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Inhoud

De Afvalwaterprognose viewer



De Afvalwaterprognose viewer

- Wat en Waarom een Afvalwaterprognose viewer?

- Voor wie is Afvalwaterprognose viewer?

- Hoe werkt de Afvalwaterprognose viewer?

o uitgangspunten

o achter de schermen

o live demo van de viewer

o hoe jullie kunnen inlogen

- Maar eerst wie is het ontwikkelteam van de viewer?



Wie zijn wij?
Begeleidingscommissie

Sleutel personen



Wat…

GIS viewer met landelijke data van de CoP en de 
afvalwaterketen in Nederland

…en waarom
De CoP heeft veel data maar…. nog veel zit in ‘de digitale la’ 

van projecten en tools..

Plaats om data centraal en actueel te delen

Inzicht functioneren afvalwaterketen vergroten

Waterschappen stimuleren de datamodellen en de digitale 
infrastructuur te gebruiken

Opstap naar tooling



Voor wie is Afvalwaterprognose viewer?

o De Community of Practice

o De waterschappen en gemeenten

o De wel- en niet- GIS-er



Uitgangpunten bij ontwikkeling

o Viewer is aanvullend en geen vervanging! 

Waterschappen behouden autonomie

o Gebruik van datamodellen (DAMO-Awk / GWSW)

en digitale infrastructuur (GKW, GWSW-server en PDOK)

o Zoveel mogelijk landelijke data

o Open platform (OGC)



Achter de 
schermen

Gemeente/ 
ZZP QGIS

Waterschap 
ArcGIS

Waterschap
GeoWeb

Gemeenten

Downloads (OGC):
• GeoPackage (GIS)
• WFS/WMS (GIS)
• XLSX (Excel)

CoP
StoryMap

CBS data

Primos/
CBS Groei.

Discp. RV
-water

Z-Info

DAMO
-Awk

Riolering 
data

GWSW
-server

GKW

GeoServer OGC
(Open Geospatial Consortium)

Aanvullend en gebruik bestaande infrastructuur ! 



Live demo viewer?

MapGallery Afvalwaterprognoses

Startscherm met thema's

https://waterketeninbeeld.geoatlas.nl/app/maps
















































Toegang tot de viewer

Ons voornemen is, open tenzij…

In de fase van (door)ontwikkeling inlogaccount..

Wil je toegang? Mail naar:

m.lamers@hetwaterschapshuis.nl

mailto:m.lamers@hetwaterschapshuis.nl


www.stowa.nl/afvalwaterprognoses

http://www.stowa.nl/afvalwaterprognoses
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