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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Met WADI werkt het makkelijker

WADI maakt natte
meetgegevens beheerbaar en
toegankelijk
Makkelijk fysische, chemische, morfologische of
biologische gegevens opslaan, beheren en
beschikbaar stellen? WADI biedt medewerkers en
externe gebruikers snel en efficiënt toegang tot alle
natte meetgegevens van Rijkswaterstaat. WADI staat
voor Water Data Infrastructuur. Rijkswaterstaat
besteedt veel zorg aan een duurzame, beheerbare en
werkbare informatiehuishouding en doet dit in
nauwe samenwerking met gebruikersgroepen.

Meer dan een bak waar
je wat cijfers in giet

Alle waterbeheerders
zijn bij WADI betro k k e n

Albert van Schaick,
“Goed datamanagement
betekent meer dan alleen
getallen vastleggen. Ook het
invoeren van informatie over
de getallen - metagegevens en
tekstuele beschrijvingen is
van belang. Door die
informatie kunnen we
gegevens koppelen en in een
bepaalde context plaatsen.
WADI maakt het, in
tegenstelling tot DONAR, een
stuk makkelijker om ook dat
soort gegevens op te slaan en
terug te vinden. Zo kun je
beschrijvingen van
waterbodemmonsters
opslaan waarbij je visuele
gegevens vastlegt. Het is
belangrijk te weten dat een
monster uit bijvoorbeeld
zand en een grindlaag
bestaat”.

Anneke Spijker,
“S traks hoef je nog maar één
keer een meting te verri ch ten.
En ook nog maar één keer de
gegevens in te voeren . Terwij l
je de re su l t a ten van de ze
m eti n gen wel ti en t a ll enmalen
kunt gebru i ken. WADI is echt
een verbetering ten aanzien
van het
datamanagementsys teem dat
we al hebben. Het komt tot
stand in nauwe samenwerking
m et alle waterbeh eerders in
Nederland. Doordat iedereen
betrokken is bij de
ontwikkeling van WADI en er
goede afs pra ken zijn over de
s t a n d a a rden waaraan
gegevens moeten vo l doen ,
slaan we een en orm e
efficiencyslag. WADI wordt
een toega n kel ijk en bru i k b a a r
sys teem!”

Gegevens optimaal benutten
Nederland leeft met water. Om de toestand en het gebruik van watersystemen en
stroomgebieden in kaart te brengen en hiervoor beleid te ontwikkelen, verricht
Rijkswaterstaat kwalitatieve en kwantitatieve metingen. De gegevens die uit deze
metingen voortkomen, worden ‘natte’ meetgegevens genoemd. Op dit moment
worden deze gegevens opgeslagen in DONAR (Data Opslag Natte Meetgegevens
Rijkswaterstaat). Maar DONAR veroudert. Sommige gegevens kunnen bovendien niet
of moeilijk worden opgeslagen en de geografie van de meetgegevens kan niet goed
worden vastgelegd.
Problemen verhelpen
De projectgroep WADI werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan een
datamanagementoplossing die de oude problemen verhelpt. Via WADI, dat onderdeel
is van de totale data-infrastructuur van Rijkswaterstaat, zijn gegevens over
waterkwaliteit en –kwantiteit makkelijk in te voeren, vast te leggen en op te roepen.
WADI is toegankelijk voor verschillende gebruikersgroepen en gegevens kunnen
optimaal worden benut.

Voor de uitvoering van de primaire taken van
Rijkswaterstaat -aanleg en onderhoud van waterkeringen
en kunstwerken en het verrichten van kwalitatief
wateronderzoek- zijn meetgegevens nodig. WADI
ondersteunt de werkprocessen die aan deze activiteiten
ten grondslag liggen. Nu worden vaak nog beslissingen
genomen op basis van te weinig gegevens. In WADI
kunnen alle gegevens worden opgeslagen en
hergebruikt. WADI voorkomt dus onnodig meten en
zorgt voor een efficiënte en resultaatgerichte manier van
werken.
Meer mogelijkheden
Meetgegevens hoeven niet meer in verschillende
databases te worden ingevoerd, maar kunnen één keer in
WADI worden opgeslagen, terwijl ze daarna via diverse
toepassingen oproepbaar zijn. Gebruikersorganisaties
kunnen deze toepassingen zelf ontwikkelen.
Userinterfaces op WADI beperken zich niet tot pc’s.
Ontsluiting en presentatie kunnen ook plaatsvinden via
mobiele apparatuur. Het is op die manier mogelijk om de
gegevens optimaal in te passen in de werkprocessen.

Basisgegevens én afgeleide
gegevens opslaan
In WADI kunnen zowel meetgegevens als afgeleide
gegevens -waaronder kengetallen, indicatoren,
graadmeters en toetsratio’s- worden vastgelegd. De
metagegevens maken het mogelijk om de gegevens in
een referentiekader te plaatsen, met elkaar te combineren
en in onderlinge samenhang te beschouwen.
In WADI kunnen de volgende gegevens worden
opgeslagen en opgevraagd:
- fysische gegevens, zoals waterstanden en golfgegevens;
- chemische gegevens, zoals concentraties van bepaalde
stoffen;
- morfologische gegevens, waaronder hoogteligging van
rivier-, meer- en zeebodems;
- biologische gegevens, waaronder vogeltellingen en bioassays.

Easy in – easy out

Wel

Niet

WADI-architectuur

Datamanagement betekent omgaan met gegevens. Bij
datamanagement zijn de volgende stappen te
onderscheiden: inwinnen, valideren, opslaan, beheren,
bewerken, beschikbaar stellen en presenteren. Terwijl
DONAR zoveel mogelijk van deze stappen zelf doet, is
het doel van WADI om de gegevens makkelijk op te
slaan (easy in) en makkelijk terug te vinden (easy out).
Gebruikers beslissen zelf welke applicaties ze gebruiken
voor het inwinnen en valideren, maar ook voor het
bewerken en presenteren van gegevens.

WADI is een combinatie
van generieke en specifieke
gegevensopslag, met een
metalaag die zorgt voor
koppeling van gegevens.

WADI is niet één generiek
gegevensmodel waarin
alle gegevens uniform zijn
ondergebracht.

Waar mogelijk worden gegevens opgeslagen in een
generiek opslagmodel dat zoveel mogelijk voldoet
aan de gegevensstandaard van de IDsW
(InformatieDesk standaarden Water). Dit betekent
eenduidige opslag.
Waar dit niet past, worden gegevens opgeslagen in
specifieke gegevensmodellen, dus opslag op maat.
Eén metalaag zorgt voor uniforme toegankelijkheid.
Ook externe gegevensverzamelingen zijn via deze
metalaag te ontsluiten.
Met gebruikers wordt gecommuniceerd via views.
Deze views sluiten aan op de softwaretoepassingen
waarmee gebruikers werken. Op die manier biedt
WADI zowel bij het opslaan als ophalen van
gegevens een herkenbare omgeving.

WADI voor de in- en externe gebruiker
WADI is er in eerste instantie voor medewerkers van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarnaast kunnen
lokale en regionale waterbeheerders, de BV Nederland
(bedrijfsleven, overheden en de burger) en Europese en
mondiale partners gebruik maken van de gegevens uit
WADI.

WADI biedt een flexibele
interface die past op
verschillende gangbare
s o f t w a re-applicaties en
marktpakketten.
Met WADI is het mogelijk
om gegevens in te voere n ,
op te slaan en op te ro e p e n .
WADI sluit bovendien
naadloos aan op applicaties
die gegevens inwinnen,
v e rwerken, analysere n ,
aggregeren, valideren en
pre s e n t e ren
Alle natte meetgegevens
van Rijkswaterstaat zijn
toegankelijk voor gebruikers
binnen en buiten
Rijkswaterstaat.

WADI is geen geïsoleerd
systeem met een uniforme
applicatie.
Het inwinnen, valideren,
bewerken, analyseren,
aggregeren en presenteren
van gegevens wordt niet
door WADI zelf gedaan.
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Geïntegreerd datamanagement

Gericht op standaardisatie

WADI is niet zozeer een systeem, maar meer een datamanagementoplossing, waarbij
verschillende componenten van belang zijn:

Waterbeheer is niet alleen een zaak van Rijkswaterstaat,
daar zijn ook andere organisaties bij betrokken. WADI is
daarom gericht op standaardisatie en uitwisseling van
gegevens en relateert aan bestaande systemen en
projecten. Het doel van WADI is dat de gegevens
voldoen aan de standaarden van IDsW (InformatieDesk
standaarden Water).

• een goede organisatie van het datamanagement;
• een duurzaam, beheerbaar en werkbaar datamanagementsysteem;
• de wijze waarop WADI wordt gerealiseerd.

Samenspel en eigen
verantwoordelijkheid
WADI is een toegankelijk datamanagementsysteem
waarin gebruikers gemakkelijk gegevens kunnen
invoeren. De openheid en flexibiliteit van WADI
alleen geven echter niet de garantie dat
meetgegevens voortaan structureel zullen worden
vastgelegd. Net zo belangrijk hierbij zijn de inrichting
van de organisatie zelf en het besef van eigen
verantwoordelijkheid. De projectgroep WADI heeft
daarom een visie ontwikkeld die kan bijdragen aan
effectieve en structurele gegevensopslag. Centraal in
de visie staat de driehoek datamanager –
projectleider – datateams. Iedere directie benoemt
een datamanager die de coördinatie van
meetgegevens voor zijn of haar rekening neemt. De
datamanager heeft bovendien inzicht in alle
meetplannen binnen de dienst, zodat afstemming
kan plaatsvinden en overbodige metingen worden
voorkomen. Daarnaast geven projectleiders de
meetopdrachten. Zij zijn verantwoordelijk voor de
kwaliteit van natte meetgegevens binnen het project.
Datateams ondersteunen de projectleider en de
datamanager. Zij beschikken over gedetailleerde
kennis van WADI en geven aan hoe opslag en
beschikbaarstelling van de gegevens kunnen worden
gegarandeerd. Deze driehoek vormt een middel om
optimaal datamanagement te bewerkstelligen.

Stap voor stap
WADI is van ons
allemaal
Harald Versteeg,
“Over twintig jaar moet nog
duidelijk zijn wat we hebben
gemeten, wat is berekend en
hoe nauwkeurig die metingen
zijn. Met WADI is dat
mogelijk. WADI
vereenvoudigt en ondersteunt
onze werkprocessen. Het is
een opbergsysteem waarin we
op uniforme wijze gegevens
kunnen bewaren die op maat
oproepbaar zijn. WADI is
geen eindstation maar bevat
verschillende
informatielagen. Je kunt er
ruwe data of halffabrikaten
inzetten en uiteindelijk wordt
die informatie steeds
completer. Niet meer werken
met eigen bouwsels of
opslagsystemen, maar alles
gewoon één keer invoeren in
WADI. Uiteindelijk wordt
WADI van jezelf, én van ons
allemaal. Dat is het mooie”.

Wel

Niet

Belangrijkste voordelen WADI

WADI is een
datamanagementsysteem
dat streeft naar
standaardisatie (IDsW).

WADI heeft geen eigen
Rijkswaterstaatstandaarden
die verder niemand begrijpt.

Aansluiting op andere datasystemen
WADI maakt deel uit van de Rijkswaterstaat informatiearchitectuur. In deze architectuur vormt ieder
datasysteem een afgebakende schakel van de totale
informatievoorziening voor de natte sector.
Rijkswaterstaat streeft ernaar om via standaardisatie
(IDsW) de verschillende systemen onderling op elkaar te
laten aansluiten en gegevens uitwisselbaar te maken.

WADI bevat wel van ieder
meetgegeven een
beschrijving van de
geografie, die goed te
gebruiken is in combinatie
met een basiskaart als
“top-10 vector”.
In de toekomst kunnen
onder voorwaarden ook
andere gegevensbronnen
worden ontsloten.
Naast basisgegevens zijn
ook bijbehorende gegevens
als kengetallen en
modelresultaten in te
voeren en op te vragen in
WA D I.

WADI is geen databank
met geografische
informatie van Nederland
(dus geen “top-10 vector”).
WADI houdt zich op dit
moment niet bezig met
opslag of toegankelijkheid
van gegevensverzamelingen
buiten Rijkswaterstaat.
WADI bevat geen
gegevens over
meetplannen en on-line
gegevens uit meetnetten.

Toegankelijk vanuit eigen gebruikerssoftware
WADI kent een centrale gegevensopslag, maar de
gegevens zijn via een flexibele interface oproepbaar in
verschillende softwaretoepassingen.
Werkbaar
WADI sluit aan bij de diverse gebruikersprogramma’s van
Rijkswaterstaat. Gebruikers beslissen zelf welke applicatie
ze gebruiken voor het inwinnen en valideren, maar ook
voor het bewerken en presenteren van gegevens.

Gewoon een kwestie
van doen
Henk Nijdam,
“WADI is toegankelijk en
makkelijk. Maar alleen
daarmee ben je er nog niet.
Willen we echt meer zorg
gaan besteden aan het
vastleggen van belangrijke en
dure meetgegevens, dan is het
zaak dat we onszelf
verantwoordelijk voelen voor
wat er met die gegevens
gebeurt. Opdrachtgevers van
meetprojecten moeten tijd en
geld reserveren voor het
vastleggen van de
meetgegevens. Niet achteraf,
maar vooraf en tussentijds.
Dan hebben anderen ook nog
iets aan die data. We kunnen
nu al beginnen met het
invoeren van gegevens in
DONAR. Dan gaan we straks
goed van start met WADI”.

WADI is een dynamisch datamanagementsysteem. Om
WADI te ontwikkelen is gekozen voor de evolutionaire
aanpak. Dit betekent dat WADI stapsgewijs tot stand
komt, in constante afstemming met gebruikersgroepen
van binnen en buiten Rijkswaterstaat. De projectgroep
WADI hanteert de volgende aanpak:
- Achterstallige gegevens worden nu in DONAR
ingevoerd, zodat alle gegevens straks stapsgewijs
kunnen worden overgeheveld naar WADI;
- Data die niet of moeizaam in DONAR passen, zoals
gegevens over bodemhoogte en waterbodems,
worden direct ingevoerd in WADI;
- Externe systemen worden onder bepaalde
voorwaarden aan WADI gekoppeld.
Stapsgewijs ontwikkelen biedt een aantal voordelen: de
stadia ontwerp, ontwikkeling en ingebruikname kunnen
een aantal keer worden doorlopen, zodat bijstelling altijd
mogelijk is. Er hoeft niet te worden gewerkt met een
pilotversie, maar er is direct een eerste werkende versie
voor iedereen. Gebruikers groeien langzaam mee met
WADI, hebben direct profijt van het
datamanagementsysteem en ervaren gaandeweg de
verbeteringen.

Colofon
Voor iedereen toegankelijk
WADI-gegevens zijn toegankelijk voor gebruikers van
binnen en buiten Rijkswaterstaat
Duurzaam datamanagementsysteem
WADI is een flexibel, uitbreidbaar en stabiel
datamanagementsysteem met een levensduur van tien
tot vijftien jaar. De opslag van gegevens zelf is zeer
duurzaam.
Easy in – Easy out
WADI maakt het makkelijk om gegevens op te slaan en
op te roepen. Het systeem sluit goed aan bij de
werkprocessen.
Betere geografische benadering
De geografische locatie van de gegevens wordt
nadrukkelijk gebruikt om de gegevens makkelijk met
andere gegevens te kunnen combineren. WADI relateert
metingen over geografische objecten en kan grenzen van
het gebied of object benoemen.
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