
Digitalisering & Informatieservices



Digitalisering & Informatieservices

❖ Datakwaliteitscontroles 

❖ Automatische modelopbouw

❖ Geautomatiseerde rapportages

❖ Grote hoeveelheden (GIS) data

❖ Gedetailleerde modellen 

Wat is de beste manier en welke tools zij er 

nodig om klanten te ondersteunen bij het 

uitvoeren van hun werkzaamheden in dit 

nieuwe digital tijdperk?

Digitalisering

❖ Droogte

❖ Hevige neerslag

❖ Hogere Afvoeren

❖ Bodemdaling

❖ Zeespiegelstijging

Welke informatie is nodig, en op welke 

manier wordt deze het beste 

gepresenteerd, ter ondersteuning van 

discussies en beslissingen?

Informatieservices gericht op:



Geometrische correctheid

Logische waardes

Datachecker

Correctheid in de context van 
het watersysteem

Ondersteunt gegevensbeheerders
in verbetering van legger data

Korte feedback-loop, direct terugkoppeling
op verbeteringen

Liggen peilscheidende
kunstwerken op een
peilgrens ?

Ccontroleer data



Modelbuilder

Bouwt automatisch
gedetailleerde 3Di-modellen op 
basis van leggerdata

Voert automatisch
correcties uit op 
slechte/missende data,
en koppelt dit terug voor
dataverbetering



Opzetten van een 
hydrologisch model en 

het maken van 
modelkeuzes

Vraaggestuurde
ondersteuning

3Di project support

Modelreviews

Ondersteuning in het 
modelleerproces

User’s expertise
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Startup 
Support

Needs-
based

Support

Model Review



Automatisering analyses en rapportages

Automatisch doorrekenen van 
overstromingsscenario’s en klaarmaken voor

ROR-rapportage - Delfland

Geautomatiseerd 55 wateroverlastmodellen 
updaten en 165 simulaties doorrekenen voor 
gebruik bij vergunningsverlening – Hollands 

Noorderkwartier

Ruimtelijke kwaliteitscontrole modellen 
automatiseren aan de hand van 

gestandaardiseerde testsommen – diverse 
klanten



Bodemdaling
Informatoeservice C

as
e

BODIS

Gedetailleerde bodemdaling
informatie op basis van 
INSAR.

Peilbesluiten

CO2 Emisies



Oeverafkalving en sedimentatie

Oever sedimentatie

Remote sensing 
waterkaarten & GIS-analyse

Oever afklaving

Temporele vergelijking

Historische analyse



GIS en Remote Sensing analyses

Begroeiingsgraad

Mutatiedetectie stuwen

Waterstandbepaling 
aan de hand van 
satellietbeelden

Vergelijking 
watervlakken BGT / 
Legger

Waterstand wordt ruimtelijk bepaald aan de 
hand van geclassificeerde satellietbeelden, 
hoogtedata en leggerdata.



› Vergelijking watervlakken BGT / Legger

› Waterstandbepaling aan de hand van satellietbeelden

› Mutatiedetectie stuwen

› Begroeiingsgraad

GIS en Remote Sensing analyses

Waterstand wordt ruimtelijk bepaald aan de hand van 
geclassificeerde satellietbeelden, hoogtedata en leggerdata.
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