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ONITORING SYSTEEM WATER,
EEN SYSTEEM VAN NIVEAU
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Monitoring Systeem Water (MSW) levert
doorlopend informatie over de actuele stand van
het waterpeil in de Nederlandse kust- en binnenwateren.
Ook stroomsnelheid en afvoer worden in het MSW gemeten.
Rijkswaterstaat wint deze informatie in met standaard meetapparatuur die is opgesteld op ruim 160 meetlocaties. De gegevens worden opgeslagen in een centraal bestand, dat zowel door
overheidsdiensten als door het bedrijfsleven geraadpleegd kan
worden via o.a. het openbare telefoonnet.

HET MEETNET
Het meetnet is opgebouwd uit ruim 160
meetlocaties, ca 25 (sub-)knooppunten
en een centraal computersysteem. Elke
meetlocatie is met een vaste telefoonverbinding of via een radioverbinding
verbonden met een (sub-)knooppunt.
Op een knooppunt worden de gegevens
van meerdere meetlocaties samengevoegd
en via een vaste telefoonverbinding verstuurd naar het centraal computersysteem
in Den Haag. Op de meetlocaties wordt
uit de meetwaarden, elke 10 seconden
een gemiddelde bepaald. Deze 10seconden-gemiddelden worden in het
centraal computersysteem, na automatische controle, omgezet naar gemiddelde
waarden over 10 minuten. De 10-minuutgemiddelden worden opgeslagen in het
computer-bestand. Dit bestand heeft ecn
cyclisch geheugen van 30 dagen.
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er is continu actuele informatie over
waterhoogte, afvoer en stroomsnelheid beschikbaar
presentatie van gegevens is mogelijk
op elke plaats die voorzien is van een
telefoonaansluiting
de gegevens zijn digitaal beschikbaar
en dus direct verwerkbaar met de
computer
naast 10-minuut-gemiddelde meet
-en berekende gegevens zijn ook
informatiebulletins beschikbaar
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Infrastructuur MSW

ELATIES AAET
NDERE MEETNETÎEN
e centrale computer van het MSW is
iet een vaste telefoonverbinding veronden met de Engelse oostkust.
'ja deze weg is in het MSW informatie
eschikbaar van een aantal Engelse
aterstandlocaties.
ie infrastructuur van het MSW wordt
veneens gebruikt voor het inwinnen van
egevens afkomstig van meetlocaties die
beheer zijn bij regionale RWS diensten.
aarnaast is het MSW aangesloten op
et zogenaamde Meetnetkoppelsysteem
-

,
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vastiegging
waterstaatkundige
toestand
van het land

(MKS). Op dit systeem zijn
een aantal grote regionale
RWS meetnetten aangesloten.
Gebruikers die MSW gegevens
opvragen kunnen aldus in één

DE WATERHOOGTE

AFVOER- EN
SNELHEIDSMETING

Om waterhoogten te meten beschikt het
MSW over een honderdvijftigtal
peilmeetlocaties. Ieder meetstation is
uitgerust met een digitale niveaumeter
(DNM). De vlotter van de niveaumeter
drijft in een verticale peilbuis. Deze
peilbuis staat via een horizontale toevoerleiding in verbinding met het buitenwater.
De waterhoogte wordt gemeten ten
opzichte van het Normaal Amsterdams
Peil (NAP). Ten behoeve van het
handhaven van een correcte waarde ten

Het MSW bevat een tiental afvoer- en
stroomsnelheidsmeetpunten. De stroomsnelheid wordt gemeten met behulp van
akoestische meetapparatuur die bestaat
uit een digitale processor en een
onderwaterdeel met vier akoestische
transducenten. Vanuit de transducenten
worden geluidspulsen verstuurd. De looptijd van de geluidspulsen tussen de trans-

opzichte van NAP is elk meetstation

berekend uit de gemeten snelheid, uit de
met behulp van een digitale niveaumeter gemeten waterhoogte en uit de
dwarsdoorsnede van de waterloop.

uitgerust met een hoogtemerk; deze zijn
opgenomen in het landelijk netwerk van
hoogtemerken.

ducenten is een maat voor de stroomsnelheid.
De afvoer wordt in de digitale processor

actie beschikken over
gegevens uit verschillende
bronnen.

Peilmeetstation
Lith-dorp

Actuele informatie over waterhoogte, afvoer en stroomsnelheid

De besturing van
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Berichtendiensten

t.

waarschuwen voor

Zeeschepen worden met
behulp van o.a. de juiste
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BESCHIKBAAR VOOR
GEBRUIKERS

TOEPASSINGEN

Naast de meetgegevens van waterhoogte, afvoer en stroomsnelheid zijn
voor de gebruiker vanuit het centraal
computerbestand beschikbaar:

Het MSW levert o.a. informatie voor:
• onderzoek en vastlegging water-

-

voorspelde waterhoogten
informatiebulletins
astronomisch bepaalde waterhoogten
berekende waterhoogten van niet

bemeten locaties.
Voor de presentatie van deze gegevens
heeft Rijkswaterstaat het Multifunctioneel
Presentatie Programma MFPS ontwikkeld.
Ook via NOS- Teletekst worden continu
de belangrijkste waterstandsgegevens

staatkundige toestand van het land.
• berichtendiensten tijdens stormvloeden

De sturing van de

en bij extreme waterstanden op de

waterverdeling door

rivieren
• de besturing van sluizen, stuwen en

stuw- en spuibedrijf
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zeeke rin gen
• de sturing van de waterverdeling door
het stuw- en spuibedrijf
• scheepsvaart
-

beschikbaar gesteld.
-
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MEER INFORMATIE
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
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