waarde)

%&$!!$& 
&'%% 

ARCMAP

  

II

%($ &)!!$(!!$

Stoplicht- of
normering

(water-/stoffenbalans,
externe en kritische
P/N-belasting, verblijftijd etc.)

  !!%&!"&
I

Geovoorziening
(IRIS)

GEO

Knooppunt

&!&%

GEO

GEO

Kunstwerk

(Stuw, dam, duiker etc.)

%$!"(

%&&'&

"&
GEO

GEO

GEO

GEO

"$!$&$ 

Beheer-programma

Maatregel

%(!(

Effect

Waardering

%%"

(goed, matig, slecht, onduidelijk)

Peilvak kunstwerk

Gebied

Oppervlakte
waterdeel

Peilvak

“hydrovak” indien beheerd
!!$)&$$$

(Deel-)watersysteem

%&&'&
GEO

Begroting /
meerjarenraming

Stuurmogelijkheid

%( &!"%% !"

(!$$&& ( 

%%"

!(!!$)&$

Watersysteemtype

Rol

(sloot, rivier, meer etc. +
primair, secundair, tertiair)

Aan- /
afvoergebiedtype

Type maatregel
%& $

(Landelijk, regionaal, lokaal of deelaan-/ afvoergebied)

Financiering

ODB

Basisvoorzieningen

Informatieproduct /
deelproduct / advies

Ambitie /doelstelling /
onderzoeksvraag

$&

Zo veel als mogelijk:
UM AQUO gestandaardiseerd
& via berichten

Importeren &
valideren
(meet)gegevens

Vergunningen

Type financiering
(subsidie etc.)

Roltype
 $"$$
)&&%$$&

Producten

Diagnostische
systemen

Waterkompas /KRW VSS



  (  














 !!"#
!$ '
" %" !&!"

     

 



+,# $.(#






.-.+ 0#(.#$,%(,"+#,-#(+#+


--.,  #(#-# 




()*+"-/( 
+)!+'')''#,,#







--+,"*,".#,
),-., 
 '+, ))+-
&(+





 

  
















 


  
 

 

./5%-"%1



 

%123% /08%3 /0 "!2)2 5!. 1%24,3!!3 %13

./,


%13

")*%%.+/-23 -%3 %. -!3%1)!!, 5!. )22#(%12 (1)23!.
%13 ./,  !3%12#(!0 %''% %. 1%)$%1
).+%,
  

./5%-"%1



$%#%-"%1



/--%.3!!1%13./,5%16%1+3

%1+'1/%0

 
 

.043 6/1+2(/0 "%$1)*&201/#%22%. $6).4)*2+%.2
5%16%1+3



$%#%-"%1



%5)%6

%13 ./, (1)23!.
1%)$%1



$%#%-"%1



%16%1+%. 1%5)%6#/--%.3!!1 

%1+'1/%0

!!.0!22).'%.01/#%2-/$%,


*!.4!1)



%16%1+%.

1%5)%6#/--%.3!!1 

6%1+'1/%0


-!!13



%16%1+%. 1%24,3!3%.

%

 6/1+2(/0 %13./,

2%22)%-%3%13$6).


-!!13



!.'%0!23 .!5 "%201%+).' -%3 %13 ./, $6).
%13./,%.%13)22#(%12

 

-!!13



4)*2+%.2

%5)%6#/--%.3!!1 %13 ./, %.
$6).4)*2+%.25%16%1+3

 

!01),



%!#3)%2

,%$%.

%1+'1/%0

%.

+,!.+"/1$'1/%0
6%1+ %13

'1/%0+,!.+"/1$'1/%05%16%1+3

./,

)22#(%12

%13



 

!01),



%!#3)%2%13./,%.%13)22#(%12 %13
5%16%1+3

./,

)22#(%12

%13



 

-%)



%!#3)%2 1/'1!--!#/--)22)%  %13
%. 15%16%1+3

 

*4.)



./,

%13

)22#(%12

.#/.2)23%.3)% ). 0,!..).' -! %13

./,

%13

.!'%-%.32!-%.5!33).' %. 0!1! )22#(%12
'1!!&  '%9,)-).%%1$



3!342%&).)3)%&
%12)%  


-%)

)




!!,"!!1(%)$2234$)%'%-%%.2#(!00%,)*+%
5//18)%.).'-/.)3/1).'6!3%12723%%- 









#!$

"!$""






 !



 ! $

 

   



 


   
    



%!" "$ '

 

  

 

 "

 

 
 






 #   
 !" 

 ! 

  



#!!$

 

  

 

 !  

"  !!"#



!!#!"#!!!!"#& 
%!"$ ' "#!&!"! 
 #$ENSMODEL “METINGEN (1)” 
 #$!" 
 #$ENSMODEL “KADER RICHTLIJN WATER”



 #$ENSMODEL “NORMERING”



 % !!



TOELICHTING “MONITORINGCYCLUS”



 "



 #"$  



6$675 (),1,6,()
!(45,( 0(,


,,


$$/%$$4+(,'5567',(*(0((15&+$33(/,-.(
8224;,(1,1*021,624,1*9$6(45:56((0 











 



 

+ $)$.$.$ ! 0)   1. ,-#++ )  ""  ) $)& '  '/1  )   - $- $) * +
,#.0) ,*",((*(($--$ $)-( )1 ,&$)"( . .. ,-#+-#/$-
) #',# $--./$  /$." 0* , 0**,   , '$-.$  0)

) " (

)-#++ '$%& 

$)!*,(.$ 0**,3$ )$)" . , *) ,-. /)$)" 0)   (*)$.*,$)" 0) # . 1. ,-2-.
) ,(

,. ) #* 0 0)   ,,$#.'$%)1. , 1 (1. ,,$#.'$%) )

  '*, ) /)1 . $- #$ ,) $% 1. ,-#++ )

) ",*.   #* !.  -. " 

)* (  1. ,-#++ )3$%) 0$ ,1. ,-#++ ) .,*&& ) " 1
)*"

(

-. $%  -./$   .

)-#.) , 1. ,-#++ )3$%) , -/'.. ). ,/"" &*++ ' 


 .* '0) #',# $--./$ $-'-0*'"." !*,(/'

, 


“. '0-.*!) ,*) ,3* &)*$"$-), *).1$&& '$)"0)

)" (

)-#++ 

'$%&  0**,3$ )$)" 0**, *) ,-. /)$)" 0)  ,$%!-+,* -- ) $  $, . " , '.
) (*)$.*,$)"0)# .1. ,-2-.

, 3$%)

(”

  

)1 "    $). ",'  1. ,-2-.
,$#.'$%). ,#

( ) ,$)" )   $(+' ( )..$  0)    ,

!.  *'*"$-#  **, '$)"0)# .1. ,-2-.

" &, " )**,  +'$)"0)  *'*"$-# .* -.)3$%)(

(

)' $ ) ,*'

." " 0 )-0)3*1 '

1. ,&1'$. $. !2-$* # ($  !'*, ) !/) $*'*"$  1. ,&1).$. $.#2,*'*"$ 
(*,!*'*"$  ) ) ,  ($'$ /" " 0 )- " *'*"$  " *",!$  &'$(.*'*"$   )*$" )
# .#/$$" 1. , #

,$-# .0) ')"*(*+-$-0)( .$)" ) )1,) ($)

" ) & ))$- .  0 ,3( ' ) 0) # . 1. ,-2-.

( )  3  .   )/.. ) *( * ' ) . 

, '$- , ) ) .$ ! $% .  -./, ) ( . (., " ' ) +'))$)" ) *).,*' $. +,* -
-.. & )'- (*)$.*,$)"-2'/- )$-$)# .& ,0) 3 -./$ " 0.$)*)
 ,-.)+,* -(* '




../-  !$)$.$ !
 ,-$   ( $  







',# $--./$ " ( )-#++ '$%& 
0**,3$ )$)"(*)$.*,$)"1. ,-2-. (








*&"$#*
#*"%*)
#*."+)('+$*
$".)&!!**$
#*(*" $$$#*%$
#*&"$$$%&(*

%"$
-*()&

*$
(",$

"%"
$%(#*,(

*""(
$%(#*,(

&"$
$%(#*
%*

&"$
-*("
$(

,"($
)*$()(
,$)

*()+"**$

&"$
#*)*(*
%&)*""$#*&"$

$-$$$,$
,$)

"*
%&)"$
(

$%(#*&(%+*$
 ,/$
 )*$%,(/*$
(*&()$**)
(!$
+-,$)

$".)
(&&%(*

)*(+(
&(%+*$$
",(
,/$

()*(!!$
$%(#*
&(%+*$
$%(#*+*-))"$

)"*($
(($
$".)($
%%("$

,"+($

%(#+"($,$
,(*(,%%()*""$

&(%+*
&(%)
&"$$$%$*(%"

$&+*%+*&+*
+&(%)
(!)*(%%#


Het procesmodel heeft met name betrekking op het hoofdproces “Beheren watersy +
teem” van de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA) (bedrijfsfunctie “Watersy +
teembeheer”). Verder zijn er nadru##$!"# *$,!+ %,  &* ''(*'++&
!&&& 1 *!"+-&,! !&*! ,!& & '&* '- .& ,  /,*+0+,% & 
bedrijfsfunctie “Planvorming”.
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•

Het uitgewerkte procesmodel “monitoring watersysteem” te verankeren in de WIA
(i.s.m. het werkveld “Architectuur en Standaarden” van HWH);
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“Plannen, ontwerpen en realiseren wtersystemen” (inrichting).
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