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1.

INLEIDING
De Geohydr ologisch e Verkenn ing van Nederlan d wordt uitgevoe rd in het
kader van een lange-te rmijn opdrach t die in 1967 door de Ministe r van
Verkeer en Waterst aat aan TNO werd verstre kt. Deze opdrach t was voor
TNO aanleidi ng de Dienst Grondwa terverke nning op te richten.
DGV-TNO heeft in de jaren dat de verkenn ing loopt, in overleg met
genoemd ministe rie en provinc ies, flexibe l ingespee ld op het beleid
en de wijzigin gen daarin ten aanzien van het grondwa ter. Dat heeft
onder meer geleid tot de volgende voor het waterbe heer essentië le
produkte n:
50.000, van geheel
een voorlop ige grondwa terkaart , schaal 1
alle beschikb are
van
risatie
Nederlan d op basis van een inventa
geohydr ologisch e gegeven s.
Gekozen werd voor een voorlop ige kaart, waarbij nog geen aandach t
werd gegeven aan stroming ssysteme n en het gedrag van het grondwa ter tijdens de stromin gscyclu s, om de waterbe heerders zo snel
mogelijk de beschikk ing te geven over enige systema tisch verwerk te
basisinf ormatie ;
aanvulle nde onderzoe kingen om ernstige hiaten in de regiona le
geohydr ologisch e kennis op te vullen;
de beschrij ving van enkele regiona le grondwa terstrom ingssyst emen
en het gedrag van het grondwa ter;
de opbouw van geautom atiseerd e gegeven sbestand en en dataver werking sfacilite iten.
Momente el vindt afrondin g plaats van de eerste fase (voorlop ige
grondwa terkaart) van de Geohydr ologisch e Verkenn ing. Hiermee is een
vrijwel landsdek kend beeld van de geohydr ologisch e opbouw van
Nederlan d geschape n, dat als basis dient voor onderzoe kingen van
velerle i aard.
In het kader van de grondwa terverke nning zijn in de loop der jaren
tal van techniek en ontwikk eld, kennis gegener eerd en aanzien lijke
bestande n met geohydr ologisch e puntgege vens opgebouwd (zowel meetgegeven s, als geïnterp reteerde gegeven s, zie bijlage 1). Ten behoeve
hiervan is een geautom atiseerd informa tiesystee m in ontwikk eling voor
de opslag, bewerkin g en present atie van geohydr ologisch e puntgegeven s.
Dit is ten dele operatio neel in de vorm van OLGA, het On Line Grondwater Archief . OLGA in zijn huidige vorm vormt de kern van de in
ontwikk eling zijnde centrale database voor de diverse bij DGV in
beheer zijnde geohydr ologisch e en geofysis che gegeven ssoorten . Van
hieruit vindt ook de verdere uitbouw plaats van het Centraa l Geohydrolo gisch Archief , zoals reeds voorzien in 1965 (zie bijlage 2).
In 1984 is een begin gemaakt met de tweede fase, de analyse van
grondwa tersystem en. In deze fase worden de nationa le en regiona le
grondwa terstrom ingssyst emen vastgele gd, alsmede de variatie s in de
tijd. Ook worden de kwalitei tsverand eringen bij de stroming door de
ondergro nd nagegaa n.
De grondwa tersystee manalys e is o.m. van belang voor:
het integral e beheer van oppervl akte- en grondwa ter op basis van
voorkom ende watersys temen
de inrichti ng van meetnet ten
kwetsba arheidsa nalyses en de beschrij ving van grondwa tervoorr aden
de effekten van verschil lende beleids alternat ieven, bijv. in het
kader van het anti-ver droging sbeleid.
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De grondwatersyste emanalyse zal derhalve informatie generen, die voor
velerlei doeleinden van belang is. De ontwikkelingen in de informatietechnolog ie en de omvang van de hoeveelheid gegevens maken het
essentieel om deze informatie op te nemen in een geautomatiseerd
informatiesyste em.
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2.

DE AUTOMATISERINGSAANPAK BIJ DGV
De DGV is in de zeventiger jaren begonnen met de automatisering van
de bestanden voor de verschillende geohydrologische puntgegevens. Het
betrof echter geisoleerde bestanden; in 1985 is besloten te komen tot
uniformering en integratie van het totale pakket van gegevenssoorten,
-stromen en -verwerkingsprogramma's.
Hierbij is bij DGV gekozen voor een twee-sporenbeleid, om zowel ongestoord te kunnen doorwerken aan de lopende automatisering van de gegevensbestanden, alsook via een formele structurele aanpak een
geïntegreerd, efficiënt werkend informatiesysteem te ontwikkelen en
te implementeren.
Het eerste spoor betreft de interne centralisatie van de geohydrologische gegevensopslag op de VAX 8530 bij de Dienst Grondwaterverkenning TNO. In dit verband is het On Line Grondwater Archief
(OLGA) hierop geïmplementeerd. OLGA is een geautomatiseerd archief
met grondwatergegevens, voorzien van diverse beheers-, controle- en
gebruiksfaciliteiten.
OLGA is bereikbaar middels een "MS-DOS" microcomputer (uitgerust met
een terminal-emulatieprogramma), een telefoonmodem en een normale PTT
kieslijn. Inmiddels Z1Jn of worden vrijwel alle provincies, en
diverse waterleidingbedrijven, ingenieursbureaus en Rijkswaterstaat
(DBW/RIZA) aangesloten op OLGA.
OLGA bevat nu 10 miljoen grondwaterstanden (met een groei van circa
0,5 miljoen standen per jaar), dichtheidsparameters t.b.v. stijghoogte correcties, geohydrologische indelingen bij de putlocaties en
tal van technische en administratieve gegevens.
OLGA in zijn huidige vorm vormt de kern van de in ontwikkeling zijnde
centrale database voor de diverse bij DGV in beheer zijnde geohydrologische en geofysische gegevenssoorten.
Het tweede, innovatieve, spoor betreft de ontwikkeling van een interactief geohydrologisch informatiesysteem.
Hierbij zal de in- en externe gebruiker vanaf zijn werkplek vrijwel
momentaan de beschikking krijgen over alle voor hem relevante aardwetenschappelijke gegevens (zowel gegevens in DGV beheer, als ook
relevante gegevens - al dan niet on line - ter beschikking bij
derden), en de bijbehorende applicatieprogrammatuur.
De opzet hiervan (REGIS genaamd, REgionale Geohydrologisch Informatie
Systeem) wordt gecombineerd met de ontwikkelingen in het kader van de
Geohydrologische Verkenning van Nederland.
REGIS is een produkt in ontwikkeling. Door een modulaire opbouw is
het mogelijk langs het ontwikkelingspad steeds verdergaande operationele produkten te leveren in de vorm van gegevenssoorten of
verwerkingsmogelijkheden. Tevens geeft de modulaire opbouw de keuzemogelijkheid aan partners om te participeren in het geheel of in
gedeelten van de opbouw van het systeem.
De modulaire opbouw betekent ook dat het systeem een brede range van
gebruiksmogelijkheden biedt; de gebruiker bepaalt of hij alleen van
de basispuntgegevens gebruik wil maken of van informatie van een
hoger aggregatie niveau.
Tevens heeft hij de mogelijkheid gebruik te maken van de applicatieprogrammatuur die tot het informatiesysteem zullen behoren.
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Bij de formulering van eisen waaraan REGIS op termijn zal moeten
voldoen is het wenselijk dat de gebruikers, in het bijzonder de
nationale waterbeheerder (s) en de provinciale waterbeheerder s, nauw
worden betrokken.
De meerwaarde van een gemeenschappel ijk op te zetten systeem is dat
iedereen op basis van dezelfde informatie de problemen kan benaderen.
Voorts kan door de samenwerkende instanties gegenereerde informatie
direct worden toegevoegd aan het systeem.
Door breed gebruik zullen onduidelijkhede n, onjuistheden en onvolledigheden des te sneller worden gesignaleerd en kunnen worden bijgesteld.
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3.

GEWENSTE INHOUD VAN REGIS

3.1

Globale omschrijving
REGIS behelst in zijn uiteindelijk voorziene vorm een informatiesysteem dat alle geohydrologisch relevante gegevens en informatie
bevat die nodig zijn voor een doelmatig beheer en gebruik van het
grondwater alsmede een adequate bescherming van bodem en ondergrond.
Het beschikt over alle benodigde functies voor het actualiseren en
beheren van gegevens en een groot aantal functies voor het presenteren van gegevens, het genereren en presenteren van informatie en de
transfer van gegevens en informatie naar toepassingen als deterministische en stochastische modellen. Voor dit laatste zal een
selectie van simulatoren deel uitmaken van het systeem. Het systeem
voorziet in mogelijkheden om basisgegevens die nodig zijn voor de
verkenning, maar geleverd worden door andere instituten met een
eigen specifieke expertise, tijdelijk op te nemen en te bewerken
voorzover dat nodig is voor de geohydrologisch e analyses. Tevens
bevat het mogelijkheden grondwaterinfor matie te presenteren in
combinatie met voor het integraal waterbeheer belangrijke thema's.

3.2

Basisgegevens
De basis van het informatiesyste em wordt gevormd door de bestanden
met geohydrologisch e en voor het grondwater relevante geochemische en
geofysische gegevens. Immers het is voor de REGIS gebruiker van
belang dat hij voor analyses en het verifiëren van afgeleide informatie als kaartbeelden en doorsneden, over de basispuntgegeve ns
kan beschikken die ten grondslag liggen aan al dat soort interpretaties.
Naast de reeds aanwezige bestanden met grondwaterstand en (inclusief
bijbehorende informatie zoals geohydrologisch e opbouw bij de meetpunten) en chemische parameters van het grondwater (inclusief watertype indelingen) zullen de komende jaren de volgende gegevens in OLGA
worden geïmplementeerd :
bodemparameters (kD en c-waarden)
complete pompproefgegev ens
geo-elektrische metingen
elektro-magneti sche metingen
temperatuur metingen
isotopen waarden
boorgatmetingen
waarnemingen van de zoutgradiënt verkregen van vaste elektrodenopstellingen in boringen.
Bij alle puntgegevens behoort steeds een set gegevens over de geografische positie, de hoedanigheden van de locatie en de omstandigheden waaronder de gegevens zijn bepaald. Zeker de basispuntgegeve ns
moeten begeleid gaan van informatie over de kwaliteit van de gegevens.
Een andere categorie basisgegevens, nodig om de grondwaterverke nning
als zodanig te kunnen uitvoeren, is die welke door andere instituten
met een eigen specifieke expertise wordt gegenereerd. Gedacht kan
worden aan geologische, bodemkundige, ecologische, oppervlaktewat ergegevens en specifieke grondwaterkwa liteitsgegevens.

- 7 -

Deze catego rie zal uiteraa rd niet beheerd worden in REGIS, want de
leveren de institu ten hebben in princip e de eigen verantw oordeli jkheid
t.a.v. onderho ud van de eigen bestand en en het uitvoer en van kwaliteitsco ntrole s. Wel is het nodig ze tijdeli jk in REGIS te kunnen
opnemen, opdat op efficië nte wijze geohyd rologis che interp retatie s
van deze catego rie basisge gevens gemaak t kunnen worden .
De derde catego rie basisge gevens vormt een restgro ep. Het zijn
gegeven s die (nog niet) routine matig gelever d kunnen worden , vergezeld van de bijbeho rende expert ise. Hieron der zou bijv. bepaald e
remote sensing inform atie kunnen vallen .
3.3

Geactu aliseer de grondw aterkaa rt
In REGIS is de eerste soort essent iële ruimte lijke inform atie de
digital e grondw aterkaa rt. Dit betref t voorna melijk de tijdona fhanke lijke, maar wel steeds te actuali seren, inform atie over geohyd rologisch relevan te lagen en laageig enscha ppen. In een vroeg stadium
van de nieuwe fase van de verkenn ing zal digita lisatie van de voorlopige grondw aterkaa rt, het resulta at van de eerste fase van de
verken ning, moeten plaatsv inden om actual isatie en gebruik ten
behoeve van de stromi ngsstel selanal yse mogeli jk te maken. De vorm van
vastleg ging van de digital e grondw aterkaa rt zal zo dynami sch mogeli jk
moeten zijn om actual isering in de toekom st, wannee r aanvull ende
gegeven s beschik baar komen, eenvou dig te kunnen laten plaatsv inden.
Hier kan gedach t worden aan een verrega ande graad van automa tisering
van de interp retatie .

3.4

Stromin gssyste men
Naast de tijdona fhanke lijke inform atie van de vorige paragr aaf wordt
de tijdafh ankeli jke inform atie in de vorm van stromi ngsste lsels en de
verand eringen daarin , steeds belang rijker voor beleid sterrei nen
waarin grondw ater een rol speelt. Grondw atersyte emanal yses leveren
een beeld van stromi ngsste lsels.
De behoef ten aan een algemee n bruikb aar concep t om de ondergr ond
fysisch meer realist isch en in groter detail te kunnen weerge ven,
leidden enerzij ds tot een proced ure om op basis van velerl ei soorten
inform atie de grondw aterstro mingss telsels vast te stellen , de regionale geohyd rologis che systeem analyse , en anderz ijds tot een driedimens ionale simula tiecode , FLOSA genaamd. Beide sluiten aan bij de
theorie van Toth over 'flow region s' (1963) en zijn gebase erd op de
wet van Darcy en de contin uiteits vergel ijking. Met deze verand eringen
werd ook recht gedaan aan het feit dat grondw ater niet meer slechts
een gronds tof, maar ook een milieuc ompart iment en een interm ediair
voor compar timentv reemde stoffen is.
De vastleg ging van stromin gssyste men vormt een belang rijke inhoud elijke compon ent van REGIS. Hier dient ook rekenin g gehoude n te worden
met de relatie tussen opperv laktew ater en grondw ater. Daar stromin gsstelse ls dynami sche eigensc happen hebben , zou hier van een dynami sche
vastleg ging door middel van modell en gebruik gemaak t moeten worden om
variat ies in inputs in rekenin g te kunnen brenge n. De implem entatie
van simula toren/v oorspe llingsm odellen is dan ook voorzie n in REGIS.

3.5

Waterb alansge gevens
Zowel voor het verifië ren van stromi ngsste lsels in de analys efase als
voor calibra tie van modelle n waarmeè scenar io's worden vergele ken, is
het nodig waterb alansge gevens in REGIS op te slaan en te onderho uden.
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4.

GEWENSTE FUNKTIES VAN REGIS

4.1

Globale omschrijv ing
De meest algemene functies van elk informati esysteem zijn de mogelijkheden om gegevens en informati e te kunnen invoeren, verwijder en,
wijzigen en uitvoeren . Beheer en gebruik stellen ieder aparte eisen
aan deze functies, maar overlappe n ook voor een groot gedeelte. Meer
specifiek vereiste functies van REGIS zijn die voor kwaliteit scontroles bij het beheer en die voor allerlei bewerking en bij het
gebruik.
REGIS zal beheer- en gebruikfu ncties moeten bevatten om met zowel
gegevens te kunnen manigeometris che als met niet-geom etrische
puleren. Het zal met diverse vormen van tijdsafha nkelijkhe id moeten
kunnen omgaan. Het moet een reeks aan mogelijkh eden hebben om gegevens van derden te kunnen benutten, maar ook om gegevens voor
derden bruikbaar te maken. REGIS moet niet alleen informati esysteem
zijn, maar ook een gereedsch ap dat met de informati e-inhoud ter
beschikki ng staat van de gebruiker in het kader van projecten .
Voor verschille nde beleidsni veaus moet informati e op verschill ende
schaalniv eaus interacti ef, wederzijd s afhankeli jk, beschikba ar zijn.
Gegevens moeten in zowel landelijk , regionaal als lokaal kader
beschikba ar en verwerkba ar zijn.
Voorts zal REGIS de gebruiker de mogelijkh eid moeten bieden om naar
eigen keuze van de verschill ende funktion aliteiten gebruik te maken.

4.2

Beheer van gegevens
De databases van REGIS moeten zowel ruimtelij k georiënte erde gegevens
als niet ruimtelij k georiente erde gegevens kunnen bevatten. Niet
ruimtelij k georiente erde gegevens zijn bijv. tabellen waarin hydraulische eigenscha ppen van lithologi sche eenheden vastgeleg d Z1Jn.
Ruimtelij k georiente erde gegevens bevatten aan een locatie gebonden
eigenscha ppen. Dat zijn punten, lijnen of door polygonen begrensde
vlakken met de bijbehore nde attribuutg egevens.
Invoer in de databases van REGIS moet kunnen plaatsvin den vanaf
verschill ende media. Gegevens dienen ingetoets t te kunnen worden,
maar ook via een digitalis eertafel te kunnen worden ingelezen . Voor
het beheer van de data, maar ook voor het gebruik, is een scala aan
zoekmoge lijkheden noodzake lijk. Het vinden van zekere datasets in de
gegevensb anken kan direct op geometris che eenheden en hun eigenschappen, maar ook onder logische combinati es van voorwaard en.
Wezenlijk voor verantwoo rd gebruik van geohydrol ogische gegevens in
de toekomst is het uitvoeren van kwaliteit scontrole s en correctie s op
de gegevens, maar ook het geven van een kwaliteits kenmerk aan elk
gegeven.
Bij ontwikkel ingen in de inhoud van informati esystemen elders, dient
REGIS aan te geven langs welke lijnen de aanvullen de of veranderd e
gegevens in het systeem moeten worden verwerkt. Een voorbeeld in deze
is een nieuwe boring van een andere instantie . Wanneer deze in REGIS
moet worden ingevoerd geeft het systeem aan welke handeling en moeten
worden verricht om deze boring op de meest efficiënt e wij ze in het
geohydrol ogisch lagenstel sel te verwerken .
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4.3

Updating van gegevens
Een van de grootste voordele n van een geautom atiseerd informa tiesysteem ten opzichte van de vastlegg ing in rapporte n en kaartbee lden
is de mogelijk heid zonder omslach tige ingrepen toch de gegeven s en
informa tie actueel te houden. Voor de geohydr ologie heeft dat bijzondere beteken is. Weliswa ar worden een aantal zaken beschrev en die
fysisch gezien tijdonaf hankeli jk zijn, maar de beschrij ving vindt
princip ieel plaats op basis van onvolled ige gegeven s. Onderzo ek aan
de ondergro nd gaat waarsch ijnlijk altijd door en dus dienen er in
REGIS mogelijk heden aanwezig te zijn om aanvulle nde gegevens op te
nemen en informa tie, dat houdt in gegevens met een daaraan toegevoegde beteken is zoals kaartbee lden en profiele n, te kunnen
wijzigen .

4.4

Gegeven s van derden
Ten behoeve van het onderzoe k, beleid en beheer is het noodzak elijk
gegevens van derden te betrekke n bij geohydr ologisch e analyse s.
Hiertoe dienen in REGIS niet slechts gegevens en informa tie van
derden te kunnen worden opgenom en, er dient ook op verschil lende
wijze mee gemanip uleerd te kunnen worden. Belangr ijk zijn in dit
verband de stratigr afisch en litholog isch geïnterp reteerde boorkolommen van de Rijks Geologis che Dienst. In het kader van de verkenning wordt daaraan door de DGV een geohydr ologisch e interpr etatie
gegeven resulter ende in lagen en laageige nschapp en.
In het algemeen dienen ook kaartbee lden uit willeke urig welke discipline opgenomen en gebruik t te kunnen worden. Functies die daarbij
horen zijn het kunnen transfor meren van schalen en het maken van
overlays van verschil lende kaartbee lden. Deze· functies zijn zowel
nodig bij de analyse en interpr etatie, als bij het gebruik van gegevens en informa tie.

4.5

Algemene gebruik sfunctie s
Bij de algemene gebruik sfunctie s van REGIS behoren het zoeken en
presente ren van gegeven s en het toepasse n van één of meer bewerkin gen
op de gegeven s. Zoeken dient op geograf ische positie en op eigenschappen te kunnen. Het moet direct, maar ook onder een samenst el van
voorwaa rden kunnen. Complexe zoekproc edures moeten in macropr ogramma' s kunnen worden vastgele gd. Een vereiste zoekproc edure is ook
die, welke door aanwijzi ng van locaties op kaartbee lden of profiele n
op het beeldsch erm locatieg ebonden gegeven s of verklare nde teksten
oproept .
Ruimtel ijke beelden kunnen op diverse wijzen interac tief gewijzig d
worden. Tussen overlays van verschil lende kaartbee lden en profiele n
moeten rekenkun dige en logische bewerkin gen mogelijk zijn. Verschillen de thema's van een geograf isch gebied moeten in samenhan g met
elkaar kunnen worden afgebee ld.
Locatieg ebonden gegevens kunnen in ruimtel ijke beelden worden weergegeven . Er dient een scala aan mogelijk heden voor het maken van
contourb eelden beschik baar te zijn.
Present atie van informa tie kan in de vorm van tabellen , grafieke n,
kaartbee lden en profiele n op beeldsch erm, plotter en printer . Al deze
vormen kunnen ook op informa tiedrage rs worden overgeb racht voor
gebruik door derden.
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Voo r geb ruik van dete rmi nist isch e
en stoc has tisc he sim ulat iem ode llen
bij derd en zal een aan tal inte rfac
es aanw ezig zijn . Tev ens zal een
sele ctie van mod elle n in het info
rma ties yste em wor den opge nom en.

4.6

Pro ject ger ich t geb ruik
De geb ruik er dien t in staa t te
zijn binn en een pro ject , dat uit
gev oerd wor dt tene inde een bep aald
e vra ags tell ing te bean two orde n,
tijd elij k zijn eige n pro ject info rma
ties yste em te creë ren . Dat hou dt
in dat met een minimum aan tran
sfe r en con vers ie van geg even s
een
stud ie kan wor den ver rich t. Ook
kan de geb ruik er eige n geg even s
in
het pro ject info rma ties yste em invo
eren of daa rin gem odif icee rde data
uit REGIS opne men . De fun ctie van
het pro ject info rma ties yste em is
dez elfd e als die van REGIS op een
uitz ond erin g na: het is voo r de
geb ruik er nie t mog elij k de geg even
sban ken van REGIS te mod ific eren .
Daa rnaa st zal de mog elij khe id bes
taan om geg even s ove r te zend en naa
r
het eige n syst eem , t.b. v. eige n
bew erki nge n en toep asse n van eige
n
app lica tie soft war e.
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5•

PLAN VAN AANPAK

5.1

Inleiding
De fasen in de opzet van REGIS zullen bestaan uit ontwikkel ing van
het software systeem, de invulling met gegevens, het gebruik en het
onderhoud .
De stappen in de ontwikkel ing van een informati esysteem kunnen in
principe als volgt worden benoemd:
probleem definitie
informati e analyse
systeemon twerp
testen
introduct ie
onderhoud .
Deze formele stappen om tot een informati esysteem te komen, dat wil
zeggen de software en de gegevens waar de gebruiker behoefte aan
heeft, zullen voor een deel binnen het DGV proj eet PRAISES worden
uitgevoer d.
Hoewel de opzet van REGIS op deze wijze formeel zal worden ondersteund, wordt uitgegaan van een pragmatis che aanpak. OLGA kan worden
beschouwd als de eerste stap in REGIS. De ervaringe n tijdens de
voortgang van OLGA worden afgestemd met de fases die in ontwikkel ing
zijn. Door deze stapsgewi jze aanpak is het risico gespreid en wordt
snelle (deel)op erational iteit bereikt.
Het operation ele gedeelte van REGIS eind 1988 is het deel OLGA met
daarin gegevenso pslagmodu len voor grondwate rstanden en chemische
gegevens en functiemo dulen voor selectie, bewerking en presentat ie
van deze gegevens.
Naast verdere uitbreidi ng van OLGA met andere basispunt gegevens wordt
gewerkt aan de fundament en van de digitale grondwat erkaart, en de
mogelijkh eid van het inbrengen van grondwat erstromin gsstelsels in het
systeem. Hierbij zal al direct zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt
van alle beschikba re functies en gegevens in het bij DGV aanwezige
geografis che informati esysteem ARC/INFO en OLGA. Ruimtelij ke informatie zal in digitale vorm opgeslage n, gebruikt en bewerkt worden
en daarmee beschikba ar zijn wanneer het totale softwares ysteem gereed
komt.
In figuur 1 is een globaal ontwikkel ingspad uitgebeel d.
Mogelijkh eden
BELEIDSMODELLEN
WATERBALANSEN
SIMULATOREN
STROMINGSSTELSELS
DIGITALE GRONDWATERKAART
OLGA +
OLGA NU
tijd
Fig. 1

Stand van zaken en gepland ontwikkel ingspad.
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5.2

Uitbouw OLGA

Bij opbouw en onderhoud van gegevensbeheer en informatievoorz iening
kunnen de volgende aspecten worden onderscheiden:
Automatisering
bestandsbouw
kwaliteitscontr oleprocedures
interpretatiepro cedures
uitvoermogelijk heden
Gegevensverzam eling
administratie gegevenssoort
administratie technische - en administratieve gegevens
kwaliteitscontr ole
Data-entry
data-entry gegevenssoort
data-entry technische - en administratieve gegevens
Bestandsbeheer
kwaliteitscontr ole
mutaties en correcties
hard - en software onderhoud
Gezien de ervaringen met OLGA tot nu toe, kan een schatting worden
gemaakt omtrent de opbouw en exploitatie van "OLGA+".
Uitdrukkelijk wordt er echter op gewezen dat bij de bouw van informatiesystemen, een groot deel van de kosten worden opgebouwd door
ontwerp en implementatie van applicatieprogra mmatuur. De totale
inspanningen zullen derhalve sterk afhangen van de (applicatie)eis en
van de gebruiker.
Grondwaterstand en
In OLGA zijn momenteel 10 miljoen grondwaterstand en opgeslagen. Deze
grondwaterstand en zijn gemeten in ca. 20.000 waarnemingspun ten
(verspreid over het hele land), uitgerust met een of verscheidene
meetfilters.
De bestanden groeien per jaar met ca. 0.5 miljoen grondwaterstand en.
Daarnaast bevat OLGA bestanden met dichtheidsparam eters t.b.v.
stijghoogtecor recties in gebieden met zout water, geohydrologisch e
indelingen bij de putlokaties waarin de grondwaterstand wordt gemeten, en tal van technische en administratieve gegevens (zie bijlage III).
OLGA-chemie
Op korte termijn zal OLGA-chemie volledig operationeel Zl.Jn.
laatste hand wordt gelegd aan selectie- en uitvoermogelijk heden.

De

Uitgangspunt bij de verwerking van geohydrochemisc he gegevens van
provincies is het schema 1 (bij lage IV) , afgeleid van het organisatieschema voor verwerken van grondwaterkwan titeitsmetingen van het
provinciale primaire net.
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De blokken 1, 2 en 3 van schema 1 (onderhoud en beheer meetnet, het
bemonsteren en een eerste controle van de analyse-resultaten) worden
in principe uitgevoerd door de provincie. De blokken 4 en 5 (verwerking en opslag van de gegevens in een databank en de presentatie
van deze gegevens) worden uitgevoerd door DGV-TNO.
Een overzicht van de door DGV-TNO te verrichten werkzaamheden, de
presentatie, selektie- en bewerkingsmogelijkhede n van de databank
staan vermeld in bijlage V.
OLGA-diversen
OLGA-chemie wordt uitgebreid met isotopen-waarden. Momenteel worden
interpretatie en uitvoermogelijkheden gedefinieerd.
De uit put- en pompproef verkregen waarden van kD en c worden op
korte termijn als puntwaarden in OLGA opgenomen.
Verdere geohydrologische relevante gegevens als complete pompproeven,
temperatuurmetingen, geo-elektrische metingen, elektro-magnetische
metingen en geofysische boorgatmetingen worden de komende jaren in
OLGA geïmplementeerd.
5.3

Digitale grondwaterkaart
De opzet van de digitale grondwaterkaart is gericht op het beschikbaar hebben van laagopbouw en laageigenschappen in·digitale vorm.
Voor DGV betekent dit dat op meer efficiënte wijze nieuw beschikbaar
gekomen gegevens in de digitale kaarten kunnen worden verwerkt en
voor de externe gebruikers geldt dat deze over ruimtelijke informatie
kan beschikken die up-to-date is gehouden. Ook kan, indien de gebruiker over het juiste eindstation beschikt, deze informatie on-line
worden geraadpleegd en naar eigen inzichten worden gewijzigd; dit
laatste in een eigen tijdelijke database, dan wel een daarvoor
gecreëerde eigen "projekt database" in REGIS.
In de ontwikkelingen van de digitale grondwaterkaart gericht op laagopbouw en laageigenschappen, kunnen drie delen worden onderscheiden:
1.

Digitaliseren
Het ruimtelijk beeld wordt direct vanuit bestanden met puntgegevens opgebouwd. Dat wil zeggen dat een tussenliggende fase
van kaarten tekenen en weer digitaliseren kan worden overgeslagen en de basispuntinformatie direct toegankelijk is.
De aktiviteiten hiervoor behelsen o.m.:
opzetten consistente landelijke geohydrologische laagindeling
ontwikkelen interactieve interpretatie procedures voor
omzetten boorbeschrijvingen naar geohydrologische verticalen.
koppeling met Arc/Info.
Vervolgens vindt het digitaliseren van informatie uit de
inventarisatierapporte n van de grondwaterkaart plaats en wordt
de informatie van de verschillende kaartbladen onderling
afgestemd.
Hierbij wordt uitgegaan van de naar geohydrologische verticalen
omgezette boorbeschrijvingen, geofysische boorgatmetingen en
geo-elektrische metingen.
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2.

Onderhoud digitale Grondw aterkaar t

iht betreft het aanpass en vän -de- digitale grondwa terkaart naar

aanleidi ng van nieuw gegenere erde gegevens en informa tie, onder
meer uit lokale en regiona le onderzoe ken.
De benodigd e inspanni ngen zijn afhanke lijk van schaal en categorie van te integrer en onderzoe ken en gegeven s.

5.4

Stroming ssysteme n
De aktivite iten van de grondwa tersystee mverken ning betreffe n zowel de
inhoude lijke systeem analyse op verschil lende schalen , als de implement atie in REGIS.
1. Systeem analyse op landelij ke schaal (1 : 250.000)
ÏÏiemeë wordt -eën -beeld-g evormd- van d-e -grotere -stromi ngsstels els
die ook interreg ionaal en interpro vinciaa l van belang zijn.
Zij leveren de randvoor waarden voor kleinere regiona al van belang
zijnde systemen en leveren op nationa al niveau informa tie voor de
belangr ijkste beleidst hema's.
Deze informa tie maakt tevens een uniform ering van de aanpak op
regiona le schaal mogelijk als ook een efficiën te uitvoeri ng van de
systeem analyse op regiona le schaal.
2. Systeem analyse op regiona le schaal (1 : 50.000)
Dit -betref t- e-en 'Iandsdëk 'kendë -invÜlÏ ing- van de systeem analyse
gericht op kleinere , regiona al van belang zijnde, grondwa tersystemen .
3. !mEl~m~n~a~i~ !n_R~G!S
In REGIS dienen voorzien ingen te worden getroffe n om de systeem analyse efficiën t te kunnen uitvoere n (koppeli ngen met bestande n
van derden, interpr etatie procedu res, gebruik simulato ren) en de
resultat en te presente ren.

5.5

Overige compone nten
Voor zowel een kwantit atieve onderbou wing van de systeem analyse
(inzet FLOSA) als voor het doorreke nen van verschil lende scenari o's
bij ingrepen (voorspe llingsmo dellen) is het gewenst simuiato ren te
koppelen aan het informa tiesystee m.
In overleg met de gebruik ers zal worden bekeken welke modellen
hiervoo r in aanmerk ing komen.
Ook de koppelin g met andere gegeven ssoorten zal nog verder moeten
worden uitgewe rkt, evenals eventue le koppelin gen met beleidsm odellen.

5.6

Tenslot te
Met de opzet van REGIS wordt een nieuwe fase ingeluid van de Geohydrolo gische Verkenn ing.
Inhoude lijk zal deze aanpak ertoe leiden dat tekortko mingen, die
- mede door de indertij d gekozen versneld e maar beperkte uitvoeri ng kleven aan de voorlop ige grondwa terkaart , kunnen worden ingevuld .
De huidige inzichte n m.b.t. het integraa l waterbe heer vereisen dat
waterhu ishoudku ndige probleme n (o.a. samenhang tussen oppervl aktestrategi sche grondwa tervoorr aden,
water- en grondwa tersystem en,
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anti-verdrogingsbeleid , meetnetinrichting) op integrale wijze worden
aangepakt. REGIS biedt de mogelijkheden om te voldoen aan de eisen,
die het beheer van het grondwater in de toekomst stelt aan de Geohydrologische Verkenning.
Uitgangspunt voor de opzet van REGIS is dat de Geohydrologische
Verkenning op landelijke en op regionale schaal complementair kan
worden uitgevoerd. REGIS biedt daarmee een kader voor Rijk en provincies om gezamenlijk en met de minste kosten deze verkenning te
voltooien.
De opzet en implementatie van REGIS stimuleren daarnaast een verdere
samenwerking tussen de nationaal opererende instituten die zich
bezighouden met beheer en verstrekken van aardkundige informatie; de
daarvoor noodzakelijke technische afstemming inzake gegevensuitwisseling bevordert bovendien de uniformiteit in toegankelijkheid voor
derden.
Met REGIS ontstaat een informatiesysteem, dat flexibel is, relevante
informatie t.b.v. het grondwaterbeheer bevat en gekoppeld is met
soortgelijke systemen bij derden. Op deze wijze komen de verschillende relevante soorten informatie, van basis puntgegevens tot
geïnterpreteerde ruimtelijke geohydrologische informatie ter beschikking van de gebruiker, waarmee niet alleen op regionaal niveau
maar ook op landelijk en lokaal niveau beleid kan worden voorbereid.

BIJLAGE I
DOOR DGV BEHEERDE GRONDWATERINFORMATIE
1.

Puntgegevens
Aantal
Hydrologische gegevens:
- grondwaterstanden
- pompproeven

10.000.000
200

Geochemische gegevens:
grondwater analyses
- isotopen analyses
Geofysische gegevens (opp. onderz.):
- geo-elektrische metingen
- elektromagnetische metingen
- reflectie seismische gegevens
- temperatuurgradientmet ingen
Geofysische gegevens (boorgatonderz.):
- boorgatloge
- logs in pomp- en waarnemingsputten
- vaste-elektr. opstellingen;
install. en waarnemingen
Totale waarde
2.

3.

100
2

40.000
3.000

10
1,5

16.000
5.000

24
1

p.m.
1.000

2

2.000
200

100
10

500

2

MI 250

Ruimtelijke informatie
Provinciale compilaties
Inventarisatiekaarten 1
Systeemanalysen

geschatte waarde
(miljoen gulden)

50.000

Numerieke simulatiemodellen
- verificatiemodellen stromingasysteemanalyses
- andere modellen

BIJLAGE II
CENTRAAL GEOHYDROLOGISCH ARCHIEF
-Uit nota Klein Comité CHO (1965):
"Uit besprekinge n en pré-advies is wel zeer duidelijk naar voren gekomen,
dat alle verzamelde en nog te verzamelen gegevens centraal gearchiveer d
en bewerkt moeten worden wil men voorkomen, dat waardevol materiaal
verloren gaat en straks kostbaar onderzoek dubbel wordt uitgevoerd" .
- Argumentati e voor centrale informatie opslag
- Consistente , uniforme uitvoering voor het gehele land: uniforme gegevensbehea ndeling en kwaliteitsc ontrole-, uniforme uitvoer;
- Betere toegankelijk heid door minder spreiding; snellere service door
gebruik van krachtiger computers;
- Betere integratie van de databases voor de verschillen de gegevenssoorten;
- Betere aansluiting
stelsels);

van

ruimtelijke

informatie

(lagen,

grondwater-

- Betere toegankelijk heid voor alle informatieg ebruikers;
- Compatibil iteit met andere informatiesy stemen (bv. op het gebied van
ruimtelijke ordening, natuurbehee r, geologie) eenvoudiger te bewerkstelligen;
- Meer mogelijkhed en en professiene lere aanpak bij vervaardigi ng applicatiesoftwa re;
- Efficiënter gebruik van (schaarse) expertise op het gebied van bewerking en interpretat ie van informatie en op het gebied van softwareontwikkelin g.
Kortom: centrale informatie-v erwerking en opslag kan efficiënter en
professione ler worden uitgevoerd dan decentrale en geeft een betere
garantie voor goede service aan een pluriforme gebruikersk ring.

BIJLAGE III

OLGA GRONDWATERSTANDEN
1.

De databank
De databank bevat gegevens van primaire en secundair e grondwate rmeetnetten van geheel Nederland .
De volgende bestanden kunnen worden geraadple egd:
- Grondwat erstanden
In dit bestand zijn alle grondwate rstanden opgeslage n
Technisch e gegevens
Dit bestand bevat technisch e specifica ties van waarnemi ngslokatie s
zoals: filterdiep ten, meetpunt- en maaiveldh oogten, coördinat en enz.
Administ ratieve gegevens
In dit bestand zijn diverse aanvullen de gegevens opgeslage n zoals:
provincie - en gemeenten aam, extra registrati enummer s, beherende en
waarnemen de instantie , status van meetpunt enz.
Geohydro logische gegevens
Per waarnemi ngslokatie wordt in dit bestand een overzicht van de
geohydrol ogische opbouw ter plaatse opgeslage n. Bijvoorbe eld geohydrologi sche gebiedsna am, watervoer end pakketcod e, geologisc he
Formatien aam enz.
Onderbaud sgegevens
In dit bestand zijn alle uitgevoer de onderhoud swerkzaam heden aan
waarnemi ngslokatie s vermeld.

2.

Het standaard gebruiker spakket
De gebruiker kan gebruik maken van het standaard selektie- , bewerkings- en presentat iepakket. Dit pakket heeft de volgende mogelijkheden .

2.1

2.2

~!~~~~~E~-~~!~~!!~~~~~!!i~~~~~~
- op putident ificatie of deel identific atie (kaartblad nummer)
- ruimtelij ke selektie (coördina ten/gebied snaam)
- geohydrol ogische selektie (watervoe rende pakketcod e)
- op diverse administr atieve gegevens (provincie -/gemeent enaam)
- waarnemi ngstijd (datum/pe riode)
- combinati es

Standaard bewerking smogelijk heden

=-minimüm-mäximüm-8röndwätërstand

gemiddeld e hoogste grondwat erstand, gemiddeld e laagste grondwate rstand
- rekenkund ig gemiddeld e met standaard afwijking
- seizoensg emiddelde
- glijdend gemiddeld e

2.3

______
_________kheden
_________iemogelij
=-täbëïïë
Standaardnpresentat
-

tijdreeks
puntenka art
contourka art
kopie bestand
frequenti e tabellen
catalogie
3-d overzicht en

BIJLAGE IV
ORGANISATIESCHEMA VOOR DE GEOHYDROCHEMISCHE GEGEVENS
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BIJLAGE V
OLGA-CHEMIE
Inleiding
Provincies meten de chemische samenstelling van het grondwater om een
relatie te kunnen leggen tussen het grondgebruik en deze samenstelling. De
bevindingen worden waar mogelijk vertaald naar het te voeren bodembeschermingsbeleid. Een afgeleide doelstelling is het vastleggen van de
"basiskwaliteit" van het grondwater. Daarnaast worden de gegevens omtrent
de samenstelling van het grondwater samen met kwantitatieve aspecten
gebruikt om te komen tot een beter inzicht in het geohydrologische systeem
onder andere gericht op de planvorming.
De Dienst Grondwaterverkenning TNO gebruikt metingen van . de chemische
samenstelling van het water voor velerlei doeleinden. Op de eerste plaats
ten behoeve van diverse onderzoeksopdrachten zoals de landelijke grondwaterkartering en op de tweede plaats voor een juiste interpretatie van
geohydrologische systemen.
Beschrijving van de werkzaamheden
De uit te voeren werkzaamheden zijn te omschrijven als:
het invoeren, verwerken en beheren van analysegegevens aangaande de
samenstelling van het grondwater, tezamen met alle relevante aanvullende
gegevens in een geautomatiseerde databank van de DGV-TNO
- het gebruik door de Provincie van de standaardselektie, bewerkings- en
presentatiefaciliteiten behorende bij de databank met geohydrochemische
gegevens van de Dienst Grondwaterverkenning TNO (DGV-TNO).

Data-entry
a)- data=entry (in een tijdelijk bestand) van door de Provincie te leveren
analysesta ten. Deze analysestaten worden geleverd in overleg met
het aantal, de lay-out en soort gegevens alsmede de codering en grootheden.
De data-entry wordt ter voorkoming van fouten "dubbel" ingevoerd;
b) data-entry van wijzigingen in relevante algemene gegevens (technische,
administratieve, onderhouds- en geohydrologische gegevens) op door de
Provincie aan te leveren data-entry documenten.
Kwaliteitscontrole nieuwe data
ëontroÏe-op niëuwe-data middëls geautomatiseerde controles te weten:
- geen alphanumerieke waarden op posities waar numerieke waarden worden
verwacht en omgekeerd;
- aantal posities juist ingevuld, geen dubbele gegevens, de juiste symbolen
ingevoerd enz.;
- consistentie in de algemene gegevens;
- het berekenen van controle parameters:
* ionenbalans
* quotiënt elektrisch geleidingsvermogen/gemeten elektrische geleidingsvermogen
* detectie extreme waarden
* detectie niet-natuurlijke ionen-combinaties en watertypen
Mutaties en correcties en definitieve invoer
Äan -dë 'hand- van -dë resuïtäten- van -dë 'bovenstaande kwaliteitscontroles
worden fouten en bijzonderheden geconstateerd. Tot correctie wordt overgegaan, na ruggespraak met de Provincie, pas daarna worden de gegevens in
het definitieve bestand ingevoerd.
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BIJLAGE V

Bestandsb eheer en onderhoud
Dit -houdt-in -de- eerste- p-laats in, het beheren, onderhoud en, aanvullen ,
wijzigen, controler en en beveilige n van de gegevens in de databank.
Hierbij is ook begrepen het verwerken (aanvulle n, aanpassen , controler en)
van de algemene gegevens. Op de tweede plaats is bij deze activitei t het
onderhoud en beheer van de software behorend bij de databank begrepen. Dit
houdt met name in wijziging en en kleine uitbreidin gen van de facilitei ten
van de databank.
Algemene gegevens
1.

Lokatie-g egevens (algemeen , niet specifiek chemisch)
- lokatie-nu mmer
- coördinat en
- maaiveldh oogte
- diepte bovenkant filters c.q. bemonste ringadiep te
- diepte onderkant filter
geohydrol ogische omgeving (b.v. geohydrol ogische gebiedena am en no.
watervoer end pakket

2.

Gegevens betreffen de de monsterna me en analyse
- datum monsterna me
- methode van monsterna me
- monsterbe handeling
- datum analyse
- laboratori um
- opmerking en/bijzond erheden

Chemische gegevens
1.

Somparam eters
- elektrisc h geleidings vermogen (veld)
- elektrisc h geleidings vermogen (laborator ium)
- redox-po tentiaal (veld)
- temperatu ur
- kleur
- droogrest
- troebelhe id
- hardheid

2.

Hoofdcom ponenten
- natrium
- kalium
- calcium
- magnesium
- chloride
- bicarbona at/carbon aat
- sulfaat
- (nitraat)
- pH
- kiezelzuu r

3.

Nevencom ponenten
- ijzer
- mangaan

- 3 -

4.

Nutrienten (stikstof en fosfor)
- (nitraat)
- nitriet
- ammonium
- org.geb.amm onium
- ortho-fosfa at
- poly-fosfaa t

5.

Organische som parameters
- KMn04-verb ruik
- COD
- BOD
- TOC
- EOCL

6.

Gassen
- kooldioxide
- zuurstof
- waterstofsu lfide
- methaan

7.

Bijzondere componenten
- fluor
- bromide
- aluminium

8.

Organische componenten

BIJLAGE V

Gebruikersp akket
Selektie mogelijkhed en:
- selektie op identificati ecode van een analyse of een deel van identificatie (kaartblad)
selektie op filterdiept e
ruimtelijke selektie (coördinate n en/of gebiedsnaam en andere informatie omtrent de ligging van een observatiep unt)
geohydrolog ische selektie (watervoeren d pakket, geologische gebieds·
naam)
periode)
of
(datum
tijd
de
selektie in
- selektie op specifieke chemische parameters
- combinaties
Bewerkingsm ogelijkheden :
- omrekeninga mogelijkhed en naar molen, equivalente n en procenten
- rekenkundig gemiddelde met standaardaf wijking
- detectie minimum en maximum waarden
Presentatiem ogelijkhede n:
- tabellen
grafiek met maximaal vier variabelen
- histogramme n
- puntenkaart en
- contourkaar ten
- diagrammen
* Piper
* Staaf
vlinder
* Van Winduro
* Vasak

*

