Gegevenswoordenboek Water nubeschikbaar bij RWS

Waarom een gegevenswoordenboek?
In de afgelopen decennia heeft de informatietechnologie duidelijke sporen achtergelaten inde bedrijven. Induizelingwekkend tempo zijn informatiesystemen
geïntroduceerd. De een met meer succes
dan de ander. En nog steeds worden
nieuwe systemen gebouwd. Een gevolg van
deze ontwikkelingen isdat de communicatie tussen de systemen nogal eenste
wensen overlaat. Dat kan liggen aan puur
technische hobbels, maar ook aande
inhoud van de gegevens. Die kunnen qua
structuur en qua definitie testerk van
elkaar verschillen om samenvoeging of
uitwisseling op een zinvolle manier tot
stand te brengen. Bij structuur kan men
denken aan een verschillende wijze van
opslaan van hetzelfde gegeven. Zois
bijvoorbeeld een datum inhet ene systeem
als 970520 geschreven eninhet andere als
19972005, of in het ene systeem staat
gewoon 'kwik' eninhet andere 'Hg'.
Bij definities kunnen eveneens verschillen
optreden. Die zijn over het algemeen nog
moeilijker tehanteren: bijvoorbeeld wat
wordt erprecies bedoeld met het gegeven
'goede kwaliteit van zwemwater'.
In een gegevenswoordenboek worden
standaards beschreven voor zowel structuur en definitie. Het zou goed zijn ombij
het ontwerpen (of aanpassen) van een
informatiesysteem uit te kunnen gaan
van dergelijke standaards. Wanneer alle
systemen daaraan voldoen isde gegevensuitwisseling tussen de systemen mogelijk
en kan deze bovendien efficiënt plaatsvinden. Er zijn geen conversies meer
nodig. Veel organisaties beschikken over
gegevenswoordenboeken. Ook binnen
RWS isde afgelopen twee jaar aande
opzet hiervan gewerkt.
Het gegevenswoordenboek bij RWS
De RWS-organisatie beschikt over een
aantal RWS-breed toegepaste informatiesystemen. Voorbeelden zijn o.a. DONAR,
WVO-info, AQUABEL en meetnetten.
De uitwisseling van gegevens is daardoor
sterk verbeterd. Maar toch gaat ook binnen
de RWS-organisatie nogal wat energie
verloren door conversies van gegevens.
Daarom iserook voor RWS - voor de
sector Water - onder de titel OMEGA een
gegevenswoordenboek ontwikkeld.
Hiermee iseen gemeenschappelijke basis
gelegd, waarmee wordt bereikt datde
gegevens eenduidig kunnen worden
geïnterpreteerd enbovendien uitwisseling
van gegevens zonder onnodige conversies
kan plaatsvinden. Oplevering heeft in 1997
plaatsgevonden. Een stukje van gegevenswoordenboek isinafbeelding 1 weergegeven.

Voor wie ishet gegevenswoordenboek
bedoeld?
In de eerste plaats zijn natuurlijk de 'automatiseerders' tenoemen. Zij zorgen erdat
gegevens ingeautomatiseerde systemen
vastgelegd kunnen worden. De wijze
waarop dat gebeurt (structuur) wordt voor
een belangrijk deel bepaald door het
woordenboek OMEGA.
Ook beleidsmedewerkers kunnen baat
hebben bij OMEGA. Er zijn voor veel
gehanteerde begrippen definities opgenomen. Begrippen die veelal juist door
eindgebruikers worden gehanteerd enlang
niet altijd rechtstreeks als 'gegeven' ineen
systeem worden geregistreerd. We spreken
van een begrippenkader.
In het gegevenswoordenboek zijn relaties
gelegd tussen het begrippenkader en gegevens die ingeautomatiseerde systemen
Afb. 1.

afvoer
Het volume aan afstromend water, dat per
tijdseenheid door een dwarsdoorsnede van
eenwaterloop stroomt.
zie ook
topafvoer, specifieke afvoer,
snelle afvoer, maatgevende
afvoer, basisafvoer,
bedvormendeafvoer, debiet,
afvoercapaciteit, afstroming,
afvoercoëfficiënt, afvoergolf,
afvoerkromme, afvoerverlooplijn

afvoercapaciteit
De hoogste afvoer die onder bepaalde
omstandigheden een waterloop ofkunstwerk kan passeren,
zie ook
kunstwerk, afvoer, waterloop

afvoercoëfficiënt
Coëfficiënt die bij de berekening van de
afvoer over en door kunstwerken de
gevolgen van onvolkomenheden inde
schematisatie vande waterbeweging
compenseert.
zie ook
contractiecoëfficiënt, afvoer,
kunstwerk

afvoergolf
Een aanmerkelijke, verhoudingsgewijs
kortdurende verhoging van de afvoer,
gekenmerkt door een snelle was, gevolgd
door eentragereval.
zie ook
golf, eenheidsafvoergolf, hoogwatergolf, topafvoer, afvoer

afvoerkromme
Grafische weergave van het ineenzeker
tijdsbestek geldende verband tussen de
plaatselijke waterhoogte en de afvoer
aldaar.
zie ook
waterhoogte, afvoer

afvoerverlooplijn
Grafische weergave van hetverloop van de
plaatselijke afvoer in de tijd.
zie ook
afvoer

AUTOMATISEERDERS

BEGRIPPENKADER

GEGEVENSDEFINITIES

OMEGA
Afb. 2.

worden vastgelegd. Inafbeelding 2isdat
geïllustreerd.
Hoe ziet het gegevenswoordenboek
OMEGA er nu uit?
OMEGA isop twee manieren beschikbaar
gesteld: het lexicon inboekvorm en als
elektronische versie.
Het lexicon bevat definities voor ca. 950
materiebegrippen die binnen het vakgebied
van water vaak worden toegepast.
Het bevat geen aanwijzingen voorde
opslag van gegevens.
De elektronische versie iscompleeten
bevat zowel materiebegrippen (lexicon) als
standaards voor vastlegging van gegevens
in geautomatiseerde bestanden. Bij de elektronische versie hoort ook een computerprogramma om de OMEGA databasete
kunnen benaderen. Het programma stelt
de gebruiker instaat te zoeken, selectieste
maken enoutput tegenereren, zowelop
papier als in bestanden.
Eerste versie van OMEGA
De ontwikkeling van het gegevenswoordenboek OMEGA voor de natte sector heeft
twee jaar inbeslag genomen. Hierbijis
intensief overleg gevoerd met de verschillende belanghebbenden inde organisatie.
Ook hierbij ismenigmaal gebleken dat het
niet eenvoudig isbegrippen eenduidigte
definiëren. Het woordenboek isnunog
niet af. De eerste editie isgebaseerd opde
inventarisatie van de belangrijkste RWSbrede systemen.
Het isnuzaak het gegevenswoordenboek
te implementeren inde organisatie en een
adequate beheersorganisatie op tezetten.
Met gezamenlijke inspanning kan OMEGA
op een nog hoger niveau getild wordenen
zal het uiteindelijk van 'nature' toegepast
worden.
RWS en andere organisaties
RWS opereert ineen netwerk van overheden en andere organisaties. Het zou dus
eigenlijk ideaal zijn wanneer zaken als een
gegevenswoordenboek niet per afzonderlijke organisatie worden opgesteld, maar
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bijvoorbeeld voor de gehele watersector.
Zeker, dat zou veel voordelen hebben.
De haalbaarheid van dergelijke operaties is
evenwel gering te noemen. Dat blijkt ook
uit ervaringen elders. Het is op zich al een
'prestatie' om zoiets binnen een grote organisatie voor elkaar te krijgen. Toch wil ik
het streven om één uniform woordenboek
na te streven nuanceren. De definities van
gegevens vormen een afspiegeling van de
informatiebehoeften. Die informatiebehoeften zijn dus direct gelieerd aan de bedrijfsdoelstellingen. En die verschillen nu
eenmaal - bijna per definitie - van organisatie tot organisatie. Bovendien heeft iedere
organisatie zijn eigen cultuur en jargon
ontwikkeld. Het heeft weinig zin om alles
op een noemer trachten te brengen. Dat
leidt gemakkelijk tot starheid. Daar waar er
sprake is van onderlinge gegevensuitwisseling is de noodzaak tot onderlinge
afstemming uiteraard het grootst. Het is
dus verstandig bij het op één lijn brengen
van woordenboeken hieraan voorrang te
geven. In het verkeer tussen van waterschappen en RWS is die afstemming al
grotendeels uitgevoerd. Maar die afstemming gaat - net als de onderlinge uitwisseling van gegevens - steeds verder.
Behalve op nationaal niveau speelt de
standaardisering ook op internationaal
niveau.
De relatie tussen organisaties gaat trouwens
verder dan alleen de uitwisseling van
informatie (o.b.v. afgestemde gegevens
definities). Er worden in toenemende mate
gezamenlijke applicaties ontwikkeld.
De verschillende partijen brengen ieder
hun eigen randvoorwaarden mee (lees:
gegevenswoordenboeken). Per situatie zal
bezien moeten worden of uniformering van
standaards weer een stapje verder gezet
kan worden. Dit streven is verwoord in een
convenant dat tussen Unie van Waterschappen, Provincies (IPO) en RWS is
opgesteld.
Belangstelling?
Heeft u belangstelling voor het gegevenswoordenboek OMEGA of wilt u anderszins
reageren op dit artikel dan kunt u contact
opnemen met RWS,
Willem Bottenberg, postbus 20906,
2500 EX Den Haag, telefoon 070-3518339
of per e-mail:
w.bottenberg@hdw.rws.minvenw.nl.
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De 48e International Executive Council
van de International Commission on
Irrigation and Drainage (ICID) omvatte de
volgende hoofdonderdelen:
- 48e Executive Council Meeting;
- 18e European Regional Conference;
- workshop 'Sustainable irrigation in areas
of water scarcity and drought';
- technische en studie tours;
- een accompanying persons programma.

- er is een nieuw comité voor het updaten
van de 'Multilingual Technical Dictionary'
ingesteld.

De council meeting kende meer dan 500
deelnemers uit 54 landen. De Nederlandse
delegatie bestond uit 15 deelnemers.

18e European Regional Conference
Het thema voor de 18th European
Regional Conference was: Water - an
economiegood?
De suptopics waren:
- value of water for irrigation;
- value of drainage and flood control;
- social and environmental value of water;
- paying for services;
- demand management for efficient and
equitable use;
- legal and institutional options.

48e International Executive Council
Meeting ICID
Tijdens de 48e International Executive
Councilmeeting van de ICID is een aantal
zaken besproken en een aantal veranderingen doorgevoerd, die in het onderstaande worden samengevat. Hierbij wordt
met name ingegaan op de zaken die voor
Nederland van belang kunnen zijn.
Nederlandse vertegenwoordiging in
werkgroepen en comite's
De volgende wijzigingen hebben zich
voorgedaan in de Nederlandse vertegenwoordiging in werkgroepen en comite's:
- prof. dr. ir. E. Schultz is voorzitter
geworden van het Permanent Committee
on Technical Activities.;
- prof. ir. R. Brouwer is lid geworden van
het Permanent Finance Committee;
- dr. K. Leendertse is lid geworden van de
Task Force die de instelling van een
nieuwe werkgroep betreffende 'Socioeconomic impacts and policy issues' moet
gaan voorbereiden.
Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten
De volgende veranderingen hebben zich
voorgedaan ten aanzien van de verschillende werkgroepen, work teams, of task
forces:
- de werkgroep betreffende 'Non structural
aspects of flood management' zal worden
voortgezet als een comité betreffende
'Comprehensive approaches to flood
management';
- de werkgroep betreffende 'Sustainable
crops and water use' zal worden voortgezet
als een comité betreffende 'Sustainable
use of naturel resources for crop
production';
- de werkgroep betreffende 'Use of saline
and brackish water for irrigation' zal
worden voortgezet als een werkgroep
betreffende 'Utilization of poor quality
water for irrigation';
- er is een Task Force ingesteld die de
instelling van een nieuwe werkgroep
betreffende 'Socio-economic impacts and
policy issues' moet voorbereiden;

Nieuwe vice-presidenten
Er zijn drie nieuwe vice-presidenten
gekozen. Het betreft:
- mr. Peter Lee, Engeland;
- mr. David van der Merwe, Zuid-Afrika;
- Prof. Qishun Zhang, China.

Er waren in totaal 47 papers ingediend.
De papers zijn samengebracht in de
proceedings 'Water: Economics, Management and Demand. Melvyn Kay, Tom
Franks and Laurence Smith ed., E & FN
Spon, Londen, Engeland.
Workshop
Tijdens de bijeenkomst is tevens een
workshop gehouden met als thema
'Sustainable irrigation in areas of water
scarcity and drought'. De workshop was
onderverdeeld in vier thema's:
- strategies for promoting sustainable
irrigation;
- management of irrigation for water
scarce situations;
- farmer support;
- measures to combat the socio-economic
and environmental impacts of drought.
In totaal waren voor de workshop 39
papers ingediend en 4 'thematic papers'
opgesteld. De proceedings zullen over
enkele maanden verschijnen.
Komende ICID-bijeenkomsten
De volgende ICID-bijeenkomsten staan
thans op het programma. Informatiebochures kunnen voor zover beschikbaar
worden verkregen bij het Nederlands
Nationaal ICID Comité.
7thInternational Drainage workshop,Penang,
Maleisië 17-21 november 1997
'Het thema voor de 7th International
Drainage Workshop is: Drainagefor the21st
century: with special emphasis tothe humid
tropics.
De subtopics zijn:
- Policy issues and strategies for emerging
problems;

