
 

  

Programma prognoses in de afvalwaterketen 

Teksten om online de bijeenkomst te delen.  

 

 

23 september 2021 kwamen de leden van Community of Practice online bijeen voor een 

update van het Programma ‘Prognoses in de afvalwaterketen’. Tijdens de eerste helft van het 

programma gingen de communityleden in gesprek over een aantal lopende projecten die met 

filmpjes geïntroduceerd werden: 

 

• Pilot data science; (Melle Eijkelkamp)- Presentatie 

• Discrepantie en rioolvreemd water; (Rien de Ridder) Presentatie 

• Onzekerheid van prognoses; (Inge van der Velde) Presentatie 

• Drink- en afvalwaterhoeveelheden berekenen met CBS kentallen (Mark 

Lamers) 

 

Via mentimeter werd de aanwezigen onder andere gevraagd mee te denken over waar hun 

waterschap het meest geholpen zou zijn; hoe en hoe vaak zij geïnformeerd wille worden over 

het programma; naar welke stip aan de horizon het programma wat hen betreft zou mogen 

toewerken én welk droomproject er volgend jaar zou mogen starten. De uitkomsten van de 

mentimetervragen wordt in het regieteam verwerkt en gepresenteerd tijdens de volgende 

CoP bijeenkomst.  

 

 

Deel 2: GWSW Toepassen op prognoses 

‘Zijn we op weg naar één druk op de knop?’ 

Guido Schaepman (Hoogheemraadschap van Rijnland) en Jordie Netten (Nelen-Schuurmans) 

- aangevuld met informatie over DAMO AWK door Marc van der Wulp (Waterschap Hollandse 

Delta).   

 

De huidige manier waarop prognoses worden opgesteld is zeer arbeidsintensief en 

foutgevoelig. De module GWSW Kentallen maakt het mogelijk om rioleringsgegevens van 

waterschappen (vanuit DAMO AWK via CDL op GWSW server) en gemeenten (vanuit 

beheerpakketten op GWSW server) aan elkaar te knopen. De toepassing heeft veel impact 

hebben op de toekomst van het opstellen van prognoses. Guido Schaepman en Jordie Netten 

schetsen in hun presentatie hoe de toepassing van GWSW het opstellen van prognoses 

eenvoudiger zal maken. Marc van der Wulp legt de link naar DAMO AWK.   

 

Downloadlink naar de presentatie; STOWA You Tube 

 

 

 

https://youtu.be/tf1A7gokwf4
https://youtu.be/Zd_uDoVIIfE
https://youtu.be/j7o1MkS5IDo
https://youtu.be/REKNbyGzMM0

