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Beste genodigden, 

Graag nodigen we jullie uit voor een bijeenkomst van de 

Communicty of Practice Afvalwaterprognoses op 20 mei 2019 

in Amersfoort. Afvalwaterprognoses zijn van belang voor de 

planning van zuivering- en transportcapaciteit, het 

operationeel beheer en voor inzicht in emissies, omvang 

discrepantie en oorzaken van overlast.  

Na een landelijke kennisdag in november 2018 bleek er 

behoefte om verbeteringen samen vorm te geven. Er is 

gestart met een Community of Practice (CoP) om van elkaar 

te leren en kansen & hobbels verder te brengen. We starten 

20 mei door twee onderwerpen centraal te zetten:  

• Een gebruikers werksessie GeoDyn waarbij je zelf aan de knoppen gaat zitten en 

berekeningen maakt met de GeoDyn een Toolbox (applicatie) in ArcGIS.  

• En een verdieping op de beschikbaarheid en kwaliteit van data voor afvalwaterprognoses. 

Met sprekers die vertellen over de landelijk dekkende uitbreidingsgebieden kaart (Rigo) en 

een spreker over landelijk dekkende drinkwaterverbruik data (CBS). 

Je bent van harte welkom op 20 mei tijdens de CoP-bijeenkomst afvalwaterprognoses. Het is een 

verdiepende bijeenkomst waarin vakmensen van elkaar leren. Er is ruimte voor vragen, toelichting, 

uiteraard gelegenheid om met vakgenoten bij te praten en er wordt een update gegeven van diverse 

ontwikkelingen rond afvalwaterprognoses.  

De bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers die afvalwaterprognoses opstellen en betrokkenen bij 

de informatievoorziening in de afvalwaterketen. Dus voor vakmensen actief met 

afvalwaterprognoses en collega’s met GIS achtergrond bij alle waterschappen. Heb je vakgenoten die 

ook belangstelling hebben, graag aanmelden via stowa@stowa.nl ovv 20 mei 2019  

We rekenen op iedereen die via de datumprikker heeft aangegeven te kunnen, aanmelden is niet 

nodig. Ben je verhinderd ontvangen we graag een bericht van afmelding. 

Hartelijke groet namens de COP-kerngroep, 

 
Mark Lamers (m.lamers@hhnk.nl) 
Maarten Claassen (claassen@stowa.nl)  
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Programma   

Datum en tijd:  Maandag 20 mei 10:00 – 16:00 

Locatie:  Het Waterschapshuis, Stationsplein 89, 3de etage, 3818 LE Amersfoort: ruimte 3.05 

09:30  – Inloop 

10:00  – Welkom en kennismaken 

10:30 – Werksessie "onder de motorkap bij GeoDyn" 

12:30  – Lunch, netwerken en inventariseren 

13:30  – Beschikbaarheid en kwaliteit van data voor afvalwaterprognoses 

15:30  – Het vervolg van COP en meer 

16:00  – Afsluiting 

Ter voorbereiding: 

➢ Voor het testen van GeoDyn is het gewenst dat er per waterschap zeker 1 eigen laptop is waarin 

op de werkomgeving ArcGIS draait. De testdata en de toolbox moeten (vooraf) lokaal op de 

werkplek worden geïnstalleerd. 

➢ Het is goed om per waterschap ook iemand met ArcGIS ervaring mee te nemen. 

➢ Wij zorgen voor extra internet tijdens de dag. Mocht dat niet voldoende zijn dan kunnen 

persoonlijke hotspots mogelijk uitkomst bieden.  

➢ De bijeenkomst bestaat uit twee delen. Iedereen is welkom de hele dag bij te wonen. Je kan er 

ook voor kiezen alleen de ochtend of alleen de middag bij te wonen.  

➢ Een week voorafgaand aan bij de bijeenkomst ontvangen de deelnemers nog een update van het 

programma. 

 

Toelichting programma: 

9:30 – 10:00 Inloop 

10:00 – 10:30 Welkom, introductie COP-bijeenkomst, kennismaken en verwachtingen delen 

10:30 – 12:30  Werksessie "onder de motorkap bij GeoDyn" 

- GeoDyn staat voor Geografisch Dynamisch Prognose systeem. HHNK gebruikt deze applicatie 

welke beschikbaar is voor andere waterschappen. Mark Lamers verzorgt samen met collega’s 

van HHNK een gebruikerssessie om kennis te maken met het systeem. Specifiek met GeoDyn 

in ArcGIS. Naast waterschappers die afvalwaterprognoses maken is het aan te bevelen een 

collega met ArcGIS kennis mee te nemen. We gaan brondata ontsluiten en bekijken. We 

leggen uit wat de applicatie doet en maken zelf een berekening. Vervolgens kijken we naar 

het eindresultaat. En tegelijkertijd met elkaar te bespreken wat de leerpunten zijn die het 

gebruik van dit en andere systemen oplevert. 

- Hiermee kun je mogelijk direct een vertaling maken naar je eigen organisatie. Daarnaast kan 

het zijn dan we vanuit de COP hier vervolgacties aan kunnen verbinden. Na een korte 

instructie ga je aan de hand van een casus zelf achter de knoppen. Daarmee ervaren we wat 

goed werkt of beter kan.  Welke data en systemen zijn nodig en beschikbaar. Naast de 

ervaring bespreken we of de kansen of hobbels verdere uitwerking behoeven. 

12:30 – 13:30 Lunch, netwerken en inventariseren 



 

 

 

13:30 – 15:30 Beschikbaarheid en kwaliteit van data voor afvalwaterprognoses 

- Uit de enquête van Het Waterschapshuis, de Themadag Afvalwaterprognoses en de CoP-

bijeenkomst op 31 januari2019 volgen duidelijk de behoefte aan verbeterde beschikbaarheid 

en kwaliteit van brondata. Alle brondata voor afvalwaterprognoses volledig en betrouwbaar 

krijgen, is niet haalbaar en niet nodig. Van belang is inzicht in hoe onzekerheid en 

onvolledigheid van de brondata doorwerken in de uitkomsten. Dit kan afhankelijk zijn van 

het doel waarmee de afvalwaterprognose wordt opgesteld. Met diverse sprekers en 

interactie leggen we de basis voor verdere actie. (sprekers onder voorbehoud) 

o Introductie – Kees Broks 

o Gegevens over uitbreidingsgebieden – Hans van der Reijden, RIGO 

o PlanCAP – Jorik Chen, Waternet 

o Drinkwaterverbruik – Kees Baas, CBS  

o In gesprek over de inzichten en benodigde actie voor verbetering 

15:30 – 16:00 Het vervolg van COP en meer. 

16:00 –16.30  Afsluiting & borrel 

 

 


