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Aanleiding

Vraag voor borging gebiedskennis vanuit Waterschap Vechtstromen

Issues

• Kennis vloeit niet terug naar basisdata / moedermodel

• Kennis gefragmenteerd en niet eenvoudig toegankelijk

Wensen

• Tool en protocol voor borging gebiedskennis

• Inzet verplicht stellen in grondwater studies

Projectteam

• Linda van der Toorn (Waterschap Vechtstromen)

• Robert Broekhuis (Waterschap Vechtstromen)

• Wilbert Berendrecht (Berendrecht Consultancy)

• Sandra Schunselaar (Sweco)

• Koen van der Hauw (Sweco)



Borging gebiedskennis met Borgert

• Tool opgezet voor borging gebiedskennis

• Zowel tabelinvoer als koppeling met bestanden en met GIS-data

• Tool in Excel

• Bekend voor meeste gebruikers

• Geen installatie nodig, geen (aanvullende) licenties nodig

• Mogelijkheden voor zowel vrije als meer strikte, verplichte invoer

• Losse kennisbestanden per deelmodel, project of gebied

• Exportmogelijkheden naar Excel tabel, GIS shapefile, HTML

• Validatieregels ter controle; faciliteert zoeken

• Invoer o.b.v. templates; invoerschermen eenvoudig aan te passen

• Tool bevat beheerdersdeel voor aanpassing templates

• Huidige versie basis voor verdere ontwikkeling o.b.v. opgedane kennis



Borgert, tool voor kennisborging



Index tabblad voorbeeld

Voor algemene informatie op projectniveau



Index tabblad voorbeeld

Invoer gebied via extent, shapefile, GEN-file of IDF-file



Kennis tabblad voorbeeld



Kennis tabblad voorbeeld



Exporteren

• Exceltabel met 

samenvatting een 

of meer bestanden

• Shapefile

• HTML



Documentatie

Helpfunctionaliteit Protocol document
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Flexibel via templates

Domeintabel

Template Kennissheet



Index tabblad

Voor algemene informatie op projectniveau



Kennis tabbladen

Voor specifieke modelkennis



Validatie

Controle van ingevoerde informatie o.b.v. reguliere expressies



Export I

Exporteren van kennis naar GIS, iMOD, HTML en Excel

ArcGIS: functionaliteit voor maken van selecties, filteren, etc.



Export II

Exporteren van kennis naar GIS, HTML en Excel

ArcGIS: functionaliteit voor hyperlinks



Export III

Exporteren van kennis naar GIS en Excel

Excel: functionaliteit voor filteren


