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Werkgroep Retourstroom

• Gestart in 2018

• Samenstelling:

- Gerry Roelofs

- Harry van Manen

- Geert Menting

- Linda van der Toorn (vz)

• Rapportage opgeleverd in 2020
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Werkgroep Retourstroom

Opdracht en Visie

• Opdracht: De werkgroep is geformeerd naar aanleiding van een presentatie over Borgert. De 
werkgroep heeft als opdracht meegekregen om het prototype Borgert verder uit te werken naar 
een NHI gedragen tool welke handvatten geeft voor borging van gebiedskennis en de 
retourstroom naar brondata.

• Visie: We voorzien een verschuiving van lineair modelleren naar cyclisch modelleren. Verbeteren 
van brondata als gevolg van modelinzichten is een cyclisch proces wat zichzelf versterkt en 
verbetert. Deze wijze van modelleren wordt mogelijk gemaakt door een dataportaal wat dit 
cyclisch proces ondersteunt. Elke stap is opvraagbaar, verbetervoorstellen kunnen door 
gebruikers toegevoegd worden, deze worden getoetst door gebiedskenners, beheerders en 
bronhouders en vervolgens doorgevoerd naar brondata. Tenslotte biedt dit dataportaal ruimte 
om eenvoudig on the fly modellen te bouwen op basis van brondata en zelf gekozen “ik weet het 
beter” informatie. 
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Proces retourstroom
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Data
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Rollen

Voorbeeld REGIS

9.

• Bronhouder

• Modelleur

• Regionale adviesclub



Conclusie en aanbevelingen

• Retourstroom is complex en veelomvattend proces: goede definities (data, rollen etc.) en duidelijk 
afgekaderde stappen zijn essentieel. 

• Er is nog veel werk te verzetten om tot een goed werkend systeem te komen

• Meerdere initiatieven dragen bij aan gedragen passende oplossing; gebruik de kennis en ervaring in den 
lande en bouw voort op bestaande initiatieven en kennis

• Werk met kleine stappen en (lokale) pilots, dit creëert draagvlak en voortgang en vergoot de kans op een 
doelmatig eindprodukt

• Retourstroom is breder dan REGIS en Hydamo, het is goed als er ook aandacht besteed wordt aan andere 
databronnen (onttrekkingen, drainage, detailontwatering, (zandwin)plassen etc.) en hou rekening met 
verschillende schaalniveaus van modellen

• Niet alle databronnen hebben een bronhouder! 
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Voorstel voor vervolg

• Stap 1: rapportage en tabel bekendheid geven

• Stap 2: programma van eisen dataportaal uitwerken

• Stap 3: uitwerken retourproces REGIS en onderbrengen dataportaal

• Stap 4: ervaring opdoen, optimaliseren (iteratief)

• Stap 5: uitwerken retourproces Hydamo en onderbrengen dataportaal

• Stap 6: uitwerken retourproces overige brondata
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