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1.  Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 

1.2 Werkwijze 

Conversie is in principe eenmalig. 
Conversies die tevens de huidige werkprocessen ondersteunen en 
structureel kunnen worden ingezet zullen nog een vervolgslag moeten 
ondergaan.  

1.3 Afbakening 

Wab*Info wordt het systeem waarmee eindgebruikers 
waterbodemgegevens kunnen beheren, raadplegen en presenteren. Om 
dat te bereiken wordt o.a. een database ingericht en wordt een Web-
applicatie gemaakt om de data te kunnen benaderen. De eindgebruiker zal 
die Web-applicatie zien als het systeem Wab*Info. Zonder dat de 
eindgebruiker het hoeft te weten wordt echter slechts een deel van de data 
opgeslagen in een Wab*Info database. Alle ‘meetwaarden’ van de 
waterbodemmonsters worden (zoals alle natte RWS-gegevens) opgeslagen 
in de database van WADI.  
 
Bij de conversie van data ‘naar Wab*Info’ moet rekening worden 
gehouden met splitsing van de gegevens naar de twee databases.  
In deze pilot wordt met name gekeken naar de invoering van gegevens in 
WADI. De gegevens die in de Wab*Info database moeten komen worden 
slechts zijdelings geïnventariseerd. 

 

Schematische (vereenvoudigde) weergave 

van de Wab*Info Data Infrastructuur 

 
Het is in dit project niet de bedoeling alle datasets in zijn geheel te 
converteren naar WADI. Wel wordt gezocht naar de beste 
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conversiemethode voor een representatieve dataset (inclusief de 
Metainformatie) waarmee uiteindelijk een bulk-conversie kan worden 
voorbereid. 
 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2: Routes voor conversie 
Hoofdstuk 3: data van DZL 
Hoofdstuk 4: data van DNH 
Hoofdstuk 5: Planning van de conversies 
Hoofdstuk 6: Betekenis voor andere Diensten. 
 
Bijlage A: voorbeeld uitwerking van een Exceltemplate op basis van 
Lawabofile. 
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2. Conversieroutes 
Er is een aantal mogelijkheden om data in WADI te plaatsen. Na een 
globale inschatting bij de start van het project zijn 4 routes benoemd als 
meest kansrijk. Per databestand of dataset (combinatie van databestanden) 
is vervolgens bekeken welke route het meest geschikt is. De vier routes 
worden hieronder beschreven. Met name de 4e route (Excel2WADI) wordt 
verder uitgewerkt aangezien deze gedurende het project belangrijker is 
geworden.  

2.1 Schematische weergave 

 

WADIWab*Info

Route 1:
“Ad Hoc”

Handmatig

Route 3:
“Bever”

iBever2Wadi

Conversie 
naar iBever-

formaat

XMLWadi-
xml

Route …:
“…”

Route 2:
“Tool”

Ontwikkelen 
Specifieke 

conversietool

Route 4:
“Excel”

Excel2Wadi

Conversie 
naar 

definieerbaar  
Excel-formaat

WADIWab*Info WADIWab*Info

Route 1:
“Ad Hoc”

Handmatig

Route 1:
“Ad Hoc”

Handmatig

Route 3:
“Bever”

iBever2Wadi

Conversie 
naar iBever-

formaat

Route 3:
“Bever”

iBever2Wadi

Conversie 
naar iBever-

formaat

XMLWadi-
xml
XMLWadi-

xml
XMLWadi-

xml

Route …:
“…”

Route …:
“…”

Route …:
“…”

Route 2:
“Tool”

Ontwikkelen 
Specifieke 

conversietool

Route 2:
“Tool”

Ontwikkelen 
Specifieke 

conversietool

Route 4:
“Excel”

Excel2Wadi

Conversie 
naar 

definieerbaar  
Excel-formaat

Route 4:
“Excel”

Excel2Wadi

Conversie 
naar 

definieerbaar  
Excel-formaat

Schematische weergave van de conversieroutes 

 
 
In de bovenste rechthoek zijn beschikbare waterbodem-databestanden 
getoond. Onderaan staat de database van WADI. De enige mogelijkheid 
om data in WADI te plaatsen verloopt via de z.g. Wadi-XML, een ascii 
tekstbestand waarin alle data uit een databestand wordt opgenomen, 
gestructureerd volgens een vastgesteld principe (geschematiseerd). 
Onderstaande figuur geeft ter illustratie de inhoud van een voorbeeld 
Wadi-XML. 
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Voorbeeld (fragment) van een Wadi-XML 

 

De routes in de volgende paragrafen beschrijven methoden om te komen 
van waterbodem-datasets tot gevulde Wadi-XML’s die op een 
gestandaardiseerde wijze in WADI kunnen worden ingelezen. 
 

2.1.1. Route 1, Ad hoc route 
Digitaal beschikbare data is niet of nauwelijks gestructureerd aanwezig of  
is redelijk gestructureerd aanwezig, maar kan niet via andere routes 
worden geconverteerd. Als het weinig data betreft loont het niet hiervoor 
een tool (route 2) te ontwikkelen. Er moet dan per bestand bekeken 
worden hoe deze (handmatig) geconverteerd kan worden naar een Wadi-
XML.  
 

2.1.2. Route 2, Toolroute 
Digitaal beschikbare data is gestructureerd aanwezig, maar kan niet via 
andere routes worden geconverteerd. Als het veel data betreft kan 
gekozen worden hiervoor een specifieke conversietool te laten ontwikkelen 
die de data inleest, eventueel combineert met metadata en exporteert als 
een Wadi-XML file. 
 

 
 
 

 9 Wab*Info pilots voor gegevensbeheer in WADI  



 
 
 
2.1.3. Route 3, Beverroute 
Digitaal beschikbare data kan geconverteerd worden naar het iBever 
formaat. iBever zal binnenkort worden aangepast zodat data uit WADI  (in 
het Wadi XML formaat) kan worden geïmporteerd. Bij die aanpassing kan 
ook de terugweg worden bekeken: hoe uit iBever een Wadi-XML kan 
worden geproduceerd die in WADI kan worden ingelezen.  

Lawabobestand

iBever

Conversie
Waboos2Bever

Wadi

Lawabobestand

iBever

Conversie
Waboos2Bever

Wadi

 
Voorbeelden van bestanden die geschikt kunnen zijn om op deze wijze te 
converteren naar WADI kunnen bestanden zijn die voldoen aan het het 
oude Lawabo (=Waboos) formaat. Daarvoor is de conversietool 
Waboos2Bever beschikbaar.  
 
Bever kent nog een aantal formaten die, ofwel na een conversieslag 
danwel direct kunnen worden geimporteerd. Er is een aantal Laboratoria 
die de gegevens in deze formaten kunnen aanleveren. 
 
Risico’s:  
Bij deze (in principe elke) conversie route kan verlies van gegevens 
optreden. Als voorbeeld geldt een conversie van lawabo (Waboos) 
gegevens naar Bever. Onderstaande figuur geeft weer welke velden van 
Lawabo (linkse kolommen) worden geconverteerd naar welke velden in 
Bever (rechtse kolommen).  

 
Conversie van Lawabo-velden naar Bever-velden (Handleiding ConversieWaboos2Bever) 
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De velden Gebied, Monstertype, Opmerkingen, Apparaattype (o.a.) 
worden bijvoorbeeld niet geconverteerd naar Bever (deze zijn immers niet 
noodzakelijk voor uitvoering van een Toesting via de Bever module 
Towabo). Dit geeft dus een risico van dataverlies in de route naar WADI, 
en dat kan data betreffen die tijdens de stap van Bever naar WADI weer 
moet worden toegevoegd.  
NB. Het voorbeeld toont niet alle velden van Lawabo: de velden van de 
geanalyseerde chemische paramaters ontbreken. Bij de conversie van deze 
gegevens treedt geen verlies op. 

2.1.4. Route 4, Excelroute 
Digitaal beschikbare data kan geconverteerd worden naar Excel bestanden 
met een definieerbaar formaat – een template (een sjabloon). Indien de 
data reeds in een consequent gestructureerd formaat aanwezig is (hoeft 
niet perse Excel te zijn) kan die structuur mogelijk rechtstreeks gebruikt 
worden voor definitie van een nieuwe template. In een template kan ook 
ruimte worden gecreëerd voor de benodigde metadata. Dit is een voordeel 
t.o.v. de Bever route waar die data in later stadium aan WADI moet 
worden toegevoegd. 
 
Een met data gevulde template kan via de WADI module Excel2Wadi 
worden geconverteerd naar een Wadi-XML die in Wadi wordt ingevoerd. 
 

2
E
w
d
i
m
s
e
d
d
c
g
d
g
n

 
 
 

 1 
In de loop van het project (zie ook volgende hoofdstukken) is vastgesteld 
dat veel datasets (in ieder geval de historische data) aanwezig zijn in 
Lawabo-formaat of een uitgebreide versie daarvan.  
Een Lawabo/Waboos bestand is in de vorige paragraaf als voorbeeld 
genoemd voor de Bever-route, maar in de loop van het project is duidelijk 
geworden (mede gezien de flexibele mogelijkheden voor toevoeging van 
beschrijvende metadata) dat de Excel-route hiervoor waarschijnlijk het 
meest efficiënt zal zijn. Om deze reden is in bijlage A een voorbeeld 

uitgewerkt van een Excel-template gebaseerd op een Lawabofile.  
In het voorbeeld wordt tevens toegelicht hoe omgegaan wordt met 
mengmonsters en boringen/boorpunten. 
.1.5. Overige routes, DONAR 
r zijn andere routes denkbaar, die mogelijk nog uitgewerkt kunnen 
orden tijdens of na dit project. Een denkbare vijfde route is beschikbare 
ata eerst om te zetten naar DONAR en ze van daaruit mee te laten liften 

n de aanstaande conversie DONAR2WADI. In het verleden is echter 
eermalen vergeefs gepoogd waterbodemdata op te slaan in DONAR en 

lechts een klein deel is momenteel beschikbaar in DONAR. Kennelijk zijn 
r tijdens de eerdere conversietrajecten knelpunten opgetreden, die voor 
e huidige conversie eerst zouden moeten worden onderzocht. Het is 
enkbaar dat de eerdere conversietrajecten ‘net’ niet alle gegevens konden 
onverteren, en dat daarom de overstap naar DONAR uiteindelijk niet is 
ezet. In theorie zou die conversie nu alsnog kunnen worden uitgevoerd en 
oorgevoerd naar WADI, direct gevolgd door conversie van de ‘knelpunt-
egevens’ die nu wel in WADI passen. Indien noodzakelijk kan deze route 
og nader worden onderzocht. 
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2.2 Beschikbaarheid van de routes: 

WADI database    Beschikbaar: juli 2005   
Belangrijkste algemene voorwaarde is dat de database van Wadi versie 2.3 
beschikbaar is. Hierin zijn aanpassingen doorgevoerd voor de Wab*info-
specifieke meetgegevens (zoals partij).      
    
WADI XML    Beschikbaar: juni 2005 
De uitwisseling met Wadi verloopt altijd via een WADI-xml-bestand. Het 
formaat hiervan moet overstemmen met Wadi versie 2.3. Inmiddels is dit 
formaat in concept gereed en kan het binnenkort gebruikt worden om 
conversies mee te testen.    
 
Route 1: Ad hoc    Beschikbaar: ‘nu’ 
De route waarin handmatig de Wadi-XML wordt gevuld kan uitgevoerd 
worden zodra de WADI-XML structuur beschikbaar is. 
 
Route 2 : Tool    Beschikbaar: ‘nu’ 
Het ontwikkelen van een specifieke tool kan uitgevoerd worden zodra de 
WADI-XML structuur beschikbaar is. 
 
Route 3: Bever2WADI   Beschikbaarheid: najaar 2005 
IBever2Wadi is niet echt een WADI module zoals Excel2Wadi maar een 
werkmethode. Het project voor de uitbreiding van iBever is onlangs 
gestart. Op ons verzoek wordt naast de import ook gelijk de export naar 
Wadi mogelijkheid onderzocht.  
 
Route 4: Excel2WADI   Beschikbaar: november 2005,  
De module Excel2Wadi zal volgens planning op      1 november 2005 
beschikbaar zijn. Het is wel mogelijk voor die tijd de templates te 
definiëren en te vullen. De module Excel2Wadi converteert de gevulde 
templates dan naar geschikte Wadi-XML voor Wadi 2.3.  
 

2.3 Testen van conversies 

Na een conversieslag via een van de routes moet getest worden of de 
Wadi-XML correct is.  
 

o Dit kan door de XML in te lezen in Wadi, en uit te lezen via de 
Generieke User Interface. Deze is beschikbaar vanaf ongeveer 1 
september 2005. 

o Er wordt een aparte Wadi-XML viewer ontwikkeld waarmee de 
ingaande en een uitgaande Wadi-XML kunnen worden bekeken. 
Hiermee kunnen eenvoudige controles worden uitgevoerd. Deze 
viewer is beschikbaar vanaf ongeveer 1 juni 2005 (in concept, 
definitief per 1 oktober 2005) 

 
Het testtraject wordt Hoofdstuk 5 uitgewerkt op basis van de afgesproken 
conversieroutes.  
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3.  Bestanden Directie Zeeland 
 

 

Voor de pilot zijn de volgende bestanden onderzocht: 
 

o oude data  
o basisbestand pilot Zeeland.dbf & verklarende bestanden 
 

o huidige data Analytico (= naam van labaoratorium) 
o batten.dbf   & battenzout.doc 
o hanswvhv.dbf  & hanswvhvzout.doc  
o srkzuidp.dbf & srkzuidpzoet.doc 
o steenS7C.dbf & steenS7Czout.doc 
 

o saneringsproject 
o KdW3def1.dbf & koppellijsten basisinfo 

 
Deze worden in de volgende paragrafen beschreven en behandeld. 
 
 

3.1 Map Oude data 

Ontvangen zijn de volgende bestanden: 

 
 

 

Basisbestand pilot
Zeeland.txt

(structuur is beschreven in de file 
‘toelichting datastructuur.doc’)

txt -> lawabo
conversietool

Conversielijsten DONAR

‘Toelichting 
codering 

locatienamen.txt’
(‘SlibSta’)

‘Toelichting 
codering 

locatienamen.txt’
(‘SlibPar’)

Lawabobestand:

Basisbestand pilot Zeeland.dbf

Basisbestand pilot
Zeeland.txt

(structuur is beschreven in de file 
‘toelichting datastructuur.doc’)

txt -> lawabo
conversietool

Conversielijsten DONAR

‘Toelichting 
codering 

locatienamen.txt’
(‘SlibSta’)

‘Toelichting 
codering 

locatienamen.txt’
(‘SlibPar’)

Lawabobestand:

Basisbestand pilot Zeeland.dbf

3.1.1. Achtergrond 
De data is representatief voor een periode 1981 – 
2002. Data werd in die periode bijgehouden in z.g. 
slibbestanden. In 1997 is een serieuze poging gedaan 
de data te converteren naar DONAR. Er is een 
conversieprogramma gemaakt om de data te 
combineren met DONAR-codes en om te zetten naar 
Lawabofiles die vervolgens geconverteerd zouden 
worden naar DONAR.  
 
Het schema hiernaast toont het verband tussen de 
verschillende bestanden. 
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3.1.2. de bestanden 
 
De inhoud van ‘basisbestand pilot Zeeland.txt’  
is overeenkomstig het bovenste blok ‘Datastructuren’ van de beschrijving 
in het bestand ‘toelichting datastructuur.doc’:  
 
 

Datastructuur: 
1373 G 960305   0      0      8      0      4      0      9 
1373 G 960305   1      4     12      2     10    4.5   12.5 
1373 G 960305   2      8     16      4     16    9.0   16.0 
1373 G 960305   3   62.2     71   76.4     57   73.3   77.3 
1373 G 960305   4      1 .49999 .49999    1.5 .49999 .49999 
 
Beschrijving: 
Tussen de datavelden is ‘spatie’het scheidingsteken 
 1373 - lokatie code, zie de lokatiefile slibsta. 

 G  - code soort monster      
B=bodemmonster bovenste 25 cm 

   D=bodemmonster op grotere diepte   
G=grondmonster 

    O=oppervlaktemonsters 
   Z=zwevend slibmonster   
960305 - datum 
     0  – parameter code, zie de parameterfile slibpar. 
  Data  - De overige velden betreffen de analyseresultaten. 
     Elke kolom is een apart monster. 

Analyseresultaten die eindien op ‘999’betreffen 
een detektiegrens. Bijv .00199 betekent < .002 

          

Beschrijving van de structuur 

van  een slibbestand (.txt file) 

Fragment van inhoud van een 

slibbestand (.txt file) 

 
Het bestand ‘toelichting conversie asci-dbf.doc’ beschrijft de defaults en 
conventies die indertijd gekozen zijn t.a.v. de DONAR coderingen. Deze 
beschrijving is vertaald naar onderstaande figuur, met in de rechtse kolom 
de keuzes voor specifieke invulling in de Lawabo-file. 
 
 

Lawaboveld Wordt gevuld met:
VOLGNR____ leeg
GESTANDAAR  ?
GESELECT leeg
LOKATIE  uit DONAR-loccod tabel
BEH_CODE  = ZZZZZZZZZZ
LOCCOD  uit DONAR-loccod tabel
GEBIED leeg
BEHEERDER  = ZLXXAXB
SGBB_GEBIE leeg
KMRAAI leeg
BER_GEBIED leeg
TYPEWATERL leeg
CODE_INVLO leeg
MONSTERTYP  uit slibbestand (met codeconversie)
MVELD leeg
DATUM  uit ascii slibbestand
PROJEKT  = WVO
OPMERK_1 leeg
OPMERK_2 leeg
LAAG leeg
LAAG_BOVEN  uit slibbestand (met codeconversie)
LAAG_ONDER  uit slibbestand (met codeconversie)
MILIEU leeg
APPARAAT  uit slibbestand (met codeconversie)
ZEEFFRAKT  = 0
ZEEFFRAKT1  = 99999
LABCODE  = Alcontrol
X_COORDINA  uit slibbestand
Y_COORDINA  uit slibbestand
 … meetwaarden …  met slibpar-lijst

Code in slibbestand:  Code in Lawabo 
B : Van Veenhapper 25 kg       code = 10 
D : Zuigerboor                 code =  4 
G : Edelmanboor                code =  2 
O : Steekbuis                  code =  5 
Z : Slibcentrifuge             code = 14 

Amersfoortse coördinaten staan in het slibbestand met 
parameternummers 998 en 999. Worden naar Parijse 
coördinaten omgezet door conversieprogramma. 

Indien aanwezig, overnemen uit de slibparfile.  
Anders: 

    B bodemmonsters,  LAAG_BOVEN = 0 cm 
   LAAG_ONDER = 20 cm. 
    D dieptemonsters, deze zijn gekoppeld aan de parameter diepte  
 uit het slibbestand. Onderscheiden worden twee gevallen: 
          - diepte 40 cm: LAAG_BOVEN = 0 cm,  
   LAAG_ONDER = 75 cm. 
          - laagdikte onbekend,  LAAG_BOVEN = meetwaarde 
   LAAG_ONDER = meetwaarde 
    O oppervlaktemonsters,  LAAG_BOVEN = 0 cm,  
   LAAG_ONDER = 5 cm. 
    G grondmonsters, hiervoor geldt hetzelfd als voor D-monsters. 
    Z zwevend slibmonsters, hierbij is de diepte niet relevant. 

 

Code in slibbestand:  Code in Lawabo 
B : baggerspecie        code = 1 
D : baggerspecie         code = 1 
G : baggerspecie         code = 1 
O : waterbodemmonster   code = 2 
Z : zwevend materiaal   code = 3  
 

Via bestand ‘Toelichting codering lokatienamen.txt 
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Het bestand ‘toelichting codering locatienamen.txt’  
bevat conversietabel ‘slibsta’ Fragment:  

 
 

Het bestand ‘codering locatiecodes-DONARcodes.xls’  
bevat de locatiecodes van DONAR inclusief de coordinaten van de locaties. 
Fragment: 

 
 
Het bestand ‘toelichting codering parameters.txt’  
bevat conversietabel ‘slibpar’ Fragment:  

 
 
Het bestand ‘aanvullende gegevens bij basisbestand pilot zeeland.doc’  
bevat volgens een opmerking in het bestand info die nog zou moeten 
worden ingevoerd bij conversie naar WADI. Voorbeeld stukje:   

 
Uit een quick scan blijkt echter dat deze data waarschijnlijk al ingevoerd is 
in de slibbestanden en dat hiervoor dus geen extra conversieslag nodig is. 
Dit vergt echter mogelijk nog een controleslag, voorafgaand aan de 
(bulk)conversie.  
 
Het bestand ‘basisbestand pilot Zeeland.dbf’  
is een Lawabofile die voor deze pilot is aangemaakt m.b.v. het 
conversieprogramma en met behulp van de bovenbeschreven files (de 
conversielijsten). De lawabo-dbf bevat 15 records (= monsters) betreffende 
4 verschillende locaties. Grootte = 41 kB. 
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3.1.3. Ontbrekende gegevens t.o.v. WADI 
Vooralsnog lijken er geen belangrijke gegevens voor WADI te ontbreken. 
DZL heeft geen behoefte ook alle toetsingsresultaten op te slaan. Die zijn 
niet digitaal aanwezig, vanuit de gedachte dat deze altijd opnieuw te 
genereren zijn op basis van de basisdata.  
 
Uit overleg is gebleken dat de monsters in alle gevallen mengmonsters van 
6 deelmonsters betreffen (zie ook figuur hieronder). Zo’n 90% van alle 
bemonsteringen is uitgevoerd i.h.k.v. WVO voor ‘Nautisch Baggerwerk’. 
Alle mengmonsters hebben x,y coördinaten gekregen (staan in het 
slibbestand) als zijnde een soort rekenkundig gemiddelde van de 
coördinaten van de afzonderlijke deelmonsters. Ook de laagdikte etc is een 
soort gemiddelde. Er zijn geen bodembeschrijvingen beschikbaar (slib, klei, 
veen, etc). Van de oorspronkelijke deelmonsters zijn geen gegevens 
beschikbaar.  
 
Er is geen partij informatie beschikbaar. 

3.1.4. Ontbrekende gegevens t.o.v. Wab*Info 
Ten aanzien van deze ‘oude data’ gaat het wat DZL betreft te ver om de 
bijbehorende projectinformatie te vergaren. Deze is niet 
gestructureerd/digitaal aanwezig.  
Bij de conversie van de slibbestanden naar Lawabo worden in het 
locatieveld van Lawabo de DONAR-locatie code ingevuld. Dit is 
bijvoorbeeld een code die staat voor de naam van een haven. Aan die code 
worden in wezen dus alle mengmonsters gekoppeld. Wellicht kan hiervan 
gebruik worden gemaakt in WABinfo als zijnde een soort Projectinfomatie.  
 

Werkelijke boorlocaties

DONAR locatiecode
Locatie (bijv haven)

(virtuele) Mengmonsters

Werkelijke boorlocaties

DONAR locatiecode
Locatie (bijv haven)

(virtuele) Mengmonsters

 

3.1.5. Representativiteit 
Van dit soort bestanden zijn er bij directie Zeeland veel aanwezig. Het gaat 
in totaal om de bijna 8000 monsters in de periode 1981 – 2002. Daarna is 
overgestapt op de dbf’s van Analytico (zie volgende paragraaf). De dataset 
groeit dus niet verder. De pilot lawabo-dbf bevat 15 record (= monsters) 
en betreft dus slechts 0,2% van de totale set. 
 
Evt. volledige lijst opnemen met alle txt’s, aantal monsters, aantal locaties, 
grootte. 

 
 
 

 16 Wab*Info pilots voor gegevensbeheer in WADI  



 
 
 
3.1.6. Voorstel methode conversie naar WADI 
Er is dus reeds een conversietool beschikbaar om de basis txt-bestanden 
om te zetten naar Lawabo formaat. Daarbij worden conventies 
aangehouden gebaseerd op DONAR-coderingen.  Het Lawaboformaat kan 
vervolgens via route 4 (Excel2WADI) worden geconverteerd naar Wadi-
XML en ingelezen worden in WADI. Eventuele wijzigingen van de 
aangehouden DONAR-coderingen kan in de Excel templates worden 
uitgevoerd. 
 
In bijlage B is een voorbeeld uitgewerkt van een Excel2Wadi template 
gevuld vanuit een Lawabo bestand. In dat voorbeeld wordt tevens 
aandacht besteed aan de opslag van gegevens van de deelmonsters van 
een boring. Bij DZL is dit niet van toepassing, aangezien van de 
oorspronkelijke boringen geen informatie is opgeslagen, anders dan reeds 
aan de mengmonsters is toegekend.  
 

Conversie
Excel2WADI

Wadi

Basisbestand pilot
Zeeland.txt

(structuur is beschreven in de file 
‘toelichting datastructuur.doc’)

txt -> lawabo
conversietool

Conversielijsten DONAR

‘Toelichting 
codering 

locatienamen.txt’
(‘SlibSta’)

‘Toelichting 
codering 

locatienamen.txt’
(‘SlibPar’)

Lawabobestand:

Basisbestand pilot Zeeland.dbf

Excel-template

Conversie
Excel2WADI

Wadi

Basisbestand pilot
Zeeland.txt

(structuur is beschreven in de file 
‘toelichting datastructuur.doc’)

txt -> lawabo
conversietool

Conversielijsten DONAR

‘Toelichting 
codering 

locatienamen.txt’
(‘SlibSta’)

‘Toelichting 
codering 

locatienamen.txt’
(‘SlibPar’)

Lawabobestand:

Basisbestand pilot Zeeland.dbf

Basisbestand pilot
Zeeland.txt

(structuur is beschreven in de file 
‘toelichting datastructuur.doc’)

txt -> lawabo
conversietool

Conversielijsten DONAR

‘Toelichting 
codering 

locatienamen.txt’
(‘SlibSta’)

‘Toelichting 
codering 

locatienamen.txt’
(‘SlibPar’)

Lawabobestand:

Basisbestand pilot Zeeland.dbf

Excel-template

 
 
Hoe de Locatiecode van DONAR (wordt in WADI een z.g. ‘benoemde 
lokatie’) het best kan worden benut wordt nog nader bekeken. Eventueel 
kan ook de geometrie van een lokatie in WADI worden opgenomen. Dit 
vergt echter een extra digitaliseringslag. Vooralsnog wordt deze actie niet 
in de pilot opgenomen. 
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3.2 Map huidige data Analytico (onderhoud) 

Analytico is de naam van het laboratorium dat sinds 2002 de waterbodem-
analyses voor DZL uitvoert. Via het programma PAIS van Analytico kan 
deze data worden benaderd.  
 
Ontvangen voor de pilot zijn de volgende bestanden: 

 

3.2.1. De datasets 
De datasets staan in dbf’s. Deze zijn geexporteerd vanuit het Analytico 
programma PAIS. Inhoud van de pilot bestanden: 
 

Bestandsnaam # Records # Monsters Grootte 
Batten.dbf 237 3 237 kB 
Hanswvhv.dbf 168 2 168 kB 
Srkzuidp.dbf 475 5 475 kB 
SteenS7C.dbf 184 2 184 kB 

 
De structuur van de bestanden is opgenomen in de figuur hiernaast.  
De bestanden zijn in Bever in te lezen via de optie ‘Bestand-
importeren...’. Bij een import-test van de bestanden wordt echter de 
vraag gesteld een aantal onbekende waarnemingssoorten te 
definiëren (zich figuur rechts). Voor het werkproces van DZL zijn 
deze waarnemingssoorten verder onbelangrijk en worden derhalve 
‘Overgeslagen’ (zie button linksonder in de figuur). 

FieldName Type Size opm.
MPNIDENT Tekst 24
MPFXCOOR Dubbele precisie 8 leeg
MPFYCOOR Dubbele precisie 8 leeg
MPFZCOOR Dubbele precisie 8 leeg
SUBIDENT Tekst 30
OGIDC Tekst 16 (trunc)
ANIDC Tekst 16
OWANAAM Tekst 50 leeg
OWASRTKLDC Dubbele precisie 8 leeg
OWASRTKNDC Dubbele precisie 8 leeg
MPSDOMDC Tekst 12
MPSDOMOS Tekst 60
MEPDOMGC Tekst 12
MCODOMGC Tekst 12
MBMDOMGC Tekst 12 leeg
HOEDOMGC Tekst 12
SGKCODE Tekst 8 leeg
ORGORGOS Tekst 8 leeg
MBXDOMAK Tekst 15 leeg
MWAWRDEN Dubbele precisie 8
MWAWRDEA Tekst 70 leeg
MWADATUMB Datum/tijd 8
MWATIJDB Tekst 8
MWADATUME Datum/tijd 8 leeg
MWATIJDE Tekst 8 leeg
MRSINKWADC Dubbele precisie 8 leeg
MRSINOVSDC Dubbele precisie 8 leeg
MRSINOVSDA Tekst 60
MWAONTBRDO Tekst 60 (trunc)
WBMOMSCH Tekst 254 leeg
MAPIDENT Tekst 24 leeg
RVKDOMAK Tekst 8 leeg
MWABEMHT Dubbele precisie 8 leeg
IVSDA Tekst 16 leeg
MBADA Tekst 24 leeg
MBWDO Tekst 10 leeg

Analytico - Bever import dbf

 
 
 

 18 Wab*Info pilots voor gegevensbeheer in WADI  



 
 
 
Wat opvalt in de figuur links is dat er veel van de Bever velden leeg blijven 
als het bestand door PAIS wordt geexporteerd. Door het Laboratorium 
worden immers geen metadatavelden ingevuld. Deze worden door de 
beheerder in later stadium ingevuld. De dbf-file (in de figuur hiernaast 
PAIS-bestand genoemd) wordt eerst in Bever ingelezen en getoetst. In de 
toetsingsuitdraai worden de metagegevens met de hand ingevoerd. In de 
figuur hiernaast is dit huidige werkproces schematisch weergegeven. 

PAIS-bestand

iBever

Towabo
Toetsings-

uitdraai

Veldwerk:
Meta-

informatie

Handmatige
invoer

Aangepast 
Toetsing-

.doc bestand

Analyse door 
Analytico

Software PAIS:
Exporteren

PAIS-bestand

iBever

Towabo
Toetsings-

uitdraai

Veldwerk:
Meta-

informatie

Handmatige
invoer

Aangepast 
Toetsing-

.doc bestand

Analyse door 
Analytico

Software PAIS:
Exporteren

 
Exporteren als Lawabo 
Het programma PAIS kan echter ook de gegevens exporteren als 
Lawabobestand. Bij deze conversie treedt geen dataverlies op (CHECK door 
DZL). Alle monsters die sinds 2002 door Analytico zijn geanalyseerd zijn 
nog beschikbaar in PAIS en kunnen dus allen alsnog geconverteerd worden 
als Lawabo-bestand.  
 

3.2.2. Extra files 
De .doc files zijn verschillende uitdraaien van de toetsingsmodule 
TOWABO (behorend bij iBever). Als voorbeeld is hieronder het eerste 
monster uit het bestand Battenzout.doc weergegeven: 

Huidige werkmethode  

 

Toetsing volgens: UGT: Overige zoute wateren (NW4)                       Towabo 1.0.0  
Datum toetsing: 6-3-2003 
Meetpunt:  oord A                        Batten
Datum monstername: 11-2-2003          Tijd monstername:  
Beheerder:  
X-coordinaat:                      Y-coordinaat: 413790     68000     
Maaiveld t.o.v. NAP (m):                 Compartiment: dem/Sediment  Bo
Laag boven (cm):                           Laag onder (cm):        
 
Gebruikte standaardisatiemethode: NW4 
 
Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 
 -als or.stofgehalte :  12,24 % 
 -als lutumgehalte :        12,73 % 
 
Parameter                                  gemeten       gestand. oordeel    ind.        % 
                                           gehalte       gehalte                      oversch. 
 
  METALEN 
cadmium                       mg/kg          0,47          0,49     Ja                  -   % 
anorganisch kwik              mg/kg          0,15          0,17     Ja                  -   % 
koper                         mg/kg         20,00         24,02     Ja                  -   % 
nikkel                        mg/kg         14,00         21,56     Ja                  -   % 
lood                          mg/kg         31,00         35,15     Ja                  -   % 
zink                          mg/kg         91,00        119,58     Ja                  -   % 
chroom                        mg/kg         34,00         45,06     Ja                  -   % 
arseen                        mg/kg  <      10,00         11,61     Ja        *         -   % 
 
 
  PAK 
naftaleen                     mg/kg          0,13          0,11     Ja                  -   % 
anthraceen                    mg/kg          0,11          0,09     Ja                  -   % 
fenantreen                    mg/kg          0,39          0,32     Ja                  -   % 
fluorantheen                  mg/kg          1,60          1,31     Ja                  -   % 
benz(a)anthraceen             mg/kg          0,42          0,34     Ja                  -   % 
chryseen                      mg/kg          0,41          0,33     Ja                  -   % 
benzo(k)fluorantheen          mg/kg          0,23          0,19     Ja                  -   % 
benzo(a)pyreen                mg/kg          0,43          0,35     Ja                  -   % 
benzo(ghi)peryleen            mg/kg          0,33          0,27     Ja                  -   % 
indenopyreen                  mg/kg          0,38          0,31     Ja                  -   % 
 
 
  CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen             ug/kg  <       1,00          0,82     Ja        *         -   % 
 
 
  ORGANOCHLOORVERBINDINGEN 
aldrin                        ug/kg  <       1,00          0,82     Ja        *         -   % 
dieldrin                      ug/kg  <       1,00          0,82     Ja        *         -   % 
endrin                        ug/kg  <       1,00          0,82     Ja        *         -   % 
som DDT/DDD/DDE               ug/kg          3,10          2,53     Ja        *         -   % 
g-HCH (lindaan)               ug/kg  <       1,00          0,82     Ja        *         -   % 
heptachloorepoxide            ug/kg  <       1,00          0,82     Ja        *         -   % 
 
 
  OVERIGE STOFFEN 
minerale olie GC              mg/kg        120,00         98,04     Ja                  -   % 
minerale olie IR                             -             -        .                    .  % 
 
  PCB 
PCB-28                        ug/kg  <       1,00          0,82     Ja        *         -   % 
PCB-52                        ug/kg  <       1,00          0,82     Ja        *         -   % 
PCB-101                       ug/kg          3,50          2,86     Ja                  -   % 
PCB-118                       ug/kg  <       1,00          0,82     Ja        *         -   % 
PCB-138                       ug/kg  <       1,00          0,82     Ja        *         -   % 
PCB-153                       ug/kg          1,60          1,31     Ja                  -   % 
PCB-180                       ug/kg          1,20          0,98     Ja                  -   % 
 
 
Aantal getoetste parameters: 33 
 
Eindoordeel:  Verspreiden toegestaan 
 
Meldingen:   
 Parameter  cHCH  wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg 
 Parameter  HCB  wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg 
 Parameter  Hepo  wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg 
 Parameter  s_DDTDDEDDD  wordt niet als aangetoond beschouwd: de meetwaarde is kleiner dan 30 ug/kg 
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Op de 10e regel worden de gebruikte standaardisatie-grootheden vermeld. 
Daarna worden kolomsgewijs gehalten getoond van geanalyseerde 
parameters. 

o De gemeten gehalten zoals ze staan in de dbf’s.  
o De overige kolommen bevatten  

- de gestandaardiseerde gehalten, 
- het oordeel volgens de toetsing,  
- een verspreidingsindicatie,  
- en een percentage overschrijding van de norm 

Als laatste het  
o eindoordeel en  
o meldingen uit de toetsing.  

 
Wat DZL betreft is het niet nodig de toetsingsgegevens uit deze files op te 
slaan aangezien ze eenvoudig opnieuw gegenereerd kunnen worden. De 
metagegevens die in deze files met de hand zijn ingevoerd moeten wel 
worden geconverteerd. In het conversievoorstel (verder in deze paragraaf) 
wordt dit meegenomen. 

3.2.3. Ontbrekende gegevens t.o.v. WADI 
Vooralsnog lijken er geen belangrijke gegevens voor WADI te ontbreken.  
Ook bij deze ‘huidige data’ (net als bij de oude data) gaat het vooral om 
‘Nautisch Baggerwerk’ in WVO-kader en behoren de gegevens eigenlijk tot 
mengmonsters. Van de werkelijke boringslokaties zijn geen gegevens 
beschikbaar. Er is geen partij informatie beschikbaar. 

3.2.4. Ontbrekende gegevens t.o.v. Wab*Info 
Ten aanzien van deze ‘huidige data’ gaat het wat DZL betreft te ver om de 
bijbehorende projectinformatie te vergaren. Deze is niet 
gestructureerd/digitaal aanwezig.  

3.2.5. Representativiteit 
Van dit soort bestanden zijn er bij directie Zeeland inmiddels veel 
aanwezig. De dbf’s worden gebruikt sinds 2002. De hier getoonde pilot 
bestanden bevatten slechts ‘een paar procent’ van de gehele dataset en de 
dataset is groeiend aangezien het tevens het huidige werkproces betreft. 
 
Conversie noodzakelijk, alsook een suggestie voor een meer structurele 
ondersteuning van het werkproces. 
 
Evt. volledige lijst opnemen met alle dbf’s, aantal records, aantal monsters, 
grootte.  

3.2.6. Voorstel methode conversie naar WADI 
Het is belangrijk voor deze datasets een goede conversiemethode te 
formuleren aangezien het ook het huidige werkproces ondersteunt. Gezien 
het feit dat de data ingelezen kan worden in Bever ligt uitwerking via route 
3 (Bever) redelijk voor de hand. De datasets kunnen echter ook allen 
worden geconverteerd naar Lawaboformaat en naar WADI worden 
gebracht via de Excel-route. Inmiddels heeft deze route ook hier voorkeur 
gekregen boven de Bever route.  
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Voor de conversie zullen de coördinaten (metainformatie in algemene zin) 
moeten worden getrokken uit de .doc files. Hiervoor zijn diverse 
mogelijkheden denkbaar. Voorwaarde is dat de .doc files een uniek en 
ondubbelzinnig kenmerk hebben (bijv. de naam van het bestand) waardoor 
de dbf’s aan de doc’s kunnen worden gekoppeld. Als van een .doc zowel 
een zout als een zoet-variant bestaat (mogelijk ook verschillende Towabo 
versies) dan zal de metadata redundant (= dubbel en mogelijk verschillend) 
aanwezig zijn. Dit zal moeten worden gecontroleerd. Bij problemen zal de 
betreffende data opnieuw handmatig moeten worden ingevoerd. 
[ VRAAG aan ARIE: waren hiervan nou ook die algemene bestanden van 

beschikbaar ?  Of ga je alle coördinaten etc opnieuw overnemen in de 
lawabofiles. 
 
Onderstaande figuur toont de voorgestelde route voor de conversie van de 
huidige gegevens. Vooralsnog is het nog niet geheel duidelijk hoe de 
metainformatie wordt ingevoerd.  
Dit schema zegt overigens niet over het toekomstige werkproces waarin de 
opgeslagen data ook via TOWABO moet worden getoetst (en weer wordt 
opgeslagen in WADI). Dit werkproces is afhankelijk van de 
functionaliteiten die WABinfo uiteindelijk biedt. 

PAIS-bestand

iBever

Towabo
Toetsings-

uitdraai

Veldwerk:
Meta-

informatie

Handmatige
invoer

Aangepast 
Toetsing-

.doc bestand

Analyse door 
Analytico

Software PAIS:
Exporteren

Huidige route

Conversie
Excel2Bever
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Lawabobestand

Excel-template

?

?

PAIS-bestand
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informatie

Handmatige
invoer

Aangepast 
Toetsing-

.doc bestand
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3.3 Saneringsproject 

Ontvangen zijn de volgende bestanden: 

 
De saneringsprojecten vormen qua datastromen eigenlijk een uitbreiding 
op het werkproces rond de ‘huidige data’. Ook hier wordt gebruik gemaakt 
van Analytico als analyserend laboratorium met het programma PAIS als 
uitwisselingsportaal. Er worden echter extra gegevens opgenomen die met 
name tijdens het uitvoeren van de boringen belangrijk zijn. Deze gegevens 
zeggen voral iets over de bodemopbouw.  

3.3.1. de datasets 
De meetgegevens staan in dbf ‘KdW3def1.dbf’. De dbf is afkomstig van 
het programma PAIS van Analytico (zie ook paragraaf Huidige data 
Analytico) en kan worden geimporteerd in Bever. De dbf bevat 296 records 
betreffende 19 monsters.  De dataset kan door PAIS echter ook als 
Lawabofile worden geexporteerd.  
 

3.3.2. Extra files 
De overige files zijn veldbeschrijvingen afkomstig van de Meet- en 
Informatiedienst. 
 
Het bestand ‘Boorbeschrijving V1_V11.doc’  
bevat de boorbeschrijvingen van de monsters in de dbf. Het is een niet-
beveiligd Word bestand dat door de gebruiker in de praktijk op diverse 
manieren kan worden ingevuld. Fragment van deze file: 
 

Conversie hiervan vergt een 
nauwgezette controle en kan 
waarschijnlijk (gezien de 
‘geringe’ hoeveelheid data) 
waarschijnlijk het best 
handmatig gebeuren.  
Het verdient echter aanbeveling 
bij die (eventuele) conversie van 
deze gegevens een standaardset 
aan coderingen te gebruiken 
voor de gegevens in de 
kolommen Kleur en 
Beschrijving. Dit vormt tevens 
aandachtspunt voor het 
toekomstige werkproces rond 
WABinfo, waarin boorstaten 
een belangrijke rol zullen gaan 
spelen. 
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Het bestand ‘ChemmonsterlijstV1_V11.doc’  
bevat de barcodes van potten die naar het laboratorium worden gezonden 
voor analyse.  
Deze gegevens hoeven niet te worden geconverteerd.  
Een fragment van dit bestand: 

 
 
Het bestand ‘XYZ KW3.doc’  
bevat de coördinaten van de bemonsteringspunten. Een fragment: 
 

Checks 
noodzakelijk 
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3.3.3. Ontbrekende gegevens t.o.v. WADI 
Vooralsnog lijken er geen belangrijke gegevens voor WADI te ontbreken.  
Deze dataset kan op dezelfde wijze als de ‘huidige data’ worden 
behandeld. Van de werkelijke boringslokaties zijn in dit geval wél gegevens 
beschikbaar. Deze gegevens kunnen in principe alle in WADI worden 
opgenomen. 
Er is geen partij informatie beschikbaar. 

3.3.4. Ontbrekende gegevens t.o.v. Wab*Info 
Ten aanzien van deze Saneringsproject gaat het wat DZL betreft te ver om 
de bijbehorende projectinformatie te vergaren. Deze is niet 
gestructureerd/digitaal aanwezig.  ……  

3.3.5. Representativiteit 
De bestanden zijn voorbeelden van de huidige werkmethode. Conversie is 
daarom noodzakelijk, wellicht ook een suggestie voor een structurele 
ondersteuning van het werkproces rond de boorstaten. 
 
T.a.v. de pilot is deze dataset zeer interessant vanwege de aanwezigheid 
van basisinformatie van zowel boringen, deelmonsters als mengmonsters. 
In bijlage B is beschreven hoe in die gevallen kan worden omgegaan met 
conversie naar WADI. Deze gegevensset is daarvoor geschikte als test. 

3.3.6. Voorstel methode conversie naar WADI 
Na de conversie van de pilotgegevens van de oude data en de huidige data 
kunnen de meetgegevens van deze set op vrijwel gelijke wijze worden 
geconverteerd. Voor de pilot is het interessant om vervolgens de gegevens 
te koppelen aan de werkelijk boringslokaties (via bestand XYZ_KW3.doc). 
Van deze boringlokaties kan in later stadium met WABinfo een boorstaat 
worden opgebouwd.  
 
Algemene voorwaarde voor een geautomatiseerde koppeling van de doc 
files aan de Lawabofiles, is dat de .doc files een uniek en ondubbelzinnig 
kenmerk hebben (bijv. de naam van het bestand) waardoor de dbf’s aan de 
doc’s kunnen worden gekoppeld. Dit lijkt zo te zijn, maar het zijn allemaal 
handmatig ingevoerde gegevens waarbij van de opgelegde structuur kan 
zijn afgeweken. Nauwgezette controle is noodzakelijk 
 

3.4 Nagekomen data 

Per mail heeft DZL op 3 mei nog de volgende xls bestanden nagestuurd.  
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Het bestand ‘overzicht verspreide baggerspecie Zeeuwse Rijkswateren 
1993-2003.xls’ 
 

 
 

 
 

Het betreft een overzichtsbestand met alle uitgevoerde 
onderhoudsbaggerwerken van de Rijkswateren van DZL.  
Dit zijn voor DZL heel belangrijke gegevens, die jaarlijks worden 
bijgehouden. Het bovenste scherm toont de informatie van de 
Westerschelde, de overige tabbladen beschrijven de andere watersystemen 
van DZL en zien er vergelijkbaar uit, met uitzonder van het laatste tabblad 
‘Overzicht en prognose’ (onderste scherm).  
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Het onderste scherm is vooral een samenvatting van de afzonderlijke 
bladen en hoeft niet te worden opgeslagen in WADI, maar dient wel als 
Rapport via WABinfo beschikbaar te kunnen komen. 
 
Conversiemethode verspreide baggerspecie 
Het bovenste scherm moet wel in WADI worden opgenomen. De 
getalswaarden in de kolommen 1999 e.v. kunnen als kengetallen per 
jaartal worden gekoppeld aan ‘benoemde lokaties’ in WADI op basis van 
de vermelding in de kolom Lokatie. 
Het eenvoudigst gaat dit via de Excel2WADI route. 
 
 
 
Het bestand ‘KGP-3-021346 karakterisatietabel definitief.xls’ 
 
Het betreft een karakterisatie (partijen) en overzichtsbestand 
(analyseresultaten) van project koegorspolder 
 

 
 

Conversie van dit bestand wordt in later stadium nogmaals bekeken. 
 
 
 

 
 
 

 26 Wab*Info pilots voor gegevensbeheer in WADI  



 
 
 
Het bestand ‘KGP-3-02070 baggerlocatiesZeeland.definitief.xls’ 
 
 

 
 

 
 

 
Conversie van dit bestand wordt in later stadium nogmaals bekeken. 
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4. Bestanden Directie Noord Holland 
 

 

Beschikbaar zijn de volgende bestanden: 
 
Deze datasets beslaan de thema’s: 

o Onderhoud 
o lawabobestand.DBF 
o ANIvoorbeeldgegevens.xls 
o HoeveelhedenBagger96MarieneHavenDenHeldermokbaait

exel.xls 
o PartijenProspect071204.xls 

o Saneringen  
o De Saneringsgegevens zijn op dit moment nog niet 

ontvangen. 
o Werken.  

o BoorXtraInfoNZK.xls 
o Boringen NZ Kanaal.dbf 
o KwaliteitOverzichtNZK.xls 

 
Deze worden in de volgende paragrafen beschreven en behandeld. 
 

4.1 Map Onderhoud 

Ontvangen zijn de volgende bestanden: 

 

4.1.1. Het bestand ‘lawabobestand.DBF’ 
 
Dit pilot-bestand bevat 18 records, maar is representatief voor een zeer 
grote set aan databestanden. Sinds 1985 wordt alle data in dit lawabo-
formaat (= Waboos-formaat) bijgehouden. In 1997 (n.a.v. het voornemen 
te converteren naar DONAR) is een completeringslag uitgevoerd waarbij 
van alle toen aanwezige lawabogegevens de bijbehorende metainformatie 
is geïnventariseerd en opgeslagen in Excel files. Na 1997 is deze 
completerings-informatie minder structureel bijgehouden, maar dit kan 
eventueel alsnog gebeuren. 
 
Een overzicht van de bestanden die in 1997 zijn gecompleteerd staat op de 
volgende pagina. In totaal betreft de dataset ongeveer 9,7 MB  verdeeld 
over een aantal mappen:  

o Noordzeekanaal (2,3 MB) 
o Ijmuiden (2,1 MB) 
o Kop Noord Holland (2,1 MB) 
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o Amsterdam (1,6 MB) 
o Waterland (1 MB) 
o Provincie (0,5 MB) 

 
Elk map bevat een submap DBF met de 
lawabobestanden, een submap XLS met de 
completeringsinformatie en een aantal bevatten een 
map uitvoer met specifieke Toetsingsuitdraaien. 
 
Opmerking: de Excel files zijn grotendeels identiek 
aan de dbf-files (zijn opgeslagen als Excel-files) en 
daarmee redundant Waarom zijn deze opgeslagen?. 
Een aantal Excel bestanden bevatten in de naam de 
toevoeging SL voor Slibgegevens van de betreffende 
dbf. Daarin staan extra gegevens die niet in de 
Lawabo-dbf staan. Waarschijnlijk gaat het om X,Y 
coordinaten van de afzonderlijke boorpunten.  
 
 
De DBF mappen bevatten in totaal bijna 5 MB aan 
Lawabo-bestanden (de *_G.dbf files). Dit houdt in 
dat er bijna 2000 records (oftewel  geanalyseerde 
monsters) in de verschillende lawabo-dbf’s staan.  
 
 
 
Nadere uitleg over de methodiek achter deze 
bestanden: 

Lawabobestand
*_G.dbf

Handmatige
Invoer

veldgegevens

Analyse door 
Laboratorium

Conversie

Software Lawabo

*_G.dbf
(gemeten Gehaltes)

*_K.dbf
(oordeelKlassificatie)

Lawabo
Toetsingsuitdraai

*_C.dbf
(geCorrigeerde gehaltes)

Uitvoeren toetsing

Lawabobestand
*_G.dbf

Handmatige
Invoer

veldgegevens

Analyse door 
Laboratorium

Conversie

Software Lawabo

*_G.dbf
(gemeten Gehaltes)

*_K.dbf
(oordeelKlassificatie)

Lawabo
Toetsingsuitdraai

*_C.dbf
(geCorrigeerde gehaltes)

Uitvoeren toetsing

De oorspronkelijke databestanden van het 
Laboratorium (geanalyseerde stoffen) zijn omgezet 
naar het Lawaboformaat. In 1997 (daarna minder 
structureel) zijn de datasets gecompleteerd met o.a. 
metadata zoals de x,y coördinaten van de 
boorpunten.  
Van de Lawabo-bestanden zijn grotendeels alleen de 
_G.bestanden bewaard. De _C (zelfde inhoud maar 
dan met naar standaardbodem gecorrigeerde 
gehalten) en _K bestanden (zelfde inhoud maar dan 
met per stof een toetsingsoordeel volgens één van de 
toetsingsvoorschriften) zijn niet bewaard. Deze zijn 
immers te reproduceren op basis van de _G-dbf’s en 
de betreffende toetsingsmethode. In de meeste 
gevallen is de toetsingsuitdraai wel bewaard. Dat is 
ook de enige plek waar het ‘Eindoordeel’ van het 
gehele monster wordt getoond. Dit wordt niet in de 
lawabo-dbf opgeslagen.  
 
Om de toetsing uit te voeren is echter in een aantal 
gevallen een tussentijdse correctie uitgevoerd. Deze 
correctie had te maken met het al dan niet gebruiken 
van de geanalyseerde waarde voor gloeirest of 
Organisch Koolstofgehalte. T.a.v. een zoute bodem 
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toetsing diende in bepaalde gevallen in plaats daarvan de eveneens 
geanalyseerde gehalte van Organisch Stofgehalte te worden gebruikt. In 
dat geval werden de waarden voor gloeirest en Organisch Koolstof tijdelijk 
(deze wijziging in de _G file werd niet bewaard) op 0 gezet zodat de 
toetsing kon worden uitgevoerd.  
 
Op basis van de toetsingsuitdraaien kan mogelijk worden achterhaald of 
deze correctie is uitgevoerd.  

o Indien er bij de 'Gebruikte grootheid voor standaardisatie van 
gehalten:' Gloeiverlies of Organisch Koolstof staat, is er niet 
gecorrigeerd.  

o Indien er bij de 'Gebruikte grootheid voor standaardisatie van 
gehalten:' Organisch Stofgehalte staat, kán er gecorrigeerd zijn.  

 
Voor deze situatie moet een beschrijving van de ‘Correctie-methode’ 
(HANS Hoe heet dit in WADI?) komen die als referentiedocument aan de 
monsters kan worden gekoppeld.  
 
Geometrie 
Mogelijk kan deze dataset tevens fungeren als test voor het gebruiken van 
geometrie in WADI. De dataset betreft weliswaar oude data, maar mogelijk 
zijn de vakindelingen die ten grondslag liggen aan de bemonsterings-
strategie nog bewaard. Wellicht zijn de vakken uiteindelijk opgenomen in 
de vakindelingen die momenteel standaard gehanteerd worden bij DNH 
(onderstaand schematisch weergegeven).  

Schematische weergave 
vakindeling bij 
bemonsteringsstrategieën. 

 
In dat geval is het in theorie mogelijk de afzonderlijke boorlokaties 
(geometrisch weergegeven als een punt) te koppelen aan een vak 
(geometrisch weergegeven als een polygoon). Indien tevens bekend is hoe 
de mengmonsters zijn gecombineerd uit verschillende deelmonsters per 
boring, kan hiermee een serie van aan elkaar gekoppelde ExcelTemplates 
worden getest. Deze situatie wordt in Bijlage A als voorbeeld nader 
uitgewerkt.  [ LOPENDE ACTIES ]  
 
 
Conversieroute lawabobestanden 
Zoals bij de datasets van DZL al beschreven kunnen lawabobestanden het 
meest effectief worden geconverteerd via de Excel route. T.a.v. de 
bestanden van DNH zal extra gekeken kunnen worden naar de conversie 
van gerelateerde gegevens van vakindelingen, boorpunten, monsters en 
deel- en mengmonsters. Ook de geometrie van al deze delen kan mogelijk 
worden meegenomen. (extra acties). 
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4.1.2. Het bestand ‘ANIvoorbeeldgegevens.xls’ 
Het betreft een onderzoek bij Texel. Dit zijn standaard 
laboratoriumresultaten, in een excel bestand geplaatst Er zijn geen 
metagegevens beschikbaar. 
 
Het Excel bestand bevat de volgende werkbladen: 

o Totaal 
o DH1 t/m DH9 
o TEX1 t/m TEX8 

 
De werkbladen DHn en TEXn bevatten allen dezelfde structuur. Als 
voorbeeld staat op de volgende pagina TEX1 getoond.  
De blauwe lijnen tonen een aantal formule afhankelijkheden tussen cellen. 
Met de berekeningen in deze file zijn overschrijdingen bepaald van de 
volgende toetsingen die indertijd niet konden worden uitgevoerd door 
Lawabo of andere toetsingssoftware: (klopt dit?)  

o Chemische toxiciteits toets 
o Papagaaiebektoets 
o BAGA toets 
o EURAL toets 
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De kolom ‘gemeten’ (wit in bovenstaand voorbeeld) bevat de waarden van 
de geanalyseerde stoffen. Ze zijn afkomstig van de Lawabo-files die 
hiervoor besproken zijn.  
De kolom correctie bevat de gemeten waarde gecorrigeerd op basis van 
het percentage Organisch Stof (d.s). Indien dit een afwijkende 
correctiemethode betreft moet deze worden beschreven zodat ernaar 
verwezen kan worden via een referentiedocument gekoppeld aan de 
‘Correctiemethode’ (HANS Hoe heet dit in WADI?) in WADI.  
De kolommen met de rode teksten ‘Over’ bevatten een ‘X’ indien 
overschrijding van een norm optreedt. Deze waarden moet wel worden 
opgeslagen in WADI (als Ja/Nee waarde). 
 
 

 
In alle werkbladen DHn, TEXn staat 
een lookuptabel waarnaar echter in 
geen enkele formule wordt 
verwezen. Deze tabel hoeft niet te 
worden geconverteerd.  
 

 
 
Het Werkblad ‘totaal’ geeft een samenvatting van de belangrijkste 
kolommen van de hiervoor genoemde werkbladen.  
Uitsnede totaalblad: 

 
Bij de conversie zullen deze getallen niet gebruikt worden (maar de 
getallen uit de oorspronkelijke Lawabo-files). 
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4.1.3. Het bestand: ‘HoeveelhedenBagger96MarieneHavenDenHelder-

mokbaaitexel.xls’ 
Het betreft partij-hoeveelheden bij een onderzoek in de Mokbaai (Texel) 
en in de marinehaven van Den Helder. Van een aantal onderzoeken 
bestaat zo'n file, maar vaak staan hoeveelheden alleen op papier.  
 
De figuur toont de complete inhoud van het xls bestand: het toont hoeveel 
specie er elk jaar verspreid is (in m3 .a.d.h.v. een vakindeling en 
gemiddelde laagdikte).  
 

 
Conversiemethode verspreide baggerspecie 
Om dit soort geaggregeerde informatie met WABinfo te kunnen genereren 
zal de achterliggende partijinformatie in WADI moeten worden 
opgenomen.   
 
Echter: ook bij DZL is een dergelijk Excel bestand aanwezig en daarbij is 
afgesproken dat de getallen als kengetallen per jaartal worden gekoppeld 
aan ‘benoemde lokaties’ in WADI. Hetzelfde kan voor onderhavig bestand 
gebeuren indien de vakken gedefinieerd worden als (benoemde) lokatie in 
WADI. Eventueel kan gekozen worden voor alleen de blauwe 
gesommeerde kolommen MHDH en MBT. 
Deze conversie kan het eenvoudigst verlopen via de Excel2WADI route. 
 
Op deze wijze kan de informatie weliswaar niet opnieuw worden 
gegenereerd uit de basis gegevens, maar kan met WABinfo wel in een 
rapport worden getoond. De prioriteit van conversie van deze gegevens is 
lager dan van de overige (hiervoor genoemde) datasets. 

4.1.4. Het bestand ‘PartijenProspect071204.xls’ 
Het bestand betreft locatiegegevens, hoeveelheden, uitgevoerde 
onderzoeken en jaar, kwaliteitsklassen van locaties in Noord-Holland.  
Het bestand is klaargezet t.b.v. een invoerfile voor het programma 
Prospect. Het beschrijft daarmee in principe de meest actuele situatie van 
watersystemen van DNH. 
 
Bestand bevat de werkbladen: 

o BuHa Ijmuiden 
o Noordzeekanaal-west 
o Noordzeekanaal-midden 
o Binnen-IJ 
o Kop Noord-Holland 
o Diversen 
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Dit bestand is nog niet nader geanalyseerd. Het bevat echter partij 
informatie die gebaseerd is op een vakindeling die momenteel wordt 
gehanteerd. Die vakindeling is waarschijnlijk opgeslagen in ESRI-GIS 
formaat en kan mogelijk als geometrie van partijinformatie worden 
opgenomen in WADI (zie ook beschrijving bij lawabo.dbf). (Nadere actie) 
 

4.2 Map Saneren 

Ontvangen zijn de volgende bestanden: 
pm 

4.2.1. de datasets 
pm. 

4.2.2. Ontbrekende gegevens t.o.v. WADI 

4.2.3. Ontbrekende gegevens t.o.v. Wab*Info 

4.2.4. Representativiteit 

4.2.5. Voorstel methode conversie naar WADI 
 
Concreet: …. 
Indicatie van inspanning en kosten 
 
 

4.3 Map Werken 

Ontvangen zijn de volgende bestanden: 

4.3.1. de datasets 
 
De bestanden:  

o ‘Boringen NZ Kanaal.dbf’ 
o  ‘BoorXtraInfoNZK.xls’ 

Deze bestanden horen bij "baggerwerk Noordzeekanaal", dat momenteel 
in uitvoering is. De eerste file bevat metagegevens van de boringen, de 
tweede zijn de resultaten uit de boringen. 
 
Hieronder is een uitsnede opgenomen van de file ‘Boringen NZ Kanaal.dbf’ 
Deze dbf-file bevat 1582 rijen. Het is een datastructuur die door DNH zelf 
opgesteld is voor het vastleggen van boorgegevens. Bij conversie zou een 
standaardlijst gebruikt moeten worden voor de kolommen Laagkleur en 
Bijzonderheden (mogelijk ook voor grondsoort).  De inhoud van kolommen 
N8 t/m N14 zijn vooralsnog onduidelijk.  
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De meetgegevens van de monsters zijn opgenomen in een lawabofile 
(klopt dit?)  
 

 
 

Het bestand BoorXtraInfoNZK.xls (hieronder is een fragment opgenomen) 
bevat bevat 5098 records met metagegevens betreffende boringen. 
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Deze Excel file bevat in de kolommen A en B de algemene informatie van 
de afzonderlijke boringen. De rij-structuur is consequent opgebouwd. In de 
kolommen C t/m R staan (exact) dezelfde gegevens als in de dbf (de figuur 
er boven). De twee files kunnen gekoppeld worden via de kolom 
‘Boorcode’ uit de dbf en en regels ‘Boring No.’ uit de xls. Daartoe moet 
eerst de rij-gebaseerde informatie uit de kolommen A en B van de xls 
‘getransponeerd’ worden tot kolommen. 
Als test is deze actie uitgevoerd en gevisualiseerd in Arcview.Onderstaande 
figuur toont een resultaat van deze actie.  
 

 
 

De boringen behoren tot een bepaalde bemonsteringsstrategie met 
vakindeling. Die vakindeling zou mogelijk in WADI gekoppeld kunnen 
worden als geometrie. 
Aan de boringen zouden ook de verschillende monsters en mongmonsters  
kunnen worden gekoppeld en die kunnen dan bijvoorbeeld op basis van 
een toetsingsoordeel van een kleur of symbool worden voorzien.  
 
Het bestand:  

o ‘KwaliteitOverzichtNZK.xls’ 
DNH: “dit hoort bij "baggerwerk Noordzeekanaal", nu in uitvoering. Veel 
gegevens over het onderzoek vooraf, zowel fysische als chemische 
parameters, locatie-informatie enz”.  
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Dit bestand zou als een voorbeeld project dienst kunnen doen. Het is een 
weergave van de huidige presentatiemethoden van DNH. Dit zouden 
uiteindelijke rapportagefuncties moeten zijn van WABinfo.  
 
 
Bevat koppelingen naar bestanden die ik niet heb:  

o zeefkrommen1.xls 
o twNZK08 

 
Bevat vele werkbladen met diverse visualisatiemethoden van 
partijgegevens, vakindelingen, projectinformatie etc. De monstergegevens 
staan weer in een lawabo file (Check) 
: 

o vakindeling (figuur)  
 

 

bovenlaag: a e a b c a a a a a a a a a a a a a a b a b a b a
a c b f d e b b b b c d c d c d b c

b c b c b c b c b c b c b c b c b c

b d c g f g c c c c e f e f e f d e
d h h i d d d d d d d d d d d d d g h g h g h f

vak: 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28

km.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20,6

<- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ->

onderlaag a e a b c a a a a a a a a a a a a a a b a b a b a
a c b f d e b b b b c d c d c d b c

b c b c b c b c b c b c b c b c b c

b d c g f g c c c c e f e f e f d e
d h h i d d d d d d d d d d d d d g h g h g h f

vak: 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28

km.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20,6

gehele laag

Indeling deelvakken Noordzeekanaal (topview) bij het waterbodemonderzoek in 2000

o KwaliteitOverzicht (figuur) 
 

bovenlaag:

vak: 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28

km.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20,6

<- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ->

onderlaag

vak: 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28

km.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20,6

Klasse 4 parameters: Zn Pb
PAK Cd Cu

klasse 1
klasse 0

olie
OTV

klasse 3
klasse 2

PAK

gehele laag

klasse 4legenda:

OTV OTV PAK dioxdiox dioxdiox
olie

Zn

Kwaliteitsbeoordeling Noordzeekanaal o.g.v. resultaten onderzoeken uit 2000 en 2003

OTV



 
 
 

 
o KwaliteitDetails  (figuur) 

 

vak deel- b/o nr. Cd Hg Cu Ni Pb Zn Cr As PAK olie Eox HCB drin DDT HCH OCB PCB OTV diox Eind
4 a b 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2

o 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2
b b 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2

o 4 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 1 2
c b 5 1 2 2 0 0 1 0 0 3 2 1 1 1 3 3 1 2 2 3

o 6 1 2 2 0 0 1 0 0 2 3 1 2 1 3 3 1 3 2 3
d b 7 1 2 2 0 0 1 0 0 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2

o 8 2 2 2 0 1 1 0 0 3 2 1 2 1 3 3 1 3 3
7 a b 9 1 2 2 0 0 1 0 0 3 2 1 3

o 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
b b 11 1 2 2 0 1 1 0 0 3 2 1 3

o 12 1 2 2 0 0 1 0 0 3 2 1 3
c b 13 2 2 3 2 1 4 1 0 3 2 1 4

o 14 1 3 3 0 1 2 0 0 3 3 1 3
d b 15 1 2 2 0 1 1 0 0 3 2 1 3

o 16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2
e b 17 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 1 2

o 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Kwaliteit Noordzeekanaal n.a.v. onderzoeken in 2000 en 2003

o Kwaliteit K1 
Kwaliteit NW4 en UGT deelvakken NZK. (oude versie?)

vak deelvakken, boven deelvakken, onder
a b c d e f g h i a b c d e f g h i

4
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
24
25
26
27
28

Legenda: klasse 0 klasse 2
klasse 1 klasse 3
< UGT klasse 4

 

o Metalen, PAK's, olie, EOX  (figuur) 
o pcb, ocb 
o organotins 
o dioxines 
o dioxinegehaltes 
o >tussenwaarde + klasse4 
o Gec.geh.TOWABO 
o TOWABO-scores 
o TOWABO K1 
o Bewaard materiaal codes 
o Overige werken NZK 
o Dichtheid specie 
o Overzicht boringen 

o Locatie + diepte monsters (coördinaten !) 
o NO fase1+2 
o Diepte steekmonsters 
o Monsterpunten SCG  (coördinaten !) 
o Zeefkrommes SCG 
o Zandgehaltes 
o Kubering 

 
Nog niet nader geanalyseerd.  

4.3.2. Ontbrekende gegevens t.o.v. WADI 
 
Wat past er hiervan niet  in WADI: 

o … 
Welke verplichte/noodzakelijke gegevens ontbreken voor WADI. 

o … 
 

4.3.3. Ontbrekende gegevens t.o.v. Wab*Info 
Vragen: 
Project informatie: zijn er samenvattende rapporten beschikbaar? 
Is het projectgebied vastgelegd? 
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Bij welk ‘projectonderdeel’ behoort de dataset (oriënterend onderzoek, 
nader onderzoek, etc) en welke kosten zijn er eventueel aan te koppelen. 
Algemeen geldt dat zoveel mogelijk van alle beschikbare informatie, zowel 
digitaal als analoog, beschikbaar moet komen.  

4.3.4. Representativiteit 
 
Vragen: 
A] Hoeveel van dit soort bestanden zijn er in gebruik? 
B] Betreft dit actueel werkproces of oude data. 
C] Welke prioriteit heeft conversie van deze data? 
 
Antwoorden: (per bestand, wellicht zelfs per tabblad….) 

4.3.5. Voorstel methode conversie naar WADI 
 
Concreet: …. 
Indicatie van inspanning en kosten 

4.4 Totaaloverzicht RWS DNH 

Herkomst aantal monsters, 
grootte, … statisch/groeiend

Onderhoud
a ANIvoorbeeldgegevens.xls paar % groeiend
b HoeveelhedenBag....xls nader bekijken lagere prio
c lawabobestand.dbf lawabo sinds 1985
d PartijenProspect071204.xls invoerfile prospect

Saneringen
- ?

Werken
a BoorXtraInfoNZK.xls
b Boringen NZ Kanaal.dbf
c KwaliteitOverzichtNZK.xls diverse (geaggr). huidig project
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5. Planning conversies 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.1 Pilots 

Projectnamen conventies definieren 
Conventies voor boring-, monster, meng- en deelmonsternamen. 
 
 
 

5.2 Bulk 
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6. Betekenis voor andere Diensten 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lawabofiles via Excel. 
 
 
Oaseview = Lawabo-gebaseerd, zelfde route. 
 
Lawamap = Lawabo-gebaseerd, zelfde route. 
 
 
Labgegevens in Bever importformaat? Is exporteren als lawabo ook 
mogelijk, zoals bij PAIS? 
 
 
NAZCA bij DON: Ook via lawabo, Excel-route. 
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Bijlage A Uitwerking van een Lawabofile in een Excel-template  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A.1 Uitleg ExcelTemplate 

Er worden templates gedefinieerd (sjablonen) om digitale data op een 
gestructureerde manier aan WADI te kunnen aanbieden. De gegevens die 
later in deze templates worden ingevuld, moeten voldoen aan de hierin 
opgelegde definities. Die definities kunnen zodanig gekozen worden dat 
deze zoveel mogelijk aansluiten bij de beschikbare data.  
 
In een Excel2WADI Template zijn drie blokken aanwezig: 

o Tabeldefinitieblok 
o Kolomdefinitieblok 
o Waardeblok 

Deze worden hieronder in omgekeerde volgorde toegelicht. 
 
Gegevens: waardeblok 
In een Excel2Wadi template worden de werkelijke getalswaarden altijd 
ingevoerd in een matrix van rijen en kolommen. In Lawabotermen betekent 
dit dat elke rij een (deel-/meng-) monster betreft en dat elke kolom een 
bepaalde parameter weergeeft.  
 
Metadata per kolom: kolomdefinitieblok 
Per kolom wordt gedefinieerd om welke parameter het gaat (code, naam) 
en met welke eenheden de getallen zijn opgeslagen. Dit wordt in een apart 
blok, voorafgaand aan de waarden, opgenomen. Deze definitie geldt voor 
alle getalswaarden in de betreffende kolom. Indien een waarde in een 
kolom afwijkende metadata heeft, moet gehele rij waartoe de waarde 
behoort (het monster) worden geplaatst in een andere template, voorzien 
van andere metadata. 
 
Metadata geldend voor alle rijen: tabeldefinitieblok. 
Tevens is er een blok waarin algemene informatie wordt gedefinieerd die 
geldt voor alle rijen (monsters). Als een rij daarop een uitzondering vormt, 
moet deze rij worden geplaatst in een andere template, voorzien van 
andere metadata. 
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Metagegevens geldend 

voor  alle  erna volgende 

gegevens 

Definitie van de erna 

volgende gegevens  

(bijvoorbeeld bodemhoogte 

in cm t.o.v. NAP) 

 

De waarden, kwaliteitscode 

en reeksstatus van de 

‘bodemhoogte’ per 

locatie(code) op een zekere 

meet-datum/tijd. 

De waarden van de 

gegevens per gedefinieerde 

‘kolom’ 

Voorbeeld (fragment) van een Excel-Template 

Dit voorbeeld straks vervangen door actueel voorbeeld van HANS.  
 
Conversie tabel: 

FIELD_NAME FIELD_TYPE FIELD_LEN FIELD_DEC NAAM ….
VOLGNR____ N 10 0 Volgnummer ….
GESTANDAAR L 1 0 Genormaliseerd (J/N)
GESELECT C 1 0 Geselecteerd (J/N)
LOKATIE C 40 0 Lokatienaam
BEH_CODE C 10 0 Codering lokatie
LOCCOD C 12 0 RWS-DONAR lokatiecode
GEBIED C 12 0 Gebiedscodering RWS-DONAR
BEHEERDER C 25 0 Naam beheerder
BEHEERD_ID N 10 0 Codenummer beheerder
SGBB_GEBIE C 1 0 Niet gebruiken
KMRAAI N 10 3 Km raai bij kanalen/rivieren
BER_GEBIED C 1 0 niet gebruiken
TYPEWATERL N 3 0 Code voor het type waterloop
CODE_INVLO N 3 0 Code voor de beïnvloeding
MONSTERTYP N 3 0 Code voor het soort monster
MVELD N 8 2 Maaiveld t.o.v. NAP
DATUM D 8 0 Datum bemonstering
PROJEKT C 10 0
OPMERK_1 C 70 0
OPMERK_2 C 70 0
LAAG C 10 0
LAAG_BOVEN N 5 0
LAAG_ONDER N 5 0
MILIEU C 1 0
APPARAAT N 3 0
ZEEFFRAKT N 5 0
ZEEFFRAKT1 N 5 0
LABCODE C 10 0
X_COORDINA N 10 3
Y_COORDINA N 10 3
DROGESTOF N 10 3 Droge stofgehalte
SLIB N 10 3 Slibgehalte
KGV2 N 10 3 Deeltjes < 2 µm
KGV16 N 10 3 Deeltjes < 16 µm
KGV50 N 10 3 Deeltjes < 50 µm
KGV63 N 10 3 Deeltjes < 63 µm
KGV125 N 10 3 Deeltjes < 125 µm
KGV210 N 10 3 Deeltjes < 210 µm
KGV210PLUS N 10 3 Deeltjes > 210 µm
ORG_C N 10 3 Organisch koolstofgehalte
GLOEIREST N 10 3 Gloeirest
ORG_STOF N 10 3 Organische stofgehalte
CL N 10 3 Chloride gehalte
CACO3 N 10 3 Kalkgehalte
… etc

VELDEN IN LAWABO VELDEN IN WADI
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Concrete invulling met een Lawabofile. 
 
 
Omgaan met mengmonsters en boringinformatie.   
In het tabeldefinitieblok komen parameters voor met de namen 
MixedSample en SubSample. Deze kunnen worden gehanteerd om 
onderscheid te maken tussen boringen, monsters en mengmonsters. 
 
In onderstaand figuur is een bemonsteringsstrategie geschetst met 6 
bemonsteringsvakken. Het vak rechtsvoor is nader uitgewerkt als 
voorbeeld. Hierbij is in het vak een 6-tal boringen uitgevoerd (F1 t/m F6) 
en tijdens het veldwerk zijn de boringen allen in 4 lagen verdeeld van 
gelijke textuur (F1a t/m F1d). De lagen kunnen verschillend zijn qua dikte 
en van elke laag wordt een monster zijn genomen.  
 

 
 
Mengmonstervariant 1 (horizontale menging) 
De monsters van de bovenste lagen van elke boring worden gemengd tot 
een mengmonster en in het lab geanalyseerd. Dit gebeurt voor elke laag 
van gelijke textuur en zo ontstaat een soort virtuele boring met gemiddelde 
waarden voor bijvoorbeeld laagdikte en –diepte. De x,y coördinaten van de 
mengmonsters zijn gelijk en worden geschat of berekend als het 
rekenkundig gemiddelde van de x,y coördinaten van de afzonderlijke 
boringen. De mengmonsters worden bijvoorbeeld Fma t/m Fmd genoemd. 
 
 

 
 
 
 
Invulling in de template 
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Stel dat van zowel alle boringen als van de monsters en mengmonsters de 
gegevens moeten worden geconverteerd naar WADI.  
De templates die gevuld worden zijn de volgende: 
 

o Template voor de 6 boringen. Het waardeblok van deze template 
bevat 6 rijen gegevens voor de boringen F1 t/m F6, met o.a. de 
x,y coördinaten van elke boring. In het gegevensblok zijn geen 
analyse gegevens opgenomen. In het tabeldefinitieblok worden de 
velden SubSample en MixedSample[1..n] leeg gelaten.  

 
o Template voor deelmonster van bijv. F4. Het waardeblok bevat 4 

rijen met gegevens voor de lagen F4a t/m F4d. In het 
tabeldefinitieblok worden de velden MixedSample[1..n] leeg 
gelaten, maar het veld SubSample wordt gevuld met de waarde 
F4. In het gegevensblok zijn in dit voorbeeld geen analyse 
gegevens opgenomen, maar kunnen er wel aan worden 
toegevoegd indien een deelmonster nadien alsnog is geanalyseerd. 
Op deze wijze worden dus 6 templates gevuld, 1 voor elke boring. 

 
o Template voor mengmonster Fmd. Het waardeblok bevat 1 rij met 

alle analysegegevens van het lab. In het tabeldefinitieblok wordt 
het veld SubSample leeg gelaten, maar er zijn 6 MixedSample 
velden, gevuld met de waarden F1d t/m F6d. Op deze wijze 
worden dus 4 templates gevuld, 1 voor elke gemengde laag. 

 

 
 

Boringen vak F

SubSample: -

MixedSample: -

Deelmonsters van F1

SubSample: F1

MixedSample: -

Deelmonsters van F2

SubSample: F2

MixedSample: -

Deelmonsters van F3

SubSample: F3

MixedSample: -

Deelmonsters van F4

SubSample: F4

MixedSample: -

Deelmonsters van F5

SubSample: F5

MixedSample: -

Deelmonsters van F6

SubSample: F6

MixedSample: -

Mengmonster laag a

SubSample: -

MixedSample: 
F1a, F2a, F3a,                 
F4a, F5a, F6a

Mengmonster laag b

SubSample: -

MixedSample: 
F1b, F2b, F3b,                 
F4b, F5b, F6b

Mengmonster laag c

SubSample: -

MixedSample: 
F1c, F2c, F3c,                   
F4c, F5c, F6c

Mengmonster laag d

SubSample: -

MixedSample: 
F1d, F2d, F3d,                         
F4d, F5d, F6d

Boringen vak F

SubSample: -

MixedSample: -

Boringen vak F

SubSample: -

MixedSample: -

Deelmonsters van F1

SubSample: F1

MixedSample: -

Deelmonsters van F1

SubSample: F1

MixedSample: -

Deelmonsters van F2

SubSample: F2

MixedSample: -

Deelmonsters van F2

SubSample: F2

MixedSample: -

Deelmonsters van F3

SubSample: F3

MixedSample: -

Deelmonsters van F3

SubSample: F3

MixedSample: -

Deelmonsters van F4

SubSample: F4

MixedSample: -

Deelmonsters van F4

SubSample: F4

MixedSample: -

Deelmonsters van F5

SubSample: F5

MixedSample: -

Deelmonsters van F5

SubSample: F5

MixedSample: -

Deelmonsters van F6

SubSample: F6

MixedSample: -

Deelmonsters van F6

SubSample: F6

MixedSample: -

Mengmonster laag a

SubSample: -

MixedSample: 
F1a, F2a, F3a,                 
F4a, F5a, F6a

Mengmonster laag a

SubSample: -

MixedSample: 
F1a, F2a, F3a,                 
F4a, F5a, F6a

Mengmonster laag b

SubSample: -

MixedSample: 
F1b, F2b, F3b,                 
F4b, F5b, F6b

Mengmonster laag b

SubSample: -

MixedSample: 
F1b, F2b, F3b,                 
F4b, F5b, F6b

Mengmonster laag c

SubSample: -

MixedSample: 
F1c, F2c, F3c,                   
F4c, F5c, F6c

Mengmonster laag c

SubSample: -

MixedSample: 
F1c, F2c, F3c,                   
F4c, F5c, F6c

Mengmonster laag d

SubSample: -

MixedSample: 
F1d, F2d, F3d,                         
F4d, F5d, F6d

Mengmonster laag d

SubSample: -

MixedSample: 
F1d, F2d, F3d,                         
F4d, F5d, F6d

HANS. Klopt dit allemaal in theorie? 
o Worden de templates allemaal afzonderlijk gelaten of kunnen ze 

gecombineerd worden als verschillende werkbladen binnen 1 Excel 
bestand. 
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