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Nut en noodzaak
van hydrologische
databases
Deenormeinformatiebehoefte diedelaatste
jarenisontstaanvanuitwetgevingenafspraken
tiusenoverheidsorganisaties,heeftwaterbeheerdersertoegebrachtbelangrijkestappente
nemennaargestructureerde opslagvanmeetgegevens.Eenessentieelelementhierbijisdenoodzaakomtotlangetijdterugverantwoordingte
kunnenafleggenoverhetgevwdebeheer.
Recenteontwikkelingenleidentotlandelijke
standaardenopbasiswaarvanbeheerdersmeetgegevensoverneerslag,waterstandenenafvoerenopslaanvoorgebruikbijhetoperationele
beheerenbijhetstrategischebeheeropdelange
termijn.Hetgaat hierbijom hoogfrequente
tijdreeksgegeveris,dieoverhetalgemeeningrote
hoeveelhedentegelijk moetenwordengebruikt.
Binnenwaterschappen ishetbelangvan
kwalitatiefgoedeensnelbeschikbarehydrologischeinformatie deafgelopenjaren sterk
toegenomen.Erzijn veelwerkprocessen binnendieorganisatiesdiebehoefte hebbenaan
dezeinformatie:vandagelijkspeilbeheer tot
onderzoekenbeleidsvoorbereiding.Elkvan
dezewerkprocessen heeft vanuit hetverleden
eeneigenspecifiek stuk informatieverwerkingeninformatievoorziening georganiseerd.Indepraktijk betekentditvaakdatde
totaleinformatiehuishouding rondom
hydrologischegegevenseenlappendeken aan
groteenkleinesystemen is.Deuitwisseling
vangegevensgebeurt indevormvanlosse
bestandenofmetad-hockoppelingen tussen
systemen.Dezesituatiewordtinde praktijk
steedsvakeralsknellendervaren,omdat het
deefficiency vandewerkprocessen nadelig
beïnvloedt.Voorbeeldenhiervan zijn:

Ajb. 1:

• Dezelfdegegevenswordenopverschillendeplaatsen vastgelegd,inpersoonsgebonden registraties,waarbij kopieerfouten kunnen optreden enwaardoor
onzekerheid ontstaat overdekwaliteit
vande informatie;
• Hetkostveeltijd enmoeiteomgegevens
beschikbaar tekrijgen, omdat deregistratiesnietgecentraliseerd engesttuctureerdzijn opgeslagen;
• Ermoeteentoenemend aantal systemen
enkoppelingen wordenbeheerd.Dit
punt heeft eensteedsgroter wordende
aandacht vanuit decentrale ICT-afdelingendiehetbeheermoeten uitvoeren.

Behoefte aan structuur
Doordefusies vanwaterschappen wordt
deproblematiek ineersteinstantie alleen
maargroter.Zowordenvaak verschillende
fabrikaten telemetriesystemengebruikt, die
met velschillende communicatieprotocollen
enmetverschillendevormenvanopslag
werken.Daarnaast isersteedsmeer nieuwe
wetgeving,zoalsbijvoorbeeld isvastgelegd
inhetverdragvanAarhus,dieoverheden en
daarmeeookwaterbeheerders verplicht om
validegegevensoverhetgevoerdebeheer
snelaanderden tekunnen leveren.
Erisinmiddels binnen waterschappen
eenuitgesprokenbehoefte aaneenmeer
structurele (integrale)inrichtingvande
informatiehuishouding rond hydrologische
gegevenseninformatie. Indeptaktijk wordt
dezebehoefte ingevulddoor tewerken met
gestandaardiseerde databaseswaarinde
basisgegevensdiemetverschillende applicatieswordeningewonnen,verwerkt en
beheerd,centraalwordenopgeslagen.De
gegevenswordenvervolgensvoordegehele
organisatievanuit eencenttaleplaats ontsloten(zieschema).

Stand van de technologie
Destand vandeinformatie- encommu-

Basisgegevensopslaginapplicatiesencentraleopslagvooralgemeengebruikbinnendeorganisatie.
Lokale gegevensvalidatie

Centrale
gegevensopslag

Basisgegevensopslagapplicaties
Onderstations
telemetrie
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nicatietechnologie isdusdanigdatereen
goeden haalbaar conceptisvoor integrale
optimalisatievande informatiehuishouding
ronddehydrologischegegevens.Deprincipeswaaropditconceptisgebaseerd zijn:
• Hetsttevennaarcentraalbenaderbare,
enkelvoudigeopslagvangegevensdieop
verschillendeplekkenbinnen deorganisatiewordengebruikt.Daarbij wordt
relationeledatabasetechnologie toegepast;
• Hetontwikkelen van applicatiesoftware
dieisgebaseerdopdemoderne standaarden;
• ToepassingvandeAquogegevensstandaardvandeInformatiedesk StandaardenWater(IDsW)bijhetinrichtenvan
degegevenshuishouding;
• Bijhetinrichten vande informatiearchitectuur rekeninghoudenmet allewerkprocessendiebelanghebbenbijdegege-

Bovenstaandeptincipes helpenbij het
intichtenvaneenintegtale infotmatiehuishoudingdieervoorzorgtdatdejuiste informatieophetjuistemoment opdejuiste plek
beschikbaar isenwaarvandebeheerinspanningenkostenacceptabelzijn en blijven.
Hetishierbij zaakdatdefunctionele specialistenzeernauwsamenwerken metde informatieanalisten vandeorganisatie.Deprincipesgeldenvooralleelementen inde
informatieketen: van gegevensinwinning,
telemetrie,registtatieen gegevensverwerkingtotdepresentatie.

Gegevensinwinning en opslag
Watetbeheerders hebbenbij het uitvoerenvanhun operationele,strategischeen
beleidsmatige takeneen verscheidenheid
aangegevensnodig.Traditioneel worden
dezeingewonnendoormiddelvantelemetrieenhandmatige meting. Daarnaast
wordtooksteedsmeergebruikgemaaktvan
externegegevensleveringen,zoalsva^ Rijkswaterstaat(gemetenenverwachtewaterstanden oprivierenenzee)enhetKNMI
(gemetenenverwachteneerslag).Voorde
verwerkingvanaldezegegevenszijn specifieke softwaresystrmen beschikbaar, dieniet
metelkaarzijngeïntegreetd.Daardoormoetenwaterbeheerders met eenveelheidaan
systemen lerenwerken;systemen dievaak
gemaaktzijndooienvoorechte specialisten.
Omdat deeindgebruikers eenander kennisniveau hebbendandeontwikkelaars,
sluitendegeboden mogelijkheden veelal
nietgoedaanophetdagelijksegebruik.Zo
willendeeindgebruikers vaakoverdebasisgegevenszelfbeschikken endezein hun
eigenwerkomgevingen toepassen.Dat isnu
nogvaakeen spreadsheet-programma.

invullingtegevenaanhun werkprocessen.
Daarmeekanbeterwordenvoldaanaande
primaire takenvanhetwaterbeheer enook
denieuweEuropeseregelgevingdieopons
afkomt. Defusies tussenwaterschappen biedengoedekansen vooi verdergaandeintegratievandatastromen.Dekoppelingen tussendediversesystemenzijn tochnodigen
destapnaarnieuweoplossingen isdaardoor
klein.
Deschaalvergroting heeft voordeautomatisering nogeenbelangrijk voordeel:het
informatiebeleid vandeorganisaties kanop
meergespecialiseerdewijzewordeningevuld,metoplossingendietot voorheen
waren voorbehouden aan industrieën.
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Geografischepresentatievan berekeningsresultatenuiteenAquo-conjbrmdatabase.

Degroeivandeexternegegevenslevering ishetgevolgvaneengroter wordende
vraageneendaarop inspelend aanbod,zoals
vangegevensvanderegenradar met duizendenmeetgegevensperuur.Daarnaast speelt
ookhetfenomeen dat waterbeheerders
steedsmeermetingen uitbestedenende
leveringvangegevensdoorderdenlaten uitvoeren.Denieuwetrend hierbij isdatcompletemeetnetten wordenuitbesteed qua
opbouw,beheerenonderhoud.Deexterne
leveringenzijndaarmeeeenessentieel
onderdeelgeworden vande informatieketen
endecentraleopslagdaarvan iseenbelangn
jk punt vooreendeugdelijke bedrijfsvoeringvandewaterbeheerder. Ditgeldtzowel
voordeondersteuningvanhet dagelijkse
operationele waterbeheer alsvoorhet lange
termijn strategische waterbeheer.

Informatieverwerking en presentatie
Eennieuweontwikkeling indehydrologischegegevensverwerkingenpresentatieis
«etgebruik vanGIS(geografisch informatiesysteem),hiermee kunnen ook tijdreeksgegevensvlakdekkend werden gepresenteerd.
Etkunnen oimbinatieswordengemaakt
tussengeografisch gebondengegevensen
tnetingen,waardoor eenwereldaan nieuwe
m
°gelijkheden ontstaat:
* Inspectievandewerkingvanhet watersysteemopbasisvangemeten waterstandsverschillen.Daarmeekunnen bijvoorbeeld tijdens hoogwater lokale
knelpunten indeafvoer wordengesignaleerd;
* Metbehulpvanwaterbalansen bepalen
vandewatervoorraad inhetwatersys-

teemvoorhoogwateralarmering ofvoor
hetvaststellenvandroogte;
• Ruimtelijk georiënteerdemodelsystemen koppelenmet meetinformatie;
berekeningen opslaanenhet geografisch
presenteren vanderesultaten(zieafbeelding2).
Relationeledatabaseshebbenzichin
aanpalendegebiedenvandehydrologieal
ruimschoots bewezen:zozijndewaterschapsspecifieke informatieomgevingen als
INTWISenGIS-Zesgebaseerdopmoderne
relationelegeodatabasetechnologie.
Hetgebruikvangeüniformeerde presentatie-enrapportagesystemen heeft eengroot
voordeelbovenspecialistischesoftware.Zo
wordenGIS-systemendoorvelespecialisten
gebruikt inhundagelijkse werk.Nieuwe
rapportageprogramma's,zoalsvanBusiness
Objects,waaropvelewaterschappen zijn
gestandaardiseerd, makenhetmogelijk om
metslechtseenvoudigehandelingen,complexeanalyseresultaten tepresenteren.Van
dezegeüniformeerde presentatievormen
bestaanondertussen ook internetvarianten
diehetmogelijk makendatgebruikers van
dezesystemenvanuit werkplekken zonder
specialesoftware tochoveralle functionaliteitkunnen beschikken.Eendergelijkeaanpak,waarbij degebruiker alleeneen internetbrowser nodigheeft, reduceertde
omvangvanhetbeheervanapplicatiesen
gegevensbronnen enorm.

Conclusies en vooruitblik
Dehuidigeontwikkelingen inde informatietechnologie biedengrotekansenvoor
waterbeheerders omopefficiënte wijze

"Wijverwachten voordenabijetoekomsteenbredeovergangvan waterbeheerdersnaardeimplementatie vangegevensstandaarden,zoalsAquo.Deimplementaties
zullendiversblijven, maardewijzewaarop
metgegevenswordtomgegaan doorgebruikers,zoalsbijvisualisatie,rapportageende
koppelingmet hydrologischemodellen,zal
convergeren naar standaardoplossingen.
Doordenieuweontwikkelingen zullen
eindgebruikers vangrote hoeveelheden
gegevenszichsteedsminder hoeven teverdiepeningegevensverwerkende pakketten.
Zijkunnenzichverderspecialiseren in hun
primaire takenvangegevensanalyse,modelleringenrapportage,met slechtseen
beperktaantalgereedschappen.Hiervanzal
deGIS-omgevingonbetwist een centraal
onderdeeluitmaken."<f
Arnold Lobbrecht (HydroLogic)
Ans Witteborg (Vertis)
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