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Samenvatting
Voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en
Grondwaterrichtlijn (GWR) dienen de lidstaten doelen en maatregelen vast te stellen
voor een optimaal stroomgebiedsbeheer. Vanwege de implementatie en uitvoering van
de Kaderrichtlijn Water is er een grootschalige behoefte aan betrouwbare
grondwaterkwaliteits- en kwantiteitsgegevens. Het is noodzakelijk dat deze gegevens
goed toegankelijk zijn, actueel zijn, betrouwbaar zijn en dat de kwaliteit traceerbaar is.
De betrokken partijen zijn al ver gevorderd met het stroomlijnen van de
grondwaterinformatie voor de KRW-rapportages. Er zijn echter nog verschillende
uitdagingen om de informatiestroom ten aanzien van grondwater te structureren ten
behoeve van de KRW. In onderhavig project zijn in opdracht van VROM deze
uitdagingen in beeld gebracht, zijn concrete verbetervoorstellen aangegeven en is een
stappenplan voor implementatie uitgewerkt door Deltares, Royal Haskoning en RIVM,
in samenwerking met TNO/DINO, de provincies, de Waterdienst en Coördinatiebureau
Stroomgebieden Nederland (CSN).
De centrale vragen bij dit project zijn:
1. Hoe is de huidige informatieoverdracht van grondwatergegevens georganiseerd?
2. Hoe zou de informatievoorziening georganiseerd moeten zijn, om optimaal aan de
wensen van de KRW en GWR te voldoen?
3. Welke activiteiten zijn nog noodzakelijk om aan het gewenste eindbeeld te
voldoen?
Op basis van interviews, een discussiesessie, een workshop en een case study is de
informatiestroom grondwater en de knelpunten daarin, in beeld gebracht. Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen de technische en organisatorische knelpunten. De volgende
aandachtspunten zijn naar voren gekomen in de technische informatieketen:
• Aanvullende informatie is nodig in DINO om goede en betrouwbare KRW
grondwaterrapportages te kunnen opstellen.
• Bij het aanleveren, valideren en opslaan van gegevens in DINO blijken nog
verschillende knelpunten en onduidelijkheden in de samenwerking tussen de
betrokken partijen.
• Voor het verkrijgen van de gewenste gegevens uit DINO (selectiemogelijkheden)
zijn verbeteringen nodig.
• Er mist een schakel tussen DINO en het KRW-portaal. Er dienen duidelijke
afspraken en een toolbox te worden gemaakt voor het analyseren en toetsen van
KRW gegevens en het opstellen van de KRW grondwaterrapportages.
Voor wat betreft de uitvoering en organisatie zijn de volgende aandachtspunten in
beeld:
• Er dient rekening gehouden te worden met de benodigde inzet van mensen en
middelen voor het efficiënt organiseren en uitvoeren van de
grondwaterinformatiestroom;
• De directe regie op uitvoer en doorvoer van verbeteringen in de
grondwaterinformatiestroom ontbreekt en dient ingevuld te worden;
• Het verbeteren van de onderlinge communicatie over de
grondwaterinformatiestroom, benodigde aanpassingen en wensen en het opzetten

6 / 36

Deltares-rapport | 2008-U-R0782/A

van een helpdesk zal het proces voor het opstellen van goede betrouwbare KRW
grondwaterrapportages aanzienlijk verbeteren.
Om de knelpunten op te lossen is een stappenplan met acties geformuleerd die door de
verschillende partijen moeten worden opgepakt (VROM, V&W, Provincies, CSN,
RIVM, DINO, IDsW, Deltares en de Waterdienst). In dit stappenplan zijn 5 stappen
opgenomen:
1. Stap 1: Aanwijzen van de regisseur en verantwoordelijkheden.
2. Stap 2: Inventarisatie en snelle verbeterslagen.
3. Stap 3: Opstellen Programma van Eisen en verdere verbeterslagen.
4. Stap 4: Bouwen en testen.
5. Stap 5: Implementatie.
Gewenst is de eindproducten eind 2011 gereed te hebben, op tijd voor de KRW
herkarakterisering in 2013.
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Inleiding

1.1

Aanleiding
Voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en
Grondwaterrichtlijn (GWR) dienen de lidstaten doelen en maatregelen vast te stellen
voor een optimaal stroomgebiedsbeheer. Vanwege de implementatie en uitvoering van
de Kaderrichtlijn Water is er een grootschalige behoefte aan betrouwbare
grondwaterkwaliteits- en kwantiteitsgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor de
karakterisering van grondwaterlichamen, de afleiding van achtergrondwaarden en
drempelwaarden, het vaststellen van maatregelen en bovenal voor de toekomstige
6-jaarlijkse rapportages aan de EU over de toestand van en de trends in de
grondwaterkwaliteit en –kwantiteit. Het is noodzakelijk dat deze gegevens goed
toegankelijk zijn, actueel zijn, betrouwbaar zijn en dat de kwaliteit traceerbaar is.
De betrokken partijen zijn al ver gevorderd met het stroomlijnen van de
grondwaterinformatie voor de KRW-rapportages. Er zijn echter nog verschillende
uitdagingen om de informatiestroom ten aanzien van grondwater te structureren ten
behoeve van de KRW. In onderhavig project zijn deze uitdagingen in beeld gebracht,
zijn concrete verbetervoorstellen aangegeven en is een stappenplan voor implementatie
uitgewerkt.
Dit rapport beschrijft de resultaten van het project “Structureren informatiestromen
grondwater voor de KRW” dat in 2008 is uitgevoerd in opdracht van VROM door
Deltares, Royal Haskoning en RIVM, in samenwerking met TNO/DINO, de provincies,
de Waterdienst en Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland (CSN).

1.2

De uitdaging
In recente en lopende projecten zijn de eisen die gesteld worden aan de
informatiestroom en de DINO database als centrale opslagplaats voor KRW gegevens
aan de orde gekomen. Er is echter nog geen overzicht van:
− de huidige afspraken, procedures, protocollen en normen (nationaal en
internationaal) die van toepassing zijn op de informatiestroom en huidige
opgeslagen data en meta-informatie;
− de benodigde afspraken, procedures, protocollen en normen (nationaal en
internationaal) die van toepassing zijn op de informatiestroom vanaf monitoring tot
aan KRW rapportage en de benodigde data en meta-informatie;
− de acties op technisch en organisatorisch vlak die nodig zijn om de
informatiestroom te organiseren met de behoeften vanuit de KRW monitorings-,
toetsings- en rapportageverplichtingen van Rijk en provincies.
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De centrale vragen bij dit project zijn:
1. Hoe is de huidige informatieoverdracht van grondwatergegevens georganiseerd?
2. Hoe zou de informatievoorziening georganiseerd moeten zijn, om optimaal aan de
wensen van de KRW en GWR te voldoen?
3. Welke activiteiten zijn nog noodzakelijk om aan het gewenste eindbeeld te
voldoen?
1.3

Doel van het project
Het doel van het project is tweeledig:
− Analyseren van de organisatorische en technische knelpunten in de
informatiestroom van grondwatergegevens van monitoring tot aan rapportage op het
gebied van kwaliteit en kwantiteit ten behoeve van de verplichte rapportage over de
grondwaterkwaliteit en –kwantiteit voor de Kaderrichtlijn Water en
Grondwaterrichtlijn aan de EU.
− Aandragen van verbetervoorstellen, het aangeven van prioriteiten en het uitwerken
van een stappenplan voor het structureren van de informatiestroom grondwater voor
de KRW.

1.4

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten gelden voor het onderhavige project:
− Het project betreft grondwaterkwantiteits- en grondwaterkwaliteitsgegevens.
Binnen de KRW staan voor de grondwaterkwaliteitgegevens de
grondwatermetingen rond 10 en 25 meter centraal. Er zijn 2 typen
meetnetbeheerders te onderscheiden voor dit grondwater, te weten de provincies
(beheren de PMG’s) en RIVM (beheert het LMG).
− Informatie van waterbedrijven wordt in een ander kader gestroomlijnd. VEWIN is
betrokken bij dit project in de begeleidingscommissie.
− DINO (van TNO) is de centrale grondwaterdatabank waarin de informatie van de
PMG’s en het LMG wordt opgeslagen en bevraagd.
− De in DINO opgeslagen grondwatergegevens worden gebruikt voor rapportage over
de KRW aan Brussel. Hiervoor worden de in DINO opgeslagen gegevens bewerkt
en overgedragen aan het KRW-portaal.
− Vanuit de DINO-organisatie wordt momenteel gewerkt aan een inhaalslag waarbij
oude grondwatergegevens worden gecontroleerd, zo nodig verbeterd en in de
DINO-database komen. In het najaar van 2008 zal de data van alle voorgaande
meetronden van de PMG’s en het LMG in DINO zitten.
− Naast de centrale gegevens in DINO van de PMG’s en het LMG worden voor de
KRW-rapportages ook veel locale (decentraal opgeslagen) gegevens gebruikt. In dit
project ligt de aandacht op het op orde krijgen van de centrale gegevens.
− Afspraken die eerder zijn gemaakt in het project Kwali-Tijd staan niet ter discussie,
maar vormen juist een basis voor de gewenste werkwijze.

1.5

Werkwijze
Het project is uitgevoerd door een projectgroep vanuit VROM, Deltares, Royal
Haskoning en RIVM. Het project is begeleid door een begeleidingsgroep vanuit
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VROM, Deltares, RIVM, Royal Haskoning, CSN, TNO/DINO, de Provincies, de
Waterdienst, IDsW en VEWIN.
Voor het analyseren van de organisatorische en technische knelpunten rondom de
informatiestroom van grondwater en het aandragen van verbeterpunten zijn de volgende
activiteiten ondernomen:
• Interviews en discussiesessies met de provincies, RIVM, DINO, VROM, CSN
(Min. van V&W) en de Waterdienst.
• Case study over de grondwaterinformatiestroom bij Provincie Utrecht.
• Een workshop op 14 mei 2008 voor belanghebbenden bij provincies, ministeries en
aanverwante organisaties.
De bevindingen vanuit de interviews met de provincies, RIVM en TNO/DINO zijn
beschreven in Bijlage 1. De resultaten van de case study bij Provincie Utrecht is
opgenomen in Bijlage 2. De Case Study omvat een analyse van de datastroom voor de
provincie Utrecht (door CSO) aan DINO omtrent “Meetnet Freatisch Grondwater en
Bodemnutriënten 2007”, en een analyse van de datastroom voor de provincie Utrecht
(door Grontmij) aan DINO omtrent het PMG (Provinciaal meetnet grondwater).
In de workshop d.d. 14 mei 2008 is een brede discussie gevoerd met mensen die vanuit
technische en/of organisatorische kant met de grondwaterinformatiestroom bezig zijn.
Bevindingen die eerder in het project naar voren zijn gekomen zijn getoetst in de
workshop. In een discussie zijn aanvullende zaken maar voren gekomen en is gesproken
over mogelijke oplossingen voor de geconstateerde organisatorische en technische
knelpunten. Het verslag van de workshop is opgenomen in Bijlage 3.
Daar waar in deze rapportage wordt gesproken over ‘protocollen’ worden daarmee
werkafspraken bedoeld, die worden onderschreven door alle betrokken partijen rondom
de informatiestroom grondwater voor de KRW. De betreffende partijen zijn zelf
verantwoordelijk dat de afspraken binnen hun gelederen worden nageleefd.
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Huidige praktijk en knelpunten

2.1

Inleiding
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De huidige praktijk, de knelpunten en lopende ontwikkelingen zijn onderzocht door
middel van interviews met medewerkers van diverse provincies en TNO/DINO en door
middel van een discussiesessie met Deltares en RIVM. De verslagen van de interviews
zijn opgenomen in Bijlage 1. Verder is een case study uitgevoerd omtrent de
informatiestroom grondwater in de provincie Utrecht (Bijlage 2). De Case Study omvat
een analyse van de datastroom voor de provincie Utrecht (door CSO) aan DINO
omtrent “Meetnet Freatisch Grondwater en Bodemnutriënten 2007”, en de datastroom
voor de provincie Utrecht (door Grontmij) aan DINO omtrent het PMG (Provinciaal
meetnet grondwater).
Op basis van de interviews, de discussiesessie, de workshop en de case study is de
informatiestroom grondwater en de knelpunten daarin, in beeld gebracht.
2.2

Betrokken partijen
Bij de monitoring en de rapportage naar de EU van grondwaterkwaliteit en -kwantiteit
zijn diverse instanties betrokken in Nederland, te weten Het Rijk (Ministeries van
VROM en V&W), de provincies, waterbedrijven, het RIVM, TNO, CSN en de
Waterdienst. De waterbedrijven worden in dit hoofdstuk verder buiten beschouwing
gelaten.

2.2.1 Het Rijk en CSN
Het Rijk (Ministerie van VROM en V&W) is samen met de provincies en verschillende
organisaties betrokken bij de organisatie van de informatiestroom rondom de
grondwaterkwaliteit en –kwantiteit.
VROM is opsteller van het grondwaterkwaliteitsbeleid en V&W van het
grondwaterkwantiteitsbeleid. Beide instanties zijn dus ‘penvoerder’ van de
grondwaterinformatiestroom. De organisatie rondom de monitoring van grondwater
voor de KRW is bij het Rijk nu als volgt opgezet:
• Cluster Milieu formuleert kaders ten aanzien van normen (bijv. prioritaire stoffen),
doelstellingen, KRW-maatregelen en waterlichamen. Binnen het Cluster Milieu
wordt aangegeven hoe we in Nederland de KRW interpreteren en implementeren.
Opgemerkt wordt dat de circulerende ‘Guidance Documents’ rondom de KRW
geen wet & regelgeving zijn. Het staat de lidstaten vrij om een eigen interpretatie
van de Guidance Documents te hanteren.
• Cluster Monitoring, Rapportage en Evaluatie (MRE) formuleert kaders ten aanzien
van monitoring, toetsing en beoordeling, rapportage en evaluatie (Draaiboek
monitoring grondwater). Het is derhalve het belangrijkste Cluster om de
informatiestroom van peilbuis tot portal te organiseren. Standaardisering van de
onderdelen in deze informatiestroom is belangrijk. Dit is bij het opstellen van de
drempelwaarden reeds geconstateerd.
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Beide clusters worden formeel aangestuurd vanuit het LBOW (Landelijk Bestuurlijk
Overleg Water). Dit is een puur bestuurlijk overlegorgaan en behandelt bijvoorbeeld de
verdeling van geld, maar geen inhoudelijke knelpunten. Beslissingen binnen het LBOW
worden voorbereid in de Clusters Milieu en MRE. De Werkgroep Grondwater maakt
deel uit van zowel het Cluster Milieu als het Cluster MRE. Ten behoeve van beide
clusters bereidt de werkgroep producten en adviezen voor. VROM en V&W bezien of
aandachtspunten ‘boven of onderlangs’ moeten worden behandeld, dus al dan niet via
de betreffende clusters bij het LBOW worden geagendeerd (zie figuur 2.1).
VROM
(grondwaterkwaliteit)

V&W
(grondwaterkwantiteit)
LBOW

Nemen van een
beslissing

Voorbereiden van een
beslissing

Cluster Milieu

Cluster MRE

Werkgroep
Grondwater

Figuur 2.1 De verschillende partijen en hun verbanden in de aansturing van de huidige
grondwaterinformatiestroom ten behoeve van de KRW

Ook het overleg rondom het DGM-bod neemt beslissingen over de inzet van middelen
op gebied van monitoring. Kort gezegd houdt het DGM-bod in dat VROM wil
onderzoeken in hoeverre provinciale monitoring is gestoeld op internationale of
nationale verplichtingen. DGM heeft hierbij aangeboden dit type monitoring op kosten
van DGM te doen uitvoeren door of onder regie van het RIVM. Voorwaarde is dat
vergelijkbare monitoring al door het RIVM voor de landelijke overheid wordt
uitgevoerd. Inmiddels is er een begeleidingsgroep rond deze verkennende studie
opgericht. Hieraan nemen het ministerie van VROM, de provincies (IPO en IVM) en
het RIVM deel. In de eerste vergadering van deze groep is besloten het DGM-bod in
eerste instantie alleen uit te werken voor bodem en grondwater monitoring. In opdracht
van VROM voert het RIVM momenteel deze verkennende studie uit naar de invulling
van het DGM-bod.
Het 'Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland' (CSN) heeft als taak het Rijk en de
(deel)stroomgebiedsdistricten te ondersteunen bij de uitvoering van de KRW, met name
als het gaat om de diverse landelijke en regionale overlegfora. CSN fungeert feitelijk als
een projectbureau dat de betrokken partijen faciliteert bij het opstellen van de KRWrapportages (waaronder de grondwaterrapportages, die de provincies opstellen) en is
eindverantwoordelijke voor de KRW binnen Nederland. Daarbij beoordeelt CSN de
data-analyse die in het KRW-portaal wordt klaargezet voor het opsturen aan ‘Brussel’.
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2.2.2 De provincies en RIVM
De provincies en RIVM zijn als meetnetbeheerders verantwoordelijk voor de
monitoring van het diepe grondwater binnen de KRW. Daarvoor staan de Provinciale
Meetnetten Grondwater (PMG) en het Landelijk Meetnet Grondwater (LMG) ter
beschikking. De provincies zijn verantwoordelijk voor het gehele traject tot en met het
opstellen van de benodigde KRW-rapportages aan de EU. Daarbij dient gebruik
gemaakt te worden van gevalideerde meetgegevens van de PMG’s en het LMG. Binnen
de betreffende Stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP’s) wordt de toestand van het
grondwatersysteem op basis van de monitoringsinspanning beschreven door de
provincies. De drempelwaarden waaraan de meetgegevens worden getoetst zijn
opgesteld door RIVM.
2.2.3 TNO/DINO
TNO beheert een groot deel van de Nederlandse grondwatergegevens. Deze gegevens
zijn opgeslagen in de DINO databank (DINO = Data en Informatie Nederlandse
Ondergrond). De grondwatergegevens worden door provincies, RIVM, en andere
organisaties aangeleverd aan DINO voor opslag, kwaliteitsborging en verstrekking.
Vele gebruikers, waaronder de provincies, maken gebruik van de gegevens uit DINO.
De DINO database is de centrale plaats voor de opslag van de grondwatergegevens die
voor de Kaderrichtlijn Water verzameld worden in monitoringsprogramma’s en na
toetsing in rapportages worden verwerkt. De komende tijd moet de informatiestroom
naar, in en vanuit de DINO database voor dit nieuwe doel vastgesteld worden.
Naast de grondwatergegevens ten behoeve van de KRW, beheert de DINO organisatie
nog vele andere gegevens van de Nederlandse ondiepe en diepe ondergrond. Het beheer
van die gegevens is de kern van de zgn. “informatietaak” die de Nederlandse overheid
bij de vorming van het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen
(NITG-TNO) in 1997 aan TNO heeft opgedragen. Ingevolge deze opdracht voert DINO
het beheer over alle (geowetenschappelijke) gegevens van de ondergrond van
Nederland met het doel de gegevens vrij toegankelijk te maken voor de Nederlandse
samenleving. Het budget dat jaarlijks aan de opdracht wordt toegekend ligt in beginsel
vast.
DINO legt rekenschap over de gegeven opdracht af aan de Raad voor het Nederlands
Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. In deze Raad voor het NITG zijn onder
meer de vijf ministeries en het Inter Provinciaal Overleg vertegenwoordigd (figuur 2.2).
De Raad laat zich adviseren door de Geo-Informatiecommissie (GIC) en die bestaat uit
vertegenwoordigers van de vijf ministeries.
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Raad voor het
NITG
Directeur
Geological
Survey of tHe
Netherlands

MinEZ
OCW
VROM
V&W
LNV

IPO
Mijnraad
Industrie
KNAW

Geo-Informatie
Commissie

Gedelegeerd
Opdrachtgever

MinEZ
VROM
V&W
LNV
OCW

Geo-Informatie Programma (GIP)

Kartering

DINO

DINO
Gebruikersraden

Figuur 2.2 Organisatie DINO en GIP

Jaarlijks legt DINO zijn plannen voor aan de GIC en aan de Raad en jaarlijks legt
DINO aan beide gremia verantwoording af over de realisatie ervan. De plannen maken
deel uit van het Geo-Informatie Productieplan en daarin wordt vastgelegd welke
resultaten er gerealiseerd zullen worden en hoe het budget wordt verdeeld. In het
programma wordt dus ook aangegeven welke reserveringen worden gemaakt om DINO
beter geschikt te maken voor het opstellen van de KRW-rapportages.
Het productieplan komt tot stand doordat DINO zijn voorstellen voorlegt aan de GIC.
Het werkveld kan direct invloed uitoefenen op de inhoud van het plan via de zgn.
"gebruikersraden". De gebruikersraden komen tweemaal per jaar bijeen (in maart en
oktober) en bepalen het belang van de wensen die uit het veld naar voren worden
gebracht. De wensen worden door DINO verwerkt in zijn voorstellen. Het
productieplan komt in de periode september-december tot stand. Een eerste globale
versie van het productieplan wordt in september ter beoordeling aan de GIC
voorgelegd. Een tweede uitgewerkte versie volgt begin december, waarna de GIC het
plan met advies ter vaststelling voorlegt aan de Raad voor het NITG.
2.2.4 De Waterdienst
Het Nederlandse KRW-portaal is de plaats op het Internet waar de rapportages en
databestanden worden verzameld en openbaar worden gemaakt. Dit portaal wordt
beheerd door de Waterdienst (voorheen RIZA).
2.3

De informatiestroom grondwater
De informatiestroom grondwater omvat de volgende elementen (zie figuur 2.3):
1. Selecteren en vaststellen van KRW-meetlocaties uit de provinciale meetnetten
grondwater (PMG’s) en het landelijk meetnet grondwater (LMG);
2. Aanleveren van monitoringsgegevens (kwalitatief en kwantitatief) door
provincies, RIVM, enkele gemeenten en andere organisaties (bijvoorbeeld
drinkwaterbedrijven);
3. Opslaan van (gevalideerde) data in de DINO- database, beheerd door TNO;
4. Analyse van de gevalideerde gegevens uit DINO;
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5. Rapporteren van de KRW-rapportages via het Nederlandse KRW-portaal
(beheerd door Waterdienst) en ‘uploaden’ naar de WISE en SEIS databases
(beheerd door de Europese Commissie) en naar Wasserblick (beheerd door de
Internationale Rijn Commissie).
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Analyseren
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Figuur 2.3 Visualisatie van de informatiestroom grondwater voor KRW

2.3.1 Selecteren
De provincies selecteren de meetpunten uit de PMG’s en het LMG die zullen worden
gebruikt voor het opstellen van de KRW-rapportages. Dit wordt afgestemd met de
meetnetbeheerder van die meetpunten. Deze KRW-meetpunten worden vervolgens
opgenomen in het monitoringsprogramma voor de KRW en wordt opgeslagen in het
KRW-portaal (de Waterdienst). In dit monitoringsprogramma wordt tevens aangegeven
welke parameters worden bepaald in de betreffende meetpunten en met welke
meetfrequentie.
2.3.2 Aanleveren
De meetnetbeheerders zorgen ervoor dat de metingen worden uitgevoerd
(veldmetingen, monstername en labanalyses). De meetgegevens over de kwantiteit en
kwaliteit van het grondwater worden aangeleverd aan de DINO databank. DINO is de
centrale nationale databank waarin de grondwatergegevens worden opgeslagen. Voor
grondwaterkwaliteitsgegevens zijn er pas recent afspraken gemaakt tussen
dataleveranciers en DINO om de gegevens centraal op te slaan.
2.3.3 Opslaan van data
In het project Kwali-Tijd zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de
meetgegevens door de meetnetbeheerders worden aangeleverd aan DINO. Op het
moment dat de meetnetbeheerders gegevens aan DINO aanleveren worden voordat de
gegevens in de DINO database worden opgeslagen zowel grondwaterkwaliteit als –
kwantiteitscontroles (Quality Checks = QC’s) uitgevoerd door DINO (zie schema’s in
figuur 2.4).
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Figuur 2.4 Processchema’s kwaliteitsborging (QC) rondom DINO

De eerste QC die vanuit DINO wordt uitgevoerd heeft betrekking op een eerste
screening van de gegevens zoals getalnotaties, eenheden, aanwezigheid van alle
benodigde parameters, bestandsformats, etc. en wordt de ‘format check’ genoemd. Bij
de tweede QC van DINO wordt handmatig gekeken of de aangeleverde gegevens
plausibel zijn en wordt de ‘plausibiliteitscheck’ genoemd. De eerste en tweede QC
vinden min of meer gelijktijdig plaats en aandachtspunten worden teruggekoppeld aan
de betreffende meetnetbeheerders. Het doorvoeren van de benodigde aanpassingen is de
primaire verantwoordelijkheid van de meetnetbeheerders. Daarbij wordt rekening
gehouden met de ISO-certificering van de labresultaten. Mogelijk is heranalyse al dan
niet met nieuwe monstername nodig. In de derde QC wordt door DINO een
‘tijdreeksanalyse’ uitgevoerd en behelst een uitgebreide en geautomatiseerde check
(foutdetectie met programma WATEQ) of de aangeleverde gegevens in de context
passen (ionenbalans, uitbijteranalyse, inpassing in geografische ligging, vergelijking
met voorgaande jaren, etc.).
De geconstateerde aandachtspunten worden opnieuw aan de betreffende
meetnetbeheerders teruggekoppeld met voorstellen voor verbetering. In overleg stellen
meetnetbeheerder en DINO vast welke actie nodig is ervoor te zorgen dat de juiste
gegevens in de DINO database terechtkomen. Die kan bestaan uit bijvoorbeeld
heranalyse, nieuwe monstername of zelfs meetpuntinspectie en -aanpassing. Nieuwe
gegevens worden zo spoedig mogelijk in DINO opgenomen.
Oudere grondwaterkwaliteitsgegevens in de DINO-database worden op dit moment in
het kader van een inhaalslag onder de loep genomen door DINO en zo nodig
gecorrigeerd in overleg met de betreffende meetnetbeheerder.
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2.3.4 Analyseren
Voor het opstellen van de grondwaterrapportages voor de KRW voeren de provincies
een analyse en toetsing uit van relevante grondwatermeetgegevens (waaronder de
gegevens van de KRW-meetpunten) en vertalen dit naar een oordeel over de staat
waarin de grondwaterlichamen binnen de betreffende provincie zich bevinden. Het is de
bedoeling dat metingen van de KRW-meetpunten vanuit DINO gebruikt kunnen
worden in de rapportages aan de EU, zoals de stroomgebiedsbeheersplannen die door de
provincies opgesteld worden. In de praktijk betekent dit dat uit de DINO-database de
gegevens van de KRW-meetpunten via het DINO loket worden geselecteerd,
aanvullende relevante meetgegevens worden verzameld, alle gegevens worden getoetst
aan de afgeleide drempelwaarden en worden gecombineerd met de
grondwaterlichamen.
2.3.5 Rapportage
De provincies stellen de KRW-rapportages over de grondwaterlichamen op aan de hand
van de analyse en toetsing. De digitale rapportages worden aangeleverd aan de
Waterdienst en opgenomen in het KRW-portaal.
2.4

Knelpunten in de huidige situatie
Op basis van de resultaten van de interviews, de discussiesessie, de case study en de
workshop (zie §1.5) zijn diverse knelpunten in de huidige situatie in beeld gebracht. In
deze paragraaf zijn die opgetekend. De gewenste situatie en dus benodigde
verbeteringen zijn beschreven in Hoofdstuk 3. De knelpunten in de
grondwaterinformatiestroom ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water hebben
betrekking op de volgende aspecten:
Uitdagingen in de technische informatieketen
• Het invoeren van de goede gegevens in DINO. Dit kan door het vaststellen van de
kwaliteitseisen waaraan de data moeten voldoen en het bevestigen en naleven van
bestaande afspraken rondom kwaliteitscontrole van de gegevens;
• Het verkrijgen van de gewenste gegevens uit DINO, optimaliseren van de
functionaliteit van de ontsluitingstools van gegevens uit DINO, aanvulling van de
database met andere data;
• Structurele invulling van de schakel tussen DINO en het KRW-portaal (”Analyse”).
Uitdagingen in de uitvoering en organisatie:
• De inzet van mensen en middelen voor het efficiënt organiseren en uitvoeren van de
benodigde grondwaterinformatiestroom;
• Directe regie op uitvoer en doorvoer van verbeteringen in de
grondwaterinformatiestroom;
• Communicatie over de grondwaterinformatiestroom, aanpassingen, wensen tussen
de betrokken partijen (meetnetbeheerders, DINO en de Waterdienst).
In onderstaande paragrafen worden de aandachtspunten van de uitdagingen in de
technische informatieketen en in de uitvoering en organisatie besproken. Aangaande het
selecteren van KRW-meetpunten uit de PMG’s en het LMG zijn geen specifieke
knelpunten genoemd, die niet vallen onder een van de overige stappen in de
informatiestroom grondwater voor de KRW. De knelpunten zijn vanaf de aanlevering
van gegevens aan DINO in beeld gebracht.
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2.4.1 Technische informatieketen
− Invoeren in DINO:
De gewenste en huidige kwaliteitsborging van data die in DINO komt, is een punt van
discussie. Het betreft de stap van ‘aanleveren’ naar ‘opslaan data’(figuur 2.5a).
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Figuur 2.5a: van ‘aanleveren’ naar ‘opslaan data’

Er bestaan hieromtrent afspraken en eisen die op papier zijn gezet, maar in de praktijk
blijkt het een en ander nog niet optimaal te verlopen en nog niet eenduidig en met het
gewenste detailniveau te zijn vastgelegd:
• Nieuwe gegevens komen op dit moment onder de nieuwste
kwaliteitsborgingafspraken in DINO. Oude gegevens zijn met andere
kwaliteitsborging ingevoerd. Hierbij ontbreken vaak heldere kwaliteitslabels bij
met name de oudere data.
• Het kwaliteitsborgingsproces kost op dit moment veel tijd, aangezien er vaak tussen
de dataleveranciers en de databeheerder terugkoppeling plaatsvindt over zaken die
niet kloppen. Dit levert een ongewenste vertraging van het beschikbaar komen van
gegevens in DINO.
• Er is onduidelijkheid over wie welke kwaliteitsborging doet en waarvoor
verantwoordelijk is (laboratoria, DINO, RIVM, provincies).
• Het is nog onduidelijk waar en op welk niveau (ambtelijk of bestuurlijk) de
protocollen voor kwaliteitsborging vastgelegd worden.
• Het is lastig om vanuit het kwaliteitshandboek de procedure te volgen voor het juist
aanleveren van gegevens aan DINO. Het gewenste invoerformaat DINOQua wordt
als ingewikkeld ervaren. De data kan ook in SIKB-format aangeleverd worden. Er
is behoefte aan een nadere toelichting en ondersteuning bij het gereedmaken van
datasets voor aanlevering aan DINO.
• Binnen KRW rapportages kunnen ook andere gegevens dan alleen metingen van de
zogenaamde “KRW meetpunten” gebruikt worden. Het gaat bijvoorbeeld om
grondwatergegevens in de buurt van bedreigde ecosystemen, of om gegevens die
van belang zijn bij het beschrijven van de ‘exemption gebieden’. Deze gegevens
zijn niet centraal opgeslagen en op te vragen.
• Grondwaterkwantiteitsgegevens worden over het algemeen zonder problemen
ingevoerd in DINO. Handmatige metingen van grondwaterstanden op de 14de en de
28ste van iedere maand worden opgeslagen in DINO. Er zijn individuele afspraken
gemaakt tussen DINO en de dataleveranciers over de aanlevering van metingen
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door middel van automatische drukopnemers. Ook zijn er in sommige gevallen
afspraken gemaakt bij specifieke projecten (onder meer voor de monitoring van
grondwaterstanden bij het Project De Zilk van Provincie Noord- en Zuid-Holland).
Er zijn echter nog geen concrete centrale afspraken over meetfrequentie en
kwaliteitsborging in het veld. Dit is een aandachtspunt.
− Het verkrijgen van de gewenste gegevens uit DINO:
In de database is behoefte aan informatie over KRW-monitoringsprogramma’s en de
expliciete meetdoelen voor de grondwaterrichtlijn en kaderrichtlijn water van bepaalde
gegevens. Deze informatie moet gebruikt kunnen worden bij het maken van selecties in
de database. Het betreft de stap van ‘opslaan data’ naar ‘analyseren’ (figuur 2.5b).
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Figuur 2.5b: van ‘opslaan data’ naar ‘analyseren’

De volgende knelpunten zijn in beeld:
• Het blijkt dat niet alle gewenste informatie via het DINO-loket uit de DINOdatabase kan worden gehaald, door de medewerkers van de provincie belast met het
opstellen van de KRW-rapportages. Dit leidt ertoe dat de betreffende medewerkers
geneigd zijn om op ‘schaduwbestanden’ met meetinformatie terug te vallen. Dit is
vanuit kwaliteitsborging een onwenselijke situatie.
• Op dit moment kunnen de meetdoelen en monitoringsprogramma’s niet bij het
betreffende KRW-meetpunt worden geselecteerd bij het opvragen van gegevens uit
DINO. Het risico bestaat dat verkeerde of onvolledige gegevens worden
opgevraagd en voor verkeerde doeleinden worden gebruikt.
• Versiebeheer is erg belangrijk. De KRW meetpunten die aan bepaalde
grondwaterlichamen en/of monitoringsprogramma’s toegewezen zijn, kunnen
wijzigen. Informatie over waar een meetpunt op enig moment in het verleden bij
hoorde in de context van de KRW is nu niet beschikbaar.
• Er is een belangrijke hoeveelheid meta-informatie die zeer bruikbaar is bij de
interpretatie van meetgegevens. Deze informatie kan nu niet via het digitale DINOloket worden opgevraagd.
• Om de dataset ten behoeve van de KRW compleet te krijgen, is het nodig dat ook
gegevens van grondwateronttrekkingen centraal beschikbaar komen. Dit wordt op
het moment buiten de scope van dit project opgepakt.
• Het is niet mogelijk om eenvoudig de KRW gegevens van alle provincies zichtbaar
te maken en op te vragen. Dit is erg onhandig aangezien de stroomgebieden vaak in
meerdere provincies liggen.
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− Van analyseren naar rapporteren:
De schakel in de informatiestroom tussen analyse en de KRW rapportage (figuur 2.5c)
is op dit moment een ad-hoc georganiseerde koppeling van werkzaamheden.

Provincies
Provincies

PMG

KRW
Rapportage

KRW-meetpunten
uit PMG’s en LMG

Rijk (RIVM)

Provincies

WISE/SEIS

DINO
VEWIN

Selecteren

LMG

Meetnet
waterbedrijven

Aanleveren

Opslaan data

Analyseren

Rapporteren

Figuur 2.5c: van ‘analyseren’ naar ‘rapporteren’

Om uniformiteit, continuïteit, reproduceerbaarheid, en werkbaarheid in het vervolg te
waarborgen, is het van belang dat deze schakel helder en flexibel georganiseerd en
ingericht wordt.
2.4.2 Uitvoering en organisatie
− De inzet van mensen en middelen voor het efficiënt organiseren en uitvoeren:
Binnen de verschillende organisaties die een rol spelen in de informatiestroom, verschilt
de mate waarin prioriteit wordt gegeven aan, en capaciteit vrijgemaakt wordt voor het
stroomlijnen van grondwaterinformatiestroom ten behoeve van de KRW. Vanuit de
organisaties waar hiervoor weinig tijd beschikbaar wordt gesteld, kan het daardoor lang
duren voordat gegevens op de juiste manier aangeleverd worden en ingevoerd worden
in DINO.
− Directe regie op uitvoer en doorvoer van verbeteringen:
Het opstellen van de stroomgebiedsbeheersplannen en andere rapportages in het kader
van de Grondwaterrichtlijn is in de huidige eerste ronde nog niet optimaal
georganiseerd. Het is in de praktijk lastig te achterhalen wie voor welk deel precies
verantwoordelijk is, laat staan een partij specifiek op hun verantwoordelijkheden aan te
spreken. Er is behoefte aan een duidelijk overzicht van de huidige organisatiestructuur
de daarbij behorende verantwoordelijkheidsverdeling.
In de discussie blijft onduidelijk wat de posities van overlegstructuren als het Regionaal
Afstemmingsoverleg Grondwater (RAG), het Regionaal Afstemmingsoverleg
Monitoring (RAM), het Platform Meetnetbeheerders, etc. zijn. Opgemerkt wordt dat in
de fase waarin de stroomgebiedsbeheersplannen worden opgesteld, er een
accentverschuiving naar de regio’s plaatsvindt; er wordt dan steeds minder op
rijksniveau beslist. De bestuurlijke lijnen zijn dus in beeld, maar de regierol voor
specifieke knelpunten ligt nog open.
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− Communicatie over de grondwaterinformatiestroom:
In de huidige situatie zijn er vele organisaties en partijen betrokken bij de
informatiestroom. Naast de al genoemde partijen zijn ook laboratoria en adviesbureaus
betrokken bij onderdelen van de informatiestroom. De contactpersonen wisselen vaak.
Niet iedereen is daardoor op de hoogte van en bekend met de actuele stand van zaken
aangaande afspraken, procedures, contracten, verplichtingen, de
mogelijkheden/noodzaak tot samenwerking en de verantwoordelijkheden. Het blijkt
bijvoorbeeld dat het niet voor alle partijen duidelijk is wat de huidige kwaliteitsborging
bij het invoeren van data in DINO is. Ook is het onduidelijk welke
grondwaterkwaliteitsgegevens nu al in DINO staan en opvraagbaar zijn.
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Gewenste situatie en verbeteringen
Een belangrijke doelstelling van onderhavig project is het aangeven van concrete
verbeteringen in de grondwatermonitoring en de informatiestroom grondwater voor de
KRW. In dit hoofdstuk zijn de verbeterpunten opgenomen, die zijn gebaseerd op het
wensbeeld uit de Nederlandse en Europese achtergronddocumenten, het huidige verloop
van de informatiestroom grondwater en de knelpuntanalyse daaromtrent, zoals
beschreven in Hoofdstuk 2. Een stappenplan om de verbeteringen door te voeren is
opgenomen in Hoofdstuk 4.

3.1

Achtergronddocumenten en wensen vanuit de KRW

3.1.1

Nederlandse achtergronddocumenten
Belangrijke achtergronddocumenten over de huidige gang van zaken en recente
ontwikkelingen in de grondwaterinformatiestroom in Nederland, zijn:
• Handboek voor de provinciale en landelijke meetnetten bodem- en
grondwaterkwaliteit (product van het project Kwali-Tijd).
• Advies beheerstructuur Kwali-Tijd – Structuur voor het verankeren van het
Handboek bodem-grondwaterkwaliteitsmeetnetten en de blijvende afstemming
tussen meetnetten, R. Westerhof en M.E van Vliet in opdracht van Platform
Meetnetbeheerders, januari 2008. Referentie 9S9979/R00002/902638/Rott.
• DinoQua Standaard uitwisselingsformaat Bodem- en grondwaterkwaliteitsgegevens
versie 2.2, R. Allard, R. Versseput, H. van der Meij, maart 2007. TNO-rapport.
• Raamovereenkomst tussen RIVM-MNP en TNO-NITG voor het beheer van
meetnetten, data en informatie en modellen betreffende de bodem/ondergrond van
Nederland en het daarin voorkomende grondwater, 2004.
• Raamovereenkomsten tussen TNO en de provincies “Raamovereenkomst voor de
verwerking en opslag van bodem- en grondwaterkwaliteitsgegevens”, najaar 2007.
• Stroomlijnen van gegevens en informatie grondwater, R. Lieste, RIVM Rapport
607300004, 2007.

3.1.2 Achtergronddocumenten Europese Kaderrichtlijn
De zaken die nodig zijn voor de KRW-monitoring grondwater, staan volledig in dienst
van het maken van Stroomgebiedsbeheersplannen voor Brussel. De
stroomgebiedsbeheersplannen worden in nationaal verband opgesteld. Vervolgens moet
de informatie uit de stroomgebiedsbeheersplannen in WISE-format (elektronisch)
conform de zogenaamde “Reporting Sheets” aan de EU worden gerapporteerd. Het
betreft informatie over de grondwaterlichamen (afbakening, menselijke beïnvloeding,
diffuse en puntbronnen van verontreiniging, onttrekkingen, kunstmatige infiltratie,
zoutwater of andere intrusie, menselijke impact op de grondwaterlichamen, de toestand
van en de trends in grondwaterkwaliteit en grondwaterkwantiteit). De vereisten voor de
stroomgebiedsbeheersplannen, waarvan de eerste in 2008 geschreven worden, staan
beschreven in:
• Geannoteerde inhoudsopgave van het SGBP - Uitwerking van de vereisten aan de
inhoudsopgave van het stroomgebiedbeheersplan, DHV in opdracht van Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, DG Water, juli 2007. Dossier A5596.01.001.
• Aanvullende afspraken over de invulling van de stroomgebiedsbeheersplannen,
werkdocument, T. Tiebosch, CSN, 2008.
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Belangrijke achtergronddocumenten die informatie bevatten over hoe en wat
gerapporteerd moet worden aan de EU zijn:
• Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG).
• Grondwater Richtlijn (2006/118/EG).
• Towards a Guidance on Groundwater Chemical Status and Threshold Values,
Guidance Version no. 3.0, Working Group C – Groundwater, Activity WGC-2
“Status Compliance and Trends”, 7 November 2007.
• Collegiale toets KRW Meetprogramma’s Grondwater (tweede), Th. Kleinendorst,
A. Krikken, H.P. Broers, in opdracht van CSN, 2006.
• Draaiboek Monitoring Grondwater voor de Kaderrichtlijn Water, F. Th. Verhagen,
A. Krikken, H.P. Broers, 2006 in opdracht van het ministerie van VROM.
• Nadere uitwerking KRW doelstellingen voor grondwaterkwantiteit, 2007 in
opdracht van het ministerie van V&W, 4-CM07-27a.
• Groundwater Quantitative Status, Guidance version v1.2, Working Group C –
Groundwater, Activity WGC-2, “Status compliance and trends”, 03 September
2007.
• Plaats en formulering van doelen en maatregelen voor grondwaterkwantiteit in
SGBP: Voorstel voor helder onderscheiden doelen KRW art 4.1b en art 4.1c
Willem Mak en Twan Tiebosch, CSN, notitie 21 maart 2008.
• Reporting Sheets vanuit de EU (Task Sheet WG C 07/3 Support to Working Group
C Groundwater – Reporting Sheets and GIS, 28-12-2007).
In 2008 worden, parallel aan het opstellen van de eerste stroomgebiedsbeheersplannen,
protocollen opgesteld in Nederland voor de toetsing en beoordeling van de
grondwaterkwaliteit (door Michiel Zijp, RIVM) en de grondwaterkwantiteit (door Geo
Arnold, Waterdienst).
Naast het type informatie en rapportages die vereist zijn, worden eisen aan de kwaliteit
gesteld voor de gegevens die verzameld en opgeslagen worden. De normen en eisen die
hierbij een rol spelen, zijn beschreven in de bijna definitieve Commission Directive
QA/QC, ISO-normen, CEN-normen, NEN-normen. Ook zijn er voorschriften in de
maak van de European Coöperation for Accreditation en de raad voor Accreditatie.
3.2

Verbetering om de gewenste situatie te bereiken

3.2.1 Technische informatieketen
− Invoeren in DINO:
De betreffende stap in de informatiestroom is opgenomen in figuur 3.1a.

Deltares-rapport | 2008-U-R0782/A

25 / 36

Provincies
Provincies

PMG

KRW
Rapportage

Rijk (RIVM)

LMG

KRW-meetpunten
uit PMG’s en LMG

WISE/SEIS

DINO
VEWIN

Selecteren

Provincies

Meetnet
waterbedrijven

Aanleveren

Opslaan data

Analyseren

Rapporteren

Figuur 3.1a: van ‘aanleveren’ naar ‘opslaan data’

Vanuit de gewenste situatie zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:
• De kwaliteit van de gegevens moet goed en betrouwbaar zijn en de gegevens
dienen snel nadat ze gemeten zijn, in de database te staan en geen fouten te bevatten
in eenheden, detectielimieten, formules, formaten, putbenaming en dergelijke. De
meetnetbeheerders zijn hier primair verantwoordelijk voor.
• De manier waarop de kwaliteit van de gegevens geborgd wordt door DINO, dient
gecontroleerd te worden. Enerzijds moeten bestaande afspraken nageleefd worden.
Anderzijds moet bekeken worden of de bestaande kwaliteitscontroles wel het
beoogde effect hebben in de datasets waarop ze toegepast worden.
• Het proces van de kwaliteitsborging van grondwaterkwaliteitsgegevens is nog maar
recent gestart. Als op termijn in evaluaties mocht blijken dat het proces niet goed
loopt en te tijdrovend is, moeten de verantwoordelijkheden omtrent
kwaliteitsborging anders ingericht worden.
• Het is noodzakelijk dat een protocol voor data-validatie wordt vastgesteld waarin
alle drie in Hoofdstuk 2 genoemde kwaliteitscontroles worden beschreven. Het
Handboek van het Platform Meetnetbeheerders dient hiervoor als basis te dienen.
• Een duidelijke ondersteuning aan dataleveranciers vanuit DINO is gewenst over
wat en hoe (DINOQua of SIKB) aangeleverd moet worden.
• Binnen KRW rapportages kunnen ook andere gegevens dan alleen metingen van de
zogenaamde “KRW meetpunten” gebruikt worden. Het is gewenst dat gegevens die
hierin nuttig kunnen zijn of gebruikt worden ook centraal worden opgeslagen.
• Voor het werken met automatische drukopnemers (divers) waarmee
grondwaterstanden en stijghoogtes worden gemeten, dienen nog concrete centrale
afspraken te worden gemaakt over meetfrequentie en kwaliteitsborging in het veld.
− Het verkrijgen van de gewenste gegevens uit DINO:
De betreffende stap in de informatiestroom is opgenomen in figuur 3.1b.
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Figuur 3.1b: van ‘opslaan data’ naar ‘analyseren’

Vanuit de gewenste situatie zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:
• Hoewel het voor de hand ligt DINO te gebruiken als centrale database voor
meetgegevens, is het nog niet duidelijk of DINO ook de juiste plaats is voor KRW
specifieke informatie zoals de configuratie van de KRW monitoringsnetwerken, de
meetdoelen en toetsresultaten.
• Er is een grote behoefte aan tijdige levering, opslag en ontsluiting van data uit
DINO. Binnen het platform meetnetbeheerders is afgesproken dat binnen een half
jaar na beëindiging van een meetronde de gegevens worden aangeleverd door de
meetnetbeheerder aan DINO.
• Er is behoefte aan betere en overzichtelijke selectiemogelijkheden (queries), die op
KRW meetdoelen kunnen zoeken (zoals grondwaterlichamen, specifieke
gebiedstypen voor KRW).
• Het moet mogelijk gemaakt worden om meetdoelen en het monitoringsprogramma
horende bij de KRW-meetpunten op te vragen vanuit DINO of het KRW-portaal.
Daarmee kan worden voorkomen dat de data verkeerd wordt geïnterpreteerd of
voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt.
• Er is behoefte aan het beschikbaar houden van oorspronkelijke waarden van
getallen. Een helder kwaliteitslabel bij deze getallen is gewenst, om misverstanden
te voorkomen.
• Informatie over waar een meetpunt op enig moment in het verleden bij hoorde in de
context van de KRW (versiebeheer) dient beschikbaar gemaakt te worden.
• In het algemeen is het nodig dat alle meta-informatie over het meetpunt digitaal via
het DINO loket kan worden opgevraagd. Deze zou in de vorm van pdf-files
toegankelijk moeten zijn (zoals bemonsterings- en analysemethoden, maar ook site
specifieke informatie).
• Het zou mogelijk moeten zijn om de gegevens van geografische eenheden (zoals
provincies) zichtbaar te maken en op te vragen. Dit is erg handig aangezien de
stroomgebieden vaak in meerdere provincies liggen.
• De afstemming tussen oppervlaktewater (Aquokit) en grondwater (DINO) wat
betreft data-opslag-standaarden (SIKB- en IDsW-formaat) is een aandachtspunt. Er
dient een technisch overleg tussen DINO en IDsW opgezet te worden, waarin
uitwisselingsformats en codetabellen op elkaar worden afgestemd.
− Van analyseren naar rapporteren:
De betreffende stap in de informatiestroom is opgenomen in figuur 3.1c.
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Figuur 3.1c: van ‘analyseren’ naar ‘rapporteren’

Vanuit de gewenste situatie zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd:
• Er is behoefte aan vastlegging van de werkwijze en een centrale toolbox voor het
toetsen, analyseren en rapporteren voor de KRW-rapportages. Overigens wordt
reeds gewerkt aan protocollen hieromtrent door de Waterdienst en RIVM. De
technische wensen en eisen van deze toolbox moeten worden uitgewerkt. De
totstandkoming van deze schakel van ‘analyseren’ naar ‘rapporteren’ maakt in de
toekomst een (deels) geautomatiseerde rapportage aan de EU mogelijk.
• De tools die gebruikt worden voor analyse, toetsing en rapportage zouden
gebruikersvriendelijk en voor alle provincies beschikbaar moeten zijn. Tevens zou
de werkwijze van de tools moeten worden vastgelegd (toolbox).
• De toolbox moet aansluiten bij de protocollen voor het toetsen en beoordelen van
de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit, die dit jaar opgesteld worden.
• Naast meetgegevens spelen ook andere gegevens, die aan verandering onderhevig
zijn, een rol in de toolbox, zoals de grenzen van de grondwaterlichamen, de hoogte
van de drempelwaarden, etc. Ook deze gegevens moeten opvraagbaar zijn.
• Tussenresultaten uit de analyses (zoals toestandsbepalingen, trends, kaarten,
overwegingen en afwegingen bij interpretaties) zouden op een centrale plaats
vastgelegd moeten worden.
• De eerste ronde van het schrijven van Stroomgebiedbeheersplannen en de reactie
van Brussel hierop, zullen naar verwachting allerlei aandachtspunten opleveren
voor zaken die voor de rapportage worden vereist aan analyse en dataopslag.
3.2.2

Uitvoering en organisatie:

− Mensen en middelen:
Er is aandacht nodig voor:
• De beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van de KRW-taken. Aandacht
hiervoor dient in de verschillende organisaties te worden verankerd.
• GIP-gelden (§ 2.2.3) kunnen ingezet worden in het proces van de invoer van
gegevens (inclusief kwaliteitsborging) in DINO. De inzet van GIP middelen in de
juiste activiteiten voor stroomlijning van de DINO database behoeft aandacht.
• Aangezien het data van de provincie betreft en rapportages die de provincies
moeten opstellen, zou het logisch zijn, en bevorderend voor het
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•

•

verantwoordelijkheidsgevoel en de invloed op het proces door de provincies, dat zij
ook meebetalen aan het verbeteren van de grondwaterinformatiestroom.
Voor een aantal delen van de informatiestroom na DINO zou het Rijk (met name
V&W vanuit de verantwoordelijkheid voor de KRW-rapportage aan ‘Brussel’) ook
geld bij moeten dragen. Men dient zich ervan bewust te zijn dat de kosten voor de
baten uitgaan. Als de informatiestroom uiteindelijk goed geregeld is, dan kost het
opstellen van goede KRW-rapportages veel minder tijd (dus geld) dan nu.
Een aandachtspunt bij het vastleggen van landelijke protocollen en
werkbeschrijvingen is, dat er ook wijzigingen mogelijk moeten zijn. Er dient
gestreefd te worden naar het opstellen van landelijke protocollen en er dient
duidelijkheid te komen wie gewenste wijzigingen in de protocollen bijhoudt en
doorvoert en waar de verschillende versies bewaard worden.

− Directe regie op het doorvoeren van de verbeteringen:
De wens bestaat om het opstellen van stroomgebiedbeheersplannen en de rapportages in
het kader van de Grondwaterrichtlijn in de volgende rondes gestructureerder aan te
kunnen pakken. Hiertoe zijn de volgende verbeterpunten benoemd:
• Er is een partij nodig die overzicht houdt over de voortgang van de verschillende
aangegeven verbeteringen (zie ook stappenplan in Hoofdstuk 4). Aangezien
grondwater is verdeeld over meerdere ministeries verdient het toewijzen van een
regisseur en het aanduiden van de verantwoordelijkheden binnen de
grondwaterinformatiestroom extra aandacht.
• Voor het aanwijzen van een regisseur gelden enkele aandachtspunten:
o Er zijn veel meer knelpunten rondom grondwatermonitoring en de KRW,
dan binnen de scope van dit project vallen. Er lopen wellicht al
verbetertrajecten in andere kaders. De kans bestaat dat zaken dan dubbel
gedaan worden.
o De vraag is op welk niveau gestuurd dient te worden. Dat is afhankelijk
van het betreffende verbeterpunt.
o Het is het beste om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande
overlegstructuren.
− Communicatie over de grondwaterinformatiestroom:
Voor het bereiken van de gewenste situatie zijn de volgende verbeter- en
aandachtspunten benoemd:
• Over het algemeen is behoefte aan betere communicatie tussen provincies, RIVM
en DINO en aan een pro-actievere houding van allen.
• Er is een inspanning gewenst om continuïteit te waarborgen en te zorgen dat
iedereen over de juiste, dezelfde en up-to-date informatie beschikt omtrent de
grondwaterinformatiestroom. Het is wenselijk dat deze informatie centraal
beschikbaar is, bij voorkeur via een website.
• Hulp bij het gereedmaken van datasets voor invoer en andere zaken rondom
grondwatermonitoring is gewenst. Een DINO helpdesk zou een uitkomst zijn.

Deltares-rapport | 2008-U-R0782/A

29 / 36

4

Doorvoeren van verbeteringen; afspraken en stappenplan

4.1

Stappenplan en aanpak op hoofdlijnen
Voor het garanderen van een betrouwbare en efficiënt verlopende informatiestroom
grondwater voor het opstellen van de KRW rapportages, is een stapsgewijze aanpak
nodig van grof naar fijn. Al in het begin van het traject dient nagedacht te worden op
welke wijze gegevens op het KRW portaal worden opgeslagen. Dit stelt eisen aan de
dataopslag en verwerking. Door al vroegtijdig na te denken over de ‘achterkant’ van de
keten wordt voorkomen dat zaken over het hoofd worden gezien. Bovendien wordt
vanzelf duidelijk waar nog knelpunten zijn en kan zo stapsgewijs naar een oplossing
worden gewerkt.
De bovenbeschreven aanpak is uitgewerkt in 5 stappen (tabel 4.1 en 4.2):
− Stap 1: Aanwijzen van de regisseur en verantwoordelijkheden.
− Stap 2: Inventarisatie en snelle verbeterslagen.
− Stap 3: Opstellen Programma van Eisen en verdere verbeterslagen.
− Stap 4: Bouw en testfase (prototypes).
− Stap 5: Implementatie.
Elke stap heeft een apart nummer toegekend gekregen. Het nummer is opgebouwd uit
een indicatie van de betreffende stap en van de plaats die de betreffende stap in de
informatieketen heeft. In tabel 4.1 en 4.2 is het overzicht van de stappen gegeven en
zijn de stappen in een tijdskader geplaatst. Per nummer is een korte toelichting gegeven
in volgende paragrafen. Het doel is om eind 2011 de eindproducten gereed te hebben.
Dit is op tijd voor de KRW herkarakterisering in 2013.

4.2

Gedetailleerd stappenplan
In deze paragraaf zijn de diverse stappen die leiden tot een geoptimaliseerde
informatiestroom grondwater verder uitgewerkt. Het overzicht (taken, planning en
verantwoordelijkheden) is opgenomen in tabel 4.1 en 4.2

4.2.1 Stap 1: aanwijzen van de regisseur en verantwoordelijkheden
De eerste stap is het vaststellen van de regie en van de taken en verantwoordelijkheden
van diverse partijen.
− Stap 1.5.1 Aanwijzen regisseur
Eerste essentiële stap is het aanwijzen van een centrale regisseur. De taak van de
regisseur is het uitvoeringsprogramma, zoals dat in het onderhavig document is
geformuleerd, door te voeren en vast te stellen welke partijen waarvoor
verantwoordelijk zijn. Verder verzorgt de regisseur de supervisie, het begeleiden en het
aanjagen van alle benodigde activiteiten beschreven in het stappenplan. De regisseur
spreekt de eindverantwoordelijken voor het uitvoeren van de betreffende activiteiten
direct aan op hun verantwoordelijkheid. Voorstel is om het Ministerie van VROM als
regisseur aan te wijzen.
− Stap 1.5.2 Verantwoordelijkheden en taken
Bij de start moet duidelijk zijn welke partijen betrokken zijn en welke partij voor welk
deel verantwoordelijk is voor de uitvoering. Een voorstel is gedaan in tabel 4.1.
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− Stap 1.5.3 Deelname en bijdrage van alle partijen vaststellen
Bij de uitwerking van de verschillende stappen is medewerking nodig van verschillende
partijen. Vooraf moet duidelijk zijn dat deze partijen achter de uitvoering van het
stappenplan staan. Ook moet de bijdrage in tijd en/of geld van de verschillende partijen
op hoofdlijnen duidelijk zijn. Dit vraagt om een verdere uitwerking van de
verschillende onderdelen van het stappenplan, inclusief een inschatting van de
benodigde kosten.
− Stap 1.5.4 Oprichten tijdelijke werkgroep DINO-KRW
Een tijdelijke werkgroep wordt opgericht met als doel om het gebruik van het
DINOQua formaat te vergemakkelijken (Stap 2.1.2) en eisen te formuleren ten aanzien
van de uitvoer uit DINO (Stap 2.2.1). Aangeraden wordt om een kleine aparte groep in
het leven te roepen die snel en krachtdadig te werk kan gaan. In de groep wordt
deelgenomen door provincies, RIVM, DINO en VEWIN en wordt direct aangestuurd
door het Platform Meetnetbeheerders. Alvorens hier toe over te gaan is er een grote
behoefte bij de gebruikers (met name de provincies) om eerst nog aanvullende
afspraken te maken over de wijze waarop gevalideerde data aan de gebruikers
uitgeleverd moet worden.
− Stap 1.5.5 Overlegstructuren in beeld
De diverse gremia rondom grondwatermonitoring en KRW-rapportage worden in beeld
gebracht in een stroomschema. Per overlegorgaan wordt in beeld gebracht:
o de te behandelen thema’s;
o hun taken en verantwoordelijkheden;
o onderlinge raakvlakken/afstemming.
4.2.2 Stap 2: Inventarisatie en snelle verbeterslagen
Op korte termijn kunnen de partijen aan de slag met het doorvoeren van snelle
verbeterslagen en met inventarisaties, die de basis vormen van het opstellen van de
programma’s van eisen in stap 3.
− Stap 2.1.1 Evaluatie kwaliteitscontrole bij aanleveren gegevens aan DINO
Het doel is duidelijkheid scheppen over het uitvoeren van de kwaliteitscontroles, zoals
die zijn afgesproken en in §2.3.3 zijn beschreven. Wie doet wat, wordt er niets dubbel
gedaan, of iets over het hoofd gezien? Het is noodzakelijk dat een protocol voor datavalidatie wordt vastgesteld waarin alle drie in Hoofdstuk 2 genoemde
kwaliteitscontroles worden beschreven. Het Handboek van het Platform
Meetnetbeheerders dient hiervoor als basis te dienen. In dit kader dient tevens bezien te
worden of alle gemaakte afspraken door de betrokken partijen goed worden nageleefd.
Dit is een van de taken die de werkgroep DINO-KRW zal oppakken.
− Stap 2.1.2 Evalueren DINOQua format
Met het DINOQua formaat blijkt in de praktijk niet gemakkelijk te werken (zie bijlage
1, 2 en 3). De tijdelijke werkgroep (Stap 1.5.4) evalueert het DINOQua format en werkt
zonodig een in de praktijk betere werkwijze uit. Het DINOQua format en bijbehorende
toelichting wordt door DINO breed toegankelijk gemaakt (bijvoorbeeld het KRW
portaal en het DINO-Loket).
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− Stap 2.1.3 Centrale afspraken grondwaterkwantiteit
Centrale afspraken over het verwerken van gegevens uit geautomatiseerde
grondwaterstands- en stijghoogtemetingen (‘diverdata’) ontbreekt. Er worden algemene
afspraken gemaakt over meet- en rapportagefrequentie en de kwaliteitsborging in het
veld. Ook dit aspect kan opgepakt worden door de DINO-KRW werkgroep.
− Stap 2.1.4 Aanvullende informatie in DINO
Aangegeven is dat het toevoegen van aanvullende informatie aan DINO wenselijk is,
zoals aanvullende meetpuntinformatie over de toestand van de grondwaterlichamen, de
ligging van drinkwaterwinningen en meta-informatie van de KRW-meetpunten. Dit
moet worden geïnventariseerd waarbij tevens gekeken wordt naar de haalbaarheid voor
opname van deze informatie en het benodigde werkproces voor de invoer, de
kwaliteitsborging en ontsluiting van deze gegevens. Zie §3.2.1 (van ‘aanleveren’ naar
‘opslaan data’) voor de details.
− Stap 2.2.1 Optimalisatie van de functionaliteiten van DINO (selectiemogelijkheden)
De huidige uitvoer uit DINO is weinig gebruikersvriendelijk en niet volledig geschikt
voor het opstellen van KRW rapportages. Zie §3.2.1 (van ‘opslaan data’ naar
‘analyseren’) voor de details. De tijdelijke werkgroep (Stap 1.5.4) stelt eisen op
waaraan de datauitvoer uit DINO moet voldoen, zoals het formaat, KRW informatie en
te selecteren parameters.
Voor de uitvoer uit DINO is een snelle selectie uit DINO noodzakelijk. Op voorhand
zijn er twee keuzes mogelijk:
1. in DINO wordt een vlaggetje toegevoegd aan de KRW meetpunten. Veranderingen
worden door DINO handmatig bijgehouden;
2. in DINO wordt automatisch een link gemaakt met de KRW-portal. Actuele
gegevens worden via een weblink automatisch opgehaald en bijgehouden.
Er wordt een keuze tussen deze twee opties gemaakt en verder technisch uitgewerkt.
Aandachtspunten zijn:
o versiebeheer (tussen KRW-portaal en DINO);
o benodigde aanvullende KRW gegevens (bijvoorbeeld meetdoelen uit het
KRW-monitoringsprogramma, indicatie van het betreffende
grondwaterlichaam waarin het meetpunt ligt, etc.);
o afstemming datamodel KRW portal en DINO;
o beheer en ontsluiting van meta-informatie van de meetpunten.
− Stap 2.3.1 Inventarisatie aansluiting op Aquo-kit
De analyse van KRW gegevens kan mogelijk automatisch uitgevoerd worden. Door
IDsW wordt uitgezocht hoe dit aansluit op de Aquokit (toolkit voor oppervlaktewater).
Het protocol toetsen en beoordelen dient als uitgangspunt. Product is een notitie waarin
wordt beschreven wat de mogelijkheden en knelpunten zijn.
Stap 2.3.2 Eisen en wensen ten aanzien van de toolbox analyseren, toetsen en
rapporteren
Het uitwerken van de wensen en eisen voor het maken van een centrale toolbox voor
analyse, toetsing en rapportage. Zie §3.2.1 (van ‘analyseren’ naar ‘rapporteren’) voor de
details. Te beantwoorden vragen zijn:
o welke werkwijze voor analyse, toetsing en rapportage is optimaal?
o s automatisering van dit werkproces nodig en wenselijk?
−
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o

o
o

hoe geavanceerd dient de uitwerking te zijn (er kan gedacht worden een
spreadsheet met macro’s, maar ook aan het maken van een volledig
geautomatiseerde rapportage met kaarten en ingevulde reporting sheets)?
hoe wordt aangesloten op de Aquo-Kit?
wordt dit binnen of buiten DINO opgenomen?

− Stap 2.4.1 Opslag van KRW-rapportages
Er dient bezien te worden wat de mogelijkheden zijn voor digitale opslag en ontsluiting
van de opgestelde KRW grondwaterrapportages.
− Stap 2.5.1 Het Platform Meetnetbeheerders
Het Platform Meetnetbeheerders wordt uitgebreid met DINO-medewerkers. Dit
bevordert de communicatie en de toegankelijkheid van informatie. Vervolgens dient het
Platform Meetnetbeheerders toe te zien op de snelle aanlevering van gegevens na elke
monitoringsronde door de meetnetbeheerders en de snelle verwerking
(kwaliteitscontroles en terugkoppeling aan meetnetbeheerders) door DINO.
− Stap 2.5.2 Verbeteren communicatie
De communicatie van de bestaande DINO Gebruikersgroep en Helpdesk wordt
verbeterd. Vragen en wensen uit de provincies vertegenwoordigd in de gebruikersgroep,
maar ook van de andere provincies worden snel en adequaat beantwoord. Jaarlijks zal
het verloop van de communicatie tussen de partijen worden geëvalueerd.
4.2.3 Stap 3: Programma van Eisen en verdere verbeteringen
De evaluaties en inventarisaties leiden tot diverse programma’s van eisen waaraan
optimalisaties van verschillende onderdelen van de informatiestroom grondwater
moeten voldoen.
− Stap 3.1.1. Evaluatie kwaliteitsborging en PvE voor verbetering
In hoeverre verloopt de kwaliteitsborging na de verbeterslagen in stap 2 goed? Leven de
partijen de gemaakte afspraken na? Wat kan beter? Op basis van de evaluatie uit stap
3.1.1 worden verdere verbeteringen uitgevoerd rondom de kwaliteitsborging.
− Stap 3.1.2 PvE voor datainvoer
Er wordt een PvE opgesteld voor de invoer van aanvullende data in DINO, het
bijbehorende werkproces en de afstemming tussen DINO (grondwater) en Aquokit
(oppervlaktewater).
− Stap 3.2.1 PvE voor datauitvoer (KRW-selecties)
Er wordt een PvE opgesteld voor de uitvoer van data uit DINO.
− Stap 3.3.1 PvE voor analyse, toetsing en rapportage
Er wordt een werkbeschrijving en PvE opgesteld voor de geautomatiseerde analyse,
toetsing van KRW data en het opstellen van de KRW rapportage.
− Stap 3.4.1 PvE voor centrale opslag van KRW rapportages
Er wordt een PvE opgesteld voor het centraal opslaan van de opgestelde KRWrapportages.
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4.2.4 Stap 4: Bouwen en testen (prototypes)
Op basis van de programma’s van eisen worden de eerste prototypes van de
selectiefunctionaliteit en de toolbox gebouwd en getest door de gebruikersgroepen. Ook
wordt bezien of alle gewenste aanvullende informatie goed is opgenomen in DINO en
op de juiste wijze kan worden ontsloten. Getest wordt onder meer of de prototypes
goede en volledige gegevens aanleveren benodigd voor het opstellen van de KRW
rapportages en opname in het KRW portaal.
Voorgesteld is om een tweede maal een case study uit te voeren bij Provincie Utrecht
om te bezien of de informatiestroom grondwater verbetert is zoals is aangegeven in
deze rapportage. Deze case study dient uitgevoerd te worden voordat de uiteindelijke
implementatie in 2011 plaatsvindt.
4.2.5 Stap 5: Implementatie
De prototypes worden uitgewerkt in eindversies en geïmplementeerd in het reguliere
gebruik door de eindgebruikers.

Tabel 4.1 Voorstel deelnemers en verantwoordelijken per stap
Stap
Tijdstip
Deelnemers
Trekker
1.5.1
2008
VROM
VROM
1.5.2
2008
VROM, V&W, RIVM, DINO,
VROM
Deltares, provincies
1.5.3
2008
VROM, V&W, RIVM, DINO,
VROM
Deltares, provincies
1.5.4
2008
Provincies, RIVM, DINO, VEWIN Platform Meetnetbeh.
1.5.5
2008
VROM, V&W, provincies
VROM
2.1.1
Begin 2009 Provincies, RIVM, DINO
Platform Meetnetbeh.
2.1.2
Begin 2009 Provincies, RIVM, DINO
Platform Meetnetbeh.
2.1.3
Begin 2009 Provincies, DINO
Platform Meetnetbeh.
2.1.4
Begin 2009 Provincies, DINO, Deltares, RIVM Platform Meetnetbeh.
2.2.1
Begin 2009 Provincies, RIVM, DINO, VEWIN Platform Meetnetbeh.
2.3.1
Begin 2009 DINO, Waterdienst
DINO
2.3.2
Begin 2009 Provincies, RIVM, DINO, IDsW,
IDsW
Waterdienst, Deltares, CSN
2.4.1
Begin 2009 Waterdienst, Cluster MRE, IDsW
Waterdienst
2.5.1
Begin 2009 DINO, Platform meetnetbeheerders DINO
2.5.2
Begin 2009 DINO, RIVM, Provincies
DINO
3.1.1
Eind 2009
Provincies, RIVM, DINO
Platform Meetnetbeh.
3.1.2
Eind 2009
Provincies, RIVM, DINO
Platform Meetnetbeh.
3.2.1
Eind 2009
Provincies, DINO, Deltares
Platform Meetnetbeh.
3.3.1
Eind 2009
Provincies, Deltares, RIVM, CSN
CSN
3.4.1
Eind 2009
Waterdienst
Waterdienst
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Tabel 4.2 Stappenplan
Stap

Jaar

Stap 1

Najaar 2008

1. Data invoer

2. Data uitvoer

3. Analyse

4. KRW portal

2.2.1 Optimalisatie
functionaliteit DINO
(KRW-selecties)

2.3.1 Aansluiting op Aquokit
2.3.2 Toolbox analyse, toetsing en
rapportage

2.4.1 Opslag van KRWrapportages onderzoeken

Stap 2

Najaar 2008 begin 2009

2.1.1 Kwaliteitscontrole evalueren en
protocol data-validatie
2.1.2 Evalueren Dinoqua format
2.1.3 Centrale afspraken maken
grondwaterkwantiteit
2.1.4 Aanvullende informatie in DINO

Stap 3

Eind 2009

3.1.1 Evaluatie naleven afspraken
kwaliteitsborging en PvE verbeterslagen
3.1.2 PvE datainvoer opstellen

3.2.1 PvE voor
datauitvoer (KRWselecties) opstellen

3.3.1 PvE Toolbox analyse,
toetsing en rapportage opstellen

3.4.1 PvE centrale
opslag KRW rapportages
opstellen

Stap 4

2010

Invoer en testen door
gebruikersgroepen, incl. nieuwe case
study bij Prov.Utrecht

Bouwen en testen door
gebruikersgroepen, incl.
nieuwe case study bij
Prov.Utrecht

Bouwen en testen door
gebruikersgroepen, incl. nieuwe
case study bij Prov.Utrecht

Bouwen en testen door
gebruikersgroepen

Stap 5

2011

Implementatie van werkproces
datainvoer en ontsluiting

Implementatie van
selectiefunctionaliteit

Implementatie van toolbox analys,
toetsing en rapportage

Implementatie van
digitale opslag KRW
rapportages

5. Organisatie
1.5.1 Regisseur aanwijzen
1.5.2 Verantwoordelijkheden en taken
1.5.3 Deelname en bijdrage partijen
1.5.4 Tijdelijke werkgroep DINO-KRW
oprichten
1.5.5 Overlegstructuren in beeld brengen
2.5.1 DINO in Platform Meetnetbeheerders
2.5.2Verbeteren communicatie tussen
partijen in de informatieketen

Evaluatie of verbeteringen zijn
doorgevoerd.
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Verslagen van de interviews met de provincies en
TNO/DINO.
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A COMPANY OF

Stroomschema grondwaterkwaliteit (Overijssel – Joost Gooijer,
d.d. 30 jan 2008)
HASKONING NEDERLAND B.V.

Monstername

Wie voert uit?

Wie controleert?

Certificering /
Kwaliteitsborging

Prov. Overijssel besteedt deze
werkzaamheden uit aan RIVM.
Joost geeft aan welk filter moet
worden bemonsterd en welke
pakketten moeten worden
geanalyseerd. Sinds 2006
besteedt RIVM het veldwerk
en lab. weer uit aan TNO. TNO
heeft het veldwerk weer
uitbesteed aan Grontmij.
Vroeger werd het veldwerk
door RIVM uitgevoerd mbv
studenten.
(Overijssel heeft geen
bodemmeetnet.)

Joost gaat altijd wel een keer
het veld in om te kijken hoe het
gaat. In kader van interne
audits volgens handboek
Kwali-Tijd is Lisa Adema
(Friesland) ook een keer in het
veld gaan controleren.

Overijssel sluit dus aan bij
certificering/kwaliteitsborging
van RIVM.

Bestrijdingsmiddelen: in mei
2006 nulmeting (door
Witteveen en Bos) en okt/nov
2007 alles boven detectielimiet
nogmaals bemonsterd door
provincie Drenthe.
Transport

Transport vindt plaats op de
wijze van RIVM (LMG).

MILIEU
Procedure

Joost bemoeit zich niet met de
methode van monstername.
De belangrijkste reden dat
Overijssel uitbesteedt aan
RIVM is dat de methoden
gelijk zijn aan die van LMG.
Hierdoor zijn de data van PMG
en LMG vergelijkbaar.

Protocol
Voor protocollen en
kwaliteitsboring/certificering
verwijst Joost daarom naar het
RIVM.

Certificering/Protollen/procedur
es van monstername is Joost
onbekend. Hij verwijst naar
Anton Dries (Drenthe), omdat
hij deze opdracht heeft
aangestuurd.

Laboratorium

Data
overdracht uit
laboratorium

Sinds 2006 worden de
monsters geanalyseerd door
TNO. Daarvoor door RIVM.
Joost heeft zelf geen
contacten met het TNO-lab.
BM zijn in 2006 en 2007
geanalyseerd door Omegam.
De provincies (Gr, Fr, Dr en
OV) hebben per provincie een
raamovereenkomst met
Omegam.
Het TNO-lab stuurt de data
rechtstreeks naar RIVM.

Omegam levert aparte
datasets naar de veschillende
provincies.

Data controle
en processing

Herman Prins van RIVM voert
kwaliteitscontrole uit. Hij
controleert op rariteiten als
filterverwisselingen. Hij koppelt
dit terug met TNO.
Joost: “RIVM heeft veel tijd
besteed aan de vergelijking
van de LMG-data uit RIVM-lab
en uit TNO-lab. PMG was hier

Ook hier heeft Joost geen
opmerkingen over certificering
en protocollen. Ze sluiten aan
bij werkwijze LMG van het
RIVM.

(Opm. MvV: uit ervaring weet
ik dat het lab de data naar BU
bodem en grondwater stuurt.
Zij voeren ook kwaliteitscontrole uit en sturen de data
door naar RIVM.
BU bodem en grond-water
stuurt het veldwerk en lab
aan).
Overijssel laat 4-jaarlijkse
rapportages opstellen. Hierin
worden alle PMG- en LMGdata opgenomen. Rariteiten
die hierbij worden opgemerkt,
worden nagetrokken (bijv.
ontwikkelingen veld of elders).
Dit wordt teruggekoppeld met
Klaas vd Hoek van RIVM.
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niet bij betrokken”.
Kwaliteitscontrole BM-data
voert Joost zelf uit. Met de
andere provincies hebben ze
overleg over de resultaten.
Upload naar
TNO

RIVM stuurt de data door naar
Overijssel. Overijssel dacht dat
alle PMG-data in DINO was
ingevoerd, maar dat bleek niet
zo te zijn. In het verleden werd
PMG-data tegelijkertijd met
LMG-data door RIVM aan
TNO aangeleverd en
ingevoerd in OLGA.

Door de provincie worden
geen kwaliteitscontroles meer
uitgevoerd. Uitgangspunt is dat
ze goed gecontroleerde data
terugkrijgt.

Provincie heeft een contract
voor de kwaliteitsgegevens
met TNO/DINO. De directie
heeft dit getekend. De inhoud
van het contract is niet
(helemaal) bekend. Joost
vraagt zich bijvoorbeeld af of
er een einddatum in het
contract staat.

Voor de conversie van
historische kwaliteitsgegevens
heeft Joost de spreadsheet
van hun 4-jaarlijkse
rapportages en van de jaren er
na aangeleverd.
Hij gaat nu de data die hij van
RIVM ontvangt direct
doorsturen naar DINO. Joost:
“onhandig dat dit niet via RIVM
kan.”
Het is Joost niet duidelijk wie

3/34

de contactpersoon bij DINO is.
Over de aanlevering van de
BM-data naar DINO moeten
nog afspraken worden
gemaakt. Bij de nulmeting van
BM was Marc Ooms
betrokken, vandaar dat Joost
niet weet in welk formaat en
welke gegevens hij moet
aanleveren.
Kwaliteitscontr
ole TNO

Geen idee

Invoer in DINO

Joost stuurt Excel tabellen. Hij
heeft geen terugmelding
gekregen als iets is ingevoerd.
Data t/m 2006 zijn in 2007
aangeleverd.

Data
selecteren en
ophalen uit
DINO

Joost maakt zelf geen gebruik
van de mogelijkheid
kwaliteitsgegevens via DINO
Loket op te halen.
Uitgangspunt voor hem zijn de
(Excel)tabellen. Mede omdat
de gegevens van Overijssel
niet in DINO zaten (of zitten?).
Joost weet ook niet hoe ze
data hebben geselecteerd voor

De meetpunten hebben een
TNO-nr en een eigen PMG-nr.
Dat is geen probleem.

Joost wil dat alles liefst via
DINO verloopt en hij er niet
tussen zit. Bijvoorbeeld bij het
opstellen van 4-jaarlijkse
rapportages moeten de
benodigde gegevens uit DINO
kunnen worden gehaald.
Joost wil zelf geen database
hebben, want dat is:
schaduwbestand, je

Vergelijkbaarheid data PMG’s
en PMB’s: de PMG’s
waarschijnlijk wel, maar de
PMB’s niet omdat de opzet
van de meetnetten sterk
verschillen. (Overijssel heeft
geen PMB!).

Gewenste selectie
mogelijkheden:
op jaar
op PMG-meetnet
(incl. LMG)
op parameter(s)
op KRW-meetnet
Hierbij moet ook informatie,
zoals coördinaten, filterdiepten
etc meegeleverd worden.
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eerdere KRW-rapportages.
Joost zegt dat er waarschijnlijk
geen informatie in DINO is
opgenomen of een meetpunt
bij KRW-meetnet behoort.
Data bewerken
voor KRW
rapportage

Joost is niet betrokken bij het
opstellen van KRWrapportages. Dat is sinds kort
Menno ten Heggelen. Hij is de
opvolger van Marc Ooms.

Data uploaden
naar KRW
portaal of
WISE

Geen idee

-

loopt achter.
Wat is de
werkelijkheid.
Kost (meer) tijd

Gewenst formaat:
Simpel, ascii formaat met
standaard scheidingstekens.
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Stroomschema grondwaterkwantiteit (Overijssel – Joost Gooijer,
d.d. 30 jan. 2008)
Wie voert uit?
Monstername

Primair meetnet bestaat uit
450 loc (900 filters). Ca. 340
locaties heeft provincie zelf in
beheer. Ca. 110 locaties in
beheer bij Vitens.
In alle relevante filters wordt
de grondwaterstand bepaald
met loggers. Vitens heeft
divers, de provincie heeft
Keller loggers (ca 440 st.). Nog
3 meetpunten worden
handmatig waargenomen.

Wie controleert?

Certificering /
Kwaliteitsborging

Procedure

De data van de Keller logger
letterlijk vergelijkbaar met
handwaarneming. De diverdata moet je corrigeren met
handwaarnemingen en hebben
een grotere foutmarge.
Nadelen van de GSM-mode:
veel extra kosten
kwaliteitsafwijking
(minder betrouwbaar)
Voordeel van de GSM-mode:
- interessant om de globale
grondwaterstand te volgen.

Vitens leest zelf hun divers uit.
En de provincie leest 1x per
half jaar hun eigen loggers uit.
Er zijn 10 loggers van de
provincie uitgerust met een
GSM-mode.
Transport

nvt

Laboratorium

nvt
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Protocol

Data
overdracht uit
laboratorium

nvt

Data controle
en processing

Data uit logger wordt door
provincie omgezet naar TNOformaat dat DINO (Dick
Ottema) kan inlezen. Provincie
levert 1x half jaar data aan
DINO.
Vitens levert periodiek (ca per
kwartaal) data aan DINO.
Via email?

Upload naar
TNO

Kwaliteitscontr
ole TNO

De provincie heeft sinds 2000
(?) een contract met TNO voor
de grondwaterkwantiteitsgegevens.
TNO controleert op:
begin- en eindwaarde vs
handwaarneming
overlap en gaten met
eerdere meetreeksen

Geen afspraken over
kwaliteitscontrole met TNO.
Joost zegt dat TNO moeite
heeft om grip te krijgen op een
goede kwaliteitscontrole (van
de diversgegevens).
Vroeger bevatte de data meer
fouten toen alle waarnemingen
handmatig werden uitgevoerd.
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Invoer in DINO

Elke dag wordt om 8.00 uur
één meting uitgevoerd. Deze
worden door TNO opgeslagen
in DINO.

Data
selecteren en
ophalen uit
DINO

De data zit goed in DINO. Als
Joost gegevens nodig heeft
dan haalt hij deze uit DINO.
Voor grondwaterstanden
gebruikt hij DINO Loket, voor
meetpunt en filterinformatie
wordt grondwatersuite
gebruikt.
Kwantiteit functioneert beter
dan kwaliteit. Als hij vragen
krijgt van buiten, wijst hij ze
dan ook door naar TNO,
omdat hij weet dat ze door
TNO goede data uit DINO
krijgen aangeleverd.

Door Dick Ottema wordt
teruggekoppeld wat goed en
fout is gegaan bij de invoer in
DINO.
Inconsistenties in DINO:
- foute coördinaten bij een
enkel oud meetpunt. Niet bij
het primaire meetnet.
- Alle data zit in DINO!
- Oude meetreeksen bevatten
nog wel eens sprongen
(door filterverwisseling,
schrijffout, typfout). Deze zijn
niet meer te op te lossen.

Joost zegt dat er waarschijnlijk
geen informatie in DINO is
opgenomen of een meetpunt
bij KRW-meetnet behoort.
Data bewerken
voor KRW
rapportage

In 2003 is evaluatie van het
meetnet uitgevoerd om na te
gaan of meetnet KRW-proof is.
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Data uploaden
naar KRW
portaal of
WISE
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Stroomschema bodem- en grondwaterkwaliteit (Provincie Noord Holland - Lester Reiniers, d.d. 31 jan 2008)
Wie voert uit?

Wie controleert?

Certificering /
Kwaliteitsborging

Monsternam
e

Ron veldwerker van Meetdienst
Royal Haskoning doet al 5 jaar
de monstername.

Collegiale interne audit.
Lester gaat ook zelf het veld in
om te controleren.

Volgens handboek.

Transport

Monsters worden door de
veldwerker aan het einde van de
dag naar Omegam gebracht,
omdat bicarbonaat op dezelfde
dag moet worden bepaald.

Laboratorium

In het verleden Iwaco-lab. Nu is
er geen vast lab meer.

Lester weet dat PWN-lab ook
zelf controles uitvoert.

Data
overdracht
uit
laboratorium

Lester eist van het lab een
bepaald formaat. Het LIMSformaat kan direct in Dawaco
worden ingevoerd.
Of Dawaco of Excel (*.csv)
formaat.

Lester controleert het lab op
o.a. dubbelingen, ionenbalans,
Fe-nitraat, EGV/100.

Procedure

Protocol
Nu wordt het protocol uit het
Handboek Kwali-Tijd gebruikt.
Vroeger volgens SIKB 2000.

o.a. Detectiegrenzen staan
omschreven in Handboek.
Vroeger andere eisen? “niet
echt, maar de eisen zijn nu
duidelijk vastgelegd.
In NEN staat ook omschreven
hoe je ionenbalans behoort te
berekenen.

Lester vraagt ook het lab om
een ionenbalans te berekenen
en mee te leveren.
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Data controle
en
processing

Lester vergelijkt de
analysecertificaten (papier) met
de digitale data op:
mg NO3/l of mg N/ l
mg PO4/l of mg P/l
us/cm of ms/m
En ook de eerder genoemde
controles:
dubbelingen
ionenbalans
Fe-nitraat
Daarnaast gebruikt Lester ook
Dawaco om zijn data te
controleren:
vergelijking met
eerdere waarnemingen
Stuyzand classificatie
berekening en
vergelijking eerder
meetjaren.
Ionenbalans, gemeten
EGV en berekende
EGV.

Upload naar
TNO

Lester exporteert uit Dawaco zijn
data naar Excel-bestand en
stuurt dit naar TNO.
Sinds 2006 geen data meer
gestuurd.
In de toekomst worden de data

Inconsistenties in DINO:
coördinaten
filterdiepten
soms nog steeds een
putverwisseling
soms 1 filter meer
dan TNO

In contract met TNO staat in
welk formaat de data moet
worden opgestuurd.
Tot nu toe is de data nog niet
in dat formaat opgestuurd.
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opgestuurd in DINO Qua
formaat.
DAWACO wordt verschijnlijk
aangepast naar dit formaat.

MAAR PMG zit wel goed in
DINO op een paar
boornummers na.
Dawaco/Lester heeft last van:
nieuwe boornummers
(vooral bij de
landbouwbuizen)
filternummers 001 ipv
01

Kwaliteitscon
trole TNO

Lester weet dat er bij TNO een
kwaliteitscontrole plaatsvindt,
maar niet welke.

Invoer in
DINO

Contactpersoon bij TNO is niet
bekend.
Alle bodem- en
grondwaterkwaliteitsdata is naar
DINO verstuurd. Waarschijnlijk
is alles ingevoerd. Hij heeft geen
bericht van DINO ontvangen.
Lester heeft de
waterpasgegevens van de LMGputten in Noord-Holland naar
TNO gestuurd. In het verleden
ook naar RIVM gestuurd, maar
zijn nooit verwerkt. Nu liggen
deze gegevens weer bij TNO.

Lester kan geen controle op de
invoer uitoefenen. Hiervoor
moet Lester gebruik maken
van DINO Loket en dat werkt
niet.

Afgesproken is dat de
provincie een overzicht krijgt
(waarschijnlijk op papier) van
wat is aangeleverd en wat is
daarvan ingevoerd. Er is geen
terugmelding geweest. Wel
heeft iemand een paar keer
telefonisch vragen gesteld.
Waarschijnlijk heeft Frans Otto
(als projectleider Kwali-Tijd)
een lijstje met de stand van
zaken rondom de conversie
van de kwaliteitsgegevens
naar DINO.
In toekomst moet naast
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meetwaarde ook de
rapportagewaarde worden
opgenomen in DINO.
Data
selecteren en
ophalen uit
DINO

Lester: “DINO is black box.”

Data
bewerken
voor KRW
rapportage

Provincie gaat nu starten met de
rapportage van kwantiteit en
kwaliteit. Ze wachten nog op de
drempelwaarden.
Gegevens haalt hij niet uit DINO,
maar gebruikt de dataset van de
nulmeting.

Lester belt naar Hans vd Meij
van DINO als hij specifieke data
uit de database wil hebben.

Stoffen? Uit de
stroomgebiedsplannen. In ieder
geval waar drempelwaarden
voor zijn vastgesteld.
Hoe de rapportage precies moet
plaatsvinden is niet duidelijk,
omdat de Guidance nog niet af
is en vastgesteld is.

IN DINO moeten de filters
gelabeld worden, waarmee
duidelijk wordt dat ze bij KRWmeetnet behoren.

Data van de provincies
vergelijkbaar? Lester: “RIVM
database is goed”. Maar weet
niet of deze data ook goed in
DINO is opgenomen”.
Verder kan het ook als
iedereen zijn data goed heeft
ingevoerd en gecontroleerd
met analysecertificaat. Evt.
controle via deze
papierenstaat. Als het niet
mogelijk is en je bent niet
zeker, dan moet een analyse
niet worden opgenomen.
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Data
uploaden
naar KRW
portaal of
WISE

Als alle data op orde is, dwz:
labels
selectiemogelijkheden
op labels
alle data erin
bijhouden wijzigingen
dan kan er een koppeling naar
KRW-portaal worden gemaakt.
Alle putten moeten zijn
gewaterpast.
Als data van DINO naar KRWportaal gaat, wil de provincie
zich hier niet meer mee
bemoeien. Daarom hebben ze
gekozen voor opslag van de
data in DINO.
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Stroomschema grondwaterkwantiteit (Provincie Noord-Holland - Lex de Vogel , d.d. 31 jan. 2008)
Wie voert uit?
Monstername

Wie controleert?

Primaire meetpunten worden
handmatig door waterbedrijven
en waterschappen
waargenomen. Zij sturen
metingen op papier naar
provincie.
Secundair meetnet wordt 4x
per jaar waargenomen.
Vervolgens gaat de verwerking
hetzelfde als het primaire
meetnet.

Transport

Het primaire meetnet wordt
uitgerust met divers, die
worden uitgelezen door
provinciale medewerkers.
Nvt

Laboratorium

Nvt

Data
overdracht uit
laboratorium

nvt

Data controle
en processing

Johan Wortelboer van de
provincie verzamelt de
waarnemingsformulieren en

Certificering /
Kwaliteitsborging

Procedure

Protocol

Aan onderhoud van filters en
peilputten wordt veel aandacht
besteed:
onderhoud
schoonpompen
(doorspoelen)
peilbuishoogte
opmeten
Tijdens doorpompen wordt
EGV gemeten. Als EGV
constant is geworden en deze
waarde wijkt af van
voorgaande jaren, dan wordt
een watermonster genomen
en geanalyseerd op nutrienten.

Grondwatermeetnetten worden
geoptimaliseerd. Het KRWmeetnet bestaat voornamelijk
uit meetpunten van primaire
meetnet en een paar
secundaire meetpunten.

Er is geen protocol over hoe je
omgaat met metingen van
divers:
hoe vaak lees je uit?
Daar wordt wel over
gediscusseerd.

Johan doet kwaliteitscontrole
van de datareeksen van de
data (o.a. op dagelijkse
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stuurt deze door naar Dick
Ottema van DINO. Johan
controleert op volledigheid (zjjn
alle kaartjes binnen en zijn alle
putten en filters
waargenomen).

fluctuaties).

Divers-data: Via uitlees
apparatuur wordt diverdata
naar Excel omgezet.
In toekomst gaat de diverdat
meteen naar TNO en vervalt
de tussenkomst van Johan.
Upload naar
TNO

De formulieren/kaarten worden
per post naar TNO gestuurd.
Diverdata worden in
excelformaat naar TNO
gestuurd. Hiermee is de cyclus
van de diverdata afgerond.
Welke diverdata worden in
DINO opgenomen? Niet alles,
maar welke precies?
Waarschijnlijk 1 meting per
dag.
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Kwaliteitscontr
ole TNO

Invoer in DINO

De waarnemingen worden
door TNO 2x handmatig
ingevoerd. Hierbij wordt
gecontroleerd op 2x meting op
één datum.
Vervolgens bekijkt Dick alle
tijdstijghoogtelijnen.

1x per jaar geeft Dick de
fouten door. Hiervan wordt ¾
meteen opgelost (meter-fout,
filterverwisseling). ¼ wordt
later opgelost.
Dit jaarlijks overleg heeft de
laatste 3 jaar niet meer
plaatsgevonden, omdat TNO
een intern kwaliteitsproces
(digitaal) aan het opstarten is.

Zie kwaliteitscontrole TNO.
De fouten worden eerst met
provincie Noord-Holland
doorgesproken. Johan zet
wijzigingen in een brief,
waarna Dick deze doorvoert
voeren.

Data
selecteren en
ophalen uit
DINO

Rapportage opstellen van de
onttrekkingen.
Selectie in grondwatersuite op
put, gebied, straal gaat goed.
Export formaat uit DINO is
CSV.

Filters moeten een KRW-label
krijgen: grondwaterlichaam en
stroomgebied.
Johan Wortelboer van de
provincie is bezig met
tijdstijghoogtelijnen uit DINO
halen. Hoe? Hij belt of gebruikt
grondwatersuite. Daarin kan hij
een selectie van filters maken.
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Data bewerken
voor KRW
rapportage

Voor de zuiveringsinspanning
hebben ze de cijfers van het
ruw water nodig.
Er komt een convenant tussen
provincies en waterbedrijven.
De bedoeling was dat de data
van de waterbedrijven ook in
DINO worden opgeslagen.
Voor de provincie is het nu nog
onduidelijk hoe dit nu gaat
lopen.

Data uploaden
naar KRW
portaal of
WISE

Als data van DINO naar KRWportaal gaat, wil de provincie
zich hier niet meer mee
bemoeien. Daarom hebben ze
gekozen voor opslag van de
data in DINO.

Wie is verantwoordelijk voor de data? Antwoord: “Brussel?”
Is de informatiestroom KRW-proof: “ja”
Voldoet de informatiestroom aan certificering voor bemonstering, lab, etc zoals omschreven staat in Guidance? “Het is niet bekend of het overeen
komt met het Handboek Kwali-Tijd. Het RiVM kijkt hier naar.”
Toekomst: “De KRW-data is opgenomen in het KRW-portaal. Rapportage vindt plaats op basis van deze data en aan de hand van de Guidance.”
“Rapportage van de actualisatie/toestand houdt vooral in dat wijzigingen worden benoemt. Veel tekst blijft vooral staan, de toestand/at risk
beoordeling wordt opnieuw gemaakt.” “Liever geen tools in DINO om toestand en at risk beoordeling te maken, zodat het gevoel met de data blijft
behouden”.
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Stroomschema grondwaterkwaliteit (Provincie Noord-Brabant, Toon vd Koppel en Marthijs ten Harkel, wo 13 feb 2008)

Monstername

Wie voert uit?

Wie controleert?

Certificering /
Kwaliteitsborging

In 2007 is PMG bemonsterd door
bureau milieumetingen (van de prov
NB) en is het PMB door Arcadis
bemonsterd.

In het veld vindt controle plaats
door platform
meetnetbeheerders (‘CIA’),
zoals omschreven in het
Handboek.

In Handboek kwaliTijd is
certificering benoemd.

Door Quickline worden de monsters
naar TNO Utrecht of Apeldoorn
gebracht.

Eisen zijn omschreven
in het Handboek.

Laboratorium

Er is een raamcontract met TNO-lab
(voor PMB en PMG-bemonstering).
De BM zijn door het Apeldoornse lab
van TNO bemonsterd.

BM lab van TNO voldoet
aan de eisen van het
gehele
bestrijdingsmiddelen
pakket.

Data overdracht
uit laboratorium

Protocol
Monstername volgens
Handboek Kwali-Tijd.

KRW vraagt certificering
van bemonstering en
lab.

Transport

Kwaliteitscontrole door het lab is niet
duidelijk.

Procedure

Geen afspraken met lab
over detectielimieten,
rapportage grenzen etc.

Het is onbekend of TNO
lab Utrecht ook
voldoende is
gecertificeerd.

De data gaat digitaal van het lab
naar DINO. Toon krijgt wel een cc
maar voert geen controles uit.
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Data controle en
processing

De rapporterende club heeft geen
expliciete opdracht om de data te
controleren.
Dit adviesbureau ontvangt dezelfde
file als DINO en Toon direct van het
lab.

Upload naar
TNO

Van TNO-lab naar DINO

Kwaliteitscontrole
TNO

Geen zicht op wat er aan controles
plaatsvindt. Contactpersoon bij DINO
is niet bekend sinds Alice Buijs weg
is.

Invoer in DINO

Mathijs: “kwaliteitscontrole is
belangrijk, maar kost ook veel
tijd. En die is er niet (altijd).”

Kwaliteitscontrole moet goed
worden ingebed en geborgd!

Door het platform
meetnetbeheerders zijn
opmerkingen en vraagtekens
geplaats mbt:
gebruiksvriendelijkheid
/ toegankelijkheid (ook
voor de burgers)
betrouwbaarheid
wat in DINO zit, moet
dat er ook in blijven
zitten?
Wat wordt
aangeleverd, gaat er
in (“rubbish in, rubbish
out”)

Er is een contract met
DINO. Hierin staat dat
gegevens in DINO
worden opgeslagen
onder voorwaarde dat
gegevens voor iedereen
toegankelijk zijn.
Staat er in dat
provincies verplicht zijn
gegevens aan te
leveren? Dat is niet
bekend. Dit kan een
risico zijn voor KRW, als
provincies niet
aanleveren.
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Data selecteren
en ophalen uit
DINO

Data bewerken
voor KRW
rapportage

Als Toon data uit Dino nodig heeft,
begint hij eigenlijk meteen al met
bellen naar DINO.

Vergelijkbaarheid van de data?
Toon heeft zich daar niet in
verdiept.

Data selecteren via kaart waarop je
een gebied aangeeft of aan de hand
van vastgestelde gebieden. Niet via
codes.

Data voor KRW-rapportages
worden als volgt verzameld:
Limburg haalt data uit
DINO
Recente PMG data
van Limburg wordt
door hen zelf
aangevuld.
Brabant haalt uit DINO
En vult aan met recente data
die het lab van TNO zowel naar
DINO, provincie als
rapporterende partij stuurt.

Specifiek voor KRW-data:
KRW-meetnet
Zoet/zout
Toestand/trend meetnet
Verdrogingsmeetnet
PMG en LMG
Ook dat je dan bijvoorbeeld een
kaartje ziet van je gemaakte selectie
(bijv. de verdrogingsmeetnetlocaties)
Er wordt een oordeel per
waterlichaam opgesteld. Alleen het
oordeel gaat naar Brussel, niet de
kaarten. Het oordeel is gebaseerd op
digitale data en deels expert
judgement.
DINO moet geen applicatie-kit
worden, misschien wel applicatie die
direct op DINO of KRW-portaal
aansluit.
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Het zou bijvoorbeeld handig zijn als
Aquokit met grondwater wordt
uitgebreid. Hierdoor kan veel
gestandariseerd worden. Dit geeft je
een eenduidig hulpmiddel en
iedereen maakt op dezelfde manier
zijn rapportages (met zelfde normen,
etc).
Data uploaden
naar KRW
portaal of WISE

Een goede link tussen DINO en
KRW-portaal. Dus data gaat direct
van DINO naar KRW-portaal. Dit
betekent wel dat DINO duidelijk moet
aangeven welke meetgegevens bij
een bepaald meetnet behoren.

22/34

Stroomschema grondwaterkwantiteit Provincie Noord-Brabant:Toon vd Koppel en Marthijs ten Harkel ( wo 13 feb 2008) en telefonisch
corine Geujen (d.d. xxxxx).

Monstername

Wie voert uit?

Wie controleert?

14e en 28e van de maand
met de hand. Vroeger waren
dit vrijwilligers.
Tegenwoordig doen dit de
muskusratbestrijders. Een
aantal peilbuizen is
geautomatiseerd (incl.
divers).

Gaan
waarnemingskaarten
direct naar TNO?
Of
Controleert de provincie,
zo ja, waarop?

Certificering /
Kwaliteitsborging

Procedure

Corine is bezig met
Europese aanbesteding voor
de automatisering van alle
peilbuizen.
Met welk type? En wat
betekent dat voor
vergelijkbaarheid?
Transport

Nvt

Laboratorium

Nvt

Data overdracht uit
laboratorium

Nvt

Data controle en
processing

Controleert de provincie de
data?

Upload naar TNO

Hoe gaat de data naar
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Protocol

DINO? Hoe vaak, in welke
vorm?

Kwaliteitscontrole TNO

Hoe gaat het met de
meetpunten die nu al
geautomatiseerd zijn?
Welke controles voert TNO
uit?

Invoer in DINO
Data selecteren en
ophalen uit DINO

Data selecteren via kaart
waarop je een gebied
aangeeft of aan de hand van
vastgestelde gebieden. Niet
via codes.
Specifiek voor KRW-data:
KRW-meetnet
Zoet/zout
Toestand/trend
meetnet
Verdrogingsmeetnet
PMG en LMG
Ook dat je dan bijvoorbeeld
een kaartje ziet van je
gemaakte selectie (bijv. de
verdrogingsmeetnetlocaties)
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Data bewerken voor
KRW rapportage

Er liggen al rapportages. Op
dit moment wordt alleen een
beoordeling per
waterlichaam gemaakt.

Data uploaden naar
KRW portaal of WISE
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Telefonisch interview Frans Otto (vr 15 feb 2008)

Monstername

Wie voert uit?

Wie controleert?

Monstername wordt uitgevoerd door
ingenieursbureau conform Handboek.

Controle in het veld door de provincie aan het
begin van het project.

Certificering /
Kwaliteitsborging

Daarnaast ook CIA door meetnetbeheerders.
Axel Köller organiseert een audit met twee
andere meetnetbeheerders.
Hiervan wordt een verslag gemaakt en er vindt
evaluatie plaats. Verschillen die hierdoor naar
boven komen zijn o.a. verschil in bepaling
bicarbonaat (veld of lab).
Transport

Volgens protocollen uit Handboek.

Laboratorium

Geen vast lab.
PMG naar Alcontrol (is gecertificeerd)
PMB naar blgg (niet gecertificeerd voor
de bodemparameters, dit bestaat ook
nog niet in Nederland).

Analyses worden ook door lab gecontroleerd op
basis van hun ISO-systemen.

Lab moet voldoen aan
Europese regelgeving.
Alleen die komen in
aanmerking. In de
praktijk worden ook
andere labs gebruikt (
zoals TNO lab) die niet
gecertificeerd zijn.
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Procedure

Protocol

Data overdracht uit
laboratorium

Lab stuurt SIKB- of DINOQua 2.1
formaat naar provincie of
ingenieursbureau.

Data controle en
processing

Vervolgens voert ingenieursbureau een
globale controle uit op bijv NO3 mg/l of
mgN/l, datumvelden, eenheden.
Geen controle op uitbijters, dus geen
inhoudelijke controle.

Upload naar TNO

In contract met
DINO staat dat data
in SIKB of DINO
Qua formaat moet
worden
aangeleverd.
Provincie Utrecht heeft geen eigen database
meer. (Voorheen was PMG en PMB data in
Nazca opgeslagen).
Aangezien de data nu in DINO zit en ook de
originele brondata worden bewaard, vinden ze
dat niet meer nodig.

Vervolgens gaat de data naar TNO.
Wie stuurt door provincie of
ingenieursbureau?

Kwaliteitscontrole TNO

Geen zicht op kwaliteitscontrole.
Controle moet ook landelijk gevalideerd
worden. Dat is nu niet het geval.
Data worden eerst ingevoerd in DINO,
daarna wordt de kwaliteitscontrole
uitgevoerd.
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Invoer in DINO

Data selecteren en
ophalen uit DINO

TNO slaat de brongegevens op. Er
worden geen statistische bewerkingen
uitgevoerd en opgeslagen.
Frans ontvangt een terugmelding van
DINO, waarna de dataset wordt
vastgesteld. Origineel (bronbestand)
wordt bewaard en is altijd terug te
vragen.
Daarvoor neemt Frans contact op met
Hans vd Meij. Op dit moment is de data
niet gemakkelijk uit DINO te halen.
Hans moet eerst iets draaien om de
gegevens uit DINO te kunnen halen.
Frans zou bijvoorbeeld alle PMG-data
willen selecteren.

Data bewerken voor
KRW rapportage
Data uploaden naar
KRW portaal of WISE

Data uit DINO gaat naar KRW-portaal.
Er moet één database zijn. Dino is
uitgangspunt.
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Te doorlopen stroomschema – DINO – Hans van der Meij
Kwantiteitsgegevens
Wie voert uit?

Wie controleert?

Certificering /
Kwaliteitsborging
Intern meetnetbeheerders

Procedure

Protocol

Monstername

meetnetbeheerders

meetnetbeheerders

Intern meetnetbeheerders

Intern meetnetbeheerders

Transport

Via post of email

DINO (actief voor
vergunningplichtige
meetpunten)

nvt

Rappeleringsysteem
in DINO

Afspraken met
meetnetbeheerder

Laboratorium

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Data overdracht uit
laboratorium
Data controle en
processing

Nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Afhankelijk van
aanlevering via dataentry of email

DINO, de
databankmanager
onder leiding van de
procesleider

Via DINO GWS
(applicatie voor
proces GB-6)

Valt in DINO
processtroom GB-6

Protocol DINO-GB-6

Upload naar TNO

Gegevens moeten
door de provincies
bij voorkeur in
NITG-format
aangeleverd worden.
Tevens voorziet
DINO in de mogelijkheid van data-entry
van analoge data

Binnen DINO wordt
dit door de databankbeheerder
gecontroleerd en bij
problemen teruggestuurd naar de
provincie.

Via controle door de
databankbeheerder

Processtroom GB-6

Protocol DINO-GB-6
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Kwaliteitscontrole
TNO

Binnen DINO wordt
dit door de
procesleider GB-6
uitgevoerd.

Invoer in DINO

Nadat de
kwaliteitscontrole
heeft plaats
gevonden wordt de
data ge-upload in
DINO of overgezet
uit de tijdelijke
tabellen

Nadat DINO de
kwaliteitscontrole
heeft uitgevoerd,
komen de punten die
aandacht behoeven
weer terug bij de
meetnetbeheerders.

Via DINO GWS
(applicatie voor
proces GB-6)

Voor de
kwantiteitsgegevens
worden de getallen
statistisch
doorberekend
waardoor uitbijters
aan het licht komen.
Voor deze uitbijters
worden suggesties
gedaan voor een
meer waarschijnlijke
waarde. Nadat deze
statistische tests zijn
gedaan, worden de
aandachtpunten
teruggestuurd naar
de meetnetbeheerders. Met hun kennis
van het gebied en
het systeem kunnen
zij hun mening
hierover geven
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Protocol DINO-GB-6

Data selecteren en
ophalen uit DINO

Data bewerken voor
KRW rapportage

Data uploaden naar
KRW portaal of
WISE

Provincies kunnen
via DINOLoket
gegevens opvragen
of bellen op naar
DINO met een vraag
om gegevens.
Iemand binnen DINO
haalt deze dan uit
DINO en mailt deze
naar de
desbetreffende
provincie.
DINO slaat bij
meetobjecten KRW
metadata op en
onderhoud deze
passief

DINO

Levering via
DINOLoket verloopt
volgens
leveringscontract
DINO

Datalevering DINO

Datalevering DINO

DINO

Jaarlijkse controle op
vernieuw van de
gegevens

Nog niet
gerealiseerd

Initiële levering
informatie via RWS,
nog geen structurele
levering

Nog niet
gerealiseerd

Nog niet
gerealiseerd

Nog niet
gerealiseerd

Nog niet
gerealiseerd

Nog niet
gerealiseerd
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A COMPANY OF

Te doorlopen stroomschema – DINO – Hans van der Meij
Kwaliteitsgegevens

Monstername

Transport

Laboratorium
Data overdracht uit
laboratorium
Data controle en
processing

Upload naar TNO

Wie voert uit?

Wie controleert?

LMB/LMG
Uitvoering door
externe partij
(Grontmij) in
opdracht DINO
Grontmij levert
monster aan bij
DINO
GeoLab TNO

DINO

Geoloab TNO levert
data aan DINO
Controle aanlevering
gegevens vanuit
Geolab door RIVM
en controle levering
Provincies door
DINO.
Voor LMG/LMB
Gegevens moeten
door de provincies in
SIKB- of DINO-qua
format aangeleverd
worden.

DINO

Certificering
/
Procedure
HASKONING
NEDERLAND
B.V.
Kwaliteitsborging
MILIEU
Volgens ISO (9001
Volgens jaarplan en
en 14001) en VCA
SOP's

Protocol
Jaarlijks
bemonstering
programma volgens
RIVM leidraad

DINO

Volgens ISO (9001
en 14001) en VCA

Volgens jaarplan en
SOP's

DINO

Werkt volgens ISO
En SIKB richtlijnen
Nvt

Volgens opdracht
DINO
Nvt

Volgt jaarplan

Interne procedure bij
RIVM voor
LMG/LMB data
Voor provincie via
Upload DinoQua

Interne procedure bij
RIVM en voor
Provincies via interne
procedure Upload
DinoQua

Volgens contracten
RIVM en Provincies.

Contracten met de
provincies
(Raamovereenkomst
voor de verwerking en
opslag van bodem- en
grondwaterkwaliteitsgegevens)

SIKB-protocol 0101
Digitale datauitwisseling
bodemgegevens of
DinoQua, Standaard
uitwisselingsformaat
Bodem- en
grondwaterkwaliteitsgegevens versie 2.1

RIVM en DINO

Binnen DINO wordt
dit door procesleider
gecontroleerd en
teruggestuurd naar
de provincie als het
niet goed is.
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Nvt

Kwaliteitscontrole
TNO

Binnen DINO wordt
dit uitgewerkt in de
processtromen GB2
& 4: respectievelijk
Grondwater- en
bodemkwaliteit.
Kwaliteitscontrole op
consistentie van de
data. In principe is
data LMB/LMG
gecontroleerd door
RIVM

Nadat DINO de
kwaliteitscontrole
heeft uitgevoerd,
komen de punten die
aandacht behoeven
weer terug bij de
provincie of GeoLab.
Voor LMG/LMB
controle via RIVM

Na het invoeren van
de data wordt eerst
gekeken naar
problemen zoals
punten en komma’s,
ontbreken van velden,
verschuivingen van
kolommen, ontbreken
van meta-data, etc.
Vervolgens wordt het
softwareprogramma
Wateq (water
equilibrium) gedraaid
om de kwaliteitscontrole uit te voeren.
Hierin worden zaken
gecontroleerd als
verhouding
kationen/anionen,
verhoudingen van
ionen ten opzichte van
elkaar, extreme
waarden, er wordt een
kwaliteitslabel
toegekend aan de
meting, etc. Met de
zaken die uit de
kwaliteitscontrole zijn
gekomen, gaat men
terug naar de

33/34

Kwaliteitscontrole
vindt plaats aan de
hand van het rapport
“Kwaliteitscontrole
chemische data voor
de DINO Grondwater
Meetnetten”
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Verslag van interview met Hans van der Meij (TNO – DINO)

Datum
25 januari 2008
Onze referentie

Hans is procesleider op de afdeling DINO (Data en Informatie van de Nederlandse
Ondergrond) en ondermeer verantwoordelijk voor het inwinnen, de opslag, kwaliteitsborging en verstrekking van geohydrologische gegevens in de DINO-database. Hij heeft
kennis over de huidige afspraken, procedures, protocollen en normen die van toepassing
zijn op de informatiestroom en huidige opgeslagen data en meta-informatie. Bovendien
heeft hij ideeën over de gewenste kwaliteit van de informatiestroom ten behoeve van de KRW.

concept

1

Huidige werkwijze bij DINO
De datastroom binnen DINO is in het algemeen als volgt: gegevens worden aangeleverd  DINO zorgt
dat de data in de database komt (het voorportaal waar alleen de beheerders van DINO bij kunnen)  er
vindt een kwaliteitscheck plaats  de data gaat terug naar de beheerder om aandachtpunten die vanuit de
kwaliteitscheck naar voren zijn gekomen te verifiëren  zonodig wordt de data aangepast de data komt
beschikbaar in DINO.
Voor de verwerking van de verschillende gegevenstype zijn, sectoraal georiënteerde, processen
gedefinieerd als organisatievorm. De processen die in deze context relevant zijn, zijn de volgende:
GB-1: Coördinatie monstername LMG: activiteiten in relatie tot bemonstering en analyse LMG
GB-2: Samenstelling (grond-) watermonsters: verwerking analyses van vooral grondwater
GB-3: Onderhoudsgegevens putten en peilschalen: verwerking technische- en administratieve gegevens
GB-4: Coördinatie monstername LMB: activiteiten in relatie tot bemonstering en analyse LMB
GB-5: Samenstelling bodem: verwerking bodemanalyses
GB-6: Grondwaterputten, peilschalen waterstanden: verwerking grondwaterstanden en peilgegevens
Kwaliteitsgegevens (DINO processen GB-1, 2, 4 en 5)
a LMG/LMB
De gegevens uit het Landelijk Meetnet Grondwater (LMG) en Landelijk Meetnet Bodem (LMB) worden
direct beheerd door de afdeling DINO. Voor het LMG en LMB schrijft DINO in overleg met het RIVM
een werkprogramma conform SOP (Standard Operational Procedure: hierin wordt de wijze van monstername procedureel vast gelegd, er bestaan meerdere SOP’s) richtlijnen. Dit werkprogramma wordt elk jaar
opnieuw vastgesteld. DINO geeft opdracht voor de bemonstering van het meetnet. Daarbij wordt door
middel van een steek-proef (4 à 5 keer per jaar) in het veld gecontroleerd of de protocollen goed worden
nageleefd. De analyses worden uitgevoerd door het Geolab van TNO. Een aandachtspunt van TNO wat

Nederlandse Organisatie voor
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betreft het lab, is dat het lab nog niet gecertificeerd is. Dit heeft mede te maken met het
feit dat het een onderzoekslab betreft. Wellicht dat later een deel van het lab
gecertificeerd kan worden.
b PMG/PMB
De andere meetnetten (zoals het Provinciaal Meetnet Grondwater, PMG en Provincaal
Meetnet Bodmkwaliteit, PMB) worden door andere partijen beheerd (provincie,
particulieren, etc.). Er zijn hier in het IPO-BOOG kader, protocollen voor ontwikkeld
(Handboek B&G: handboek voorde provinciale en landelijke meetnetten).
Waarschijnlijk is het protocol voor het PMG ongeveer hetzelfde als voor het LMG
(beide meetnetten lopen ook grotendeels in de pas met elkaar). Het RIVM wil dat de
verantwoording van de PMG’s ook weer bij hun terugkomt (sommige provincies
reageren hier positief op, andere negatief). Voor DINO zou dit ook positief zijn,
aangezien het hele proces dan op dezelfde wijze zou worden uitgevoerd. Waarschijnlijk
levert dit ook een eenduidige aanlevering van de data op.
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concept

c Kwali-Tijd
Twee jaar geleden is bij DINO gestart om naar aanleiding van aanbevelingen in het IPO
BOOG programma “Kwali-Tijd”, provinciale kwaliteitsgegevens centraal op te slaan in
de DINO database, dit hield in:
- Data invoeren:
o Uploaden van “oude” data van de PMG/PMB’s van de provincies (bijna 100% staat nu in
de database in het voorportaal van DINO). Dit is een lastig proces geweest, aangezien de
provincies hun data in verschillende formats aanleverden, specifieke inhoudelijkheid over
de historische data ontbreekt en contactpersonen vaak veranderden;
o Huidige data van de PMG/PMB’s komt nu direct van de provincies ook bij DINO. De
data wordt in een fixed-format aangeleverd zodat het binnen DINO eenduidig verwerkt
kan worden;
- Kwaliteitsborging:
o Er zitten onvolkomenheden in de huidige database, in overleg met de meetnetbeheerders
worden deze opgelost (waar mogelijk);
o Er moeten afspraken gemaakt worden over hoe de kwaliteitscheck in de toekomst
uitgevoerd moet worden;
o Er moet gekeken worden welke meta-informatie het beste kan worden gevisualiseerd.
d Afspraken e.d.
De volgende afspraken/regels/protocollen zijn van toepassing om de kwaliteit van de data te waarborgen:
- Voor het PMG zijn contracten met de provincies over het aanleveren van de data. Hierin staat
onder andere beschreven dat de data in een fixed-format (SIKB + DINO-QUA) moet worden
aangeleverd. Hierdoor kan de informatie door DINO snel ingelezen worden. De aanlevering van
de data gebeurt jaarlijks;
- Er is geen landelijk protocol voor kwaliteitsborging voor grondwaterkwaliteitsmonitoring. Wel
zijn er richtlijnen aangegeven in het Handboek Kwaliteitsmetingen.
- Voor de veld- en labwerkzaamheden volgt DINO de door het RIVM opgestelde SOP's, het
opstellen van deze SOP's valt buiten de verantwoording van DINO;
- Er zijn interne protocollen opgesteld (circa 1,5 jaar geleden) voor de kwaliteitsborging in DINO.
Voor grondwaterkwaliteitsgegevens wordt eerst gecontroleerd op format fouten, missen komma’s,
verwisselen kolommen, missen van locatiedata, fouten in naamgeving van stoffen, e.d. Vervolgens
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-

-

vindt met behulp van het programma WATEQ de kwaliteitscontrole van de data
plaats. Hierbij vindt controle plaats op bijvoorbeeld de ionenbalans, stoffen die
beneden of boven de normale waardes voor de desbetreffende stof liggen en het
voorkomen van verschillende ionen naast elkaar. Hierna worden de
aandachtspunten van de dataset en eventuele opmerkingen voorgelegd aan de
provincies ter commentaar. Na goedkeuring wordt de data in DINO
opgenomen.
Er wordt geprobeerd de kwaliteit van de grondwaterkwaliteitsgegevens te
verbeteren aangezien vroeger veel minder zuiver met het beheer is omgegaan
(lopend project binnen TNO). Voor de huidige stroom gegevens die DINO in
gaan wordt nu meer systematisch gecontroleerd dan voorheen.
Er wordt bij het invoeren van data gebruik gemaakt van de CAS-naamgeving
(naam, schrijfwijze, concentratie-eenheid, etc.). Op deze manier kunnen stoffen
makkelijk in de database worden opgenomen. Het toevoegen van nieuwe
stoffen is geen probleem aangezien de stof niet eerst in het datamodel als veld
gedefinieerd hoeft te worden. Wel dient de aan DINO aangeleverde dataset met
stoffen steeds op dezelfde manier te worden aangeleverd (bijvoorbeeld chloride
als Cl genoteerd en niet als cl).
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concept

e
Meta-data
In de huidige situatie is per meetpunt meta-data beschikbaar, zoals de opdrachtgever en het uitvoerende
lab. Niet alle informatie die binnen DINO bekend is wordt echter via DINOloket naar buiten gebracht
(bijvoorbeeld gebruikte apparatuur bij het lab, e.d.). Benodigde data die niet in DINOloket aanwezig is kan
wel nagevraagd worden. In sommige gevallen is de data echter niet juist aangeleverd en is sommige metadata niet bekend. Om gegevens over data na te vragen en/of om data te verifiëren (is er echt sprake van een
trend of komt het door verandering van analyse-apparatuur) is het soms nog mogelijk met de
gegevenseigenaar contact op te nemen.
Kwantiteitsgegevens (DINO processen GB-3 en 6)
Voor de kwantiteitsgegevens (grondwaterstanden en putgegevens) is DINO het centrale archief voor
vrijwel alle langjarig gemeten grondwaterreeksen in de primaire en secundaire meetpunten uit de
landelijke en provinciale meetnetten. DINO is verantwoordelijk voor het beheer van de data:
grondwaterstanden en technische- en administratie putgegevens.
Zowel de inwinning (via email of data-entry), verwerking, kwaliteitsborging en verstrekking (via
DINOLoket) is procedureel vastgelegd in de DINO-processen GB-3 (Technische en administratieve
gegevens putten en peilschalen) en GB-6 (Grondwaterstanden en peilgegevens).
Inwinning van de gegevens gebeurt voornamelijk passief via de temporele (kwartaals- of jaarsgewijze)
aanlevering van data in de vorm van vast formaat (DAWACO, ENVIROMON, NITG) via email of
volgens analoge lijsten of kaarten met grondwaterstanden. Deze gegevens worden in een voorportaal
geplaatst in DINO (tijdelijke tabellen) en na controle overgezet naar de definitieve tabellen in DINO.
De kwaliteitsborging is complex en bevat zowel testen voor de grondwaterstanden (testen op plausibiliteit,
reekskenmerken, etc.) als voor de technische en administratieve gegevens (zowel actief d.m.v. jaarlijkse
bevraging meetnetbeheerders als passief na constatering onduidelijkheden in de meetreeksen).
De verstrekking van de gegevens vindt hoofdzakelijk plaats via DINOLoket via een vast uitleveringsformaat. Bij omvangrijke of complexe bevraging van de database wordt maatwerk geleverd door een query
structuur direct op de database.
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BESPREKINGSVERSLAG

Van de gegevens voor de KRW is het mogelijk de relevante putten te selecteren in een
meetnet en deze putten te voorzien van de noodzakelijke KRW metadata
(grondwaterlichaam etc.). Op dit moment wordt parallel aan dit project gewerkt aan de
database (structuur en data-inhoud) om de noodzakelijke gegevens voor de KRW
generiek te kunnen beheren.
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Bodem en Grondwater
Princetonlaan 6
Postbus 80015
3508 TA Utrecht
www.tno.nl
T +31 30 256 42 56
F +31 30 256 44 75
info@nitg.tno.nl

Benodigde aanpassingen binnen DINO om “KRW-proof” te zijn:
- De kwaliteitscontrole voor grondwaterkwaliteit en -kwantiteit is binnen DINO Datum
nu redelijk goed. De te handhaven protocollen zullen echter vooral voor
25 januari 2008
grondwaterkwaliteit nog bediscussieerd moeten worden. (Voor vaste stoffen
Onze referentie
(LMB) is de richtlijn echter nog niet goed);
- Meetpunten moeten gelabeld worden met labels die voor de KRW van
toepassing zijn. Zo moet bij elk meetpunt bijvoorbeeld bekend zijn in welk
grondwaterlichaam, gebiedstype en hydrologische gebiedseenheid hij ligt. De
meta-data moet dus per peilbuis worden gelabeld. Hier wordt door DINO dit
jaar aan gewerkt. De meta-data zal dynamisch worden gehouden zodat de
historie van een meetpunt ook beschikbaar zal blijven, zoals bijvoorbeeld bij
veranderingen in landgebruik.
- Een dataset die gebruikt is voor een rapportage aan Brussel moet “bevroren”
kunnen worden. De dataset aan de hand waarvan een rapportage voor Brussel is gemaakt dient
altijd beschikbaar te zijn en zal daarom worden afgeschermd. Als er iets in de dataset verandert,
dient de oorspronkelijke dataset dus nog te bestaan. (Als er iets in je dataset verandert hoeft er
waarschijnlijk niet een nieuwe rapportage naar Brussel).
- Het vermoeden bestaat dat de KRW zal voorschrijven dat er ook informatie over waterbalansen
van grondwaterlichamen gerapporteerd wordt. Er is behoefte aan een centraal grondwaterregister
waarin bijvoorbeeld vergunningen, plaats en hoeveelheid van onttrekkingen staan. In de huidige
situatie is dit decentraal, door de provincies afzonderlijk, geregeld. De behoefte bestaat om een
landelijk systeem te maken met een gemeenschappelijk grondwaterregister waarin alles goed
bijgehouden wordt. Mogelijk komt dit terecht bij DINO. Dit zou bijvoorbeeld ook handig zijn
voor de controle voor de grondwaterkwantiteit en voor de waterbalans van de
grondwaterlichamen.
- Afspraken over hoe met het portaal om te gaan (technische aspecten zoals bijvoorbeeld een
webserver). Er is hiervoor ook afstemming met andere partijen nodig, zoals met de Waterdienst,
die hun eigen KRW-portaal hebben
- Er moeten protocollen komen over de aan te leveren rapportage en de datamigratie naar
WISE/SEIS. Voor de datamigratie naar WISE/SEIS moet een procesbeschrijving komen. Onder
meer is nog niet geheel duidelijk welke parameters moeten worden aangeleverd. Vermoedelijk
zijn dat de prioritaire stoffen in de KRW. De datamigratie zal waarschijnlijk plaats vinden door
middel van het aanleveren van platte files en het uploaden van scripts. Er moet rekening gehouden
worden met het feit dat zowel WISE/SEIS als DINO onderhevig zijn aan veranderingen.

concept

meetnetbeheerder die
zijn mening over de
punten die uit de
kwaliteitscontrole zijn
gekomen, geeft
Invoer in DINO

Data selecteren en
ophalen uit DINO

Data bewerken voor
KRW rapportage

Data uploaden naar
KRW portaal of
WISE

Nadat de kwaliteits
controle heeft plaats
gevonden wordt de
data ge-upload in
DINO.
Indirecte levering via
DINOLoket.
Werkwijze: na
verzoek van
provincie onttrekt
een medewerker van
DINO de gegevens
uit de database en
verzendt deze via de
mail naar de desbetreffende provincie.
DINO slaat bij
meetobjecten KRW
metadata op en
onderhoud deze
passief
Nog niet
gerealiseerd

Volgens contract
Provincies/TNO

Provincie en DINO

De geleverde
gegevens en de
mailwisseling
worden opgeslagen

Verloopt via de
standaard aanvraag
procedure DINO:
www.dinoloket.nl

Volgens contract
Provincies/TNO

DINO

Jaarlijkse controle op
vernieuwing van de
gegevens

Nog niet gerealiseerd

Initiële levering
informatie via RWS,
nog geen structurele
levering

Nog niet
gerealiseerd

Nog niet
gerealiseerd

Nog niet gerealiseerd

Nog niet
gerealiseerd
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Interview Klaas vd Hoek (RIVM) – wo 27 feb 2008 en aangevuld met
interview Joost Bakker (RIVM) van do 21 feb 2008.

Monstername

Wie voert uit?

Wie controleert?

Certificering /
Kwaliteitsborging

De monstername LMB en LMG
wordt geregeld door TNO en
door hen uitbesteed aan
Grontmij.

RIVM gaat 1x per jaar
controleren in het veld
(zowel voor LMB als
LMB).

LMB:Monstername vindt
plaats op basis van SOP’s
en Plan van Aanpak
(‘draaiboek’) van RIVM.

Tegelijk met LMB wordt ook
Bobi bemonsterd.
De veldploeg van Grontmij is
gecertificeerd volgens Kwalibo,
hoewel dat voor deze opdracht
niet van toepassing is.

In de SOP’s worden
individuele handelingen
beschreven. In het PvA
staat wat er per jaar moet
gebeuren.
Aangezien het trendmeetnetten betreft moet er
zo weinig mogelijk aan
PvA veranderen. Op
verzoek van VROM zijn
extra analyses toegevoegd (o.a. Min. Olie).

Procedure
MILIEU
SOP

= Standaard
Operating Procedure.
De SOP’s zijn voor
extern gebruik 5
werkdagen geldig.
Voor LMB en LMG zijn
ze geldig gedurende
de meetcampagne.
RIVM gebruikt het
Handboek Kwali-Tijd
als minimale
startbasis. “Je mag
gemotiveerd afwijken
van de procedures”.

Voor LMG heeft TNO een
bemonsteringsprotocol
opgesteld, waarin
verwezen wordt naar
SOP’s van RIVM. Dit
protocol wordt ieder jaar in
een startoverleg
besproken.
Transport

Niet de verantwoordelijkheid
van RIVM. Dit wordt afgestemd
tussen TNO en Grontmij.
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Protocol

Laboratorium

Data overdracht uit
laboratorium

Alle LMB en LMG-analyses
worden door TNO/UU
uitgevoerd.
In 2003 zijn alle monsters
dubbel geanalyseerd bij TNO
en bij RIVM.
Het lab stuurt een dataset
(excel-tabel) naar Klaas. Klaas
geeft deze direct door aan
Herman Prins.

Certificering van het
TNO/UU lab is een punt
van overleg tussen RIVM
en TNO.

De LMB-data van 2006 is eind
2007 aangeleverd. Klaas moet
nog een keuze maken uit
verschillende analysetypen die
per parameter zijn
geanalyseerd. Per parameter
moet er uiteindelijk maar één
getal in DINO worden gestopt.
Data controle en
processing

Herman bekijkt de getallen
kritisch en stuurt commentaar
heen en weer. Dit is niet de
ideale situatie. Liefst natuurlijk
eenmalig een goede database.
Herman controleert mbv scripts
op :
- verschillen met voorgaande
jaren
- eenheden
- volledigheid meta-data.

Controle/afstemming
over LMG data:
2004 en 2005 zijn
vrijgegeven.
Data van 2006 heeft
RIVM in dec 2007
ontvangen. Herman
heeft vragen hierover
aan TNO gesteld, de
antwoorden zijn nog niet
nagelopen.
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Upload naar TNO

LMG-data van 2004 en 2005
zijn vrijgegeven en mogen in
DINO worden opgeslagen. Het
is niet duidelijk of dat inmiddels
is gebeurt. Klaas voegt er aan
toe dat hij zelf ook nog geen
officieel bericht hierover heeft
doen uitgaan.
Ook is niet bekend welke data
set van 2003 in DINO is
opgenomen.

Kwaliteitscontrole TNO

Klaas weet niet welke
kwaliteitscontroles TNO
uitvoert. In de gebruikersraad
is hierover voor grondwater wel
eens een presentatie geweest.
TNO heeft aan RIVM gevraagd
welke controles zij op LMBdata uitvoeren.

Invoer in DINO

Het is niet bekend of de LMBdataset van RIVM van 2003 in
DINO zit.
Klaas vindt dat ruwe data in
DINO kan worden opgeslagen,
maar wel een vlag moeten
krijgen mbt status van deze
data.

Data selecteren en
ophalen uit DINO

Klaas heeft nooit zelf data uit
DINO gehaald. Zijn collega’s
wel. Een van hen merkt op dat
3/4

de selectie methoden van
DINO loket niet helder zijn.
Graag zou hij bijvoorbeeld op
LMB of LMG willen selecteren.
De onderzoekers van afd
bodem en grondwater weten
niet wat er in Dino zit, wat de
kwaliteit er van is en hoe je het
er uit haalt. Daardoor maken
de onderzoekers van RIVM
gebruik van de dataset van
Herman Prins.
Dino is hierdoor
‘dochterbestand’ ipv
‘moederbestand’. Hierover is
geen strategische uitspraak
gedaan
Data bewerken voor
KRW rapportage

nvt

Data uploaden naar
KRW portaal of WISE

nvt
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Case Study grondwaterinformatiestromen voor KRW bij
Provincie Utrecht.
−
−

CSO, DINO en “Meetnet Freatisch Grondwater en Bodemnutriënten 2007”.
Grontmij Notitie omtrent de informatiestroom in het PMG.
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Case Study grondwaterinformatiestromen ten
behoeve van de KRW voor de provincie
Utrecht:
CSO, DINO en “Meetnet Freatisch Grondwater
en Bodemnutriënten 2007”
Deze case-study gaat in op de datastroom van grondwaterkwaliteitsmonsters vanaf de
monstername tot het beschikbaar komen van de data in DINO voor de buitenwereld.
De case-study bestaat uit twee onderdelen: 1) de datastroom vanaf de monstername tot
aanlevering aan DINO en 2) de datastroom vanaf de aanlevering van DINO tot het
beschikbaar komen van de data in DINO voor de buitenwereld. Voor onderdeel 1 is
gekozen om de data van de provincie Utrecht te volgen. Aangezien CSO voor de
provincie Utrecht het meetnet uitvoert, is met Paul Karels van CSO het proces
doorlopen vanaf de uitvoer van het veldwerk tot de aanlevering aan DINO. Voor
onderdeel 2 is met Hans van der Meij van TNO-DINO gekeken wat er met de data van
de provincie Utrecht gebeurt voordat het in de DINO database beschikbaar is.
Onderdeel 1 zal bij de verschillende provincies op een verschillende manier
uitgevoerd worden. Onderdeel 2 is identiek voor elke aanlevering van kwaliteitsdata
aan DINO. In bijlage I is de datastroom schematisch weergegeven.
Voor onderdeel 2, de datastroom vanaf de aanlevering aan DINO tot het beschikbaar
komen van de data in DINO voor de buitenwereld, is het proces nog niet afgerond. In
de huidige situatie is men bezig met QC3. QC1 en QC2 zijn uitgevoerd en door CSO
gecontroleerd en goedgekeurd. De stappen die hierna komen, kunnen dus niet expliciet
beschreven worden voor het PMB van de provincie Utrecht, maar beschrijven de
gewenste situatie.
Datastroom vanaf monstername tot aanlevering aan DINO
CSO voert voor de provincie Utrecht het “Meetnet Freatisch Grondwater en
Bodemnutriënten 2007” uit. Het meetnet bestaat uit 95 locaties. De gehele monitoring,
vanaf het moment van monstername tot aanlevering aan DINO en rapportage aan de
provincie, staat beschreven in het “Handboek algemeen voor de provinciale en
landelijke meetnetten bodem- en grondwaterkwaliteit”. Hiernaast zijn er standaard
protocollen en specifieke eisen vanuit de provincie Utrecht.
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Veldwerk
De provincie levert een kaart aan met alle meetlocaties en een veldwerkboek. In het
veldwerkboek staat per locatie een kaart, contactgegevens en veldwerkformulieren.
Elke locatie heeft een code, bestaande uit een nummer en een letter. De letter verwijst
naar het landgebruik. De bemonstering vindt in oktober/november plaats.
CSO besteed het veldwerk uit aan MTI milieu meetdienst in Andelst. Voor de start
van het veldwerk is er een startbijeenkomst met het hele projectteam (CSO, MTI en

provincie Utrecht) op een locatie geweest, waarbij alle stappen van het veldwerk
doorlopen zijn (plaatsen peilbuizen, invullen formulieren).
Het veldwerk bestaat achtereenvolgens uit de volgende stappen:
- Van te voren krijgen alle perceelseigenaren een brief van de provincie waarin
staat dat er veldwerk uitgevoerd zal worden op hun perceel.
- Een paar dagen voor het veldwerk belt CSO de desbetreffende eigenaren op
om aan te geven wanneer het veldwerk op de desbetreffende locatie
uitgevoerd zal worden.
- MTI plaatst vier peilbuizen per locatie volgens de standaard in een
rechthoekig patroon. De peilbuizen worden tot 1 meter beneden de
grondwaterstand geplaatst. Als de grondwaterstand dieper dan 5 m-mv is,
worden er geen grondwatermonsters genomen, maar alleen grondmonsters. In
de huidige meetronde is op ongeveer op acht locaties geen grondwater
bemonsterd.
- Eén dag na plaatsing worden de peilbuizen bemonsterd en worden gegevens
zoals grondwaterstand en weersomstandigheden opgeschreven in het
veldwerkboek. De veldmetingen worden gedaan (pH, EC, redoxpotentiaal en
bicarbonaat) en genoteerd in het veldwerkboek. Bicarbonaat is vanaf dit jaar
alleen in het veld bepaald (met een veldtritator). Vroeger werd bicarbonaat
alleen in het lab bepaald, maar daar zit een strenge conserveringstermijn aan
vast van één dag. Per locatie zijn drie soorten monsters genomen:
o Standaard monsters van het grondwater (analyse door Alcontrol);
o Grondmonsters van de boven- en ondergrond, zoals aangegeven is
door de provincie, voor specifieke fosfaatanalyses (analyse door
BLGG in Oosterbeek). Het aantal bodemmonsters wat geanalyseerd
moet worden is verschillend per locatie en hangt af van het
landgebruik;
o Op zes locaties (in boomgaarden) zijn grondwatermonsters genomen
voor analyses op ongeveer 15 bestrijdingsmiddelen (analyse door
Omegam in Amsterdam).
- Op alle monsterfelsjes en –zakken staat een barcode welke ingelezen wordt
met een apparaat nadat het monster er in zit. Bovendien wordt op elke flesje
het project en de locatie geschreven.
- Na het nemen van de monsters zijn de peilbuizen verwijderd.
- Als de grondwatermonsters in de verkeerde flesjes zijn gedaan, moet het hele
veldwerk opnieuw uitgevoerd worden (want peilbuis is dan inmiddels alweer
verwijderd).
- Elke dag krijgt CSO een Boormanager-bestand van MTI met het uitgevoerde
veldwerk (locaties en code potjes). Door CSO wordt deze data ingelezen in
Boormanager en wordt gecontroleerd of alle data ingevuld is (datum
ontbreekt nog wel eens).
- Er is twee keer door CSO een controle in het veld uitgevoerd en één keer
heeft er een audit door de provincie Zuid-Holland en Frans Otto (provincie
Utrecht) plaats gevonden.
Problemen veldwerk:
- De contactgegevens van de locatie-eigenaren kloppen niet;
- De locatie-eigenaar is niet te bereiken;

-
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Peilbuis is vernield ten tijde van monstername;
Titratie van HCO3 in het veld is soms lastig omdat het arbeidsintensief is;
Op sommige locatie is de doorstroming van de peilbuis niet zo goed en dit is
vooral een probleem als ook pesticiden bepaald moeten worden (er is dan totaal
voor monstername al 5 à 6 liter nodig, afgezien van het afpompen).

Labanalyses
Nadat het veldwerk is uitgevoerd zijn de monsters bij MTI. De volgende punten
worden doorlopen in het lab:
- CSO heeft van te voren afspraken gemaakt met de drie laboratoria (Alcontrol,
Omegam en BLGG) over de analyses, aanlevering, e.d.
- Na het veldwerk worden de monsters koel bewaard bij MTI en worden daarna
opgehaald:
o Alcontrol haalt elke dag de monsters op bij MTI;
o Omegam heeft alle monsters in één keer opgehaald (er zijn zes
locaties waarbij bestrijdingsmiddelen bepaald moeten worden, deze
zijn allemaal na elkaar uitgevoerd);
o BLGG is gebeld als er veel monsters aanwezig zijn en deze zijn dan
bij MTI opgehaald (monsters kunnen een maand geconserveerd
worden).
- CSO geeft labopdrachten aan de verschillende labs:
o Voor Alcontrol: de data uit Boormanager wordt geëxporteerd naar
Amis 5.51. In dit programma zijn per peilbuis alle monsters bekend.
Vanuit Amis worden digitaal labopdrachten aan Alcontrol gegeven.
Aangezien er per locatie vier peilbuizen zijn bemonsterd, dienen er
mengmonsters gemaakt te worden waarop de analyses plaats vinden.
De monsters van de vier peilbuizen moeten dus gemengd worden
voor analyse. Aangezien het niet standaard is grondwatermonsters te
mengen, is in het begin van het project opdracht gegeven voor het
analyseren van alle monsters en werd er een mailtje achterna
gestuurd waarin vermeld werd dat de monsters gemengd moesten
worden. Later, toen het lab bekend was met de werkwijze, is in de
labopdracht in Amis het vakje “proportioneel mengen” aangevinkt.
Verder is er bij alle monsters gekozen voor het standaard
analysepakket. Uiteindelijk is Alcontrol op vier locaties vergeten de
monsters te mengen. Met de provincie is toen afgesproken een
rekenslag hieroverheen te doen zodat er één resultaat is per locatie.
o Voor Omegam: er dient met de hand een opdrachtformulier ingevuld
te worden. Voor de bestrijdingsmiddelen zijn geen mengmonsters
gemaakt maar is slechts één peilbuis per locatie bemonsterd (die met
de diepste grondwaterstand). Er is gekozen voor het standaardpakket
voor bestrijdingsmiddelen (is eerst telefonisch besproken met
Omegam). Ook is er gekozen voor rapportage van waarden tussen de
rapportagegrens en detectielimiet.
o Voor BLGG: er dient een Excell file gemaild te worden waarin het
monster, de bemonstering (40 steken bovengrond of MM uit
ondergrond uit vier boringen), de stof (droge stof, P-PAE en P-Al) en
de barcode staan vermeld.

-

-

Van Alcontrol en Omegam heeft CSO een opdrachtbevestiging gekregen, van
BLGG niet.
De resultaten van alle drie de labs zijn per post naar CSO toegestuurd. Daarnaast
hebben de verschillende labs de data op de volgende manier aangeleverd:
o Alcontrol: de resultaten komen bij CSO per labopdracht binnen in
Amis en als pdf. Voor elke locatie staat dan maar bij één van de vier
peilbuizen (waarvan een mengmonster is gemaakt) de resultaten.
o Omegam: resultaten zijn in pdf aangeleverd. Resultaten die onder de
rapportagegrens en boven de detectielimiet liggen, zijn ook in Excellformat aangeleverd.
o BLGG: resultaten zijn in Excell-format aangeleverd. Dit is een
standaard sheet, want er staan ook allemaal parameters in die nu niet
bepaald zijn.
Op het moment dat de resultaten wel digitaal bekend waren, maar nog geen
papieren versie, zijn de gegevens gecontroleerd. Zo konden fouten als
“conserveringstermijn overschreden” (zie onder problemen labanalyses) terwijl dit
niet zo was eruit gehaald worden voordat de definitieve resultaten uitgegeven
werden.

Problemen bij labanalyses:
- Normaal worden er geen mengmonsters van grondwatermonsters gemaakt,
waardoor hier in het begin veel over gecommuniceerd moest worden met
Alcontrol. Later was de gang van zaken bekend, en ging de opdrachtverlening
makkelijker.
- Doordat er mengmonsters in het lab gemaakt moesten worden, is het water
overgegoten in andere potjes. Soms stond hier een andere datum op waardoor
soms de opmerking op het analysecertificaat kwam dat de conserveringstermijn
was overschreden, terwijl dit in werkelijkheid niet zo was.
- Lastig dat de analyse bij drie verschillende labs plaats vindt. De labs hebben ieder
hun eigen eisen en eigen contactpersonen. Deze contactpersonen kunnen binnen
de labs ook nog wisselen. Bovendien krijg je de analyseresultaten op drie
verschillende manieren terug.
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Verwerking resultaten
Alle resultaten zijn vanuit de drie laboratoria aangeleverd aan CSO. De data komt
achtereenvolgens in Boormanager, Nazca en Excell (dbf, xls en txt format). Nazca is
een combinatie van shapefiles en een oracle database. De reden om alle gegevens
vanuit Boormanager naar Nazca te exporteren is dat er ook kaartmateriaal aan de
provincie aangeleverd moet worden, wat in Nazca kan. Bovendien kent Nazca de optie
om alle resultaten in één keer in SIKB-format uit te leveren en kunnen in Nazca alle
punten die geen analyseresultaten hebben eruit worden gegooid.
De volgende verwerkingen vinden achtereenolgens plaats:
- De standaardgegevens (door Alcontrol geanalyseerd) worden in Boormanager
ingelezen. Hier komen alle gegevens van de peilbuizen achter elkaar (dus niet per
labopdracht zoals bij Amis) met de veldgegevens en de analyseresultaten. Er staan
in deze file dus 95x4 (iets minder omdat niet alle locaties grondwater ondieper
dan 5 m-mv hebben) peilbuizen, waarbij bij alle peilbuizen de veldgegevens

-

-

-

-

-

bekend zijn en bij steeds één van de vier peilbuizen op één locatie
analyseresultaten staan.
In Boormanager wordt getoetst op de Wbb. Het resultaat hiervan krijg je in Wordformat. In de resultaten worden bekeken of er geen vreemde waarden
(uitschieters) tussen zitten.
Alle gegevens uit Boormanager worden geëxporteerd naar Nazca 3.1 (dit is het
laatste jaar waarin deze versie wordt gebruikt, in de toekomst zal Nazca versie 4
worden gebruikt waarin het exporteren gemakkelijker gaat). Dit kan, nadat je in
Boormanager enkele gegevens hebt ingevuld, via de knop “exporteren”.
In Nazca zitten de gegevens in SIKB format. Alle gegevens van de monsters zitten
nu hierin, behalve de ligging (x- en y-coördinaat). Deze moet je zelf invoeren door
ze in te prikken op een kaart en de coördinaten daarna aan te passen.
De bodemgegevens vanuit LBGG worden met de hand per meetlocatie
toegevoegd in Nazca.
De resultaten van de bestrijdingsmiddelen (aangeleverd door Omegam) worden
niet in Nazca ingevoerd omdat deze specifieke stoffen niet in het SIKB-format
zitten. Bovendien hoeft er voor de bestrijdingsmiddelen geen kaart aan de
provincie aangeleverd te worden, waardoor het ook niet nodig is deze resultaten
binnen Nazca te hebben.
De database is uit Nazca getrokken en geëxporteerd als dbf-file. Het resultaat is
een tabel met voor alle locaties de analyseresultaten.
Er zijn kolommen aangemaakt voor de resultaten van de bestrijdingsmiddelen
(aangeleverd door Omegam).

Problemen:
- Binnen het SIKB-format hebben alle stoffen vaste namen, zo kan je in de
kolomnaam bijvoorbeeld niet “pH_veld” aangeven. Ook de bestrijdingsmiddelen
zitten niet in dit format.
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Dataset klaarmaken voor aanlevering aan DINO
Alle data zit inmiddels in een Excell file. De huidige situatie is dat er voor elke
parameter één kolom aanwezig is. Om de data aan DINO te kunnen aanleveren moeten
de volgende stappen uitgevoerd worden:
- De gegevens moeten in DINOQUA-format worden aangeleverd aan DINO.
Hiervoor heeft CSO van de provincie een template gekregen (in Excell). De
gegevens zijn uit de dbf-file die uit Nazca komt hiernaartoe gekopieerd. Het
DINO-format bestaat uit drie tabbladen:
o LOC: per locatie wordt de naam van de locatie, de coördinaten en
vertrouwelijkheid weergegeven.
o SMP (monstergegevens): per monster (totaal 269 monsters) zijn
weergegeven: monsternaam, type (bodem/grondwater), datum, diepte
top, diepte basis en opmerkingen (hier is door CSO “veldgegevens”
ingevuld als het veldgegevens (pH, EC, etc) betreft). Er zijn dus
meerdere monsters per locatie (veldgegevens, labgegevens en één of
twee bodemgegevens (bg/og)). Alle monsters hebben een specifiek
monsternummer welke door CSO zelf is aangemaakt. De
veldgegevens van de vier peilbuizen per locatie worden gemiddeld,
zodat er voor alle veldgegevens één waarde is per locatie.

MSM (analyseresultaten): hierin staan alle monsternamen met
analyseresultaten in de verschillende kolommen.
- In het tabblad MSM moet voor elke stof een extra kolom aangemaakt worden
voor de detectielimiet. Voor elk monster dat gemeten is, is deze kolom ingevuld
met de detectielimiet. De resultaten die wel boven de detectielimiet liggen zijn in
de eerste kolom ingevuld, zoals in het volgende voorbeeld voor koper waarbij de
detectielimiet 5,0 µg/l is:
Cu µg/l Cu dl µg/l Opmerkingen
5,1
5,0
Concentratie Cu is 5,1 µg/l
5,0
Concentratie Cu ligt op detectielimiet (5,0 µg/l)
Meting is niet uitgevoerd
7,5
5,0
Concentratie Cu is 7,5 µg/l
- In het tabblad MSM mag je de stofbenaming zelf kiezen. CSO heeft bij DINO de
gebruikelijke stofnamen opgevraagd en die gebruikt. Binnen DINO zitten echter
ook al heel veel verschillende stofnamen voor dezelfde stof.
- De goede eenheid moet in het tabblad MSM aan alle parameters toegevoegd
worden.
- Van deze excell file zijn drie tekstbestanden (.txt) gemaakt die komma gescheiden
zijn. De naamgeving van de bestanden is afgeleid uit het handboek.
- De tekstbestanden zijn gemaild naar DINO (Hans van der Meij)
- Binnen DINO wordt de data voorlopig ingelezen. Hierbij wordt gecontroleerd of
het bestand in het juiste format is aangeleverd en er geen fouten zitten in de
opbouw van de tabel. Er is dus nog geen inhoudelijke controle.
- DINO stuurt mailtje naar CSO op welke punten er nog verbetering nodig is. In dit
geval betrof het: namen van de vrije velden, µ miste, twee monsternamen misten,
detectielimiet moet positief en niet negatief zijn, onder- en bovengrens van de
peilbuis moet ingevoerd worden.
o

Problemen bij dataset klaarmaken voor aanlevering aan DINO:
- Bij het converteren van de Excell file naar de tekst file zijn alle “µ’s” in “?’s”
veranderd. Dit moest handmatig weer aangepast worden.
- In de handleiding is over het “DINO-gedeelte” niet aangegeven wat voor
stofnamen je moet gebruiken en wat voor getallen je moet invullen (bijvoorbeeld
de detectielimiet als een negatief of positief getal). Op deze manier kunnen er
fouten gemaakt worden, die ook voorkomen hadden kunnen worden.
- DINO levert zijn gegevens niet uit in SIKB format, terwijl er nationaal heel veel
data in SIKB-format is.
5

Activiteiten voor de provincie (valt niet binnen grondwaterinformatiestromen t.b.v.
de KRW)
Voor de rapportage aan de provincie moeten globaal nog de volgende activiteiten
uitgevoerd worden:
- Bij DINO worden de data van de voorgaande jaren opgevraagd.
- Door DINO is deze data in een excell file aangeleverd. Deze bestaat uit 1 tabblad
met een hele andere opbouw dan aangeleverd was, zo staan alle stoffen per
locatie onder elkaar en niet in kolommen.
- De volgende controles vinden door CSO plaats:
o Toetsen aan Wbb, MTR en EU normen.

o

-

Trendanalyse om de toe- dan wel afname van de provinciebrede
concentraties over de jaren heen inzichtelijk te maken (hoeft dit jaar
alleen op nitraat).

Rapportage.

Problemen bij activiteiten voor provincie:
- Miscommunicatie over opvragen oudere data:
o Provincie (en hiermee ook CSO) dacht dat DINO de gegevens van de
voorgaande jaren zou mailen;
o DINO dacht dat CSO deze gegevens uit Dinoloket zou opvragen.
- Er is nog geen conversie op nitraatgehalten door RIVM (via DINO) uitgevoerd op
de nieuwe data. Dit gebeurt voorlopig ook nog niet. De data van dit jaar zal dus
ongeconverteerd vergeleken worden met de data uit voorgaande jaren.
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Algemene opmerkingen van dataverzameling tot data aanlevering aan DINO
- Het is goed om van DINO gebruik te maken, omdat hier alle data dan in hetzelfde
systeem/format komt.
- Het format van DINO (DINO-QUA) is goed te gebruiken. Mogelijk zou er nog
wat meer toelichting gegeven kunnen worden over wat in te vullen (naamgeving
e.d.).
- Het is lastig dat je vier verschillende soorten gegevens hebt: veldgegevens en
labgegevens van drie verschillende labs.
- Een ideale situatie zou zijn: alle labs leveren hun data in hetzelfde format aan. Dit
format kun je ook aan DINO aanleveren. De resultaten die je van DINO krijgt
staan ook in dit format.

Datastroom vanaf aanlevering aan DINO tot beschikbaar komen in
DINOloket/DINO voor de buitenwereld
Sinds de afronding van het project Kwali-Tijd is de datastroom binnen DINO aan het
veranderen. De oude en de toekomstige situatie zijn weergegeven in bijlage I. Het
verschil zit in de aan DINO aangeleverde data en de kwaliteitscontroles die DINO
doet. In de oude situatie leverde de provincie alle data aan in een eigen format. DINO
zette deze data om in het DINO-QUA format. Vervolgens werden de
kwaliteitscontroles van de data uitgevoerd en werd er eenmaal teruggekoppeld met de
provincie over de uitkomst van de kwaliteitscontroles. In de toekomstige situatie vindt
er op meerdere momenten terugkoppeling plaats: de data moet nu direct worden
aangeleverd in het juiste format (DINO-QUA of SIKB), als het format niet klopt vindt
er terugkoppeling naar de dataleverancier plaats. Vervolgens wordt gecontroleerd op
naamgeving, eenheden en minimum-maximum waarden, welke wordt teruggekoppeld
met de dataleverancier. De derde kwaliteitscontrole betreft een automatische
kwaliteitscontrole met het programma WATEQ. Aandachtspunten die hieruit naar
voren komen worden teruggekoppeld met de provincie.
In dit tweede deel van de case-study wordt beschreven hoe de data vanuit de
datahouder (in dit geval CSO) bij TNO-DINO komt en in de DINO database wordt
ingevoerd. De datastroom van de provincie Utrecht is maar tot en met het invoeren in
de DINO database te volgen. De stappen hierna (3e kwaliteitscontrole, terugkoppeling
met de provincie en het beschikbaar komen van de data in DINO voor de
buitenwereld) zijn door DINO nog niet uitgevoerd. Wel is beschreven op welke
manier dit in de toekomst uitgevoerd zal worden.
1

Data komt binnen bij DINO
- De data van CSO komt via de mail bij DINO binnen. De data moet aan DINO
aangeleverd worden in DINO-QUA of SIKB format en bestaat uit drie txt
bestanden. De data van de provincie Utrecht is door CSO in het DINO-QUA
format aangeleverd.
- De aangeleverde data wordt opgeslagen op een vaste plek op de schijf (elke
provincie heeft een eigen mapje binnen de map Kwali-Tijd; het aanleveren van
data wordt gezien als onderdeel van het project Kwali-Tijd). De door CSO
aangeleverde data wordt dus onder het mapje “Provincie Utrecht” opgeslagen.
Dit basismateriaal en alle communicatie wordt bewaard.

2

Data inlezen in voorportaal DINO
- Met een uploader wordt de data in het voorportaal van de DINO database
ingelezen.
- Als het format van de aangeleverde data niet goed is, geeft het programma meteen
een foutmelding waarin vermeld staat wat er niet goed is. De data kan dan niet
ingelezen worden. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn:
o De kleine/makkelijke veranderingen worden door DINO zelf
aangepast;
o Als het format niet goed is wordt naar de dataleverancier een excell
bestand gemaild waarin staat wat er niet goed is aan de aangeleverde
data. De datalverancier levert de data opnieuw aan.

-

-

-

-

Als het format goed is en de data kan ingelezen worden in het voorportaal van de
DINO database, vindt geautomatiseerd controle plaats op de volgende punten:
stofnaam, eenheid, bestaan van de put en de filter (bij grondwater), is plek al
bemonsterd (bij bodem), bestaat diepte. Bij de snelle peilbuismethode, zoals bij
het freatisch grondwater in het PMB van de provincie Utrecht, wordt in DINO een
nieuwe locatie aangemaakt van een bodemmeetpunt waaruit een grondwatermonster is genomen. Er wordt een TNO nummer aan gehangen en een alias (dit is
het nummer wat de provincie aan de locatie heeft gehangen).
Mogelijke nieuwe namen van stoffen die nog niet binnen DINO bekend zijn
(bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen) kunnen toegevoegd worden (aan de hand van
de CAS lijst).
Parallel aan deze “format-controle” wordt de csv-file uit het voorportaal ook in
excell (of een ander programma dat csv-files kan inlezen) ingelezen. Binnen
excell wordt handmatig en snel gecontroleerd of de resultaten binnen de normaal
voorkomende waarden van de desbetreffende stof (minimum en maximum)
vallen. Dat gebeurt aan de hand van een lijst met minimaal en maximaal
voorkomende waarden per stof. Bovendien wordt de naamgeving van de stoffen
en de eenheden handmatig gecontroleerd.
De fouten die uit de check in het voorportaal en de check in excell naar voren zijn
gekomen, worden naar de dataleverancier gemaild met mogelijke opties voor
eventuele aanpassingen. Er wordt net zolang gecommuniceerd totdat de data goed
is.
Bij de aanlevering van de data van het PMB van de provincie Utrecht door CSO
aan DINO waren er problemen met:
o de datum (soms labmeting eerder in de tijd dan veldmeting);
o de diepte was niet ingevuld;
o voor dezelfde locatie met meerdere bodemmeetpunten zijn
verschillende coördinaten genoteerd (DINO heeft coördinaten
opgezocht en geeft opties wat hiermee te doen);
o kolommen metingnummer en monsternummer zijn verwisseld;
o de eenheden van de alkaliteit, pH en fosfaatverzadiging zijn niet goed
of zijn niet genoteerd (DINO geeft aan welke eenheid het wel moet
zijn).

Problemen bij data inlezen in voorportaal DINO:
- Het format waarin de data is aangeleverd is niet goed (problemen van het missen
van komma’s tot het verwisselen van kolommen en het missen van locatiedata).
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Invoeren in DINO database
- Nadat het format en de voor de hand liggende problemen zijn opgelost, wordt de
data in de werkelijke DINO database ge-upload.
- Er wordt gecontroleerd of alle data goed is meegekomen (bijvoorbeeld of alle
analyseresultaten erbij zitten).

4

Controle data (toekomstige situatie)
Voor de controle van de data wordt gebruikgemaakt van het programma WATEQ4F.
De precieze kwaliteitscontrole die plaats vindt binnen DINO wordt beschreven in het

document “Kwaliteitscontrole chemische data voor de DINO Grondwater Meetnetten”
(Van der Meij en Buijs, oktober 2002).
- Met DINO-QUA wordt een selectiebestand aangemaakt (dit is bijvoorbeeld een
hele dataset).
- In DINO-QUA extra vindt de werkelijke controle plaats. Hiervoor moeten de
volgende stappen doorlopen worden:
o Selectieset wordt uitgelezen. Dit is een druk op een knop.
o Analyseren selectieset. Hierbij kun je zelf een keuze maken wat je
wilt analyseren. Je kunt bijvoorbeeld aangeven welke parameters je
tegen elkaar uit wilt zetten. Je moet zelf beoordelen of de resultaten
goed dan wel fout zijn.
o Invoerfile WATEQ maken. Door een druk op de knop wordt
automatisch een specifieke file voor de externe applicatie WATEQ
aangemaakt.
o Run WATEQ met actuele invoerfile. Dit is een druk op een knop.
o Run Watez met een andere invoerfile. Deze optie hoef je alleen te
kiezen als je ook nog een kwaliteitscontrole op een andere dataset
wilt uitvoeren.
o Analayseer uitvoerfile uit WATEQ. Binnen WATEQ zijn
verschillende files aangemaakt, waarvan de belangrijkste
“foutmeld.txt” en “olgapars.dat” zijn.
- De file foutmeld.txt wordt in notepad geopend. In deze file staan voor elk monster
vermeld (als het betrekking op het desbetreffende monster heeft):
o welke macroparameters er niet gemeten zijn;
o stoffen waarvan de waardes beneden of boven de normale waardes
liggen;
o als de ionenbalans niet klopt.
- Als er in de file te zien is dat er grote afwijkingen zijn, wordt er met de
meetnetbeheerder gecommuniceerd. In de meeste gevallen wordt deze file of een
deel ervan gemaild naar de desbetreffende meetnetbeheerder. Hieronder is een
voorbeeld van een deel van deze file te zien.

-

Een andere file die in WATEQ is aangemaakt, is “olgapars.dat”, een file waarin
de resultaten van evenwichtsberekeningen en karaketriseringen staan. In de file

-

-

staan naast de monsternummers/locatienummers de volgende gegevens:
verhouding anionen/kationen, EGVcal (berekende geleidbaarheid), Q-label (geeft
door middel van een getal de betrouwbaarheid van de data aan), Stuyfzand
classificatie (zegt iets over het watertype), TNO classificatie (vergelijkbaar met
Stuyfzand classificatie maar meer procesgericht zoals ook het redoxmilieu), TIC
(total inorganic carbon), CO2buffercapaciteit, SICaCO3 (verzadigingsindex
CaCO3), SIFeCO3, SIFePO4 en SICaPO4.
Uit deze file wordt alleen het Q-label (zegt iets over de volledigheid en de
kwaliteit van de analyse) bij de oorspronkelijke data toegevoegd als metainformatie.
De aandachtspunten worden naar de meetnetbeheerder/provincie gemaild.

Problemen:
- Als analyses niet volledig zijn is het moeilijk om een uitspraak te doen over de
betrouwbaarheid van een monster.
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Aanpassingen aan de hand van input meetnetbeheerders (toekomstige situatie)
- De meetnetbeheerder/provincie mailt zijn inzichten over de data die aan de hand
van de kwaliteitscontroles nog aandacht behoefden. Mogelijke fouten die er zijn
opgetreden tijdens het verwerkingsproces, zoals kolommen die verwisseld zijn of
data die verkeerd is overgetypt, zijn nu als het goed is uit de data gehaald.
- De verschillende opties voor de “rare” data zijn:
o Weggooien analyse;
o Ander getal ingevullen;
o Data laten staan, maar consequentie is dat het monster een lage
betrouwbaarheid (uitgedrukt in het Q-label) krijgt.
- Data zit nu, na controle, volledig in de DINO database.
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Data uit DINO halen
- Iedereen (met een toegangsnaam en paswoord) kan zelf data uit DINOloket halen.
De data wordt per opgevraagd meetpunt aangeleverd als text document waarin de
stoffen in kolommen staan weergegeven. Selectie kunnen gemaakt worden aan de
hand van:
o Boornummer(s), x- en y-coordinaten of x- en y-coordinaten met een
straal in te vullen;
o Ruimtelijke selectie: door, door middel van een rechthoek, een
gebied op een kaart te selecteren. De geselecteerde monsters worden
getoond met per locatie (zover bekend) het NITG nummer, OLGAnummer, coördinaten, aantal monsters, aantal analyses,
monsterdatum/periode en einddiepte. Uit deze lijst kunnen monsters
aangevinkt worden die vervolgens opgevraagd kunnen worden (zie
onderstaande figuur).

-

Er wordt een aanvraag gedaan bij DINO. DINO bevraagt de DINO database
meestal met een SQL-script die wordt aangemaakt of aangepast vanuit een
bestaand script. De data van de verschillende locaties komt in één file terecht met
alle stoffen onder elkaar in verschillende rijen.

Problemen:
- De buitenwereld kan alleen uit DINOloket zelf gegevens halen. De selectie voor
bepaalde monsters/locaties kan echter alleen ruimtelijk (op een kaart) of door een
NITG-nummer, OLGA-nummer of x- en y-coordinaat(en) aan te geven. Er kan nu
dus niet op bijvoorbeeld PMG meetpunten of op een provincie gezocht worden.
De resultaten die je vanuit DINOloket krijgt aangeleverd, worden voor elke
locatie in een aparte file aangeleverd.
- Als je specifieke gegevens (bijvoorbeeld PMG putten in de provincie Utrecht) wilt
hebben, kun je deze niet zelf uit de database trekken, maar moet je bij DINO een
aanvraag doen. De data krijg je van DINO aangeleverd met de gevraagde
monsterpunten in één file, maar alle stoffen staan onder elkaar en niet in
kolommen.
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Algemene opmerkingen van aanlevering aan DINO tot beschikbaar komen in
DINOloket/DINO voor de buitenwereld
- De meeste winst is te behalen als de data in het juiste format wordt aangeleverd en
er direct nadat de monsters uit het lab zijn gekomen een kwaliteitscontrole heeft
plaats gevonden. Hiervoor is het nodig dat de meetnetbeheerders direct en beter
hun data controleren. Op deze manier kan er meteen met het lab gecommuniceerd
worden om vreemde waardes te bespreken, waardoor het lab mogelijk nog een
kwaliteitscontrole kan uitvoeren of een heranalyse kan doen zonder dat het
monster al lang niet meer aanwezig is.

Verbeteringen binnen DINO voor in de toekomst:
- Binnen de kwaliteitscontrole wordt nu nog niet gecontroleerd op trendanalyses.
Dit kan mogelijk in de toekomst wel gebeuren.
- Verder definiëren van minimale/maximale waarden, zoals bijvoorbeeld een
uitsplitsing naar regio.
- Kwaliteitscontrole bodemmonsters (zoals mag je hierop een ionenbalans
berekenen).
- Er is een prioritering binnen DINO: aan de loketkant is veel verbetering gepland.
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Betreft

Case-study informatiestroom grondwater (PMG) provincie Utrecht

Inleiding
In het kader van een door TNO Bouw en Ondergrond uit te voeren case-study over grondwaterinformatiestromen t.b.v. KRW is Grontmij gevraagd een beschrijving te geven van de informatiestroom, van het project meetronde grondwaterkwaliteit 2007 provincie Utrecht, aangaande het
grondwater vanaf het moment van monstername tot aanlevering DINO.
In 2007 zijn door Grontmij ten behoeve van het grondwatermeetnet 2007 Provincie Utrecht de
volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• monstername van grondwater op in totaal 78 locaties met vaste peilbuizen van het provinciaal
grondwatermonitoringsmeetnet. Het betrof 78 locaties, waarvan 26 locaties met enkele en 52
locaties met dubbele filters;
• overdracht monsters aan het laboratorium;
• opdrachtverlening aan laboratorium voor analyse;
• verwerking van analyseresultaten;
• rapportage;
• aanleveren van resultaten aan DINO.
1
Veldwerk
Ten behoeve van de bemonstering zijn door de provincie Utrecht een locatiehandboek inclusief
de benodigde sleutels voor het openen van enkele sloten aangeleverd. Daarnaast heeft de provincie een lijst met te bemonsteren locaties ter beschikking gesteld. In het locatiehandboek wordt
onder andere de volgende informatie omtrent de te bemonsteren peilbuizen weergegeven:
• putnummer;
• overzichtstekening locatie;
• eventueel foto van put.
Elke te onderzoeken locatie heeft een unieke code.
Op 28 augustus 2007 heeft de provincie een bezoek gebracht tijdens de monstercampagne.
De gehele bemonsteringswijze en gehanteerde procedures zijn gedemonstreerd en toegelicht.
Het heeft niet tot een bijstelling geleid waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Het veldwerk is uitgevoerd door terreinonderzoek van Grontmij en heeft plaatsgevonden in
augustus en september 2007. In totaal zijn 124 grondwatermonsters genomen. De volgorde in de
uitgevoerde metingen is bepaald door de veldwerker. Deze heeft de werkvolgorde bepaald op
grond van logistieke redenen (rijroute)
Van belang zijnde veranderingen in de situatie van de bemonsteringslocatie worden genoteerd
op het daartoe bedoelde veldformulier. Van de locaties waarvan geen foto’s beschikbaar zijn
gesteld door de provincie in het locatiehandboek, zijn digitale foto’s gemaakt.
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Voor elk van de te bemonsteren locaties is een aantal veldmetingen gedaan. Allereerst is de
stijghoogte in de buizen gemeten. Daarnaast zijn van ieder monster grondwater de volgende
parameters bepaald: HCO3-, pH, Ec, T en het zuurstofgehalte.
De veldmetingen zijn uitgevoerd conform de NTA 8017: monsterneming van grondwater. Het
debiet van doorpompen (monstername) was afwijkend ten opzichte van de NTA. Gezien de gehanteerde instrumenten tijdens het uitvoeren van de veldmetingen zijn de voorschriften van de
NTA niet werkbaar. De doorpomptijd is minimaal de voorgeschreven doorpomphoeveelheid en is
indien nodig verlengd totdat de pH en Ec constant is.
Voor de vastlegging van de bemonstering is – in overleg met de provincie – een qua lay-out afwijkend formulier gebruikt ten opzichte van de NTA. De inhoud van het gebruikte formulier is
vergelijkbaar en de provincie heeft hiertoe ingestemd met het gebruik van deze formulieren. Per
onderzoekslocatie wordt door de veldwerker een veldformulier ingevuld.
In deze formulieren wordt door de monsternemer de volgende informatie genoteerd:
• locatienummer;
• filternummer;
• plaats;
• datum;
• monsternemer;
• gebruikte pomp(en), doorpompdebiet en frequentie;
• grondwaterstand;
• diameter peilbuis;
• diepte filter;
• wijziging situatieschets: ja of nee?
• eventuele bijzonderheden.
Tevens wordt het aangehouden voorpompvolume en de tijd van voorpompen genoteerd.
Op het formulier wordt elke drie minuten de pH, temperatuur (°C), EGV (µS/cm) en DO (zuurstof
in mg/l) genoteerd.
De bicarbonaatbepaling (alkaliteit) is met de veldtitrator van TNO uitgevoerd. Dit meetinstrument
levert de meetresultaten in de vorm van een print (‘bonnetje’). Deze worden door de veldwerker
achterop de formulieren bevestigd.
Eénmaal per dag zijn nieuwe slangen gebruikt. Materiaal wat omhoog wordt gehaald, wordt met
een doek gereinigd. De watermonsters zijn via het digitale Grontmij-barcode systeem geregistreerd. Een en ander heeft in overleg met de provincie plaatsgevonden.
De veldbepaling van pH en Ec is uitgevoerd met standaard elektroden. De veldbepaling van bicarbonaat in het veld is uitgevoerd met de veldtitrator van TNO. In overleg met de provincie is
voor deze titrator gekozen aangezien de laboratoriumwaarde nauwkeuriger is dan de veel gebruikte hach-set, waarmee het omslagpunt aan de hand van kleuromslag plaatsvindt. In het veld
is bij elke bemonstering een duplo-analyse op HCO3 uitgevoerd. Uit de rapportage is gebleken
dat de veldtitrator een volwaardig alternatief is voor de laboratoriumbepaling. Het voordeel is
vooral logistiek van aard; dit betekent dat bij inzet van de veldtitrator de monsters niet meer binnen 24 uur op HCO3 dienen te worden geanalyseerd.
De watermonsters zijn volgens de NTA voorgeschreven wijze geconserveerd. Aan het einde van
elke monsterdag zijn de watermonsters in het gekoelde opslagdepot van Grontmij te Houten geplaatst. Voor deze monitoring is een aparte koeling gebruikt zodat de monsters bij elkaar en niet
vermengd met andere projecten opgeslagen konden worden. De watermonsters zijn na elke
veldwerkdag door een koeriersdienst van SGS (laboratorium) opgehaald. Dit vond steeds dagelijks plaats in verband met de bepaling van bicarbonaat in het laboratorium welke binnen 24 uur is
uitgevoerd.
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Voordat de koeriersdienst de monsters op komt halen wordt contact opgenomen met Grontmij.
Door de koeriersdienst van SGS is na elke watermonsteroverdracht een overdrachtsformulier
getekend en afgegeven bij de adviseur.
De ingevulde veldformulieren worden door de veldwerker gekopieerd en aan de adviseur op kantoor overhandigd. Daarnaast wordt dagelijks door de veldwerker een Boormanager-bestand digitaal aan de adviseur aangeleverd met daarin weergegeven de op die dag bemonsterde peilbuizen en filternummers.
De projectadviseur voerde dagelijks controles uit op de aangeleverde informatie.
Problemen veldwerk:
Gedurende de bemonsteringsperiode kon de monsternemer bij problemen met betrekking tot de
monsterlocaties rechtstreeks contact opnemen met de contactpersoon van de provincie Utrecht.
Dit was nodig voor de volgende situaties.
Op drie locaties is door verschillende oorzaken geen bemonstering uitgevoerd:
• op één locatie was de peilbuislocatie afgeschermd door een stapel opgeslagen houten palen/stammen van 3 à 4 m hoog;
• op één locatie kreeg de pomp geen water omhoog;
• op één locatie is van het ondiepe filter geen monster genomen aangezien de monsterslang
stuitte. Mogelijk veroorzaakt door een knik, obstructie of iets dergelijks in de peilbuis.

2
Laboratoriumanalyses
Voor aanvang van de bemonstering zijn bij SGS-Environmental Services monsterflessen besteld.
Hiertoe is door SGS een bestelformulier naar Grontmij verzonden. Deze formulieren zijn door
SGS vooraf toegespitst op het project. Dit betekent dat analyseparameters en de conservering al
zijn weergegeven. Vanuit SGS is één contactpersoon naar voren geschoven die kon worden
benaderd bij eventuele problemen en/of onduidelijkheden.
De laboratoriumanalyses van de grondwatermonsters zijn uitgevoerd door SGS Nederland BV –
Environmental Services te ’s-Gravenpolder. Dit laboratorium hanteert een door de Raad Van
Accreditatie goedgekeurd kwaliteitssysteem.
Grontmij heeft de labopdrachten verzorgd. Hiertoe kan Grontmij inloggen op de website van SGS
ten behoeve van het inzetten van de monsters: www.elims.nl. Op deze website kunnen de monsterdata uit Boormanager worden geëxporteerd. Door SGS is vooraf het analysepakket voor de
grondwatermonsters aangemaakt zodat deze, aan de in te zetten monsters, kunnen worden gekoppeld.
Na het koppelen van de monsters aan het analysepakket kan de opdracht worden verzonden.
Nadat dit is uitgevoerd kan een opdrachtformulier (pdf bestand) van de website worden gedownload. In deze formulieren zijn de volgende gegevens weergegeven:
Algemeen
opdrachtgever;
opdrachtbonnummer;
referentienummer;
projectomschrijving;
contactpersoon;
aanleverdatum;
gewenste rapportage.

•
•
•
•
•
•
•
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Monstergegevens
• monsternummer
• monsteromschrijving
• monstername datum
• bewaren tot datum
• monster soort
• ontvangst status
• analyse parameters
Onder analyseparameters is het onderzoekspakket weergegeven met de te onderzoeken paramaters en gehanteerde normen.
Bicarbonaat is met een 24-uur spoedservice geanalyseerd.
De resultaten zijn na één week digitaal vanaf de website www.elims.nl, na te hebben ingelogd, te
downloaden. Deze resultaten betreffen de parameters behorende bij het door SGS gekoppelde
monsternummer. Deze resultaten zijn te downloaden in ‘MS-Excel file’ - bestanden.
De resultaten worden tevens als papieren versie aangeleverd (circa 2 weken na uitvoeren bemonstering).
Opmerkingen:
Door het directe contact met SGS (contactpersoon) konden vragen snel beantwoord worden en
problemen snel worden opgelost. Tijdens het inzetten van de eerste monsters (opdrachtverlening
via www.elims.nl) is er vanuit Grontmij een fout gemaakt. SGS (contactpersoon) heeft deze opdracht dezelfde dag zelf gecheckt en uiteindelijk goedgemaakt en het probleem teruggekoppeld
naar Grontmij. Hiervoor was het nodig (spoedservice) dat SGS ook laat op de dag bereikbaar
was (hetgeen het geval was).
3

Verwerking resultaten

3.1
Veldgegevens
Bij de monitoring zijn zowel resultaten van de veldmetingen als laboratoriumanalyses verkregen.
De veldmetingen (parameters uit hoofdstuk 1) worden vanaf de veldwerkformulieren overgenomen (data-invoer door datatypist en controle door projectadviseur) en in een ‘MS-Excel file’ bestand verzameld. In dit bestand wordt tevens informatie opgenomen welke is verkregen uit door
de provincie aangeleverde resultaten van eerdere meetrondes. Dit betreft onder andere de x- en
y-coördinaten van de bemonsteringslocaties. In deze door de provincie aangeleverde bestanden
worden voor een aantal locaties dubbele locatienummers (nummer peilbuis TNO en alternatief
nummer) gehanteerd. Beide nummers zijn eveneens opgenomen het ‘MS-Excel file’ - bestand.
Na het digitaliseren van de veldgegevens (overtypen van veldformulieren) zijn steekproefsgewijs
de ingevoerde data gecontroleerd.
3.2
Laboratoriumgegevens
De resultaten van de laboratoriumanalyses worden in een ‘MS-Excel file’ - bestand (per opdracht)
van internet (www.elims.nl) gedownload. In de ‘MS-Excel file’ - bestanden worden door de projectadviseur vervolgens de peilbuisnummers (zoals de veldwerker deze op de veldformulieren
heeft genoteerd) en de monsteromschrijving (peilbuisnummer + filter) aan de laboratoriumresultaten gekoppeld (monsternummer SGS). Uiteindelijk zijn alle resultaten naar één totaalbestand
(Excel) gekopieerd. In dit bestand zijn weergegeven: peilbuis, monsternummer (zoals weergegeven in Boormanager), de monstercode van SGS en de laboratoriumresultaten.
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3.3
Kwaliteitscontrole
Met het bemonsteren en analyseren van de gegevens is een groot deel van de werkzaamheden
verricht. De gegevens uit het veld en lab zijn gecombineerd in een ‘MS-Excel file’ zodat een kwaliteitscontrole kan worden uitgevoerd. De volgende vragen zijn beantwoord:
• zijn monsters in het veld of in het lab verwisseld?
• zijn in het veld of in het lab type- of schrijffouten gemaakt?
• zijn de analyses van voldoende kwaliteit?
Vanuit deze vragen is overwogen of het noodzakelijk is een herbemonstering of heranalyse uit te
voeren. Indien dit niet nodig was, werd bekeken of dat bepaalde (foute) gegevens niet in DINO
zouden moeten worden opgenomen.
Allereerst is een aantal kwaliteitscontroles uitgevoerd door de verkregen gegevens simpelweg in
zogenaamde ‘scatterplots’ weer te geven. Zodoende kunnen eenvoudig verdachte uitschieters
worden geïdentificeerd. Dit gebeurt allereerst door veld- en labmetingen te vergelijken, en vervolgens door verschillende laboratoriumanalyses te beschouwen.
Daarnaast is een kwaliteitscontrole van de gegevens uitgevoerd door berekening van de ionbalans.
Met behulp van een kwaliteitscontrole is een tweetal fouten in de gegevens achterhaald en eventueel verbeterd. Het betrof één van de veldduplo’s van de bicarbonaatmetingen waarbij vermoedelijk sprake was van een schrijffout. Daarnaast was bij één veld-Ec-meting de komma op de
verkeerde plaats geplaatst. Dit kon worden gecorrigeerd aan de hand van de lab-Ec-meting, en
aan de hand van de berekende Ec. Er is gebleken dat geen aanwijzingen aanwezig waren voor
verwisselingen van monsters in het veld, noch in het lab.
Een kwaliteitscontrole is van evident belang aangezien na aanlevering aan DINO geen wijzigingen in de gegevens kunnen plaatsvinden.
Problemen
In de te downloaden bestanden met de resultaten worden alleen het door SGS-gekoppelde monsternummer en de analyseparameters weergegeven. Dit betekent dat bij verder verwerking van
deze gegevens het monsternummer van SGS moet worden gekoppeld aan het locatienummer
van de bemonsterde peilbuis. Beide monsternummers (en daarmee de koppeling) zijn weergegeven in de te downloaden overzichten (opdrachtformulieren). Dit betekent dat bij het overnemen
van de peilbuislocaties in de ‘MS-Excel file’ met resultaten er zeer zorgvuldig moet worden gewerkt. De ervaring leert dat heel snel fouten worden gemaakt. Om die reden wordt een goede
eindcontrole uitgevoerd. Met de beschreven kwaliteitscontrole wordt een definitieve controle uitgevoerd.
De resultaten van het veldwerk worden op papier aangeleverd. Dit betekent dat de waarden moeten worden overgetypt om de gegevens digitaal verder te kunnen verwerken. Dit betekent dat er
zeer nauwkeurig moet worden gewerkt en een consciëntieuze eindcontrole van de gegevens
vereist is.
4
Dataset klaarmaken voor aanlevering aan DINO
Alle gegevens van de meetronde (veld- en laboratoriumdata) zijn verzameld in een overzichtelijk
‘Excelbestand’ (Grontmij, 2007). Om de gegevens gereed te maken voor aanlevering aan DINO
is door de provincie Utrecht een TNO-rapport beschikbaar gesteld welke een beschrijving geeft
van het uitwisselingsformaat DINOqua. Het betreft het volgende document: TNO-Rapport, DinoQua standaarduitwisselingsformaat Bodem- en grondwaterkwaliteitsgegevens versie 2.1, auteurs
Ronald Allard en Rob Versseput, 21 maart 2006.
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Aan de hand dit document bleek het niet mogelijk de data in DinoQua format om te zetten. Een
aantal aspecten konden niet worden herleid uit de rapportage; de TNO-Rapportage is onvolledig.
Het gaat hierbij onder andere om:
• het formaat van het bestand;
• de definitie van de velden (komma of punt, veldnamen, verplichte velden j/n);
• de 'sleutelvelden' die als koppeling gelden in DINO, en die dus correct moeten zijn.
Daarom is gedurende het project telefonisch contact opgenomen met TNO en gevraagd om een
voorbeeldbestand in DinoQua-formaat aan te leveren. Er werd hierbij vanuit TNO behulpzaamheid getoond, maar een voorbeeldbestand is niet aangeleverd. Er is terugverwezen naar de provincie Utrecht. De communicatie met TNO ging niet zoals gewenst. De provincie heeft een voorbeeldbestand aangeleverd, maar dit bleek eveneens onvoldoende informatie te verschaffen omtrent het aanleveren van het bestand in DinoQua-formaat.
Ondanks de gebrekkige informatie is een bestand aan de provincie aangeleverd dat (volgens de
projectadviseur) zoveel mogelijk het standaardformaat van DinoQua benadert. De later door Provincie Utrecht gestuurde voorbeeldtabel van Dinoqua bleek namelijk eveneens onvoldoende
houvast te bieden omdat hierin geen data was opgenomen, en er veel redundante (overbodige)
tabelkolommen in waren opgenomen. In de rapportage worden diverse kolommen als 'dynamische lijsten' gedefinieerd (bemonstering en meetapparaten), zonder dat de meest gebruikelijke
keuzes worden aangegeven (om al te grote dynamische lijsten te voorkomen) en zonder het nut
en de betekenis van de velden uit te leggen. Parameternamen van stoffen zijn zowel in het rapport als in het voorbeeldbestand niet gedefinieerd.
Het door Grontmij vervaardigde Excelbestand moet nog aan DINO worden aangeleverd door de
provincie. Doordat vaak 'fouten' worden geconstateerd is het niet goed mogelijk gebleken op
efficiënte wijze de gegevens aan te leveren. Daardoor moeten ook nog diverse eerdere meetronden in DINO worden opgenomen.
In een later in 2007uitgevoerde meetronde bestrijdingsmiddelen (Grontmij, 2008) is opnieuw gepoogd de analyseresultaten gereed te maken voor DINO. Er is na een vraag via de DINO-site
telefonisch contact gezocht en weer is naar de provincie verwezen. Bij telefonisch nader doorvragen bij DINOloket, enkele dagen later, bleek dat voor bestrijdingsmiddelen nog geen mogelijkheid bestaat deze op te nemen in DINO, omdat het om een zeer groot aantal stoffen gaat.
Daarom kon de aanlevering achterwege blijven. De gegevens van deze meetronde liggen momenteel bij de provincie Utrecht. Omdat enkele (Vitens) putten vermoedelijk nog niet in DINO zijn
opgenomen voorzien wij ook op dat punt problemen.
5
Algemene opmerkingen van dataverzameling tot data aanlevering aan DINO
Het proces van monstername tot analyse is zeer gestandaardiseerd en vastgelegd in protocollen.
Uit de kwaliteitsanalyse die op de veld- en laboratoriumgegevens is uitgevoerd is gebleken dat
fouten zich beperken tot een enkele schrijffout, welke met een gedegen controle goed is te identificeren. De gecorrigeerde gegevens kunnen naar een centrale database worden weggeschreven,
en hoeven in principe niet meer na elke export gecontroleerd te worden op dergelijke fouten (dit
geldt niet voor de reeds in DINO aanwezige data!). Aanbevolen wordt een additioneel opmerkingenveld aan de analyseresultaten toe te voegen, waar informatie over de oorzaak van bijv. een
slechte ionbalans o.i.d. kan worden genoteerd. Zodat ook dit niet meer na elke export hoeft te
worden uitgezocht.
Uiteindelijk is gebleken dat het niet eenvoudig was om vanuit de gestandaardiseerde gegevensstroom van laboratoria een omzetting naar DINOQUA te maken. Dit lag voornamelijk aan onvolledige beschrijvingen en te summiere voorbeelden van het formaat. Daarnaast is voor de stofgroep bestrijdingsmiddelen nog geen aanpassing gemaakt om gegevens daarvan in DINO op te
nemen.
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Inleiding knelpunten
Na het welkomswoord door de dagvoorzitter Jappe de Best, zijn inleidende presentaties
gegeven:
• Murk de Roos (VROM): aftrap;
• Eric van Nieuwkerk (Deltares): Structureren informatiestromen grondwater ten behoeve van
de KRW;
• Robert Jan van Leeuwen (DINO): Organisatie van DINO.
De presentaties van Eric van Nieuwkerk en Robert Jan van Leeuwen zijn als bijlage 2
toegevoegd. Tevens is in de bijlage 1 een deelnemerslijst opgenomen.
Na een korte koffiepauze worden door Jappe de Best het doel en de spelregels van de plenaire
discussie toegelicht. De plenaire discussie wordt gevoerd aan de hand van stellingen. Met
behulp van deze stellingen moet duidelijk worden of zowel technische als organisatorische
knelpunten worden herkend en wat er nog geregeld dient te worden.
Stellingen
1: Algemeen
1a. De stroomlijning van gegevens van peilbuis tot portal loopt al soepel:
Eens, na vandaag zijn alle problemen wel uit de wereld
Oneens, er is nog veel werk te doen
Geen mening
Bijna unaniem wordt de rode kaart omhoog gestoken.
2. Soort probleem
2a. De stroomlijning van gegevens heeft vooral te maken met:
De organisatie. Er is onvoldoende geld, regie, controle en overleg.
De techniek. Het ontbreekt aan goede formats en tools. Ook zonder de ‘managers’ lossen we dit
wel op.
Geen mening
De meeste aanwezigen kiezen voor groen: “de stroomlijning van gegevens heeft vooral te maken
met de organisatie, er is onvoldoende geld, regie, controle en overleg.”
Sommige aanwezigen kiezen voor zowel de groene als de rode kaart, waarmee ze aangeven dat
ook de techniek zorgt voor een probleem bij het stroomlijnen van de gegevens. Het ontbreekt
aan goede formats en tools.
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Door aanwezigen die een groene kaart hebben opgestoken worden onder andere de volgende
toelichtingen gegeven:
• Taken en verantwoordelijkheden liggen vast. De onduidelijkheden hebben te maken met de
operationele aansturing. De afspraken moeten nageleefd worden. Techniek is niet het punt.
• Onze bodem- en grondwaterkwaliteitsdata liggen al 1½ jaar op de plank bij DINO en zijn dus
nog niet ingevoerd. Het is belangrijk dat we hierover worden geïnformeerd. Onderling overleg
is belangrijk.
• DINO: de intentie is er wel degelijk om te communiceren en de data in te voeren. De kwaliteit
van de aangeleverde (historische) bodem- en grondwaterkwaliteitsdata is onderschat.
Hierdoor is er binnen DINO onvoldoende capaciteit om de data snel in te voeren.
• Met wil ook gegevens uit andere provincies kunnen opvragen. Sommige KRWgrondwaterlichamen overlappen namelijk meerdere provinciegrenzen.
• Voor de KRW is het handig als iedereen ziet welke data door de provincies aan DINO zijn
aangeleverd, ingevoerd en beschikbaar. Men heeft de data nodig van de aangrenzende
provincies.
• Het zou handig zijn als iemand van DINO (tijdelijk) aanschuift bij het Platform
meetnetbeheerders om de stand van de zaken door te geven.
• De overdracht van het werkpakket rondom grondwatermonitoring aan bijvoorbeeld een
nieuwe medewerker blijkt lastig te zijn. De systemen zijn gebruikersonvriendelijk. Het zou
goed zijn als er een duidelijke DINO-helpdesk zou zijn.
Met betrekking tot de techniek worden de volgende opmerkingen geplaatst:
• Het DINOQua formaat is niet zo handig. Dat vinden ook adviesbureaus die hiermee hebben
moeten werken. De toelichting bij het formaat is ook niet helemaal duidelijk. Uiteindelijk zal
men wel met het formaat kunnen werken, omdat men al doende leert. Aangegeven wordt dat
de gegevens ook in SIKB format kunnen worden aangeleverd aan DINO.
• Benaming putten onduidelijk. Dit wordt door andere deelnemers weer tegengesproken.
Onduidelijkheid over benaming putten kan namelijk worden weggenomen door de NITGbenaming te gebruiken.
2b. De moeizame stroomlijning van gegevens heeft vooral te maken met:
De gebrekkige uitvoering in mijn eigen organisatie
De gebrekkige uitvoering in andere organisaties
Geen mening
Alle soorten kleuren kaarten worden omhoog gehouden, maar het lijkt dat de meerderheid kiest
voor de stelling “de gebrekkige uitvoering in mijn eigen organisatie” zorgt voor een moeizame
stroomlijning van de gegevens.
• Een van de deelnemers vraagt zich af of deze stelling ook op gaat voor
grondwaterkwantiteitsgegevens. Er zijn echter geen andere kwantiteitsbeheerders aanwezig
om deze vraag te beantwoorden.
• Er wordt opgemerkt dat er weinig prioriteit wordt gegeven aan dit onderwerp binnen de eigen
organisatie.
• Tijdens de discussie vraagt iemand of de LMG data van de laatste jaren al zijn vrijgegeven?
Deze gegevens maken ook deel uit van de PMG’s. Het RIVM licht toe dat door gesteggel
over trends, consistentie na overname van de landelijke meetnetten er een behoorlijke
vertraging is ontstaan met de aanlevering.
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•
•

Naar aanleiding van bovenstaande wordt wederom geconcludeerd dat communicatie / het op
de hoogte houden van elkaar, belangrijk is.
Na discussie blijkt dat zowel provincies als RIVM putten uit het LMG bemonsteren. Dit kan
verwarring opleveren. Hier moeten betere afspraken over gemaakt worden.

3. Wie neemt de regie?
3a. Wie neemt de centrale regie in een stuurgroep bij de uitvoering van het PvA stroomlijnen van
de gegevens:
VROM als opsteller van het grondwaterkwaliteitsbeleid
De provincies als uitvoerder van de KRW rapportages
Het Ministerie van V&W als eindverantwoordelijke voor de KRW
Geen mening
Op de stelling wordt divers geantwoord. Uiteindelijk komen we in de discussie tot een aantal
stappen waarbij verschillende verantwoordelijkheden horen:
1. Uitvoering meetnetten en invoer van de data (LMG, PMG, en kwantiteit) in DINO:
verantwoordelijkheid provincies.
2. DINO uitvoer van de KRW-data.
3. Analyse van deze data en stroomlijning hiervan.
4. Beoordeling van de data-analyse moet worden verstuurd naar KRW-portaal.
5. Rapportage van KRW-portaal naar Brussel (verantwoordelijkheid Rijk).
Verder wordt genoemd dat regie moet worden genomen door CSN, aangezien zij als
coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland zijn opgericht.
Samengevat: Er is iemand nodig die overzicht houdt over de voortgang van bovengenoemde
stappen en er zijn deelverantwoordelijkheden per stap. Opgemerkt wordt dat grondwater is
verdeeld over meerdere ministeries. Dit maakt het aanwijzen van een regisseur lastig.
4. Wat is er nodig?
4a. Waar moet de meeste aandacht en energie in worden gestopt de komende jaren:
Het soepel invoeren van de gegevens in DINO
Het verbeteren van de uitvoer uit DINO
Het maken van een protocol/tool om de gegevens te analyseren
Geen voorkeur
Vooral rode en rood/groene kaarten gaan omhoog, maar ook alle kleuren worden opgestoken.
Bij onderbouwing van de keuzes van meerdere kleuren wordt de volgende onderbouwing
gegeven:
• Als je een protocol en een tool hebt, loop je er tegenaan dat je ook goede gegevens moet
hebben. Ga aan de slag met het protocol en ga een tool bouwen. Zodra je gaat
programmeren zal je je protocol gaan verbeteren en ook eisen stellen aan goede gegevens.
Daarbij wordt opgemerkt dat “groen” en “rood” eerst goed geregeld zou moeten zijn, voordat
“blauw” goed kan worden geïmplementeerd.
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4b. Voor het stroomlijnen van de gegevens is extra geld nodig bij alle organisaties. Is uw
organisatie bereid hier een bijdrage aan te geven:
Ja, aangenomen dat andere partijen ook bijdragen
Nee. We hebben al genoeg gedaan en/of het ligt niet op ons bordje
Weet ik niet. Deze discussie moet nog binnen onze organisatie gevoerd worden
Vooral rode kaarten worden in de lucht gehouden en in mindere mate groene en gele.
In de groep is men van mening dat voor het proces om de data DINO in te voeren, gebruik kan
worden gemaakt van GIP geld van DINO. Voor het proces na DINO zou het Rijk (Min V&W) geld
bij moeten dragen. Men dient zich ervan bewust te worden dat de kosten voor de baten uitgaan.
Als alles uiteindelijk goed geregeld is, dan kost het opstellen van goede KRW-rapportages veel
minder tijd (dus geld) dan nu.
5. Data invoer
5a. Het invoeren van gegevens in DINO gaat nu makkelijk en eenduidig:
Eens, er zijn heldere afspraken en regels: handboek Kwali-Tijd, DinoQua formaat
Oneens, er zijn nog steeds problemen
Weet ik niet
De personen die betrokken zijn bij invoer van data steken rood of groen omhoog. Deelnemers
die hiervan verder afstaan, tonen een gele kaart.
5b. Verwerking van gegevens van grondwaterkwantiteit is goed geregeld:
Eens, hier kan weinig mis gaan. Het betreft slechts een meting op de 14e en 28e dag van de
maand.
Oneens, Met de komst van automatische drukopnemers zijn aanvullende acties nodig
Weet ik niet
Men is het vooral eens met de stelling (groen), omdat het duidelijk is dat de grondwaterstand van
de 14e en 28e van de maand probleemloos wordt ingevoerd.
Ook worden rode kaarten getoond om aan te geven dat het wel duidelijk moet zijn wát je
aanlevert. De meerderheid heeft geen mening (geel). DINO meldt dat er individuele afspraken
zijn gemaakt met dataleveranciers. Over meetfrequentie en kwaliteitsborging in het veld en
verder zijn eigenlijk nog geen concrete (centrale) afspraken gemaakt. In het Plan van Aanpak
dient dit als aandachtspunt te worden benoemd.
6.Data controle en opslag
6a. Wie doet de kwaliteitsborging van de meetdata op dit moment?
De provincies en RIVM als uitvoerder van de metingen
TNO/DINO, als databeheerder
Allebei
Geen mening
De meerderheid geeft aan dat in de huidige situatie vooral de provincies en RIVM de
kwaliteitsborging op de data uitvoert. Door het RIVM wordt echter wel opgemerkt dat het
belangrijk is om te bepalen waar je het hier over hebt. Uit de presentatie van DINO blijkt dat zij
kwaliteitscontrole uitvoeren op drie verschillende niveaus.
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Ook in een lab worden kwaliteitscontroles uitgevoerd. Door Bert Veldstra wordt aanvullend
gemeld dat bij het concreet maken van deze stappen duidelijk wordt waar je het over hebt en
dan ga je elkaar begrijpen. Dit punt zal verder opgepakt worden in de middagsessie.
6b. Wie zou de kwaliteitsborging van de meetdata moeten doen?
De provincies en RIVM als uitvoerder van de metingen
TNO/DINO, als databeheerder
Allebei
Geen mening
Men kiest vooral voor groen: “kwaliteitscontrole moet worden uitgevoerd door de provincies en
het RIVM als uitvoerder van de metingen”. Ook hier kan echter weer sprake zijn van
spraakverwarring aangezien niet duidelijk is over welke stap(pen) van de kwaliteitscontrole we
spreken.
Inleiding oplossingen
Tijdens de middagsessie wordt een inleiding in mogelijke oplossingen gegeven. Gestart wordt
met een presentatie van Aquokit door Hinne Reitsma van IdSW (zie bijlage 2).
Vervolgens wordt door Floris Verhagen een samenvatting gegeven van de conclusies uit de
ochtendsessie. De conclusies over organisatie en techniek dienen als input voor de discussie
van de parallelle sessies. Met nadruk wordt nogmaals genoemd dat de discussie vanmiddag
gaat over het proces rond de KRW. De gepresenteerde conclusies over de gewenste aanpak op
hoofdlijnen, zijn hieronder weergegeven:
•
•
•
•
•

Stappenplan maken (PvA).
Van grof naar fijn werken.
Niet alleen aan de voorkant van de keten beginnen (datainvoer).
Communiceren met elkaar.
Grondwaterkwantiteit niet vergeten.

Terugkoppeling Oplossingen Organisatie
Centrale vragen:
1. Wie kan het beste de regie houden voor het doorvoeren van de verbeteringen en welk
mandaat dient deze regisseur te krijgen?
2. Hoe organiseren we de informatiestroom van peilbuis tot portal?
Uitwerking:
1. De regisseur:
Gebleken is dat de regie voor het doorvoeren van verbeteringen in de informatiestroom van
peilbuis tot portal ontbreekt. In deze sessie bediscussiëren we wie het beste de regierol kan
krijgen. Dit vormt een advies aan VROM.
Voor het aanwijzen van een regisseur gelden enkele aandachtspunten:
• Er zijn veel meer knelpunten rondom grondwatermonitoring en de KRW, dan binnen de
scope van dit project vallen. Er lopen wellicht al verbetertrajecten in andere kaders. De kans
bestaat dat je zaken dan dubbel gaat doen.
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•
•

De vraag is op welk niveau gestuurd dient te worden. Dat is afhankelijk van het betreffende
verbeterpunt.
Het is het beste om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande overlegstructuren

De vraag wordt gesteld of aan het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW) de benoemde
verbeterpunten onder de aandacht moeten worden gebracht. Het LBOW is overigens puur een
bestuurlijk overlegorgaan en behandelt bijvoorbeeld de verdeling van geld, maar in principe niet
specifieke inhoudelijke knelpunten. Ook het DGM BOT overleg neemt beslissingen over de inzet
van middelen op gebied van monitoring. De bestuurlijke lijnen zijn dus in beeld, maar de regierol
voor specifieke knelpunten ligt nog open.
Ger Ardon (VROM) geeft aan dat men vanuit VROM als penvoerder over de informatiestroom
van grondwater fungeert en bekijkt dus vanuit die rol naar wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit
betekent dat VROM de meest logische ‘projectleider’ is voor het doorvoeren van de genoemde
verbeterpunten. Zij signaleren eventuele problemen bij het doorvoeren van de verbeteringen via
de lijn van het LBOW. Beslissingen binnen het LBOW worden overigens voorbereid in de
Clusters Milieu en Monitoring, Rapportage en Evaluatie (MRE). In het Cluster Milieu is een
werkgroep grondwater actief, die het een en ander inhoudelijk invult. VROM beziet of problemen
‘boven of onderlangs’ moeten worden behandeld, dus al dan niet via de betreffende clusters bij
het LBOW worden geagendeerd (zie schema).

LBOW

Cluster Milieu

Werkgroep
Grondwater

Nemen van een beslissing

Cluster
MRE

Voorbereiden van een
beslissing

VROM

Overigens blijkt grondwater in de huidige situatie sterk onderbelicht te worden in het Cluster
MRE, zo wordt geconstateerd. Verder wordt opgemerkt dat de Werkgroep Grondwater
momenteel wellicht te weinig bestuurlijke dekking heeft.
2. Organisatie van peilbuis tot portal:
De organisatie rondom de monitoring van grondwater voor de KRW is bij het Rijk nu als volgt
opgezet:
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•

Cluster Milieu behandelt wat je moet meten (bijv. prioritaire stoffen): binnen het Cluster Milieu
wordt aangegeven hoe we in Nederland de KRW interpreteren en implementeren.
Opgemerkt wordt dat de circulerende ‘Guidance Documents’ rondom de KRW geen
wet&regelgeving zijn. Het staat de lidstaten vrij om een eigen interpretatie van de Guidance
Documents te hanteren.

•

Cluster MRE behandelt hoe je moet meten (bijv. gebruik van toetsingsprotocollen en protocol
grondwatermetingen): het Cluster MRE checkt of we aan de rapportageverplichtingen
voldoen en is derhalve het belangrijkste Cluster om de informatiestroom van peilbuis tot
portal te organiseren. Standaardisering van de onderdelen in deze informatiestroom is
belangrijk. Dit is bij het opstellen van de drempelwaardes reeds geconstateerd.

In de discussie blijft onduidelijk wat de posities van overlegstructuren als het RAG, het RAM, het
Platform Meetnetbeheerders, etc. zijn. Opgemerkt wordt dat er een verschuiving naar de regio’s
plaatsvindt de laatste tijd; er wordt steeds minder op rijksniveau beslist.
Aanbevolen wordt om de volgende activiteiten op te pakken:
• De diverse gremia rondom grondwatermonitoring en KRW-rapportage dienen in beeld te
worden gebracht, incl. te behandelen thema’s, hun taken&verantwoordelijkheden en
onderlinge raakvlakken/afstemming.
• Daarbij is in het bijzonder de positie van DINO van belang binnen de heersende
overlegstructuren. De DINO organisatie kan dan het beste overzien welke vorm van
communicatie en aan wie gewenst is (bijvoorbeeld rondom de organisatie van de
kwaliteitsborging).
• Het is goed om een vertegenwoordiger van DINO op te nemen in het Platform
Meetnetbeheerders.

Terugkoppeling Oplossingen Technisch
Centrale vragen:
1) Hoe gaat de data in DINO?
2) Hoe kunnen we de juiste KRW-data uit DINO halen?
3) Is er een toolkit nodig?
Ad 1) data in DINO
Het DINOQua formaat is een lastig formaat. Dit is een specifiek nieuw veld op filterniveau.
Besloten is dat er een tijdelijke werkgroep wordt opgericht met mensen van DINO, provincies,
VEWIN en RIVM die dit gaan oplossen. Verder zal het DINO Qua formaat inclusief toelichting op
de KRW-site beschikbaar worden gesteld.
Ad 2: data uit DINO
De selectie van de benodigde KRW-gegevens in DINO kan op twee manieren geregeld worden.
Ten eerste door in DINO KRW-labels toe te kennen en te zorgen voor selectie op deze KRWvlaggen. De KRW-meetnetten zijn al gedefinieerd op het KRW-portal. Een tweede mogelijkheid
is om met een tool een link te maken tussen de KRW-lijst op de portal en DINO. Voordeel
hiervan is dat er één lijst is die aangeeft welke filters tot een KRW-meetnet behoren. Technisch
zijn beide methoden mogelijk. Er lijkt een voorkeur voor de tweede optie te zijn. Afgesproken is
dat de werkgroep, genoemd bij Ad 1 ook dit onderdeel nader zal bekijken.
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Ad 3. Is er een toolkit nodig?
Uit de discussie blijkt dat men het een goed idee vindt om een toolkit te ontwikkelen. Deze toolkit
hoeft niet ingewikkeld te zijn. Gebruikersvriendelijkheid en flexibiliteit zijn belangrijke eisen. Eerst
moet uitgezocht worden hoe het protocol er uit ziet. Daaruit volgt de vraag ‘wat moet je er voor
doen om dit voor elkaar te krijgen?’. IdSW heeft aangegeven te willen inventariseren hoe het
grondwaterprotocol er uit ziet, hoe deze aansluit bij de huidige tools en wat er moet gebeuren om
dit in de Aquo-kit te krijgen. Na deze inventarisatiestap zal moeten worden gekeken of er verder
moet worden ontwikkeld, binnen of buiten de Aquo-kit. DINO geeft aan dat het mogelijk is om
met een tool via webservices op DINO te kijken.
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Bijlage 1: Deelnemerslijst workshop 14 mei 2008 in vergadercentrum Vredenburg te Utrecht

Naam

Organisatie

Deelname aan
middagsessie

Bert Baumann
Bert Veldstra
Frans Otto
Ger Ardon
Hans Reijnders
Hans van der Meij
Hero Prins
Hinne Reitsma
Jan Meijles
Janco van Gelderen
Klaas van der Hoek
Lester Reiniers
Martin Griffioen
Matthijs ten Harkel
Murk de Roos
Remco van Ek
RobertJan van Leeuwen
Ronald Akkerman
Sander Rumahloine
Stef Hoogveld
Susanne Raabe
Ton Breure
Ton de Nijs
Ondersteuning
Eric van Nieuwenkerk
Jappe de Best
Floris Verhagen
Theo Kleinendorst
Mariëlle van Vliet

RIVM
Provincie Limburg
Provincie Utrecht
VROM
RIVM
DINO
Deltares
IDsW
Provincie Zuid-Holland
Provincie Utrecht
RIVM
Provincie Noord-Holland
Provincie Flevoland
Provincie Noord-Brabant
VROM
Deltares
DINO
RWS
Provincie Groningen
Provincie Gelderland
Provincie Friesland
RIVM
RIVM

Organisatie
Technisch
Organisatie
Organisatie
Technisch
Technisch
Organisatie
Technisch
Organisatie
Technisch
Technisch
Technisch
Organisatie
Technisch
Technisch
Technisch
Organisatie
Organisatie
Technisch
Organisatie
Organisatie
Organisatie

Deltares
Royal Haskoning
Royal Haskoning
Royal Haskoning
Royal Haskoning

Organisatie
Organisatie
Technisch
Technisch
Technisch
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