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Inleiding

1.1

Aanleiding
Rijkswaterstaat en de waterschappen faciliteren 24/7 burgers en bedrijfsleven door water te
bergen, af te voeren en aan te voeren. Zo zorgen we voor voldoende en schoon water. Het
is een hele kunst om alle gebruikers tevreden te stellen en het waterbeheer efficiënt uit te
voeren; ook in tijd van droogte of wateroverlast. Wij worden hierdoor geholpen door onze
eigen data en data van de kennisinstellingen, zoals KNMI en CBS.
Door klimaatverandering wordt de opgave steeds groter. De huidige tijd geeft aan de
andere kant de mogelijkheid om steeds meer data te generen en die data te gebruiken om
het waterbeheer nog beter te optimaliseren. In het afvoergebied van het Noorzeekanaal en
Amsterdam-Rijnkanaal willen we ons laten verrassen door de kennis en kunde die er in
Nederland en elders is om ons waterbeheer nog beter te uit te voeren.
Daarom hebben Rijkswaterstaat, de vier waterschappen, KNMI, CBS, de Unie van
Waterschappen en Nelen & Schuurmans een Data Challenge georganiseerd en hiervoor
veel data bij elkaar gebracht.

1.2

Doel
Met de Data Challenge willen we het inzicht van RWS en waterschappen vergroten op het
gebied van:
›
›

inzetbaarheid/sturing op water tijdens perioden van (extreme) droogte en hoogwater;
het efficiënter maken van het watersysteem tijdens normale omstandigheden.

Daarmee willen we data-innovatie binnen waterbeheer meer op de kaart zetten, zowel in
politieke, bestuurlijke als maatschappelijke zin. Kortom:

‘Hoe haal je het meeste rendement uit een m3 water op maatschappelijke, ecologische
en/of economische gronden?’
In het voorliggende rapport wordt beschreven welke data we hebben en hoe je ze kunt
verkrijgen.

1.3

Leeswijzer
Per organisatie is in dit rapport een hoofdstuk gewijd. Deze hoofdstukken zijn vervolgens
opgesplitst in paragrafen met diverse databronnen. Per paragraaf wordt veelal de context
gegeven van de data, een aantal data uitgelicht en waar/hoe deze data beschikbaar is.
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Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
en beheert het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal, inclusief de waterstaatkundige
objecten, zoals gemalen en sluizen. Rijkswaterstaat voert water af via een spuisluis en
gemaal bij IJmuiden, laat water in en uit via spuisluizen (inclusief vismigratie) bij
Schellingwoude, en laat water in bij de Prinses Irenesluizen bij Wijk bij Duurstede en de
Prinses Beatrixsluizen bij Nieuwegein. Bij al deze plaatsen worden ook schepen geschut.

2.1

Achtergronddocumenten
In de map ‘Achtergrond documenten’ zitten een aantal documenten die het beheer van het
Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal vastleggen of achtergrond kennis geven:
-

-

-

2.2

Peilbesluit (inclusief toelichting); legt de marges van het peil vast.
Waterakkoord NZK/ARK 2013; legt de afspraken met de waterschappen vast.
Noordzeekanaal in cijfers 2004; bevat veel cijfers (tabellen, grafieken en kaartjes)
van objecten en het watersysteem.
Watersysteemrapportage Noordzeekanaal 2013; geeft een actueel beeld van het
watersysteem Noordzeekanaal inclusief het IJ, Zijkanalen en Buitenhaven, waarbij
wordt nagegaan in hoeverre wordt voldaan aan de functies uit het Beheer en
Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 (BPRW; Rijkswaterstaat, 2009).
Rapportage meetpunten waterkwantiteitsbeheer NZK-ARK; dit rapport geeft een
beschrijving van de diverse meetpunten uit de verschillende meetnetten, inclusief
een kaartje met de ligging. Het is geen actueel rapport, maar waarschijnlijk wel
bruikbaar.
DNHWSA20009046; is een pdf met een kaart waarop alle balansposten
(gemalen, sluizen, etc.) van het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal, die aanen/of afvoeren, staan.

De meetnetten
Om dit beheer uit te voeren hebben we een aantal meetnetten en informatiebronnen:
-

-

-

Het MWTL-programma; MWTL staat voor ‘Monitoring van de Waterstaatkundige
Toestand van het Land’. Hierin worden morfologische (diepte), fysische
(waterstanden, debieten), chemisch (nutriënten en giftige stoffen) en biologische
parameters gemeten. De fysische parameters worden real-time gemeten in het
Landelijk Meetnet Water (LMW). Voorheen werd het LMW anders genoemd;
MSW. Deze data hebben een hoge meetfrequentie en worden vaak per 10
minuten weergegeven. De overige parameters worden één tot 12 keer per jaar
gemeten.
Het SCADA-systeem; dit meetsysteem is gekoppeld aan de gemalen en sluizen en
is bedoeld om deze objecten te kunnen bedienen. Het bevat bijvoorbeeld
informatie over waterstanden, opvoerhoogte van het gemaal, debieten van het
gemaal en spuisluizen. Het zijn real-time gegevens, die worden gelogd. De
gegevens zijn echter niet gevalideerd en de logging is niet 100%.
Projectmetingen; soms worden projecten uitgevoerd, waarin metingen plaats
vinden. Dat is het geval voor gedetailleerde zout- en temperatuurmetingen,
waarin deze parameters om de twee kilometer op verschillende dieptes zijn
gemeten. Er zijn diverse meettochten geweest tussen 1993 en 2001. Dit geeft een
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-

-

2.3

gedetailleerd beeld van de temperatuur- en chloride-verdeling in het
Noordeekanaal.
Waterbalans; De waterbalans van het Noordzeekanaal/Amsterdam-Rijnkanaal is
bepaald door alle balansposten te kwantificeren (op dag basis). Dit is gedaan voor
de periode 1998 t/m 2007. Van de balansposten (veelal gemalen) is een kaart
gemaakt; zie het bestand DNHWSA2009046_WaterAkkoord10.pdf in de map
Achtergrond documenten.
Inwinning door KNMI; RWS krijgt neerslag gegevens van diverse meetstations en
gegevens over gewasverdamping van het KNMI.

De databronnen
De gegevens worden in diverse systemen – met verschillende doelstellingen en
doelgroepen - gebruikt en daardoor meerdere keren opgeslagen. De deelnemers van de
Data Challenge Slim Watermanagement moeten dan ook scherp zijn dat ze dezelfde data
niet meerdere keren gebruiken! Hieronder worden de verschillende databronnen, die voor
deze challenge beschikbaar gesteld worden toegelicht.

2.4

Webservice MWTL
De gegevens van MWTL zijn te vinden via een webservice. Voor een beschrijving van deze
webservice zie https://www.rijkswaterstaat.nl/rws/opendata/DistributielaagWebservicesSUM-2v7.pdf.
Het is een nieuw systeem (sinds november 2016) en de data worden momenteel nog
steeds geladen. De fysische metingen en de meeste chemische metingen zitten in de
webservice. Morfologie en biologie ontbreken nog.

2.5

Waterinfo-portal
De data van de bovengenoemde webservice worden ook getoond in een internet-portal;
http://waterinfo.rws.nl. In dit portal kunnen kaarten met meetpunten worden getoond.
Door op een meetpunt te klikken worden de waarden door middel van een grafiek weer
gegeven. Er zijn kaarten voor ‘publiek’ en nog meer kaarten voor ‘experts’. Door op
‘Download meer data’ te klikken kan relatief makkelijk een CSV-bestand worden
verkregen. Let op; het kan 24 uur duren voordat deze data dan beschikbaar is. Vanwege de
mogelijkheid tot download van grote hoeveelheden data worden deze verzoeken
ingepland. De downloadfunctie levert meer parameters dan de kaarten laten zien.

2.6

Waterbase-portal
Het Waterinfo-portal vervangt het Waterbase-portal. Zie http://live.waterbase.nl. Dit
portal bevat op dit moment meer parameters (vooral chemische stoffen), maar is minder
gebruiksvriendelijk en er zit ook geen webservice achter. Wij denken dat de webservice en
Waterinfo beter bruikbaar zijn voor de Data Challenge, mede omdat Waterbase
uitgefaseerd gaat worden.

2.7

Aquadata
Aquadata bevat gegevens met betrekking tot het operationeel kwantiteitsbeheer van het
Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal. Aquadata bevat gegevens uit verschillende
databronnen (de RWS-interne database DONAR, gelogde gegevens uit MFPS [dat zijn
LMW-metingen], SCADA, KNMI, de waterbalans en de projectgegevens met
zoutmetingen). Let op; dezelfde data komen dus soms meerdere keren voor. In zijn
algemeenheid komen de data (zoals waterstanden) uit MFPS/LMW ook in DONAR te
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staan en staan ook in de webservice/Waterinfo/Waterbase. Gegevens van het KNMI zijn
ook op de site van het KNMI te vinden (zie hoofdstuk KNMI). Data uit SCADA (met
uitzondering van 2016) de waterbalans én de projectmetingen voor zout en temperatuur
komen niet dubbel voor en staan uniek in Aquadata. De database Aquadata is helaas niet
volledig voor alle jaren. Een overzicht van wat in Aquadata zit (parameters, locaties en
jaren) staat op de diverse tabbladen van de Excel-file ‘Aquadata NZK Overzicht’.
De data zijn niet online verkrijgbaar, maar worden op schijf geleverd aan de deelnemers
van de Data Challenge.
2.7.1

Microsoft SQL Server
Aquadata maakt gebruik van MS SQL2008R2.
Om de database te ‘restoren’ heb je de volgende Microsoft tool nodig:

2.7.2

›

Installeer MS SQL SQL2014 Express of nieuwer, aangezien MS SQL2008R2 niet meer
beschikbaar is bij Microsoft, met de volgende link https://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=42299

›

Download ‘Express with Tools (SQLEXPRWT_Architecture_Language.exe)’ (dit is de
database engine + Management Studio)

›

Met de management Studio kan het backup bestand gerestored worden naar een
werkbare database.

›

Een handige handleiding is te vinden op:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/ff660051(v=ws.10).aspx

QGIS
Via QGIS kan de Microsoft SQL Server benaderd worden.
Voor meer informatie over het leggen van een connectie zie deze website:
http://gis.stackexchange.com/questions/92529/mssql-connection-settings-for-qgis

2.8

Datadump SCADA 2016
Van (een selectie van) de gegevens uit het SCADA-systeem is voor het jaar 2016 een
datadump gemaakt. Deze datadump is niet online beschikbaar, maar wordt op schijf
beschikbaar gesteld.
De data zijn meestal op 10-minuten basis, soms op seconde-basis. Voor welke parameters
dit is gedaan staat in het tabblad ‘SCADA’ in de Excel-file ‘Aquadata NZK Overzicht’. Per
parameter per dag wordt is een CSV-file aangemaakt. Regelmatig is de datadump niet
compleet.

2.9

Geografische informatie
›

›

TOP10NL is een digitaal objectgericht topografisch bestand wat ten grondslag ligt
aan de topografische kaartseries 1:10.000 en 1:25.000 en wat veelvuldig in diverse
GIS- en CAD-systemen wordt gebruikt voor ondergrond, analyse-, en beheers- en
planningsactiviteiten. Hierin staan onder andere de dimensies van watergangen.
Online beschikbaar via GEODATA.BPEv_waterdeel
https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-services/overzicht-urls
Vaarweg Informatie Nederland (VIN); Geografische bestanden met
bevaarbaarheidsinformatie binnen Nederland. Vaarweg of deel van de vaarweg of
haven, waaraan een bepaalde bevaarbaarheidsklasse is toegekend (Classificatie van
vaarwegen aan de hand van de internationale klasse indeling 1992). Online
beschikbaar via https://www.pdok.nl/nl/producten/pdok-services/overzicht-urls. De
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›
›

›

›

ligging van de kunstwerken (bijvoorbeeld sluizen) staan op schijf in de map ‘Ligging
kunstwerken – VIN.
Overige waterstaatkundige objecten; de overige objecten/kunstwerken (zoals
gemalen) zijn op schijf geleverd in de map ‘Ligging kunstwerken – kerngis’.
Deelstroomgebieden; de indeling in deelstroomgebieden is vastgelegd in GISbestanden. Bestand met de Kaderrichtlijn Water waterlichamen (grond én
oppervlaktewater) en de stroomgebieddistricten. Grondwaterlichaam: een
afzonderlijke grondwatermassa in een of meer watervoerende lagen
Oppervlaktewaterlichaam: een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke
omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een
deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater.
Stroomgebieddistrict: het gebied van land en zee, gevormd door een of meer aan
elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren, dat
overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water, artikel 3, lid 1, als de voornaamste eenheid
voor stroomgebiedbeheer is omschreven. In Nederland kennen we het
stroomgebieddistrict Rijn, Eems, Maas en Schelde. Zie de files in de map
‘Deelstroomgebieden’.
Ligging meetpunten: Bestand met de waterkwaliteitsmeetpunten en meetlocaties
(meetobjecten) zoals gerapporteerd in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW),
Landelijke Enquete Waterkwaliteit (LEW) en het Landelijk Meetnet Landbouw
beinvloed oppervlaktewater (MNLSO). Zie
http://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/
891ddc2d-8949-4a45-be96-c65b87c41f13
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een hoogtebestand vervaardigd door
middel van laseraltimetrie. Het AHN3 0,5 meter DTM (maaiveldraster), is bedoeld als
maaiveldbestand, waarbij alle punten geclassificeerd als "maaiveld" tot een 0,5 meter
raster zijn herbemonsterd op basis van een Squared IDW methode. Punten
geclassificeerd in een andere klasse (niet-maaiveld objecten als bomen, gebouwen,
bruggen, water en andere objecten) zijn niet gebruikt in de herbemonstering. Er zijn
geen verdere bewerkingen uitgevoerd. Meer informatie vindt u op www.ahn.nl. De
data staan in Lizard of op https://www.pdok.nl/nl/producten/pdokservices/overzicht-urls
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HDSR
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden regelt het lokale en regionale waterbeheer in
Midden-Nederland. Ons werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht
en een klein deel van Zuid-Holland. Wij zijn er voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater
en droge voeten.
Alle open data en handleidingen van HDSR zijn beschikbaar via deze link:
http://hdsr.maps.arcgis.com/apps/PublicGallery/index.html?appid=9ab9428b61114fdd89
1b3dd52eca099f&group=8120e25efc7246e488c5ba8e698b6d43

3.1

Webpublisher

3.1.1

Context van de data
Het betreft kaartlagen over waterkeringen, de legger oppervlaktewater, drainage
vergunningsplichtige gebieden, zuiveringen en rioleringen, beschermde wateren en de
beheergebiedsgrens.
De informatie is wel summier, het geeft vooral de ligging van de objecten weer. De
kaartlagen zijn te downloaden en kunnen dus voor eigen gebruik ingezet worden.
Over de actualiteit van de data in de webgispublisher wordt geen uitspraak gedaan, maar
het wordt niet actief periodiek bijgewerkt en is dus behoorlijk statisch.

3.1.2

3.1.3

Uitgelichte data
›

Waterkeringen

›

Legger oppervlaktewater 2012

›

Zuivering en riolering

›

Peilbeheer

›

Beschermde wateren m.b.t. lozen

Beschikbaarheid
via GIS web viewer
Via deze GIS web viewer kunnen allerlei verschillende kaartlagen worden bekeken. De url is
http://hdsr.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=HDSR-Data-Deler. De data kan worden
gedownload door op een laag te klikken en vervolgens op download. De data kan worden
gedownload als shapefile, kml, gml2, gml3, csv en json.
via QGIS
De data uit de webgispublisher kan worden opgevraagd via een WFS laag in QGIS. De url
is http://maps.misc.waterschapservices.nl:80/hdsr/wfs.

3.2

HydroNET
HydroNET verzorgt de ontsluiting van de volgende gegevens van de waterschappen die
worden gebruikt het gezamenlijke informatiescherm ARK/NZK.
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3.2.1

Uitgelichte data
›
›

3.2.2

Waterstanden
Debieten

Beschikbaarheid
Via de API kan de data van HydroNET worden benaderd. De endnodes zijn te vinden via de
volgende url: http://digitaldelta-alpha-api.hydronet.com/.
Voor meer informatie zie de handleiding ‘Bigdata Challenge ontsluiting HydroNET Digitale
Delta D01.pdf’. Deze wordt digitaal aangeleverd via een USB stick of externe harde schijf.

3.2.3

Randvoorwaarden
Het informatiescherm en onderliggende infrastructuur zijn door HydroLogic opgezet en
ingericht voor professioneel gebruik door waterbeheerders bij de organisaties ARK/NZK.
Deelnemers aan de Bigdata Challenge mogen beschikbaar gestelde systemen voor ontsluiting van data niet overbelasten met grote of veel gelijktijdige verzoeken. Tevens mogen
hierop geen (poging tot) aanvullende toegang tot data worden gedaan die niet expliciet
beschikbaar wordt gesteld (inbraak) voor de Bigdata Challenge. Deelnemers dienen IP
adressen van waaruit verzoeken naar systemen worden gedaan vooraf bij de organisatie
bekend te maken.

3.3

Lizard

3.3.1

Context van de data
Lizard is een database waarin tijdreeksen, rasters en assets opgeslagen worden. Lizard is in
staat om al deze typen data te combineren en ruimtelijk weer te geven om zo tot nieuwe
inzichten te komen. Lizard bevat data van waterschappen en gemeenten in de regio
Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal, het KNMI, Rijkswaterstaat en het Dijk Data Service
Centrum (DDSC). Voor meer informatie, zie hoofdstuk 9.

3.3.2

Uitgelichte data
›

Waterstandsmetingen

Voor andere data in Lizard, zie de data bij HHNK, Waternet, KNMI en Nelen &
Schuurmans.
3.3.3

Beschikbaarheid
via GIS (viewer)
Via deze GIS web viewer kunnen allerlei verschillende kaartlagen worden bekeken. De url is
http://hdsr.lizard.net/. De tijdreeksen kunnen worden geëxporteerd via de exporteerknop
in de menu balk.
via API
Via de API kan de open data van HDSR worden benaderd. De endnodes zijn te vinden via
de volgende url: https://hdsr.lizard.net/api/v2/.
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HHNK
Elke dag werken wij aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast
en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Dit
doen wij in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier.

4.1

Webpublishers

4.1.1

Uitgelichte data
›
›
›

4.1.2

Waterkwaliteit per meetpunt en gebied
Neerslagsommen
Historische gegevens per gemaal

Beschikbaarheid
De gegevens zijn beschikbaar via verschillende URLs:
Waterkwaliteit per meetpunt
Waterkwaliteitsgegevens, onder meer bemesting, zouten, zuurstof, metalen PAKs,
macrofauna, macrofyten, fytoplankton, diatomeeën.
›
›
›

URL webviewer met downloadmogelijkheid: http://hnk-water.nl/ol/pm1.html
WMS en WFS service: http://hnk-water.nl/Uitleg/WmsWfs0
Download als csv of GeoJSON: http://hnk-water.nl/dl/

Waterkwaliteit per gebied
Waterkwaliteitsstatistieken per gebied. Variabelen o.m. chloride, sulfaat, totaal fosfor,
orthofosfaat, stikstof, nitraat, chorofyl, doorzicht, koper, zink, zwevend stof
›

URL webviewer met downloadmogelijkheid: http://hnk-water.nl/ol/pm2.html

Ecologie: verspreiding van soorten (flora, fauna, etc.)
Gegevens over macrofauna, diatomeeën, fytoplankton, zoöplankton, planten.
›

URL webviewer met mogelijkheid om als KML te downloaden: http://hnkwater.nl/verka/

Chlorideconcentraties
›
›

URL dataviewer met downloadmogelijkheid: http://hnk-water.nl/Vb/Vb (Per gebied
een zip-bestandje met de data te downloaden door op de grafiek te klikken)
URL webviewer met downloadmogelijkheid:
http://www.12tux.nl/gmb/dem1/hh/gmcl.html

Neerslagsommen
Download zip archieven met per gebied en per dag de neerslag.
›

URL: http://hnk-water.nl/ns/
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Historische gegevens per gemaal
›
›

4.2

Gegevens per gemaal downloaden door op de kaart op het gemaal te klikken:
http://hnk-water.nl/kwant/index.html
Gegevens in spreadsheets: http://hnk-water.nl/Main/Kwantiteit

HydroNET
HydroNET verzorgt de ontsluiting van de volgende gegevens van de waterschappen die
worden gebruikt voor het gezamenlijke informatiescherm ARK/NZK.

4.2.1

Uitgelichte data
›
›
›

4.2.2

Waterstanden
Debieten
Geleidendheid

Beschikbaarheid
Via de API kan de data van HydroNET worden benaderd. De endnodes zijn te vinden via de
volgende url: http://digitaldelta-alpha-api.hydronet.com/.
Voor meer informatie zie de handleiding “Bigdata Challenge ontsluiting HydroNET Digitale
Delta D01.pdf”. Deze wordt digitaal aangeleverd via een USB stick of externe harde schijf.

4.2.3

Randvoorwaarden
Het informatiescherm en onderliggende infrastructuur zijn door HydroLogic opgezet en
ingericht voor professioneel gebruik door waterbeheerders bij de organisaties ARK/NZK.
Deelnemers aan de Bigdata Challenge mogen beschikbaar gestelde systemen voor ontsluiting van data niet overbelasten met grote of veel gelijktijdige verzoeken. Tevens mogen
hierop geen (poging tot) aanvullende toegang tot data worden gedaan die niet expliciet
be-schikbaar wordt gesteld (inbraak) voor de Bigdata Challenge. Deelnemers dienen IP
adres-sen van waaruit verzoeken naar systemen worden gedaan vooraf bij de organisatie
bekend te maken.

4.3

Lizard

4.3.1

Context van de data
Lizard is een database waarin tijdreeksen, rasters en assets opgeslagen worden. Lizard is in
staat om al deze typen data te combineren en ruimtelijk weer te geven om zo tot nieuwe
inzichten te komen. Lizard bevat data van waterschappen en gemeenten in de regio
Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal, het KNMI, Rijkswaterstaat en het Dijk Data Service
Centrum (DDSC). Voor meer informatie, zie hoofdstuk 9.

4.3.2

Uitgelichte data
›
›
›

Tijdreeksen van waterkwanteitsgegevens bij kunstwerken
Overstortingen
Ecoscans
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4.3.3

Beschikbaarheid
via GIS (viewer)
Via deze GIS web viewer kunnen allerlei verschillende kaartlagen worden bekeken. De url is
http://hhnk.lizard.net/. De tijdreeksen kunnen worden geëxporteerd via de exporteerknop
in de menubalk.
via API
Via de API kan de open data van HDSR worden benaderd. De endnodes zijn te vinden via
de volgende url: https://hhnk.lizard.net/api/v2/.
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5

Rijnland
Hoogheemraadschap Rijnland regelt het lokale en regionale waterbeheer in WestNederland. Ons werkgebied bestaat uit een gedeelte van Zuid-Holland en Noord-Holland.

5.1

Webpublisher

5.1.1

Uitgelichte data
›
›
›
›
›
›

5.1.2

Baggeren
Meetpunten
Keringen
Waterkwaliteit
Waterpeilen
Verzilting en waterafvoer

Beschikbaarheid
Veel van de gegevens op de interactieve kaart zijn te downloaden door op een object op de
kaart te klikken en vervolgens op ‘download’. URLs:
›
›

5.2

http://rijnland.webgispublisher.nl/Choosemap.aspx
http://www.rijnland.net/actueel/water-en-weer

HydroNET
HydroNET verzorgt de ontsluiting van de volgende gegevens van de waterschappen die
worden gebruikt het gezamenlijke informatiescherm ARK/NZK.

5.2.1

Uitgelichte data
›
›
›
›

5.2.2

Waterstanden
Debieten
Chloride concentratie
Geleidendheid

Beschikbaarheid
Via de API kan de data van HydroNET worden benaderd. De endnodes zijn te vinden via de
volgende url: http://digitaldelta-rijnland-alpha-api.hydronet.com/
Voor meer informatie zie de handleiding ‘Bigdata Challenge ontsluiting HydroNET Digitale
Delta D01.pdf’. Deze wordt digitaal aangeleverd via een USB stick of externe harde schijf.

5.2.3

Randvoorwaarden
Het informatiescherm en onderliggende infrastructuur zijn door HydroLogic opgezet en
ingericht voor professioneel gebruik door waterbeheerders bij de organisaties ARK/NZK.
Deelnemers aan de Bigdata Challenge mogen beschikbaar gestelde systemen voor ontsluiting van data niet overbelasten met grote of veel gelijktijdige verzoeken. Tevens mogen
hierop geen (poging tot) aanvullende toegang tot data worden gedaan die niet expliciet
beschikbaar wordt gesteld (inbraak) voor de Bigdata Challenge. Deelnemers dienen IP
adressen van waaruit verzoeken naar systemen worden gedaan vooraf bij de organisatie
bekend te maken.
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6

Waternet
Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop in
en rondom Amsterdam.

6.1

Webpublisher

6.1.1

Context van de data
Het bestaat uit de huidige beheerregisters/leggers met daarin de ligging van objecten en
hun achterliggende data, zoals theoretische (berekende) hydraulische profielen bij de
primaire watergangen. Naast de primaire watergangen zijn hier onder andere
watervlakken, kunstwerken, waterkeringen en vaarwegen met hun minimale afmetingen
terug te vinden.

6.1.2

6.1.3

Uitgelichte data
›

Waterkeringen

›

Legger oppervlaktewater 2012

›

Zuivering en riolering

›

Peilbeheer

›

Beschermde wateren mbt lozen

Beschikbaarheid
via GIS web viewer
Via deze GIS web viewer kunnen allerlei verschillende kaartlagen worden bekeken. De url is
http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?featurecollection=https%3A%2F%2
Fmaps.waternet.nl%2Farcgis%2Frest%2Fservices%2FChallenge%2FChallenge%2FMapSe
rver%3Ff%3Djson%26option%3Dfootprints&supportsProjection=true&supportsJSONP=tr
ue. De data kan niet worden gedownload in deze viewer.
REST URL: https://maps.waternet.nl/arcgis/rest/services/Challenge/Challenge/MapServer
SOAP URL:
https://maps.waternet.nl/arcgis/services/Challenge/Challenge/MapServer?wsdl
via QGIS
Op GitHub is een plugin (2 jaar oud) beschikbaar om in QGIS een connectie te maken met
de ArcGIS Rest API (https://github.com/geometalab/ArcGISConnector-QGIS-Plugin). Op
deze wiki staat meer informatie over het gebruik van de plugin:
http://giswiki.hsr.ch/ArcGIS_REST_API_Connector_QGIS_Plugin

6.2

HydroNET
HydroNET verzorgt de ontsluiting van de volgende gegevens van de waterschappen die
worden gebruikt het gezamenlijke informatiescherm ARK/NZK.

6.2.1

Uitgelichte data
›
›

Waterstanden
Debieten
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6.2.2

Beschikbaarheid
Via de API kan de data van HydroNET worden benaderd. De endnodes zijn te vinden via de
volgende url: http://digitaldelta-alpha-api.hydronet.com/.
Voor meer informatie zie de handleiding ‘Bigdata Challenge ontsluiting HydroNET Digitale
Delta D01.pdf’. Deze wordt digitaal aangeleverd via een USB stick of externe harde schijf.

6.2.3

Randvoorwaarden
Het informatiescherm en onderliggende infrastructuur zijn door HydroLogic opgezet en
ingericht voor professioneel gebruik door waterbeheerders bij de organisaties ARK/NZK.
Deelnemers aan de Bigdata Challenge mogen beschikbaar gestelde systemen voor ontsluiting van data niet overbelasten met grote of veel gelijktijdige verzoeken. Tevens mogen
hierop geen (poging tot) aanvullende toegang tot data worden gedaan die niet expliciet
beschikbaar wordt gesteld (inbraak) voor de Bigdata Challenge. Deelnemers dienen IP
adressen van waaruit verzoeken naar systemen worden gedaan vooraf bij de organisatie
bekend te maken.

6.3

Lizard

6.3.1

Context van de data
Lizard is een database waarin tijdreeksen, rasters en assets opgeslagen worden. Lizard is in
staat om al deze typen data te combineren en ruimtelijk weer te geven om zo tot nieuwe
inzichten te komen. Lizard bevat data van waterschappen en gemeenten in de regio
Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal, het KNMI, Rijkswaterstaat en het Dijk Data Service
Centrum (DDSC). Voor meer informatie, zie hoofdstuk 9.

6.3.2

Uitgelichte data
›

Waterdiepte

›

Wegbegaanbaarheid

›

AHN3

›

Verschil van AHN3 en AHN2

Voor andere data in Lizard, zie de data bij HHNK, HDSR, KNMI en Nelen & Schuurmans.
6.3.3

Beschikbaarheid
via GIS (viewer)
Via deze GIS web viewer kunnen allerlei verschillende kaartlagen worden bekeken. De url is
http://waternet.lizard.net/. De tijdreeksen kunnen worden geëxporteerd via de
exporteerknop in de menu balk.
via API
Via de API kan alle beschikbare open data van HDSR worden gedownload. De endnodes
zijn te vinden via de volgende url: https://waternet.lizard.net/api/v2/.
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7

CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van betrouwbare en
samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving.

7.1

Statline

7.1.1

Context van de data
StatLine is de elektronische databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Alle cijfers
die het CBS publiceert, zijn opgenomen in deze databank en zijn gratis beschikbaar. De
structuur van StatLine bestaat uit tabellen die naar thema geordend zijn. Uit deze tabellen
kunt u selecties samenstellen, op het beeldscherm presenteren, afdrukken en downloaden
in diverse formaten. De StatLine tabellen zijn ondergebracht in 24 thema’s.
Een handleiding voor het werken met StatLine vindt u hier: https://www.cbs.nl//media/statline/documenten/handleiding-statline-54.pdf?la=nl-nl

7.1.2

Uitgelichte data
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/wijk-en-buurtstatistieken/
Voor de Data Challenge kunnen de kerncijfers waardevol zijn in combinatie met andere
datasets. Kerncijfers Wijken en Buurten bestrijken de thema’s zoals bevolking, wonen,
energie, bedrijven, voorzieningen, oppervlakte en bodemgebruik.
De cijfers zijn beschikbaar op gemeente-, wijk- en buurtniveau. De gemeenten zijn
onderverdeeld in wijken en buurten. Elke gemeente heeft minimaal één wijk en elke wijk is
weer opgebouwd uit minimaal één buurt.
De kerncijfers stellen gebruikers in staat om verschillende gebieden te vergelijken. Om de
vergelijkbaarheid te vergroten, zijn van de opgenomen kerncijfers vaak ook relatieve maten
berekend als percentages en cijfers per duizend inwoners.
Bij selectie van alle gemeenten, wijken en buurten tegelijk is downloaden van de cijfers
vanuit StatLine niet mogelijk. Daarom kan hier een Excelbestand met wijk- en buurtcijfers
per jaar worden gedownload. De toelichtingen geven een overzicht van de inhoud van de
StatLinetabel, voor welke peiljaren de verschillende variabelen beschikbaar zijn en de bij de
tabel behorende toelichtingen.

7.1.3

Beschikbaarheid
De data is beschikbaar via het webapplicatie: http://statline.cbs.nl/statweb/

7.2

Open Data CBS

7.2.1

Context van de data
Alle tabellen in StatLine zijn eveneens beschikbaar als open data in de vorm van datasets.
De data is inhoudelijk identiek aan de tabellen zoals die in StatLine zijn op te vragen en te
downloaden. Per dataset wordt een korte beschrijving gegeven en zijn de links opgenomen
naar de webservices waarmee de datasets kunnen worden gedownload. U kunt de dataset
ook bekijken via een link naar StatLine.
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De datasets worden ontsloten via het CBS dataportaal. Via dit portaal vindt u informatie
over alle beschikbare datasets. Het portaal heeft een zoekfunctie om de datasets te vinden.
Ook kunt u gebruik maken van een bladerfunctie per thema. Alle datasets zijn ook te
vinden via het dataportaal van de Nederlandse overheid.
Meer uitleg over het gebruik van de datasets is opgenomen in de ‘Disclaimer open data’.
Hierin staat onder andere dat de open data gratis zijn en dat bronvermelding verplicht is.
7.2.2

Beschikbaarheid
De data is beschikbaar via het open data portaal: http://opendata.cbs.nl/dataportaal/
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8

KNMI
Het KNMI is het nationale data- en kenniscentrum voor weer, klimaat en seismologie.

8.1

Dataportaal

8.1.1

Context van de data
De KNMI data voor Data Challenge 2017 beperkt zich tot informatie over Weer en Klimaat
(seismologische data en luchtkwaliteit data worden niet vermeld).
Het KNMI datacentrum (data.knmi.nl) geeft toegang tot de meeste data waaronder de
meest recente 10 minuten waarnemingen, historische reeksen, gegevens over
meteorologische meetstations, modelberekeningen en satellietproducten. Op KNMI
datacentrum kan gebruik worden gemaakt van zoekfilters op keyword, tijd en locatie om
data te vinden. In deze wiki zijn directe links opgenomen naar de beschikbare datasets:
Heb je vragen over Weer en/of Klimaat data? Stuur je vraag naar:datacentrum@knmi.nl

8.1.2

8.1.3

Uitgelichte data
›

Actuele waarnemingen en historische reeksen van neerslag, wind en tempratuur

›

Neerslagradar

›

Weermodellen HIRLAM en HARMONIE

›

Klimaatinformatie en klimaatscenario’s

›

Wolken en straling

›

Weather Observations Website

Beschikbaarheid
De data is beschikbaar via de speciaal voor de datachallenge ingerichte wiki van het KNMI
http://ec2-52-49-142-96.eu-west-1.compute.amazonaws.com/Data_Challenge_2017__KNMI_data
De meeste data is beschikbaar via data.knmi.nl.
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9

Nelen & Schuurmans
Nelen & Schuurmans adviseert over watervraagstukken in stedelijk en landelijk gebied. In
onze visie is waterbeheer nauw gerelateerd aan informatiebeheer. Daarom ontwikkelt
Nelen & Schuurmans informatieproducten die onze klanten een scherper inzicht geven in
hun watersysteem en hun waterbeheer efficiënter kunnen maken. Ons motto daarbij is:
“betere informatie leidt tot betere besluiten”. Voorbeelden van de informatieproducten die
we bij ons advieswerk gebruiken zijn 3Di, ControlNEXT en Lizard.

9.1

Lizard

9.1.1

Context van de data
Lizard is een database waarin tijdreeksen, rasters en assets opgeslagen worden. Lizard is in
staat om al deze typen data te combineren en ruimtelijk weer te geven om zo tot nieuwe
inzichten te komen. Lizard bevat data van waterschappen en gemeenten in de regio
Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal, het KNMI, Rijkswaterstaat en het Dijk Data Service
Centrum (DDSC).

9.1.2

Uitgelichte data
Voor de onderstaande uitgelichte data is een favouriet aangemaakt die is te vinden door op
de hyperlink te klikken.
›

Waterdiepte

›

Regen (nationale regenradar)

›

Landgebruik

›

Water (tijdreeksen en assets van waterschappen, gemeenten, KNMI, RWS en DDSC)
›

U kunt gebruik maken van de zoekfunctie om specifieke meetpunten of
locaties of kunstwerken op te zoeken

›

Hittestress

›

Bodem

›

Stroombanen

›

Wegbegaanbaarheid

›

AHN3

Voor andere data in Lizard, zie het dataoverzicht van Waternet, HHNK, HDSR, KNMI en
RWS, of:
https://waternet.lizard.net
https://hhnk.lizard.net
https://hdsr.lizard.net
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9.1.3

Beschikbaarheid
via GIS (viewer)
Lizard is te benaderen via een webbased informatieportaal https://demo.lizard.net. Het
portaal biedt handige functionliteiten die in een oogopslag meer inzicht geven in de
verschillende typen data. Een beknopte handleiding over deze functionaliteiten is hier te
vinden.
via API
Daarnaast kan de data in Lizard benaderd worden via een API (application programming
interface). Op basis van deze API kunnen derde partijen software ontwikkelen die gebruik
maakt van de data in Lizard of kan Lizard gekoppeld worden aan Excel, PowerBI of QGIS.
De documentatie over de API is te benaderen op https://demo.lizard.net/doc/.
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