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Helpt het GWSW daarbij?



Er valt iets te winnen:



Er valt iets te winnen:

Bestuursakkoord Water:
750 miljoen / jaar

O.a.: Optimaliseer Afvalwaterketen



Samenwerken

Gemeentes onderling

Waterschap en gemeentes

(de afvalwaterketen)



Stichting RIONED

Kenniscentrum Stedelijk Water 

beheer

Initiatief: ontwikkel het GWSW

sinds 2006, herstart 2011



GWSW: doel

• Eenduidige gegevensuitwisseling
– Doorstroming in plaats van omzetting (1 keer opslaan, N keer toepassen) 

– Verbeterde afstemming processen (en normen) met systemen

• Applicatie-neutraal Gegevens “los van” van applicaties

– Samenwerking in gegevensbeheer (uniforme kwaliteitsmeting)

– Kansen voor ontwikkelaars

– Openbaar = verbeterde kwaliteit?
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Daarvoor nodig:
• Harmonisatie

• Standaardisatie
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is deel van
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Norm, leidraad Beheer, beleid Uitvoering Ontwikkeling Modellen

GWSW: techniek

Semantisch rijke graph database

• Taxonomie: via onderscheidende kenmerken

• Kwaliteitseisen: uitgedrukt in OWL-2

• Conformiteitsklassen: eisen per toepassing

• Planvorming

• Projecten

• Hydraulisch modelleren



GWSW: praktijk

apps.gwsw.nl

GWSW Server

Kikker / GBI / Obsurv

dataset

orox

GWSW Apps: Datasets / Import / Export / Nulmeting

Riooldatachecker

GWSW-OntologieRapport nulmeting

GWSW-BIM Neutraal bestand

ArcGIS / QGIS

WFS

Model-instrumentaria….

Diverse apps: 

Beheer, Ontwerp

GWSW-BIM Neutraal bestandGWSW-Datasets Neutraal bestand
SPARQL

csv

hydx REST API REST API

GWSW-OroX Protocol
Gelijkenis met CMO (class-central)



GWSW: praktijk

GWSW-Applicaties voor:

• Raadplegen

• Ontwikkelen

• Toepassen



GWSW – Raadplegen
http://data.gwsw.nl

http://geodata.gwsw.nl 

GWSW – Ontwikkelen
http://review.gwsw.nl/webprotege 

GWSW: praktijk

Andere vormen van presentaties:

UML (pdf) WebBrain (app)

http://data.gwsw.nl/
http://review.gwsw.nl/webprotege
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GWSW – Toepassen
http://apps.gwsw.nl

GWSW: praktijk

• upload/download datasets

• nulmeting kwaliteit

• alternatieve syntax

http://apps.gwsw.nl/
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GWSW: praktijk GWSW – Geoserver
http://geodata.gwsw.nl 

Gemeente Moerdijk en 

Waterschap Brabantse Delta 

delen het kaartbeeld



GWSW: perspectief

Vliegwiel voor applicatieontwikkeling

• Aanvullende datacheckers

• NLCS/CAD tekening via GWSW-Geoserver

• Certificering software / gegevens

• Benchmarking / data-analyse



GWSW: perspectief

Verbind de openbare ruimte

• IMBOR / Basisregistratie 
– Wat willen disciplines van elkaar weten

• DAMO-TRI
– GWSW ontologie toepassen?



GWSW: perspectief



Wie volgt?
• Geonovum (NEN3610)
• CROW (IMBOR)

GWSW: perspectief



GWSW: doel bereikt?

Applicaties Stedelijk Water Beheer
• De beheersystemen sluiten aan (leveren GWSW-conforme datasets)

– Uitwisseling via GWSW.ribx (opvolging SUF-RIB)

– Uitwisseling conform GWSW-Hyd (opvolging SUF-HYD)

Gezamenlijk kaartbeeld (GWSW Geoserver)
• Samenwerkingsverband NAD: Delfland, Den Haag, Pijnacker, Delft …

• Regio Hollands Noorderkwartier

• Diverse “zelfstandige” gemeentes (Zwolle, Barneveld, Leiden, …)

Gezamenlijk gegevensbeheer (GWSW Nulmeting)
• Waterkring West: Brabantse Delta, Moerdijk, Woensdrecht …

• Regio Peelen: Maasgouw …

• Waterpanel Noord (Limburg): Gegevenshuis



Slimmer samenwerken 

door Linked Data ?

In de waterketen 

helpt het GWSW


