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Inhoud

GWSW, kom maar op ermee!

1. Introductie (wat is GWSW?)
2. Waarom GWSW?
3. Voorbeeld: rioolgebieden WSVV
4. Voorbeeld: dataportaal (Woudenberg/UH)
5. Aangesloten op GWSW en zichtbaar op PDOK
6. Wat biedt het Platform/waterschap?
7. Tip: Volg de masterclass



Introductie (wat is GWSW?)

q Een woordenboek bevat ...
q Ontologie (zelfde datataal)
q Hoe beschrijf je een put, leiding of gemaal 

(diverse onderdelen)?
q Modules (basis MdsPlan, Hydx, etc.)

q Meer info: 
q Kennisbank Stedelijk Water

q GSWS-website (https://data.gwsw.nl/)



Introductie (impressie datastructuur)

q GWSW bevat:
Soorten à Concepten à Kenmerken

q Soortenboom met onderscheidende 
kenmerken (zwart, rood, groen)

q Concepten hebben kenmerken

q Concepten hebben onderdelen
& zijn onderdeel van

q Principe Linked Data, etc.



Waarom GWSW? (vb-toepassingen)

Hydraulische berekeningen
q SSW-/BRP-analyse: sneller, eenvoudiger, eenduidiger à systeeminzicht

Verhard oppervlak / afkoppelen
q Snel inzicht afvoerend oppervlak à BGT-inloopmodel-/tool 

q Afkoppelkansen- en beheer kaart

Rioolvreemd water
q Bemalings-/rioleringsgebieden

à automatische productie polygonen

Samenwerken bij calamiteiten
q Stelseltype(n)

q Afstromingsgebieden (polygonen) / afvoerrelaties (blokkenschema’s)

q Lozingspunten voor afval-/hemelwater (overstorten)

Stip op horizon: prognoses, waterbalansen, veld-apps / dashboards



Waarom GWSW? (werkproces)

Procesvoordelen:
q Gedeeld eenduidig beeld voor alle ketenpartners (gemeenten-waterschap)

q Gegevens (ook) zichtbaar voor buitendienst (veld-apps)

q Data voor inspectiebedrijven (en teruglevering)

q Eenvoudige uitwisseling van gegevens bijv. bij:
q ontwerp en dimensionering door verschillende externen

q met andere (telemetrie/hoofdpost) systemen

q ...

Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW): 

q Gelijk speelveld bij aanbesteding

(ingangscontrole gegevens & modelopbouw vaak grootste risico)

q Actueel rioleringsmodel voor hydraulische berekeningen

Overall:

Minder (personeel) kwetsbaar!
q Kennis digitaal (niet alleen in hoofden)

q Minder persoons- en organisatie-
afhankelijk

Voorwaarde(nscheppend) voor 
geg.uitwisseling & samenwerking

Krapte arbeidsmarkt?!



Voorbeeld: rioolgebieden WSVV



Voorbeeld: (gezamenlijk) dataportaal (PDOK)

Voorbeeld Woudenberg / 
Utrechtse Heuvelrug



Op GWSW-server:
11

- Amersfoort
- Baarn
- Barneveld +PDOK
- Bunschoten
- Rhenen
- Scherpenzeel +PDOK
- Soest
- Veenendaal
- Woudenberg +PDOK
- Utr. Heuvelrug +PDOK
- Eemnes

Aangesloten gemeenten op GWSW server

Nog niet:
7

- Ede
- Leusden
- Nijkerk
- Renkum
- Renswoude
- Wageningen
- Waterschap



q Personele krapte / capaciteit
q Vertrek collega’s (capaciteit + kennis)
q Te druk / waan van de dag
q Technisch ingewikkeld?
q Collega’s van ICT werken niet mee?
q Beheerpakket kan niet uitleveren?
q ...?

Waarom lukt het nog niet? 



q Aanmelden op GWSW-server (via Rioned)

q Nulmeting (module plan > hydx)
q Waarde groot / klein

q Te veel/weinig kenmerken
q Te veel/weinig onderdelen

q Naam object type

q Etc.

q Data op orde brengen
(eenmalige investering)

q Data publiceren op GWSW-server
(en evt. PDOK)

Welke stappen doorlopen om GWSW proof te zijn?



Tip: Deelname aan Masterclass
(is gratis!)

Tip: Wil je starten of verdiepen? Volg dan de masterclass

Ik wil aan de slag:
ü Vraag een gemeente op GWSW-server naar ervaring
ü Vraag Wolter, Jan en/of Maarten
ü Raadpleeg een externe adviseur

Wat doet Platform / waterschap?
ü Advisering op locatie
ü Geld beschikbaar voor inzet adviseur
ü Eventuele andere ondersteuning bespreekbaar



Vragen, suggesties, opmerkingen?

GWSW:
Gestandaardiseerd
Waardevoller
Slimmer/sneller
Werken

Bedankt voor de aandacht
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