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Waterleidingbedrijven hebben de laatste jaren veel digitale leidingnetinformatie en topografische
ondergronden tor hun beschikkinggekregen. Naait degrootschalige technische tekeningen die van
oudsherwordengemaakt, kunnen nu relatief eenvoudig kleinschalige overzichtskaartengeproduceerd worden voor beheer, onderzoek en voorlichting. Het maken vangoede kaarten vereist weleen
kartogra/isch verantwoorde aanpak. Bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam blijken de kosten
daarvan in depraktijk mee tevallen. Kleinschalige kaarteti worden inmiddels wijd enzijd in het
bcdrtjfgebruikt en verschaffen veel in- enoverzicht aan degebruikers.
Van oudsher worden bij de waterleidingbedrijven veelkaarten gemaakt. Dat zijn vrijwel altijd technische tekeningen (met name
leidingbeheerkaarten) geweest. Overzichtskaarten waren in het analoge tijdperk slechts
met grote moeite te vervaardigen; het verzamelen en bewerken van degegevens kostte
heel veel tijd, en het drukken was kostbaar.
Door de voortschrijdende automatisering zijn
bij de meeste bedrijven de mogelijkheden voor
het maken van overzichtskaarten echter sterk
toegenomen. Veel bedrijven hebben inmiddels
een Leidingen Informatie Systeem (LIS)operationeel.Daarmee kunnen eenvoudig allerlei
selecties worden gemaakt uit grote aantallen
lcidingnetgcgcvens. Ook zijn inmiddels tal
van digitale topografische bestanden beschikbaar gekomen die gebruikt kunnen worden bij
de kartografische presentatie van leidingeninformatie en voor het maken van handige
kaarten voor allerlei andere doeleinden.
In dit artikel beschrijven wij de kartografische toepassingen die voortkomen uit hetLIS
bij GWA.Dat issinds eind 1996volledig in
gebruik. Het omvat 2100kilometer leidingnet
met ruim 50.000appendages (brandkranen,
afsluiters en dergelijke). De 140.000 huisaansluitschetsen zijn in een apart systeem opgeslagen (scans plus database), maar via een
adres-coördinatentabel iseen verbinding
gelegd met hetLIS.

hetzelfde als de vroegere analoge kaarten, zij
het dat devormgeving gestandaardiseerd en
gemoderniseerd is.De zwart/wit-uitgave
voldoet nog uitstekend en is bovendien
gemakkelijker bij kopiëren en faxen. Voor de
leidingbeheerkaarten maken wegebruik van
grootschalige basiskaarten van diverse leveranciers;dit is in feite een digitale variant van
de calques (tekeningen) die vroeger werden
aangekocht.
Hoewel leidingbeheerkaarten dus niets
nieuws zijn, zijn de mogelijkheden in het
digitale tijdperk wel een stuk groter geworden.
Iederegebruiker kan via het netwerk hetLIS
raadplegen en desgewenst op een gewone
laserprinter A3-enA4-afdrukken maken,
precies van het gewenste gebied. Tekeningen
kunnen nooit meer zoek raken. De buitendiensten bij GWAhebben een 'eigen laag' in
het systeem gekregen, waarin zedirect na
uitvoering 'kladaantekeningen' kunnen
maken van wijzigingen in het leidingnet.
Daarmee krijgt elke gebruiker direct zicht op
veranderingen, ruim voordat de revisiegegevens volgens de normale procedures in hetLIS
worden verwerkt. En een digitaal leidingnet
laatzich eenvoudig koppelen met de digitale
kadastrale kaart (kaartjes voor vergunningen),
milieugebiedenkaart, liggings-gegevens van
andere nutsbedrijven, en veleandere.Dit alles
tezamen isdan ookde reden geweest om een
LIS tegaan invoeren.

Standaardkaartcn
Een aanzienlijk deelvan de kaarten die uit
het LISworden geplot, zijn nog steeds de standaard leidingbeheerkaarten. Diezijn vrijwel

Extra mogelijkheden
Alseen LIS eenmaal compleet beschikbaar
is,ontstaan nieuwe mogelijkheden, met name

A/b.1:

Topografischebestanden:o. de topografische
kaartvanNederland,b. deAmsterdamse
kleinschaligetopografischekaart.

voor kleinschalige kaarten (schaalbereik
1:5.000tot 1:100.000).Het maken van selecties
issimpel,er is veelaanvullende digitale topografie beschikbaar, en het aantal combinatiemogelijkheden is welhaast eindeloos.Dit
sluit goed aan op een stijgende belangstelling
die te maken heeft met een aantal recente
ontwikkelingen 1 .Zobestaat toenemende
behoefte aan inzicht in het totale leidingnet,
om bijvoorbeeld zwakke plekken op te sporen
en lange termijn-onderhoudsplanningen te
kunnen maken. Dat kan samenhangen met
benchmarking, maar ook met de toenemende
aansprakelijkheid van bedrijven voor de
kwaliteit van hun net. Beleidsvragen (bijvoorbeeld waar nog oude leidingen liggen) moeten
snel en inzichtelijk beantwoord kunnen
worden.Voortszijn er,door het steeds verder
samenklonteren van bedrijven, steeds minder
medewerkers die het overzicht nog 'in hun
hoofd hebben', wat op zichzelfaleen risicofactor is.Tenslotte en niet onbelangrijk zegt
een (kleuren)plaatje méér dan duizend woorden:een overzichtstekening van de ligging
van mogelijke toekomstige waterwinlocaties
zegt meer dan een dik beschrijvend rapport
hierover. Deparadox van automatisering is
dat elkegebruiker welgemakkelijk een plaatje
kan maken, maar dat in de praktijk iedere keer
weer blijkt dat het wel degelijk een vak is om
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LeidiiKjiic-tselectiekaarten:a.overzichtskaartnaarjaar-gelegd, b. detailkaartjaar-gelegd,e. locatievankathodische-beschcrmiiigstmtallaries.

een goed vormgegeven en uitgebalanceerde
kaart te maken.

Ondergronden
Voor alle kaarten iseen digitale ondergrond nodig. Het isop zichzelf natuurlijk wel
mogelijk om een kaart van alleen het leidingnet te maken, maar dat wordt door gebruikers
erg karig gevonden. GWAbeschikt daarvoor
over TOP50-bestanden van de Topografische
Dienst (afbeelding ia).Derichtschaal is
1:50.000. Deondergrond is echter ook geschikt
voor schalen tot circa 1:25.000.De geleverde
bestanden worden bewerkt voordat ze binnen
GWAin gebruik worden genomen, zodat ze
voor verschillende kaartsoorten toegepast
kunnen worden. Voor kaarten op wijk- en
buurtniveau beschikt GWAoverde zogeheten
Kleinschalige Standaard Topografie van de
gemeenteAmsterdam, een nauwkeurige digitale stadsplattegrond van de stad en naaste
omgeving (afbeelding ïb). Deze heeft als richtschaal 1:5.000en isgoed tegebruiken vanaf
schaal 1:10.000tot 1:2.500.Omdat hij vlakgeorié'nteerd is,kunnen hiermee fraaie klcurenplattegronden gemaakt worden, die ook
zonder leidingeninformatie m trek zijn.
Verder maakt GWAad hocgebruik van een
satellietfoto (schaalniveau 1:100.000)en soms
van digitale luchtfoto's. Dat laatste is nog in
een experimenteel stadium.

sche ondergrond gebruikt.Aangezien het
selectiebestand de nauwkeurige leidingligging
uit het LIS bevat, kan een uitsnede ook afgebeeld worden op bijvoorbeeld wijkniveau met
een nauwkeuriger topografische ondergrond
(afbeelding 2b).
Puntobjectkaarten:
Uit het LISkunnen rechtstreeks selecties
van puntobjecten worden gemaakt die tot
diverseoverzichtskaarten worden verwerkt.
Voorbeelden van zulkeobjecten zijn monsterpunten en kathodische-beschermingsinstallaties (afbeelding 2c).Depuntobjectkaarten zijn
in eenzelfdejasjegestoken alsdeoverzichtskaarten van het leidingnet en deschaal isook
1:25.000. Het leidingnet isopdeze kaarten met
grijze lijnen weergegeven,de puntsymbolen
zijn met opvallende kleuren afgebeeld. Bij
puntobjectkaarten blijkt overigens vaak nog
welwat nabewerking nodig tezijn: omdat
symbolen een minimalegrootte moeten
hebben om nog leesbaar tezijn, komt het regelmatig voordat symbolen elkaar overlappen en
dat moet handmatig worden gecorrigeerd.
Transportleidingkaarten:
Van het transportleidingnet tussen de
waterwingebieden enAmsterdam zijn twee

De kleinschalige kaartproducten bijGWA
kunnen in de volgende groepen worden
verdeeld.
-

Overzichtskaarten van het leidingnet:
Uit het LISkunnen allerlei selecties van
het leidingnet worden gemaakt. Hieruit zijn
vier standaard leidingoverzichtskaarten voor
het GWA-net gemaakt: leidingnet naarjaargelegd (afbeelding 2a),materiaalsoort, diameter en functie. Omdat de hoeveelheid thematische informatie in deze kaarten (alle leidingen) erggroot is,wordt eenglobale topografiH,0

Bladwijzers:
Vande diverse reeksen van beheerkaarten,
topografische ondergronden en kadastrale
kaarten zijn overzichtskaarten van de bladindeling beschikbaar. Voor deze bladwijzers is
eveneens de TOP50als ondergrond gebruikt.
Ad hoe-producten:
Alvrij snel nadat de eerste kaarten
beschikbaar waren, kwamen gebruikers
vragen ofhun speciale vraag ook kartografisch
kon worden beantwoord, zoals selecties van
asbestcementleidingen (voor een opruimactie),
van leidingen die in het afgelopenjaar vervallen zijn (voor hetjaaroverzicht) en van kunststofaansluitleidingen-met-aarddraad (voor
een ontaatdingsproject van het enetgiebedrijf

Ajb.4:
A/b. 3:

Soorten kaarten

overzichtskaarten gemaakt. De kaarten
hebben een schaal van 1:25.000en zijn op
dezelfde manier vormgegeven. De leidingen
zijn met opvallende lijnsymbolen getekend,
met deTOP50als ondergrond (afbeelding 3).
Een aparte kaart op de schaal 1:50.000omvat
het gehele transportleidingnet, waarbij ook de
punten zijn aangegeven waar het GWA-net
aansluitingen heeft op de netten van andere
waterleidingbedrijven.

Transporrleidingkaart.

Spmdiryskaartvan hulsaansluitingen niet
aarddraad.
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afbeelding 4).Deze kaarten, waarvan er inmiddels zo'n honderd verschillende zijn gemaakt,
worden niet algemeen beschikbaar gesteld,
omdat zedoorgaans niet los kunnen worden
gezien van het specifieke doel waarvoor ze
gemaakt zijn.

Eigen bestanden
Alsaanvulling op de standaardtopografie
van externe leveranciers houdt GWAnog twee
eigen bestanden bij:
- plantopografie:
Topografie van externe leveranciers loopt
altijd een zekere periode achter op de werkelijke siruatie in het tetrein. Om dat op te
vangen houdt GWAzelfeen bestand bij met
plantopografie (nieuwe woonwijken, het tracé
van deNoord-Zuid-metrolijnJ. Deze ontwerptopografie wordt in combinatie met de
gewone topografische ondergronden afgebeeld.Wanneer de leverancier een nieuw,
bijgewerkt, bestand levert, wordt deGWAplantopografie weer verwijderd.
grenzen:
Dit iseen bestand met degrenzen van
gemeenten, stadsdelen, postcodewijken, de
gemeentelijke buurtindeling, distriburiegebieden en interne gebiedsindelingen. Deze
grenzen komen uit allerlei bronnen, in allerlei
vormen en formaten. Zeworden bij GWAin
één bestand opgenomen en bijgehouden. Dat
bestand wordt als overlaygebruikt voor alle
soorten kaarten die geproduceerd worden.

Kaarten voor algemeen gebruik
Omdat degegevens en deexpertise toch al
beschikbaar zijn, worden vanuit deLISomgeving bij GWAook diverse kaarten voor
algemeen gebruik vervaardigd.Zo bleek
bijvoorbeeld dat grote behoefte bestond aan
postcode-overzichtskaarten en kaarten met
bestuurlijke grenzen (stadsdelen, randgemeenten) (afbeelding 5).De Kleinschalige
Topografie wordt gebruikt om voor inspecteurs een plattegrond van hun wijk op maat te
maken. DeTOP50,met toevoeging van distri-

Amsterdamse
Waterleidingduinen

Aft).6:

UitsnedeoverzichtskaartGWA-WRK.

butiegebiedsgrens en gemeentegrenzen, is
gewild als overzichtskaart.
Eenspeciaal producr isdeAo-overzichtskaart met allegebieden, locaties en ttansportleidingen van GWAen deWatettransportmaarschappij Rijn-Kennemerland (WRK)die te
maken hebben met deproductie en transport
van het drinkwater naar het Amsterdamse
distriburiegebied. Deteksten en symbolen zijn
vrij groot zodat de kaart van grote afstand te
lezen is (afbeelding 6).De kaart is met name
bedoeld als hulpmiddel bij presentaties.
Voorexterne voorlichting bestaan nog
brochures van de productie-eenheden van
GWA.Op de voorkant iseen topografisch
georiënteerde overzichtskaart afgebeeld, die in
eigen beheer isgemaakt. Deachterzijde bevat
schema's en tekst ovet het drinkwaterbereidingsproces.Deze brochures worden in oplagen van enkele tienduizenden exemplaren
gedrukt. Omdat deAo-kaart en de kartografie
op de brochures vroeger werd uitbesteed,
leverr het vervaardigen in eigen beheer een
besparing op van enkele tienduizenden
guldens. Bovendien ishet nu veel eenvoudiger
om snel wijzigingen aan re brengen.

Kartografische revolutie
Devoortschrijdende automatisering heeft

gemenekaarten:a.bestuurlijkegrenzen,b. waterleidingbedrijven in Nederland
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ertoegeleid dat een grote hoeveelheid geografische informatie voorhanden isen snel gereproduceerd kan worden in de vorm van plots
en bestanden. Van de mogelijkheden om die
geo-informatie in kaarten weer te geven,
wordt bij GWA inmiddels veelvuldig gebruik
gemaakt.
Deproductie van kaarten bestond niet
alleen uit vormgeving: veel informatie bleek
niet direct bruikbaar te zijn. Dat was een
bijkomend voordeel van digiralisering:veel
geografische gegevens zijn gecontroleerd en
gestandaardiseerd, en aangevuld en verbeterd
waar dat nodig was.Dat was overigens een
iteratiefproces:omdat gegevens op een kaart
waren gezet, wetd duidelijk dat bepaalde
zaken niet klopten.
Prijskaartje
Aan kartografisch werk hangt natuurlijk
wel een prijskaartje. Digitale ondergronden
zijn nogal duur. Tevens kost het maken van
een professionele kaart behoorlijk wat tijd.
Maat afgezet tegen de kosten van de 'gewone'
LIS-applicatievallen deextra kosten voor
kartografische toepassingen mee;bijGWA
bedragen die meerkosten minder dan
10procent. Een klcurcnplot kost bij GWArond
de40gulden bij een productie van circa2000
stuks perjaar. Deefficiencywinst die met
goede kaarten wordt behaald bij onderzoek,
tijdens discussies en dergelijke, isdat echter
meer dan waard. *
Alsbijzonder kartrigra/iscriproject isbij GWA
eenoverzichtskaart,gemaakt vandeNederlandse
waterleidingbedrijven in 1956.Omdatdievoorde
lezersvanditblad interessantkanzijn, ishijals
lossebijlade bijditniimmer^evoe^d.
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