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Overzicht
• Uitzoomen: 

• Internet (of things)
• Data portaal
• Prognoses

• Behoefte aan standaarden en verbindingen
• Relatie GWSW en DAMO 
• GWSW Kentallen voor prognoses

• Hoe kun je bijdragen en/of toepassen?
• Discussie en vragen



Even uitzoomen
Ontwikkeling van internet

(LINKED) DATASET 1

(LINKED) DATASET 2

(LINKED) DATASET 3

Applicatie 1

Applicatie 2

Applicatie 3

Vraag A

Vraag B

Vraag C

DATA Berekeningen Ontsluiting



Even uitzoomen
Ontwikkeling van internet

GWSW

DAMO AWK

BGT

QGIS toolbox

Azure/python/AI protocol

FME

Prognoses
in PBI

Overstorten
in story maps

RV water
in H. of NSZ-info

DATA Berekeningen Ontsluiting



Statische gegevens Dynamische gegevens

Even uitzoomen
Ontwikkeling van een data portaal



Druk op de knop analyses 

Analyses
• Droge voeten toets
• Prognoses
• Waterkwaliteitstoets
• Ongerioleerde

percelen check

Nodig
• Tools
• Real-time ABC open 

data volgens een 
standaard



Wat heb je nodig voor actuele prognose?



NODIG: Standaarden en validatie



Nodig: Eén keer opslaan meerdere keren ontsluiten



Landschap aan en relaties tussen standaarden



Nodig: Een server die met applicaties kan praten



GWSW datasets ontsloten via PDOK en de server

PDOK
Nationaal Georegister

Ontsluiten via

https://www.pdok.nl/


(Hoe) Helpt het GWSW bij opstellen van prognoses? 

• Kentallen en afvoerrelaties zijn essentieel voor het 
uitwerken van afvalwaterprognoses

• Deel van de benodigde statische gegevens is in beheer bij 
gemeenten

• GWSW is een verplichte open standaard waarop 
gemeenten moeten aansluiten

• Via het GWSW kunnen deze statische gegevens 
uitgewisseld kunnen worden



(Hoe) Helpt het GWSW bij opstellen van prognoses? 

• Ontwikkeling module GWSW-Kentallen
– Definitie rioleringsnetwerk (Basis en Hyd)
– Afvalwaterketen (eerder al in concept in GWSW)
– Afvoernetwerk en kentallen (Nieuw!!)

https://stichtingrioned.github.io/GWSW_Kentallen/


GWSW-Kentallen = afvoerrelatie + afvoerpunt



GWSW-Kentallen: Afvoerrelatie

• ID, type
– DWA-situatie (theoretisch en gemeten debiet)
– HWA-situatie (theoretisch en gemeten debiet)

• Loost van
– Fysieke afvoerconstructie incl. type
– Afvoercapaciteit
– POC (beschikbaar en normatief)

• Loost op
– Fysieke ontvangstconstructie incl. type



GWSW-Kentallen: Afvoerpunt

• ID, type stelsel
• Belasting
– Oppervlak (afvoerend en afgekoppeld)
– Vuilwater (woningen, inwoners, ve’s, debiet)

• Berging
– Incl. Maatgevend niveau, randvoorziening, verloren



POC: GWSW-Kentallen



POC GWSW-Kentallen: Roadmap ontwikkeling
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POC GWSW-Kentallen: Roadmap ontwikkeling



POC GWSW-Kentallen: Roadmap ontwikkeling



POC GWSW-Kentallen: Roadmap ontwikkeling



POC GWSW-Kentallen: Toepassen

• De eerste ronde zal de lastigste zijn
– Definieer het afvoernetwerk (bijv. adhv blokkenschema)
– Bepaal de (soms nog analoge) bronnen van de 

afzonderlijke velden
– Digitaliseer waar mogelijk, zoals:

• Uploaden naar GWSW (GWSW-nulmeting)
• BGT-Inlooptabel (vastlegging afvoerend oppervlak)



Een verhaal



Wat kun je zelf doen? 

• Gemeenten stimuleren om GWSW toe te passen. Het 
GWSW is een verplichte open standaard

• Aansluiten op DAMO-awk (deel je ervaringen met 
HWH)

• Helpen bij aanbestedingen voor meerdere gemeenten
• Contact hebben met een aantal goede GWSW-

adviseurs

https://www.forumstandaardisatie.nl/lijst-open-standaarden/in_lijst/verplicht-pas-toe-leg-uit




Vragen


