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1. Inleiding 

1.1 Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft het IMWA Waterveiligheid. Dit document is vooral van belang voor 
informatiespecialisten en applicatiebouwers en dient als referentie voor andere Aquo 
gerelateerde documenten. De verschillende objecten die in dit model gedefinieerd zijn 
worden beschreven, inclusief de relaties tussen deze objecten en de bijbehorden 
attributen. Domeinwaarden in relatie tot de attributen zijn opgenomen in de ‘Aquo 
domeintabellen’. In dit rapport wordt naar deze domeintabellen verwezen. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergronden van de ontwikkelingen van het IMWA 
Waterveiligheid. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in conceptuele termen het informatiemodel als een model van de 
werkelijkheid zoals die van belang is voor het ontsluiten van informatie ten behoeve van het 
werkveld Waterveiligheid. Tevens is in dit hoofdstuk de context van deze standaard 
beschreven. Deze standaard staat niet op zich, maar maakt gebruik van en refereert aan 
andere (inter)nationale normen en standaarden. 

In hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. tot en met 5 is het concept uitgewerkt, 
waarbij achtereenvolgens wordt ingegaan op de onderdelen: 

 Fysieke infrastructuur (de ‘assets’); 

 Normering van waterkeringen; 

 Toetsen en versterken van waterkeringen. 

Op een formele manier worden door middel van een UML diagram de objectklassen 
weergegeven, de kenmerken van de verschillende objectklassen en hun onderlinge relaties. 
In een objectcatalogus wordt in tabelvorm van alle objectklassen de definitie gegeven en de 
attributen toegelicht. 

Bijlage 1 bevat een toelichting op de gebruikte termen, afkorten en schema’s. 

1.2 Het Informatiehuis Water (IHW) 

De eerste versies van IMWA zijn tot stand gekomen onder het voormalige InformatieDesk 
Standaarden Water (IDsW). Het IDsW is op 1 januari 2011 opgegaan in het Informatiehuis 
Water (IHW), de taken zijn in gebundelde vorm gebleven en continuering is gewaarborgd.  

De ontstaansgeschiedenis en evolutie van het IMWA model kent daardoor ook veel 
verwijzingen naar het voormalige IDsW.  

Het IHW houdt zich bezig met het verzamelen en ontsluiten van waterinformatie. Zij is 
verantwoordelijk voor de uitwisseling van informatie tussen waterbeheerders ter 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het waterbeleid. Daarnaast betreffen de taken 
van het IHW het stroomlijnen van de gegevensuitwisseling en het informatiebeheer rond het 
thema waterkwaliteit. Daarbij gaat het naast oppervlaktewater nadrukkelijk ook om 
grondwater. Het Informatiehuis Water is dus een uitvoeringsorganisatie voor en door de 
deelnemende waterpartners; Rijkswaterstaat, IPO en de Waterschappen via Het 
Waterschapshuis. 

http://domeintabellen-idsw.rws.nl/
http://domeintabellen-idsw.rws.nl/
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1.3 Achtergrond en aanleiding 

Sinds 2012 is het Informatiehuis Water (IHW) actief op het terrein van de Waterveiligheid. In 
de eerste helft van 2012 heeft het IHW, in opdracht van het nieuw Hoogwater 
Beschermingsprogramma (nHWBP), onderzoek gedaan naar de informatievoorziening over 
primaire keringen. Het IHW constateerde dat deze informatievoorziening tal van 
inefficiënties kent, die tot onnodig hoge kosten leiden voor zowel waterbeheerders als het 
Rijk. 

 
Vervolgens kreeg IHW van het nHWBP de opdracht om te onderzoeken op welke wijze op 
korte termijn de efficiëntie van het gegevensbeheer en de informatievoorziening over de 
primaire keringen kon worden verhoogd. Beide onderzoeksrapporten zijn op de website van 
het IHW te downloaden. 

 
Standaardisatie van is een belangrijke randvoorwaarde om de uitwisseing en interpretatie 
van keringnformatie te bevorderen. Daarom is opdracht gegeven door de programmaraad 
van Het Waterschapshuis, het DirectieTeam van Rijkswaterstaat en de stuurgroep nHWBP 
om te komen tot inbedding van de Aquo-standaard voor Waterveiligheid en voor 
keringeninformatie in het bijzonder. 

 
De ontwikkeling van het IMWA Waterveiligheid is een belangrijke opmaat om te komen tot 
standaardisatie van de informatievoorziening binnen de sector. Het informatiemodel omvat 
een beschrijving van de gegevens die binnen de sector uitgewisseld moeten (gaan) worden. 
De verdere inbedding van het IMWA Waterveiligheid in de Aquo-standaard is onderdeel van 
het programma ‘Informatievorziening Nederlandse Waterveiligheid’. In januarui 2015 is de 
analysefase van het programma gestart. 

1.4 Gebruik van IMWA Waterveiligheid 

Voor zover er auteursrecht bestaat op het model, berust dit bij het IHW en worden slechts 
niet exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten verleend. Het model wordt gratis ter 
beschikking gesteld uitsluitend voor eigen gebruik onder de volgende voorwaarden: 

 De toepassing van het model wordt gemeld bij het IHW: servicedesk@ihw.nl. 

 Het model wordt ongewijzigd toegepast.  

 Wijzigingsaanvragen op het model kunnen worden ingediend bij het IHW. Hierbij    is de 
algemene IHW procedure ‘Wijzigingsvoorstellen’ van toepassing.  

 Het mag niet worden verkocht. 

 

Uitbreidingen op het model 

Het uitbreiden van het model voor het uitwisselen van eigen gegevens is echter nadrukkelijk 
wel toegestaan onder de volgende voorwaarden.  

 Uitbreidingen aan het model worden gemeld aan IHW. Hierbij ontvangt de melder    
een unieke identificerende code voor de voorgestelde uitbreidingsset. 

 De uitbreiding mag geen objecten of objectkenmerken bevatten die reeds – op een 
andere wijze – in het model zijn gedefinieerd. 

 Bij de uitbreidingen in het uitwisselingsformaat moeten de tags voorzien zijn van de 
unieke code die door IHW is uitgereikt. 
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Eigendom en aansprakelijkheid 

Het model en het bijbehorende uitwisselingsformaat zijn eigendom van het IHW. Het IHW is 
niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden, voor schade van enigerlei 
aard die direct of indirect een gevolg kunnen zijn van het gebruik van het model of het 
bijbehorende uitwisselingsformaat, de bijbehorende informatie en hiermee verkregen 
resultaten. Zij is eveneens niet aansprakelijk in het geval schade een gevolg is van 
fouten/gebreken en/of onvolkomenheden in het model. 
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2. IMWA Waterveiligheid 

2.1 Een toepassing van NEN 3610 

IMWA Waterveiligheid is een toepassing van het Basismodel Geo-informatie (NEN 3610) voor 
het werkveld Waterveiligheid. Het is hiermee één van de toepassingen van deze norm. NEN 
3610 vervult als algemeen geldende norm een paraplufunctie voor bestaande of nog te 
ontwikkelen informatiemodellen voor specifieke beleidsvelden. Hierdoor ontstaat de 
mogelijkheid om beleidsveld-eigen registraties van geo-informatie via de algemene 
overlappende classificatie van NEN 3610 met andere beleidsvelden uit te wisselen. 

IMWA Waterveiligheid bestaat uit een generiek en (proces)specifiek deel. Het generieke 
deel vormt de kern van het informatiemodel en beschrijft de fysieke infrastructuur voor de 
waterveiligheid (waterkeringen, kunstwerken en andere waterkerende constructies). Alle 
processen op het gebied van de Waterveiligheid maken, in meer of mindere mate, gebruik 
van deze generieke gegevens. Het processpecifieke deel bevat in eerste instantie de 
informatiebehoefte van een aantal landelijke programmas’s, te weten: het Wettelijk Toets 
Instrumentarium (WTI) en het Hoogwaterbeschermings-programma (HWBP). 

Infrastructuur (‘assets’)

Waterkering

Regel
• Norm
• Keur
• Legger
• Vergunning

Plan
• Waterbeheerplan
• Programmaplan
• Calamiteitenplan
• ….

Observatie
• Meting
• Waarneming
• Melding

Interpretatie
• Oordeel
• Prognose
• Calamiteit
• Incident

Beheersactie
• Onderhoudsactie
• Bedieningsactie
• Inrichtingsactie
• Handhavingsactie

Relatie
• Wetgever
• Burger
• Leverancier
• …

Normeren

Versterken
(prioriteren & programmeren)

Toetsen

Beheer en onderhoud

Communicatie en verantwoording

Inspectie

Vergunning-
verlening

 
figuur: structuur IMWA Waterveiligheid 

Het informatiemodel is objectgeoriënteerd, waarbij uitwisseling van gegevens op basis van 
geo-informatie centraal staat. Objectoriëntatie betekent dat de informatie gemodelleerd is 
rond objecten. Alleen de informatie die rechtstreeks het object betreft is bij het object 
opgenomen. De objecten vormen de eenheid van informatie. Ook de relaties die objecten 
hebben met andere objecten is gemodelleerd. Dit maakt dat informatie over een object per 
object opvraagbaar is en ook de context van het object bekend en bevraagbaar is. Objecten 
met gelijke eigenschappen worden gegroepeerd in objectklassen. 
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Objecten in het IMWA Waterveiligheid zijn in eesrte instantie een nadere uitwerking van 
‘geo-objecten’ uit het basismodel Geo-informatie, zoals bijvoorbeeld ‘waterkering’, 
‘kunstwerk’ en ‘waterstaatkundige zonering’. In IMWA Waterveiligheid is daarnaast 
aansluiting gezocht bij het Informatiemodel Geografie (IMGeo). 

Voor het onderdeel ‘normeren’ is gebruik gemaakt van IMWA Normen. Voor de toetsing 
(WTI) is aansluiting gezocht bij het IM Metingen / IMWA Metingen en het IMBRO (onderdelen 
‘sonderingen’ en ‘boringen’). De samenhang tussen de relevante informatiemodellen en 
onderdelen van Aquo is in onderstaande figuur weergegeven. 

Basismodel                
geo-informatie

(NEN 3610)

Informatiemodel 
Geografie (IMGeo)

Informatiemodel 
Water (IMWA)

Informatiemodel 
Metingen

IMWA Normen IMWA Metingen

Observations and 
Measurements

(ISO 19156)

Aquo domeintabellen

Informatiemodel 
Basisregistratie 

Ondergrond
(IMBRO)

IMWA 
Waterveiligheid

 

figuur: Samenhang van relevante informatiemodellen en standaarden voor waterveiligheid 

Bij verschillende processen rond de waterveiligheid, zoals de toetsing, spelen meetgegevens 
(of waarnemingen) een belangrijke rol. Daarom is aansluiting gezocht bij het IM/IMWA 
Metingen. Meetgegevens zijn conform deze modellen overgenomen en gerelateerd aan de 
fysieke objecten in het IMWA Waterveiligheid. 

Voor de toetsing (WTI) zijn gegevens van booronderzsoeken en sonderingen van belang voor 
de schematisatie van de ondergrond. De Bro gaat hierin een belangrijke rol spelen. Omdat 
boormonsters in de Bro nog niet zijn uitgewerkt is het IMWA Waterveiligheid op dit punt 
uitgebreid. 

Objecten die in het IMWA Waterveiligheid voorkomen behoren tot de algemene klasse 
‘GeoObject’ van het Basismodel. Alle klassen in het IMWA Waterveiligheid, zoals 
bijvoorbeeld ‘Waterkering’ zijn een verdere specialisatie hiervan. 
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2.2 Relatie met bestaande normen en standaarden 

Het IMWA Waterveiligheid verwijst naar en maakt gebruik van regels die uitgewerkt zijn in 
een aantal normen en standaarden. Normen die zijn vastgelegd op nationaal niveau bij het 
NEN, en standaarden en afspraken die binnen de watersector worden toegepast. 

Standaarden in relatie tot het model 

NEN 3610:2011: Basismodel Geo-informatie. Termen, definities, relaties en 
algemene regels voor de uitwisseling van informatie over aan het 
aardoppervlak gerelateerde ruimtelijke objecten. 

IMGeo: Het Informatiemodel Geografie (IMGeo) beschrijft hoe 
objectgerichte geografische informatie vastgelegd moet worden, 
zodat landelijk uitwisseling van deze informatie mogelijk is. IMGeo 
bestaat uit een verplicht deel, te weten de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT), en een optioneel deel, te weten de 
plus- en beheertopografie. 

Aquo-lex: Waterwoordenboek zoals in beheer bij IHW en basis voor de 
definitie van gegevensobjecten. 

Aquo domeinen: Domeintabellen zoals gebruikt in andere onderdelen van de Aquo 
standaard en in beheer bij IHW. 

IMWA: 2013 Informatiemodel Water, een toepassing van het Basismodel Geo-
informatie voor de sector Water. IMWA maakt gebruik van de 
objectklassen die in NEN 3610 gedefinieerd zijn om het 
aardoppervlak en de objecten die daarop en daarin voorkomen te 
beschrijven en aan elkaar te relateren. Dit is beperkt tot de 
objecten die voor de sector Water relevant zijn. Omdat NEN 3610 
een algemeen model is voor uitwisseling van geo-informatie is het 
model voor gebruik binnen de sector Water vaak niet gedetailleerd 
genoeg. Om die reden zijn er in IMWA attributen onderscheiden die 
niet in NEN 3610 voorkomen en/of zijn er detailniveaus toegevoegd 
aan de toegestane domeinwaarden van al in NEN 3610 bestaande 
attributen. Samenvattend maakt IMWA gebruik van een gedeelte 
van NEN 3610, maar werkt voor dit gedeelte een hoger detail uit. 

 

IM(WA) Metingen: Het IM Metingen is op initiatief van SIKB en het Informatiehuis Water 
(IHW) ontwikkeld voor het gezamenlijke domein van metingen en 
waarnemingen in de domeinen Bodem en Water. IM Metingen is 
gebaseerd op de standaard OpenGIS® Observations and 
Measurements. Specifieke metingen rondom het waterbeheer (met 
name biologie) worden uitgewisseld in het IMWA Metingen, een 
doordetaillering voor het waterbeheer. 

IMBRO: Het informatiemodel Basisregistratie Ondergrond (IMBRO) zorgt voor 
een duurzame ontsluiting van kennis en informatie over onze bodem 
en ondergrond. 

ISO 8601: Deze beschrijft het gebruik van tijd referentie systemen bij data 
uitwisseling. 

http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/opengis%C2%AE-observations-and-measurements
http://www.geonovum.nl/wegwijzer/standaarden/opengis%C2%AE-observations-and-measurements
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ISO 19103: Deze beschrijft de modelleertaal UML als conceptuele schematisatie 
taal.  

ISO 19107: Hierin wordt een uitgebreide typehierarchie gegeven voor het 
aanduiden van geometrie of topologie van objecten. 

ISO 19108:  Beschrijving van de temporele aspecten van geo objecten. 

Standaarden voor uitwisselingsformaat 

ISO 3166-1: In deze norm wordt onder andere het gebruik van landcode’s 
beschreven. Deze zijn relevant bij het toekennen van 
identificatie’s. 

ISO 19111: Deze beschrijft het gebruik van coordinaat referentiesystemen bij 
de uitwisseling van geografische informatie. Voor de NEN3610 / 
IMWA is gekozen tot het herleidbaar maken van alle coordinaten tot 
ETRS89 

ISO 19115: Hierin worden de elementen voor de uitwisseling van metadata 
beschreven. Een afgeleide hiervan is de NL kernset Metadata. 

ISO 19136:  In deze norm wordt de Geography Markup Language (GML) 
besproken. In NEN 3610 wordt voor het uitwisselingsformaat van 
bestanden (het technische formaat voor uitwisseling) gerefereerd 
aan GML. Voor IMWA geldt hiervoor dezelfde referentie. 
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3. IMWA Waterveiligheid - Fysieke infrastructuur 

3.1 Algemene klassen 

3.1.1 IMWA_GeoObject 

In IMWA Waterveiligheid is de klasse GeoObject uit het Basismodel geo-informatie, inclusief 
de bijbehorende attributen, integraal overgenomen. Conform de regels van NEN3610: 2011 
is in IMWA Waterveiligheid de naam van het sectormodel als voorvoegsel opgenomen. Het 
‘IMWA_GeoObject’ is opgenomen als superklasse van alle klassen die vallen onder de 
definitie van een geo-object. Deze klassen erven de attributen en relaties van de klasse 
IWA_GeoObject. 

Een geo-object onderscheidt zich van de overige informatieobjecten door het hebben van 
een, voor het model relevante, plaatsaanduiding ten opzichte van de aarde. Dit kan een 
feitelijke geometrie zijn maar ook een locatiebeschrijving. Kern is dat aan de hand van de 
geometrische eigenschappen zinvolle informatie over de locatie van het object in de 
werkelijkheid kan worden overgedragen.  

Definitie: Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid, dat direct of indirect is 
geassocieerd met een locatie relatief ten opzichte van de aarde (NEN 3610). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 identificatie  NEN3610ID attribuut voor unieke 
identificatie volgens NEN 
3610 

 beginGeldigheid 
<<MaterieleHistorie>> 

 Date Start van de periode 
waarop deze instantie van 
het object geldig is in de 
werkelijkheid. 

 eindeGeldigheid 
<<MaterieleHistorie>> 

0..1 Date Eind van de periode 
waarop deze instantie van 
het object geldig is in de 
werkelijkheid. Wanneer 
deze waarde niet is 
ingevuld is de instantie 
nog geldig. 

 tijdstipRegistratie 
<<formeleHistorie>> 

 Date Tijdstip waarop deze 
instantie van het object is 
opgenomen in de 
registratie. 

 eindRegistratie 
<<formeleHistorie>> 

0..1 Date Eind van de periode dat 
deze instantie van het 
object geldig is in de 
registratie. Wanneer deze 
waarde niet is ingevuld is 
de instantie nog geldig. 

 beginTijd 
<<materieleLevensduur>> 

 Date Tijdstip waarop het object 
in de werkelijkheid is 
ontstaan. 

 eindTijd 
<<materieleLevensduur>> 

0..1 Date Tijdstip waarop het object 
in de werkelijk niet meer 
geldig is. 



Rapport: Informatiemodel Waterveiligheid 
Datum: 1-10-2015 
Versie: 1.1 
 

pagina 18 van 68 IMWA Waterveiligheid - Fysieke infrastructuur 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 objectBegintijd 
<<formeleLevensduur>> 

 Date Tijdstip waarop het object 
in de registratie is 
ontstaan. 

 objectEindtijd 
<<formeleLevensduur>> 

0..1 Date Tijdstip waarop het object 
in de registratie niet meer 
geldig is. 

 externIdentificatie 0..* ScopedName Verwijzing naar een 
object in een andere 
bron/registratie. Kan 
bijvoorbeeld voor 
kunstwerken worden 
toegepast voor verwijzing 
naar VNK ('Scope' is dan 
VNK). 

 opmerking 0..1 CharacterString Opmerking met betrekking 
tot het object. 

 url 0..* Hyperlink Gestructureerde naam die 
verwijst naar een stuk 
data. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

  IM Metingen: Observation IMWA_Geo
Object.    

Association Een waarneming/meting 
in rekatie tot een 
IMWA_GeoObject (dit is de 
toepassing van de 
‘Feature Of Interest’ uit 
IM Metingen). 

3.1.2 FysiekeEigenschap 

Fysieke eigenschap van een IMWA_GeoObject. 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 parameter 0..1 GenericName Parameter 
Domeintabel ‘Parameter’. 

 grootheid  GenericName Grootheid. 
Domeintabel: ‘Parameter’ 
(in de groep: Grootheid). 

 eenheid 0..1 GenericName Eenheid 
Domeintabel ‘Eenheid’. 

 hoedanigheid 0..1 GenericName Hoedanigheid 
Domeintabel 
‘Hoedanigheid’. 

 numeriekeWaarde  Measure Numerieke waarde van 
een fysieke eigenschap. 

 



Rapport: Informatiemodel Waterveiligheid 
Datum: 1-11-2015 
Versie: 1.1 
 

IMWA Waterveiligheid - Fysieke infrastructuur pagina 19 van 68 

3.2 Waterkering en waterkeringstelsel 
class Waterkeringstelsel

Bijzondere Waterkerende Constructies

IMWA_GeoObject

Waterkering

Dijkring

Dijktraject

DijkDam

Object voor de 

veiligheidsnormering m.i.v. 

1-1-2017 (zie: Deltaprogramma 

2015).

HogeGrond

IMWA_GeoObject

Waterkeringsectie

IMWA_GeoObject

Kunstwerkdeel

Kunstwerkdeel

Duin

IMWA_GeoObject

Scheiding

Wandconstructie

IMWA_GeoObject

Kistdam

Kwelscherm

IMWA_GeoObject

Waterkeringstelsel

Basisobject voor 

veiligheidsnormering

IMWA_GeoObject

Aansluitconstructie

IMWA_GeoObject

Flexibele waterkering

IMWA_GeoObject

Referentiepunt

Referentiestelsel

Functioneel: kwelscherm is een (type) 

wandconstructie (Scheiding). 

Kwelscherm kan onderdeel zijn van een

kunstwerkdeel.

IMWV: kwelscherm = specialisatie van 

wandconstructie. Via de Xor relatie kan 

deze een relatie hebben met kunstwerk.

IMWA_GeoObject

WaterstaatkundigeZonering

IMWA: 2013

IMWA Waterveiligheid - Fysieke infrastructuur

Legend

VerbindendeWaterkering

+onderdeelVan

0..1

+heeft

*

+onderdeelVan

1..*

+bestaatUit

1..*

+onderdeelVan

1..*

+heeft

1..*

+heeft

0..*+isReferentieVoor

+bestaatUit

1..*

+onderdeelVan

0..2

+sluitAanOp

0..*

{waterkerend}

+grenstAan 1..*

+sluit aan op

0..*

 

3.2.1 Waterkeringstelsel 

Een logisch samenhangend stelsel van waterkeringen (voorstel project). 
 
Toelichting: ‘Waterkeringstelsel’ is een generieke term. In de context van de normering van 
de primaire waterkeringen gaat het om een stelsel waarvoor één veiligheidsnorm geldt. Voor 
de normering die m.i.v. 2017 van kracht wordt (via de Waterwet) gaat het om de 
‘dijktrajecten’. Dijktrajecten zijn een nadere indeling van de oorspronkelijke ‘dijkringen’, 
exclusief de hoge gronden. De dijktrajecten geven aan waar voor de primaire waterkeringen 
welke veiligheidsnorm geldt. 

 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrie2D   GM_Object Geometrische 
representatie van het 
object als lijn of vlak. 
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Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 typeWaterkeringstelsel   GenericName Nadere aanduiding van het 
type waterkeringstelsel 
(zoals dijkring, 
verbindende waterkering 
of dijktraject). 
Domeintabel: 
‘WaterkeringstelselType’. 

 naam  CharacterString Naam van het 
waterkeringstelsel. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Waterkeringstelsel IMWA_GeoObject Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (op 
basis van NEN 3610) 

 Waterkeringstelsel Waterkeringstelsel Association Aansluiting van stelsels 
van waterkeringen op 
elkaar (zoals bv. 
verbindende 
waterkeringen) 

 Waterkering Waterkeringstelsel Aggregation  

 Dijkring Waterkeringstelsel Generalization Dijkring is een 
waterkeringstelsel 

 Verbindende Waterkering Waterkeringstelsel Generalization VerbindendeWaterkering 
is een waterkeringstelsel 

 Dijktraject Waterkeringstelsel Generalization 
  
 

Dijktraject is een 
waterkeringstelsel 

 Norm vanToepassingOp  
Waterkeringstelsel 

Association Waterveiligheidsnormen 
i.r.t. waterkeringstelsels 

3.2.2 Dijkring 

Een gebied dat door een stelsel van waterkeringen beveiligd moet zijn tegen overstroming, 
in het bijzonder bij hoge stormvloed, bij hoog oppervlaktewater van een van de grote 
rivieren, bij hoogwater van het IJsselmeer, of bij een combinatie daarvan (Aquo). 

 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Dijkring Waterkeringstelsel Generalization Dijkring is een 
waterkeringstelsel 

3.2.3 Verbindende Waterkering 

Waterkering die twee waterkeringen met elkaar verbindt. Voorbeelden van verbindende 
waterkeringen zijn de Afsluitdijk en de Zeeuwse dammen. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Verbindende Waterkering Waterkeringstelsel Generalization Verbindende waterkering 
is een waterkeringstelsel 
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3.2.4 Dijktraject 

Deel van een waterkering waarvoor dezelfde veiligheidsnorm geldt (voorstel project). 

Het ‘dijktraject’ is opgenomen, op basis van het Deltaprogramma 2015, als (toekomstig) 
waterkeringstelsel waaraan de nieuwe normering voor primaire waterkeringen zal worden 
gerelateerd. Deze normering zal m.i.v. 2017 formeel via de Waterwet worden vastgesteld. 
Deze klasse heeft in het model nog geen nadere invulling. Omdat de nieuwe normen m.i.v. 
2015 al wel worden gehanteerd (bijv. voor het ontwerpen van waterkeringen) zijn 
‘dijktrajecten’ al wel opgenomen in het informatiemodel. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Dijktraject Waterkeringstelsel Generalization Dijktraject is een 
waterkeringstelsel 

3.2.5 Waterkering  

Een waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen 
gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen (Aquo). 

Toelichting: 
Een waterkering wordt gerepresenteerd middels een referentielijn en wordt gedefinieerd op 
basis de volgende onderscheidende eigenschappen: 
- categorie: indeling van de primaire waterkeringen in de categorieen A, B, C of D. 
- type: dijk, dam, duin, kunstwerk, hoge grond, kistdam, wandconstructie of flexibele 

waterkering; 
- waterbeheerder: voor elke waterkering is één waterbeheerder (als bronhouder van 

de gegevens) verantwoordelijk (via de ‘namespace’ in het attribuut ‘identificatie’ 
op basis van de domentabel ‘Waterbeheercode’); 

- norm: voor een waterkering geldt (volgens de nomering per 1-1-2017) één 
veiligheidsnorm (op baiss van het dijktraject). 

 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 <NEN3610> 
geometrieLijn** 

 GM_Object Representatie van het 
object als een lijn. Als 
referentielijn voor 
primaire waterkeringen 
geldt als voorkeur de 
buitenkruinlijn. 

 typeReferentielijn  GenericName Aanduiding van het type 
referentielijn. 
Domeintabel 
‘ReferentielijnType’. 

 <NEN3610> 

typeWaterkering* 

 [0..1] GenericName Nadere aanduiding van het 
type waterkering. 
Domeintabel 
‘WaterkeringType’. 

 <NEN3610> 

openbaarJN** 

 [0..1] GenericName Is de waterkering 
openbaar toegankelijk ja 
of nee. 

 <NEN3610> 

verharding** 

 [0..1] GenericName Mate waarin de 
waterkering is verhard. 
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Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 <NEN3610> 

materiaalWaterkering** 

 [0..*] GenericName Materiaal waaruit de 
waterkering bestaat. 

 

 categorie  GenericName Indeling van 
waterkeringen naar 
primair, regionaal en 
overig. Zie doemintabel 
‘WaterkeringCategorie’. 

 leggerStatus  GenericName Een aanduiding voor de 
status van het object voor 
opname in de legger. 
Domeintabel 
‘LeggerStatus’. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Waterkering IMWA_GeoObject Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Waterkering  Waterkeringstelsel  Aggregation  

 Waterkering Waterkering Aggregation Een waterkerend object 
(bv. kunstwerkdeel of 
wandconstructie) kan 
onderdeel zijn van een 
waterkering (bv. dijk). 
Hiermee kunnen ook 
kunstwerkcomplexen 
worden ondervangen. 

 DijkDam Waterkering  Generalization  

 Duin Waterkering  Generalization  

 Kunstwerkdeel  Waterkering  Generalization 
Aggregation (Xor) 

 

 HogeGrond Waterkering Generalization  

 Wandconstructie Waterkering Generalization 
Aggregation (Xor) 

 

 Flexibele waterkering Waterkering Generalization  

 Kistdam Waterkering Generalization  

 Waterkeringsectie Waterkering  Aggregation  

 Waterkering  Waterstaatkundige 
Zonering 

Association Relatie met zone 
waterstaatswerk 
(kernzone) en 
beschermingszones 

 Vegetatieobject Waterkering  Dependency  Geo-relatie 

 Leiding Waterkering  Dependency Geo-relatie 

 OverigBouwwerk  Waterkering  Dependency Geo-relatie 

 Waterdeel  Waterkering  Dependency Geo-relatie 

 WaterbeheerGebied  Waterkering  Dependency Geo-relatie 

* Het domein van dit attribuut in IMWA Waterveiligheid wijkt af van NEN3610. 
** Dit attribuut is niet overgenomen in IMWA Waterveiligheid (of is uitgewerkt in een andere (gerelateerde) 
klasse). 
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3.2.6 DijkDam 

Dijk (Aquo): 
Grondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. 
 
Dam (Aquo): 
In en dwars over een water opgeworpen aarden wal die dient om het water te keren, te 
leiden of te verdelen (in tegenstelling tot dijk: die langs het water ligt). 

Toelichting: 
Functies van dammen en soorten dammen: verbinding van twee landdelen via water 
(verkeer), afsluiten ongewenste stroming (afsluitdam/-dijk), of richting geven aan stroming 
(leidam, geleidedam, strekdam) of om rustiger water maken (golfbreker, havendam, 
beschermingsdam bij vooroever). Ook functie opstuwen rivierwater en/of afsluiten dal voor 
wateropzameling (stuwdam, tevens relatie met stuw) (Aquo). 

De klasse ‘DijkDam’ is een abstracte klasse en bevat (vooralsnog) geen attributen, maar 
vormt wel de ‘kapstok’ voor de nadere beschrijving van de 3D doorsnede van 
dijken/dammen. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 DijkDam Waterkering Generalization Deze relatie is alleen van 
toepassing voor dammen 
die deel uitmaken van de 
waterkering en dus niet 
voor havendammen, 
strekdammen etc. 

 Bekledingsconstructie DijkDam Aggregation  

 Teenbestorting DijkDam Aggregation  

 Kernopbouw DijkDam Aggregation  

 DijkDam Waterdeel Association  Relatie met IMGeo 

 DijkDam OndersteunendWaterdeel Association  Relatie met IMGeo 

 DijkDam  Wegdeel Association  Relatie met IMGeo 

 DijkDam  OndersteunendWegdeel Association  Relatie met IMGeo 

3.2.7 Duin 

Min of meer aansluitende zandheuvels langs de kust, al dan niet door de natuur gevormd, 
die het waterkerend vermogen ontlenen aan de geometrie en de hoeveelheid zand binnen 
het dwarsprofiel (Aquo). 

De klasse ‘Duin’ is een abstracte klasse en bevat (vooralsnog) geen attributen. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Duin Waterkering Generalization  

 Duin begroeidTerreindeel Association  

3.2.8 Kunstwerkdeel 

Kunstwerkdeel (IMGeo): 
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Onderdeel van een civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, 
spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen 

Kunstwerk (Aquo): 
Civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen,waterkeringen 
en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. 

Waterkerend kunstwerk (Aquo): 
Constructie die onderdeel uitmaakt van een waterkering of de waterkering vervangt, maar 
is aangelegd ten behoeve van een andere functie, die de waterkering kruist (bv. schutten, 
spuien). 
 
Zie voor de verdere beschrijving onder ‘Kunstwerken’ (pragraaf 3.4.2). 

3.2.9 HogeGrond 

Natuurlijk aanwezige hooggelegen delen in het landschap die niet worden bedreigd door een 
hoge waterstand op zee, meren of rivieren (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieLijn2D 0..1 GM_Curve Geometrische 
representatie van een 
object als 2D lijn. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 HogeGrond Waterkering Aggregation  

3.2.10 Aansluitconstructie 

Het gehele dwars- en lengteprofiel van een grondconstructie in zijn afwijkende vorm, bij de 
overgang naar een duin, hoge gronden of een kunstwerk (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 
1) 

Type Toelichting 

 geometrieLijn  GM_Curve Geometrische 
representatie van een 
object als lijn. 

 waardebepalingAansluiting  CharacterString Omschrijving van de wijze 
waarop het aansluitpunt is 
bepaald. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Waterkering Waterkering AssociationClass    Aansluiting van 
waterkeringen van 
verschillende typen op 
elkaar. 

3.2.11 Waterkeringsectie 

Deel van een waterkering met min of meer gelijke eigenschappen (voorstel project). 
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Toelichting: ‘Waterkeringsectie’ is een generieke term. In de context van de 
veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen gaat het om ‘toetssecties’ of 
‘toetsvakken’. Voor één sectie/vak gelden (voor een bepaald faalmechanisme) bij 
benadering dezelfde randvoorwaarden en sterkte- en/of belastingparameters en wordt (voor 
een bepaald faalmechanisme) een toetsoordeel bepaald. 
 
 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieLijn2D 0..1 GM_Curve Geometrische 
representatie van het 
object als lijn. 

 typeWaterkeringsectie  GenericName Nadere aanduiding van het 
type waterkeringsectie. 
Domeintabel 
‘WaterkeringsectieType’ 

 afstandBegin  Integer Afstand (in meters) van 
het begin van de sectie 
t.o.v. het nulpunt van het 
referentiestelsel van de 
waterkering. 

 afstandEinde  Integer Afstand (in meters) van 
het einde van de sectie 
t.o.v. het nulpunt van het 
referentiestelsel van de 
waterkering. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Waterkeringsectie  IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Waterkeringsectie Waterkering  Aggregation  

 Waterkeringsectie  HR uitvoerlocatie  Association  

 Waterkeringsectie  Profiel  Dependency Voor relatie van een 
representatief profiel voor 
de sectie 

 ToetsspoorSectie  Waterkering sectie  Generalization  

 Toetsresultaatsectie  Waterkering sectie  Generalization  

 ProjectSectie  Waterkeringsectie  Generalization  

 Ondergrondsectie Waterkeringsectie  Generalization  

3.2.12 Wandconstructie 

Een zelfstandige constructie, of onderdeel van een constructie, die verticaal geplaatst is en 
een kerende functie vervult (voorstel project). 
 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrie2D  GM_Object Punt-, lijn-, vlak- of 
multivlakgeometrie. 

 typeWandconstructie  GenericName 
 

Nadere aanduiding van het 
type wandconstructie. 
Domeintabel 
‘SchedingType’. 
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Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 typeWaterkerende 
Constructie 

0..1 GenericName Type constructie in relatie 
tot de waterkerende 
functie (volgens de 
leidraad waterkerende 
kunstwerken). Zie 
domentabel 
‘WaterkerendeConstructie
Type’. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Wandconstructie  IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Wandconstructie  IMGeo: Scheiding  Generalization Relatie met Scheiding 
(IMGeo) 

 Wandconstructie Waterkering  Generalization 
Aggregation (Xor) 

Wandconstructie vervangt 
/ is onderdeel van de 
waterkering. 

 Wandconstructie  Kistdam  Aggregation Wandconstructie kan 
onderdeel zijn van een 
kistdam. 

3.2.13 Kistdam 

Een grond- en/of waterkerende constructie bestaande uit twee gekoppelde damwanden, 
waartussen zich grond of een andere vulmassa (meestal granulair materiaal) bevindt (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieVlak2D  GM_Surface Geometrische 
representatie van het 
object als vlak. 

 typeWaterkerende 
Constructie 

0..1 GenericName Type constructie in relatie 
tot de waterkerende 
functie (volgens de 
leidraad waterkerende 
kunstwerken). Zie 
domentabel 
‘WaterkerendeConstructie
Type’. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Kistdam  IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Wandconstructie  Kistdam  Aggregation Kistdam is opgebouwd uit 
Wandconstructie 

 Kistdam  Waterkering  Generalization Kistdam vervangt / is 
onderdeel van de 
waterkering. 
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3.2.14 Kwelscherm 

Een ondoorlatend, in de regel verticale, constructie voor verlenging van de kwelweg (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieLijn  GM_Curve Geometrische 
representatie van het 
object als lijn. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Kwelscherm IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Kwelscherm  Waterkering  Aggregation  

3.2.15 FlexibeleWaterkering 

Constructie met een waterkerende functie die bij extreme waterstanden zorgt voor de 
kerende hoogte (voorstel project). 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Flexibele waterkering  IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Flexibele waterkering  Waterkering  Generalization Flexibele waterkering 
vervangt / is onderdeel 
van de waterkering. 

3.2.16 Referentiestelsel 

Realisatie van een referentiesysteem. 
 
Toelichting: 
Een referentiestelsel definieert een lokaal ruimtelijk referentiesysteem op basis van de 
referentielijn (representatie van de waterkering). Hiervoor wordt de referentie van een 
locatie uitgedrukt als afstand over de referentielijn ten opzichte van een nulpunt. 
Voorbeelden van referentiestelsels zijn dijkpalen, hectometrering en kilometrering. 
 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 naam 0..1 CharacterString Naam van het 
referentiestelsel. 

 typeReferentiestelsel  GenericName Nadere aanduiding van het 
type referentiestelsel. 
Domeintabel 
‘ReferentiestelselType’. 

 beginAfstand  Int Nulpunt van het 
referentiestelsel ten 
opzichte van het 
beginpunt van de 
referentielijn (in meters). 
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Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Referentiestelsel Waterkering Association  

 Referentiepunt Referentiestelsel Aggregation  

3.2.17 Referentiepunt 

Punt dat gebruikt wordt als referentie aanduiding (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometriePunt 0..1 GM_Point Geometrische 
representatie van het 
object als punt. 

 afstandTotNulpunt  Int Afstand (in meters) t.o.v. 
het beginpunt van het 
referentiestelsel van de 
waterkering. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Referentiepunt Referentiestelsel Aggregation  
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3.3 Grondconstructies (dijken en dammen) 
class Grondconstructie (dijk/dam)

IMWA_GeoObject

Waterkering

DijkDam

Bekledinglaag::FilterVlij laag

IMGeo::BegroeidTerreindeel IMGeo::

OnbegroeidTerreindeel

IMWA_GeoObject

Profiel

Bekledinglaag::Toplaag

IMWA_GeoObject

Bodemlaag

IMWA_GeoObject

Bekledinglaag

Bekledinglaag::Geotextiel

IMWA_GeoObject

Teenbestorting

IMWA_GeoObject

TeenconstructieOv ergangsconstructie

Bekledinglaag::Uitv ullaag

IMGeo::Waterdeel

IMGeo::

OndersteunendWaterdeel

IMWA_GeoObject

Oev erv erdediging

IMGeo::Wegdeel

IMGeo::

OndersteunendWegdeel

IMWA_GeoObject

IMGeo::

Weginrichtingselement

Met attribuut voor type 

kernopbouw (WTI, 

eenvoudige toets)

Ondergrond 

schematisatie 

('geotechnische eenheid' 

met bijbehorende 

bodemeigenschappen)

Bekledinglaag::

Basismateriaal

Bekledingsconstructie Kernopbouw
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IMWA: 2013

IMGeo

Legend

IMWA_GeoObject

Afwerkingslaag

+heeft 1..*

+onderdeelVan 0..*

+heeft 0..1

+onderdeelVan

+ligtOp 0..*

+heeft

0..1

+heeft 1..*

+onderdeelVan

+hoortBij

0..1

{dijk/dam/duin}

+heeft

0..*

+heeft 1..*

+onderdeelVan

+heeft

+onderdeelVan

+heeft

0..1

+ligtOp

+heeft

0..2

+sluitAanOp1..2

 

3.3.1 Teenbestorting 

Horizontaal gedeelte van een dijk, aan de buitenzijde gelegen, als overgang tussen de harde 
bekleding en de rest van het talud of de vooroever (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieVlak  GM_Surface Geometrische 
representatie van het 
object als vlak (2D / 
2.5D). 

 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van de 
bestorting. Domeintabel 
‘MateriaalBekleding’. 
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Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Teenbestorting IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Teenbestorting DijkDam Aggregation  

3.3.2 Bekledingsconstructie 

Constructie die tot doel heeft de dijkkern te beschermen tegen erosie door de 
waterbeweging, bestaande uit één of meerdere toplagen met daaronder (eventueel) uitvul-, 
filter- en kleilagen (voorstel project). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieVlak1  GM_Surface Geometrische 
representatie van het 
object als vlak (2D / 
2.5D). 

 typeBekleding  GenericName Nadere aanduiding van het 
type bekleding. 
Domeintabel 
‘BekledingType’ 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Bekledingsconstructie IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Bekledingsconstructie DijkDam Aggregation  

 Bekledinglaag Bekledings 
constructie 

Generalization  

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Teenconstructie 
Overgangsconstructie 

Bekledings 
constructie 

Association  

3.3.3 TeenconstructieOvergangsconstructie 

Overgangsconstructie: 
Constructie die tot doel heeft om twee verschillende bekledingsconstructies op elkaar aan 
te sluiten (Aquo). 

 

                                                 
1 Het betreft hier de geometrie van het bekledingsobject in zijn geheel (toplaag inclusief alle onderlagen) en 
niet de geometrie van de individuele lagen. Deze is (optioneel) opgenomen bij de ‘Bekledinglaag’. 
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Teenconstructie: 
Constructie aan de onderzijde van het talud als overgang naar het voorland of de 
teenbestorting (Aquo). 
 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieLijn  GM_Curve Geometrische 
representatie van het 
object als (2D/3D) lijn. 

 typeConstructie  GenericName Nadere aanduiding van het 
type teenconstructie / 
overgangsconstructie. 
Domeintabel 
‘Overgangsconstructie 
Type’. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Teenconstructie 
Overgangsconstructie 

Bekledings 
constructie 

Association Een bekleding grenst aan 
(maximaal) één 
teenconstructie en/of 
(maximaal) twee 
overgangsconstructies. 

3.3.4 Bekledinglaag 

Laag waaruit de bekledingsconstructie van een waterkering is opgebouwd (voorstel project). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 GeometrieVlak2 0..1 GM_Object Geometrische weergave 
van het object als vlak 
(2D/2.5) of volume-object 
(3D). 

 typeBekledinglaag  GenericName Een aanduiding voor het 
type bekledinglaag. 
Domeintabel 
‘BekledinglaagType’. 

 volgnummer  int Volgnummer ter indicatie 
van de laagvolgorde. 
Het volgnummer is 
oplopend vanaf de 
bovenzijde van de 
bekleding, beginnend bij 
1. 

 jaarVanAanleg 0..1 Date Het jaar van aanleg. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Bekledinglaag IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Bekledinglaag  Bekledings 
constructie 

Aggregation  

 Toplaag Bekledinglaag 
  

Generalization  

                                                 
2 Het betreft hier de (optionele) geometrie per bekledingsvlak die (eventueel) kunnen worden samengesteld tot 
de geometrie van de bekledingsconstructie. 
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Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Uitvullaag Bekledinglaag 
  

Generalization  

 FilterVlijlaag Bekledinglaag 
  

Generalization  

 Geotextiel Bekledinglaag 
  

Generalization  

 Basismateriaal Bekledinglaag 
  

Generalization  

3.3.5 Toplaag 

Buitenste verdedigingslaag van een bekledingsconstructie (voorstel project). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van de 
toplaag. Domeintabel: 
‘MateriaalBekleding’ 
(groep: ‘Toplaag’) 

 ingewassenJN 0..1 GenericName Indicatie of de toplaag is 
ingewassen of niet. Alleen 
relevant voor 
Steenzettingen. 
Domeintabel ‘J_of_N’. 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Toplaag Begroeid 
Terreindeel (IMGeo) 

Association  

 Toplaag Onbegroeid 
Terreindeel (IMGeo) 

Association  

 Toplaag  Bekleding 
Waterkering  

Aggregation  

3.3.6 Uitvullaag 

Dun laagje granulair materiaal, bedoeld om oneffenheden van het oppervlak van de laag 
eronder op te vullen, zodat een vlak oppervlak voor het plaatsen van de toplaagelementen 
wordt verkregen. 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van de 
uitvullaag. Domeintabel: 
‘MateriaalBekleding’ 
(groep: ‘Uitvullaag of 
Filter/Vlijlaag’) 
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Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Uitvullaag Bekledinglaag  Generalization  

3.3.7 FilterVlijlaag 

Filter: 
Een tussenlaag in de bekledingsconstructie die uitspoeling van fijnkorrelig materiaal uit de 
ondergrond door de bovenliggende laag van de bekleding voorkomt (voorstel project). 

Vlijlaag: 
Constructielaag met filterfunctie, bestaande uit één of meer lagen plat gelegde bakstenen 
die in verband zijn geplaatst. 

 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van de 
filter-/vlijlaag. 
Domeintabel: 
‘MateriaalBekleding’ 
(groep: ‘Uitvullaag of 
Filter/Vlijlaag’) 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 FilterVlijlaag Bekledinglaag Generalization  

3.3.8 Geotextiel 

Een vlak doorlatend weefsel of vlies, in contact met grond en/of andere materialen 
toegepast in geotechnische en civieltechnische constructies (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van het 
geotextiel. Domeintabel: 
‘MateriaalBekleding’ 
(groep: ‘Geotextiel’) 
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Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Geotextiel Bekledinglaag Generalization  

3.3.9 Basismateriaal 

Bovenste laag van het grondlichaam onder de bekledingsconstructie (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van het 
basismateriaal. 
Domeintabel: 
‘MateriaalBekleding’ 
(groep: ‘Basismateriaal’) 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Basismateriaal Bekledinglaag Generalization  

3.3.10 Afwerkingslaag 

Laag die dient als afwerking van de bekledingsconstructie (voorstel project). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 GeometrieVlak3 0..1 GM_Object Geometrische weergave 
van het object als vlak 
(2D/2.5) of volume-object 
(3D). 

 typeMateriaal  GenericName Materiaalsoort(en) van de 
afwerkingslaag. Zie 
domeintabel 
‘MateriaalBekleding’ 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Bekledingsconstructie Afwerkingslaag Association  

                                                 
3 Het betreft hier de (optionele) geometrie per bekledingsvlak die (eventueel) kunnen worden samengesteld tot 
de geometrie van de bekledingsconstructie. 
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3.3.11 Kernopbouw 

De opbouw van de kern van het dijklichaam (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 typeKernopbouw  GenericName Nadere aanduiding van de 
opbouw van het 
grondlichaam (volgens 
indeling WTI). 
Domeintabel 
‘KernopbouwType’ 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Kernopbouw DijkDam Aggregation  

 Bodemlaag Kernopbouw Aggregation  

3.3.12 Bodemlaag 

Een laag in de bodem of de ondergrond met volgens de modelleringsregels van het aan het 
gebied ten grondslag liggende bodem en ondergrondmodel gelijke bodemkundige en/of 
aardkundige kenmerken (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 GeometrieVlak  GM_Object Geometrische 
representatie van het 
object als vlak (2D/3D). 

 typeBodemlaag  GenericName Een aanduiding voor het 
type bodemlaag. 
Domeintabel 
‘BodemlaagType’. 

 volgnummer  int Volgnummer ter indicatie 
van de laagvolgorde. 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Bodemlaag IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Bodemlaag Laag (IMBRO) Association  

 Bodemlaag  Kernopbouw Aggregation  

 Bodemlaag GeotechnsichProfiel Association  
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3.4 Kunstwerken 
class Kunstwerken

Kunstwerkdeel::

Sluis

Kunstwerkdeel::

Stuw

Kunstwerkdeel::

Gemaal

Kunstwerkdeel::

Duiker

Kunstwerkdeel::

Coupure

Kunstwerkdeel::

Vispassage

IMWA_GeoObject

Functioneel gebied: 

infrastructuur 

waterstaatswerken

IMGeo::Functioneel gebied

Optioneel te gebruiken voor 

Kunstwerkcomplex (opgebouwd 

uit meerdere kunstwerdelen en 

andere (IMGeo) objecten  = 

begrenzing waterstaatswerk.

IMWA_GeoObject

Waterkering

IMWA_GeoObject

Afsluitmiddel

Pomp

IMWA_GeoObject

Kunstwerkdeel

IMGeo::Kunstwerkdeel IMGeo::Pand

IMGeo::BegroeidTerreindeel

IMGeo::OnbegroeidTerreindeel

IMGeo::Scheiding

IMGeo::Ov erigBouwwerk

Kunstwerkdeel::

Tunnel
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IMWA: 2013

IMGeo

Legend

+onderdeelVan

+samengesteldUit

0..*

+onderdeelVan

+samengesteldUit

1..*

0..*

0..1

+heeft 1..*

+onderdeelVan

0..1

+heeft

1..*

+onderdeelVan

0..1

{waterkerend}

+bestaatUit

1..*

+onderdeelVan

+samengesteldUit

0..*

+onderdeelVan

+samengesteldUit

0..*

+onderdeelVan

+samengesteldUit

0..*
+onderdeelVan

+samengestelsUit

0..*

+onderdeelVan

 

3.4.1 Kunstwerk (functioneel gebied: infrastructuur waterstaatswerken) 

Op basis van IMGeo kan een kunstwerk (optioneel) worden gedefinieerd als functioneel 
gebied. Voor een nadere beschrijving zie ‘zoneringen’ (paragraaf 3.6.3). 

3.4.2 Kunstwerkdeel 

Onderdeel van een civieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, 
spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen (IMGeo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrie2D  GM_Object Geometrische 
representatie van het 
object als punt-, lijn-, 
vlak- of multivlak. 

 <NEN 31610> 
typeKunstwerk* 

 GenericName Nadere aanduiding van het 
type kunstwerk. 
Domeintabel 
‘KunstwerType’ (groep 
‘Waterstaatkundig werk’). 

 <NEN3610> 
materiaalKunstwerk** 

 GenericName Constructiemateriaal van 
een kunstwerk.  
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Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 indicatieWaterkerend 0..1 GenericName Indicatie voor het 
onderscheid tussen 
waterkerende en niet-
waterkerende 
kunstwerken. Domeintabel 
‘J_of_N’. 

 naam 0..1 CharacterString Naam van het kunstwerk. 

 typeWaterkerende 
Constructie 

0..1 GenericName Typering van een 
constructie in relatie tot 
de waterkerende functie 
(volgens de leidraad 
waterkerende 
kunstwerken). 
Domeintabel 
‘WaterkerendeConstructie
Type’. 

 leggerStatus  GenericName Een aanduiding voor de 
status van het object voor 
opname in de legger. 
Domeintabel 
‘LeggerStatus’. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Kunstwerkdeel  IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Kunstwerkdeel  Functioneel gebied: 
infrastructuur 
waterstaatswerken  

Aggregation Kunstwerkdelen zijn 
onderdeel van Kunstwerk 
(functioneel gebied) 

 Kunstwerkdeel  IMGeo: 
Kunstwerkdeel  

Generalization  

 Kunstwerkdeel  Waterkering  Generalization  

 Coupure  Kunstwerkdeel  Generalization  

 Duiker  Kunstwerkdeel  Generalization  

 Gemaal  Kunstwerkdeel  Generalization  

 Sluis  Kunstwerkdeel  Generalization  

 Stuw  Kunstwerkdeel  Generalization  

 Vispassage  Kunstwerkdeel  Generalization  

 Tunnel Kunstwerkdeel Generalization  

* Het domein van dit attribuut in IMWA Waterveiligheid wijkt af van NEN3610. 
** Dit attribuut is niet overgenomen in IMWA Waterveiligheid (of is uitgewerkt in een andere (gerelateerde) 
klasse). 

3.4.3 Coupure 

Een onderbreking in een waterkering voor de doorvoer van een weg of spoorweg, die bij 
extreme waterstanden afsluitbaar is (Aquo). 
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Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Coupure  Kunstwerkdeel  Generalization  

 Afsluitmiddel Coupure Aggregation  

3.4.4 Duiker 

Een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen 
oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in 
tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Duiker  Kunstwerkdeel  Generalization  

 Afsluitmiddel Duiker Aggregation  

3.4.5 Gemaal 

Een gemaal dient in principe om water van een laag peil naar een hoog peil te brengen, 
waarvan de noodzaak kan liggen in wateroverschot aan de lage kant (afvoer) of in 
waterbehoefte in het gebied aan de hoge kant (aanvoer) (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Gemaal  Kunstwerkdeel  Generalization  

 Afsluitmiddel Gemaal Aggregation  
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3.4.6 Sluis 

Sluis (Aquo): 
Een kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan 
afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien. 

Stormvloedkering (Aquo): 
Keersluis die gesloten wordt bij zeer hoge buitenwaterstanden. 
 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 sluisType  GenericName Domeintabel 
‘KunstwerkType’ (groep 
‘Sluis’). 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Sluis  Kunstwerkdeel  Generalization  

 Afsluitmiddel Sluis Aggregation  

3.4.7 Stuw 

Vaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te 
verhogen c.q. te regelen (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 stuwType  GenericName Domeintabel 
‘KunstwerkType’ (groep 
‘Stuw’). 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Stuw  Kunstwerkdeel  Generalization  

 Afsluitmiddel Stuw Aggregation  

3.4.8 Tunnel 

Ondergrondse of onder water gelegen verbinding tussen twee punten, aan beide einden 
voorzien van een open bakconstructie. 
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Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Tunnel  IMGeo: Tunneldeel  Association  

 Tunnel Kunstwerkdeel  Generalization  

 Afsluitmiddel Tunnel Aggregation  

3.4.9 Vispassage 

Een kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 vispassageType  GenericName Domeintabel 
‘KunstwerkType’ (groep 
‘Vispassage’). 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Vispassage  Kunstwerkdeel  Generalization  

 Afsluitmiddel Vispassage Aggregation  

3.4.10 Afsluitmiddel 

Een beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen 
(Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometriePunt  GM_Point Geometrische weergave 
van het object als punt. 

 typeAfsluitmiddel  GenericName Nadere aanduiding van het 
type afsluitmiddel. 
Domeintabel 
‘AfsluitmiddelType’ 

 typeRegelbaarheid  GenericName Aanduiding van het type 
regelbaarheid. 
Domeintabel 
‘RegelbaarheidType’. 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Afsluitmiddel IMWA_GeoObject Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 
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Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Afsluitmiddel Coupure Aggregation  

 Afsluitmiddel Duiker Aggregation  

 Afsluitmiddel Gemaal Aggregation  

 Afsluitmiddel Sluis Aggregation  

 Afsluitmiddel Stuw Aggregation  

 Afsluitmiddel VIspassage Aggregation  

 Afsluitmiddel Tunnel Aggregation  

3.4.11 Pomp 

Werktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst (Aquo). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Pomp Gemaal Aggregation  
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3.5 Profielen 
class Profielen

«featureType»

Relief::ReliefFeature

+ integerBetween0and4

«featureType»

Relief::_ReliefComponent

+ integerBetween0and4

«featureType»

Relief::TINRelief

«featureType»

Relief::

MassPointRelief

«featureType»

Relief::

BreaklineRelief

«featureType»

Relief::RasterRelief

«featureType»

CityGML Core::_CityObject

+ relativeToTerrain [0..1]

+ relativeToWater [0..1]

«BGT, formeleLevensduur, attribuuttype»

+ objectBeginTijd [0..1]

+ objectEindTijd [0..1]

IMWA_GeoObject

«FeatureType»

Profiel

+ profielBepalingMethode

«Geometrie»

+ geometrieLijn2D

+ orientatieLijn [0..1]

+ geometriePunt [0..1]

«Legger»

+ leggerStatus

IMWA_GeoObject

«FeatureType»

Profielpunt

+ geometriePunt

+ volgnummer [0..1]

+ typeProfielKenmerk [0..1]

IMWA_GeoObject

Meetobject

«FeatureType»

GemetenProfielpunt

«FeatureType»

KenmerkendeProfiellijn

+ geometrieLijn3D

+ typeProfielKenmerk [0..1]

ProfielParameter

+ fysiekeEigenschap

IMWA Waterveiligheid

CityGML (IMGeo)

Legend

GeotechnischProfiel

+heeft 0..*

«abstraction»

+heeft 0..*

+isOnderdeelVan 1..*

+generalizesTo 0..*

+reliefComponent

1..*

«use»

+geschematiseerdAls

+gemetenAls

0..1

 

3.5.1 Profiel 

Doorsnede van een object in lengterichting, in dwarsrichting of langs een verticaal, waarbij 
kenmerken van het object langs de doorsnede worden vastgelegd (Aquo). 

 

 
 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieLijn  GM_Curve Geometrische 
representatie van het 
object als lijn. 

 geometriePunt [0..1] GM_Point  

 orientatie  GenericName Oriëntatie van het profiel 
ten opzichte van de 
referentielijn. 
Domeintabel 
‘Profielorientatie’. 

 leggerStatus  GenericName Een aanduiding voor de 
status van het object voor 
opname in de legger. 
Domeintabel 
‘LeggerStatus’. 
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 ProfielBepalingMethode  CharacterString Omschrijving van de wijze 
waarop het profiel is 
bepaald. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Profiel IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Waterkering Profiel Association (bi-
directional) 

 

 GemetenProfiel  Profiel  Generalization  

 GeparametriseerdProfiel Profiel  Generalization  

 KenmerkendeProfiellijn  Profiel  Generalization  

 GeotechnischProfiel  Profiel  Generalization  

 Waterkeringsectie Profiel  Association Representatief profiel 
voor de sectie. 

3.5.2 ProfielParameter 

Weergave van een profiel door middel van een aantal geometrische parameters (Aquo, term 
‘geparametriseerde weergave’). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Geparametriseerd Profiel Profiel Generalization  

3.5.3 Profielpunt 

Punt die onderdeel is van een profiel (voorstel project). 
 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 
1) 

Type Toelichting 

 geometriePunt  GM_Point Geometrische 
representatie van het 
object als punt. 

 volgnummer 0..1 int Volgnummer van het 
profielpunt in het profiel. 

 typeProfielKenmerk 0..1 GenericName Nadere aanduiding van het 
soort profielpunt. 
Domeintabel 
‘Profiellijn_soorten’. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 
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Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 
1) 

Type Toelichting 

 Profielpunt IMWA_GeoObject Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 GemetenProfiel Profielpunt Association (Bi-
directional) 

 

 Profielpunt Kenmerkende 
Profiellijn 

Association (Bi-
directional) 

 

3.5.4 GemetenProfielpunt 

Profielpunt dat middels een meting is bepaald (voorstel project). 

De klasse ‘GemetenProfielpunt’ heeft geen attributen in dit informatiemodel, maar ontleent 
zijn beschrijving aan de klasse ‘MeasurementObject’ (Meetobject) binnen het IM Metingen. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 GemetenProfielpunt  IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Profielpunt  GemetenProfielpunt  Assiciation Relatie tussen 
oorspronkelijke meting en 
het geschematiseerde 
(‘rechtgetrokken’) 
profielpunt. 

 GemetenProfielpunt  IMWA Metingen: 
Meetobject 

Generalization  

3.5.5 KenmerkendeProfiellijn 

Lijnvormige elementen waarmee bepaalde kniklijnen of referentielijnen van het dijklichaam 
worden vastgelegd (voorstel project). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieLijn3D  GM_Curve  

 typeProfielkenmerk  GenericName Nadere aanduiding van het 
type kenmerkende 
profiellijn. Domeintabel 
‘TypeProfielKenmerk’, 
groep ‘Reliëf’. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 KenmerkendeProfiellijn Profiel Generalization  

 Profielpunt Kenmerkende 
Profiellijn 

Association (Bi-
directional) 
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3.6 Zoneringen 
class Zoneringen

IMWA_GeoObject

Waterkering

+ categorie

+ typeWaterkering

+ statusLegger

«Geometrie»

+ geometrie

+ typeReferentieli jn [0..1]

Beschermingszone

IMWA_GeoObject

WaterstaatkundigeZonering

+ geometrieVlak2D

+ zoneringType [0..1]

+ waterbeheerder [0..1]

+ wetVerordening [0..*]

+ artikel [0..*]

+ verwijzingNaarTekst [0..*]

+ planstatusEnDatum [0..*]

IMWA_GeoObject

Functioneel gebied: kering
ProfielVanVrijeRuimte

Door 'WaterstaatkundigeZonering' te 

specialiseren kunnen aan iedere zone i.r.t. de 

waterkering de bijbehorende (keur)bepalingen 

worden opgenomen (keurregime per zone).

Functioneel gebied

IMWA_GeoObject

Functioneel gebied: infrastructuur 

waterstaatswerken

BegroeidTerreindeelOnbegroeidTerreindeel Wegdeel Waterdeel

OndersteunendWaterdeelScheiding

Kunstwerkdeel

OndersteunendWegdeelPand Ov erigBouwwerk

Waterstaatswerk

IMWA Waterveiligheid - Fysieke infrastructuur

IMWA:2013

IMGeo

Legend

+sluitAanOp 0..*

+onderdeelVan

0..*

+onderdeelVan

+samengesteldUit

1..*

1..*

+heeft

1..*

0..*

0..*

+samengesteldUit

0..*
0..*

0..* 0..*

+grenstAan

1..*

*

 

3.6.1 WaterstaatkundigeZonering 

Niet tastbaar begrensd gebied gelegen op/rond een waterstaatswerk met een juridische 
status die voortvloeit uit een wet/verordening (Aquo). 

Deze klasse is overgenomen uit het huidige IMWA: 2013. 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 geometrieVlak2D  GM_Surface Representatie van het 
object als 2 dimensionaal 
vlak 

 zoneringType*  GenericName Aanduiding van het 
soort/type 
waterstaatkundige 
zonering. 

Domeintabel 
‘Waterstaatkundige 
zonering’. 

 waterbeheerder 0..1 GenericName Verwijzing naar 
waterschap via landelijke 
waterschapscodering. 
Domeintabel 
‘Waterbeheerder’.  
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Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 wetVerordening 0..1 TypeWetVerordeningtype Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 

- indicatie soort 
wet/verordening 

- naam/titulatuur 
waaronder de 
wet/verordening bekend 
is 

 artikel 0..1 Artikel Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 

- artikelnummer 

- lid 

 verwijzingNaarTekst 0..1 CharacterString Verwijzing naar de tekst 
uit een wet/verordening 
die van toepassing is op 
het IMWA_GeoObject via 
een (hyper)link 

 planstatusEnDatum 0..* DatatypePlanstatusEnDatum Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 

- statusaanduiding 

- datum (waarop de status 
is ingegaan 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Waterstaatkundige 
Zonering 

 IMWA_GeoObject.    Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Waterkering Waterstaatkundige 
Zonering 

Association  

 Waterstaatswerk Waterstaatkundige 
Zonering 

Generalization  

 Beschermingszone Waterstaatkundige 
Zonering 

Generalization  

 ProfielVanVrijeRuimte Waterstaatkundige 
Zonering 

Generalization  

* Het domein van dit attribuut in IMWA Waterveiligheid wijkt af van IMWA: 2013. 

3.6.2 Functioneel gebied: kering (waterkering) 

Functioneel gebied (IMGeo): 

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt. 

Deze klasse ontleent zijn attributen aan het Functioneel gebied (IMGeo). 

 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Functioneel gebied: 
kering  

IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 

http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/functioneelgebied
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Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Functioneel gebied: 
kering  

IMGeo: Functioneel 
gebied  

Generalization  

 Functioneel gebied: 
kering  

IMGeo: Begroeid 
Terreindeel 

Associaion  

 Functioneel gebied: 
kering  

IMGeo: Onbegroeid 
Terreindeel 

Associaion  

 Functioneel gebied: 
kering  

IMGeo: Kunstwerkdeel Associaion  

 Functioneel gebied: 
kering  

IMGeo: Wegdeel Associaion  

 Functioneel gebied: 
kering  

IMGeo: Ondersteunend 
Wegdeel 

Associaion  

 Functioneel gebied: 
kering  

IMGeo: Waterdeel Associaion  

 Functioneel gebied: 
kering  

IMGeo: Ondersteunend 
Waterdeel 

Associaion  

 Functioneel gebied: 
kering  

IMGeo: Pand Associaion  

 Functioneel gebied: 
kering  

IMGeo: Overig 
Bouwwerk 

Associaion  

3.6.3 Functioneel gebied: infrastructuur waterstaatswerken (kunstwerk) 

Functioneel gebied (IMGeo): 

Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt. 

Deze klasse ontleent zijn attributen aan het Functioneel gebied (IMGeo). 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Functioneel gebied: 
infrastructuur 
waterstaatswerken  

IMWA_GeoObject  Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Functioneel gebied: 
infrastructuur 
waterstaatswerken  

IMGeo: Functioneel 
gebied  

Generalization  

 Functioneel gebied: 
infrastructuur 
waterstaatswerken  

IMGeo: Kunstwerkdeel Associaion  

 Functioneel gebied: 
infrastructuur 
waterstaatswerken  

IMGeo: Begroeid 
Terreindeel 

Associaion  

 Functioneel gebied: 
infrastructuur 
waterstaatswerken  

IMGeo: Onbegroeid 
Terreindeel 

Associaion  

 Functioneel gebied: 
infrastructuur 
waterstaatswerken  

IMGeo:Schediing Associaion  

 Functioneel gebied: 
infrastructuur 
waterstaatswerken  

IMGeo: Pand Associaion  

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Functioneel gebied: 
infrastructuur 
waterstaatswerken  

IMGeo: Overig 
Bouwwerk 

Associaion  

http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/functioneelgebied
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3.6.4 Waterstaatswerk 

Oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk (Aquo). 

De klasse ‘Waterstaatswerk’ heeft (vooralsnog) geen attributen. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Beschermingszone IMWA_GeoObject Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 Beschermingszone Waterstaatkundige 
Zonering 

Generalization Relatie met IMWA klasse 
(bevat o.a. geometrie als 
2D vlak) 

3.6.5 Beschermingszone 

Aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk 
voorschriften en beperkingen kunnen gelden (Aquo). 

De klasse ‘Beschermingszone’ heeft (vooralsnog) geen attributen. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Beschermingszone Waterstaatkundige 
Zonering 

Generalization Relatie met IMWA klasse 
(bevat o.a. geometrie als 
2D vlak) 

 Beschermingszone Waterstaatswerk Dependency 
(geo-relatie) 

 

 Beschermingszone Beschermingszone Dependency 
(geo-relatie) 

Aansluiting van 
beschermingszone A en B. 

3.6.6 ProfielVanVrijeRuimte 

Vrij te houden ruimte voor het blijvend kunnen realiseren van de waterkerende functie van 
een kering, ook in de toekomst (Aquo). 

De klasse ‘ProfielVanVrijeRuimte’ heeft (vooralsnog) geen attributen. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 ProfielVanVrijeRuimte IMWA_GeoObject Generalization Relatie met 
‘IMWA_GeoObject’ (NEN 
3610) 

 ProfielVanVrijeRuimte Waterstaatkundige 
Zonering 

Generalization Relatie met IMWA klasse 
(bevat o.a. geometrie als 
2D vlak) 
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3.7 Overige objecten 

De ‘overige’ objecten die relevant zijn voor de waterveiligheid zijn als ‘losse’ 
IMWA_GeoObjecten in het informatiemodel opgenomen en kunnen een ruimtelijke relatie 
(geo-relatie) met andere genoemde IMWA_GeoObjecten in het model (‘ligt in/op/nabij’). 

3.7.1 Waterdeel 

Kleinste functioneel stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties 
dat er binnen een water wordt onderscheiden (Aquo). 

Deze klasse is overgenomen uit het huidige IMWA: 2013. 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 typeInfrastructuur 
Waterdeel 

 [0..1] TypeInfrastructuur Soort infrastructureel 
element: verbinding, 
kruising, vlakte. 

 typeWater  [0..0] TypeWater  

 typeWaterKwantitatief  [0..1] TypeWatertypeKwantitatief Een aanduiding voor de 
waterkwantitatieve 
typevariant van het 
oppervlaktewater 

 typeWaterKwalitatief  [0..1] TypeWatertypeKwalitatief Een aanduiding voor de 
waterkwalitatieve 
typevariant van het 
oppervlaktewater 

 wetVerordening  [0..*] TypeWetVerordeningtype Wetten en Verordeningen 
die van toepassing zijn op 
het IMWA_GeoObject. 

 omvangWaarde  [0..*] OmvangWaaardeWater Een samengesteld 
attribuut bestaande uit de 
attributen: 

- waardetype: Aanduiding 
van een parameter waar 
een waarde voor 
opgenomen wordt. 

- waarde: Een waarde die 
bij een waardetype hoort. 

In het domein zijn alleen 
waarde specifiek voor 
deze klasse opgenomen. 

 geometrieLijn  [0..1] GM_Curve Geometrische 
representatie van het 
object als lijnvormig 
element 

 geometrieVlak2D  [0..1] GM_Surface Representatie van het 
object als 2 dimensionaal 
vlak 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Waterdeel  IMWA_GeoObject.    Generalization  
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3.7.2 WaterbeheerGebied 

Niet tastbaar begrensd gebied of punt dat als eenheid geldt binnen het waterbeheer (Aquo). 

 
Attributen 

Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 cBSAfwateringsgebied  [0..1] Integer CBS code van het 
afwateringsgebied. 

 geometrieVlak2D  [0..1] GM_Surface Representatie van het 
object als 2 dimensionaal 
vlak 

 omvangWaarde  [0..*] OmvangWaardeWaterbehee
rgebied 

Een samengesteld attribuut 
bestaande uit de attributen: 

 - waardetype: Aanduiding 
van een parameter waar 
een waarde voor 
opgenomen wordt. 

 - waarde: Een waarde die 
bij een waardetype hoort. 

In 
OmvangWaardeWaterbeheer
Gebied is het domein 
opgenomen. 

 

 typeInrichting  [0..1] TypeInrichtingtype Aanduiding van het 
functionele aspect van 
inrichten. 

 typeWaterbeheerGebied  [0..*] TypeWaterbeheergebiedtyp
e 

Nadere specificatie van het 
type waterbeheergebied. 

 waterbeheerder  [0..1] TypeWaterbeheerder Verwijzing naar waterschap 
via landelijke 
waterschapscodering 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

  Waterbeheergebied IMWA_GeoObject Generalization  

3.7.3 Leiding (kabels en leidingen) 

Buizen of kabels bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data (Informatiemodel 
Kabels en Leidingen). 

Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar het ‘Informatiemodel Kabels en 
Leidingen’ (IMKL). 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Afsluiter IMKL: Leiding Aggregation  

3.7.4 Pand (gebouw) 

Een Pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief 
zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en 
afsluitbaar is (IMGeo). 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-4615
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Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar de beschrijving van ‘Pand’ in het 
‘Informatiemodel Geografie’ (IMGeo). 

3.7.5 Vegetatieobject 

Solitair vegetatieobject of lijn- of vlakvormige groep gelijksoortige vegetatieobjecten met 
een beperkte omvang (IMGeo). 

Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar de beschrijving van ‘Vegetatieobject’ in 
het ‘Informatiemodel Geografie’ (IMGeo). 

3.7.6 OverigBouwwerk 

Met de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand 
of kunstwerk (IMGeo). 

Voor een nadere beschrijving wordt verwezen naar de beschrijving van ‘OverigBouwwerk’ in 
het ‘Informatiemodel Geografie’ (IMGeo). 

http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/pand
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/vegetatieobject
http://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/overigbouwwerk
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4. IMWA Waterveiligheid - Normering waterkeringen 

4.1 Veiligheidsnormering 
class Normeren

Zie UM Aquo - normen

NormNormpakket

Veiligheidsnorm

Set van normen die een logisch geheel 

vormen (en horen bij een wettelijk 

kader). Bv. 'Veiligheidsnormen primaire 

waterkeringen' of 'Veiligheidsnormen 

regionale waterkeringen'

IMWA_GeoObject

«FeatureType»

Waterkeringstelsel

«FeatureType»

Dijkring

«FeatureType»

Dijktraject

Voor primaire keringen:

- A waterkeringen vormen een waterkeringsstelsel 

van het type dijkring (met bijbehorende 

veiligheidsnorm)

- B en C waterkeringen vormen een (lijnvormig) 

waterkeringsstelsel (met bijbehorende norm)

Object voor nieuwe 

normering (formeel 

m.i.v. 2017)
IMWA Waterveiligheid - Fysieke infrastructuur

UM Aquo - normen

Legend

+kent

0..1

+vanToepassingOp

1..*

+bevat

0..*

+onderdeelVan

1..*

+sluit aan op 0..*

 

4.1.1 Norm 

Algemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet 
mede in kwantitatieve termen uitgedrukt. 

Deze klasse is overgenomen uit het huidige UM Aquo -normen. 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 metadata 0..1 ObjectMetadata Metadata i.r.t. de norm. 

 naam 0..1 ScopedName Naam van de norm. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Veiligheidsnorm UM Aquo - normen: 
Norm 

Generalization  

4.1.2 Normpakket 

Serie samenhangende normen. 

Deze klasse is overgenomen uit het huidige UM Aquo -normen. 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 metadata 0..1 ObjectMetadata Metadata i.r.t. het 
normpakket. 

 normgroep 0..1 GenericName Nadere aanduiding van het 
type normgroep. 
Domeintabel 
‘TypeNormgroep’. 
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Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 normkader 0..1 GenericName Nadere aanduiding van het 
type normkader. 
Domeintabel 
‘TypeNormkader’. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Veiligheidsnorm UM Aquo - normen: 
Norm 

Generalization  

4.1.3 Veiligheidsnorm 

Gemiddelde overschrijdingskans per jaar van de hoogste hoogwaterstand waarop de tot 
directe kering van het buitenwater bestemde primaire waterkering moet zijn berekend, 
mede gelet op de overige het waterkerend vermogen bepalende factoren (Waterwet). 

Eis waaraan een waterkering moet voldoen gelet op voor het waterkerend vermogen 
bepalende factoren (voorstel project). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 kwaliteitsElementOf 
Paramater 

 typeNormClassificatie 
Waterveiligheid 

Nadere aanduiding van 
een kwaliteitselement/ 
parameter. Voor 
waterveiligheid (huidige 
normering): gemiddelde 
overschrijdingskans per 
jaar. 

 veiligheidsnormWaarde  int Veiligheidsnorm als geheel 
getal (1:x). 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Veiligheidsnorm IMWA Normen: 
Norm 

Generalization  
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5. IMWA Waterveiligheid - Toetsen en versterken waterkeringen 

5.1 Toetsen primaire waterkeringen (WTI) 
class Toetsen (WTI / DAM)

Zie IMWA

Zie diagram 'Profielen'Zie diagram 'Grondlichaam'

Zie IM Metingen (preAquo)

Zie UM Aquo - normen (preAquo)

Waterkeringstelsel

Waterkering

Norm

Duin

DijkDam

Meetobject

Waterkeringsectie

Profiel

ToetsspoorSectie ToetsresultaatSectie

Veiligheidsoordeel
Niet nader uitgewerkt 

i.v.m. wijzigingen n.a.v. 

nieuwe normering.

WaterbeheerGebied

Waterdeel

Fysieke infrastructuur WV ('assets')

Toetsen (WTI)

Informatiemodel Water (IMWA)

UM Aquo - normen

IM Metingen

Informatiemodel Basisregistratie Ondergrond (IMBRO)

Basimodel geo-informatie (NEN3610)

Legend

IMWA_GeoObjectAansluitconstructie

SamplingFeature

Waarneming
- Hydraulische randvoorwaarden

- WTI parameters

Ondergrondsectie

BodemEnOndergrondModel

BodemEnOndergrondObject Laag

+bestaatUit 1..*

+onderdeelVan 0..2

Geo-relatie

Geo-relatie

+sluitAanOp 0..*

+bestaatUit 1..*

+onderdeelVan

+heeft 1..*

+beschrijft

+gemodelleerdVolgens

*

+heeftMaatgevend

+maatgevendVoor

+FeatureOfInterest

+kent 0..1
+vanToepassingOp 1..*

0..1

1..*

+hoortBij
0..1

{dijk/dam/duin}

+heeft

0..*

0..*

 

5.1.1 Hydraulische randvoorwaarden 

Hydraulische randvoorwaarde voor het toetsen van de waterkering (voorstel project). 

Hydraulische randvoorwaarden kunnen worden beschouwd als metingen/waarnemingen en 
kunnen op basis van IMWA Metingen worden uitgewisseld in relatie tot een ‘meetobject’. 
Het meetobject representeert de uitvoerlocatie van de hydraulische randvoorwaarden en 
kunnen via de relatie met ‘IMWA_GeoObject’ worden gerelateerd aan een 
‘Waterkeringsectie’. 

5.1.2 ToetsspoorSectie 

Een deel van de waterkering waarvoor geldt dat de randvoorwaarden en kenmerken voor de 
toetsing bij benadering constant zijn (Aquo, term ‘Toetsvak’). 
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Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 technischOordeel  GenericName Samengesteld attribuut 
voor het vastleggen van 
het toetsresultaat 
bestaande uit: 
- toetsspoor/ 
faalmechanisme 
- toetsoordeel 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 ToetsspoorSectie Waterkering sectie Generalization  

 ToetsspoorSectie Toetsresultaat 
Sectie 

Realization ToetsresultaatSecties 
worden gegenereerd uit 
ToetsspoorSecties. 

5.1.3 ToetsresultaatSectie 

Een deel van de waterkering waarvoor over het totaal van de beoordelingssporen een 
toetsresultaat is berekend (voorstel project). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 technischOordeel 1..* GenericName Samengesteld attribuut 
voor het vastleggen van 
het toetsresultaat 
bestaande uit: 
- toetsspoor/ 
faalmechanisme 
- toetsoordeel 

 veiligheidsoordeel  GenericName Eindscore van de 
toetsresultaten over de 
gecombineerde 
toetssporen/faalmechanis
men. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 ToetsspoorSectie Waterkering sectie Generalization  

 ToetsspoorSectie Toetsresultaat 
Sectie 

Realization ToetsresultaatSecties 
worden gegenereerd uit 
ToetsspoorSecties. 

5.1.4 Veiligheidsoordeel 

Beoordeling van de sterkte van (onderdelen van) de waterkering (voorstel project). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 veiligheidsoordeel  Enumeration Resultaat van de 
veiligheidstoetsing. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Toetsresultaat Sectie Veiligheids oordeel Association  
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5.2 Prioriteren en programmeren (HWBP) 
class Prioriteren en programmeren (HWBP)

HWBPProject

IMWA_GeoObject

Waterkering

Dijkring

IMWA_GeoObject

Waterkeringsectie

ToetsspoorSectie ToetsresultaatSectie

Toetssectie per 

toetsspoor

Gecombineerde 

toetssecties met TO per 

toetsspoor en TO 

eindscore Veiligheidsoordeel

IMWA_GeoObject

Waterkeringstelsel

HWBPProjectSectie

UrgentieKostenraming

"Deze onderdelen behoeven nog nadere 

uitwerking (gedetailleerde informatieanalyse)

IMWA_GeoObject

Kunstwerkdeel

Kunstwerkdeel

HWBPProjectfase

1..*

+bestaatUit

1..*+onderdeelVan

+bestaatUit 1..*

+onderdeelVan 0..2

{waterkerend}

0..*

0..*

+sluit aan op 0..*

1..*

 

5.2.1 HWBPProjectsectie 

Een waterkeringsectie die in aanmerking komt voor opname in een programma voor 
versterking (voorstel project). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 indicatieVersterken 
Buitendijks 

 GenericName Indicatie of het dijkvak 
buitendijks versterkt mag 
worden (ja of nee). 
Domeintabel ‘J_of_N’. 

 fysiekeEigenschap 0..* FysiekeEigenschap Samengesteld attribuut 
bestaande uit: 
- combinatie van groot-
heid, parameter/typering 
en hoedanigheid; 
- Numerieke waarde. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Project  HWBPProject Sectie  Association  

 Toetsresultaatsectie  HWBPProject Sectie  Realization Secties die niet voldoen 
aan de norm worden 
(onder voorwaarden) 
geheel/gedeeltelijk 
opgenomen in een 
versterkingsproject. 

 HWBPProjectSectie  Waterkering sectie  Generalization  

 Kostenraming HWBPProjectSectie Association  

 Urgentie HWBPProjectSectie Association  
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5.2.2 HWBPProject 

Set samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel (Aquo, term ‘project’). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 naam 
 

 CharacterString Naam van het project. 

 projectCode  CharacterString Unieke identificerende 
code voor het project. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 HWBPProjectSectie HWBPProject Association  

 Kunstwerkdeel HWBPProject Association  

 HWBPProjectfase HWBPProject Association  

5.2.3 HWBPProjectfase 

Set samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel (Aquo, term ‘project’). 

Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 typeFasering 
 

 CharacterString Nadere aanduiding van het 
type fase (bv. 
verkenningsfase). 
Domeintabel 
‘Projectfase’. 

 beginDatum  Date Begindatum van de 
projectfase. 

 eindDatum  Date Einddatum van de 
projectfase. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 HWBPProjectfase HWBPProject Association  

5.2.4 Kostenraming 

Kostenraming voor te versterken keringsecties en/of kunstwerken (voorstel project). 

Deze klasse moet nog nader worden uitgewerkt op basis van een (gedetailleerde) analyse 
van het onderdeel ‘kosten’ van het prioriteer- en programmeerproces (HWBP). 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Kostenraming HWBPProjectSectie Association  

5.2.5 Urgentie 

Urgentiescore voor te versterken keringsecties en/of kunstwerken (voorstel project). 

Deze klasse moet nog nader worden uitgewerkt op basis van een (gedetailleerde) analyse 
van het onderdeel ‘kosten’ van het prioriteer- en programmeerproces (HWBP). 
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Attributen Attribuutnaam Cardin. 

(leeg = 1) 

Type Toelichting 

 faalkansScore 0..* GenericName Score per faalkans (laag / 
middel / hoog) 

 gevolgenScore  GenericName Gevolgen op basis van 
VNK2 en/of WV21 (laag / 
middel / hoog) 

 urgentieScore  GenericName Urgentiescore per te 
versterken keringsectie. 

Relaties Van Naar Type Toelichting 

 Urgentie HWBPProjectSectie Association  

  



Rapport: Informatiemodel Waterveiligheid 
Datum: 1-11-2015 
Versie: 1.1 
 

Bijlage 1 Toelichting op modelbeschrijving pagina 59 van 68 

Bijlage 1 Toelichting op modelbeschrijving 

In dit hoofdstuk worden de begrippen toegelicht die gebruikt worden voor de beschrijving van de 
structuur van het model. De definities van elementen van het model worden gegeven in 
hoofdstuk 4. 

1. Termen en definities 

Term / definitie (engels) Toelichting 

applicatieschema 
(application schema) 

Informatiemodel dat wordt beschreven en toegepast. 

OPMERKING Het IMWA is met UML beschreven in een 
applicatieschema. 

attribuut (feature attribute) Kenmerk van een object 

attribuutwaarde (value) Waarde die een attribuut aanneemt 

geo-informatie 

(geo-information, geographic 
information) 

Gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op 
het aardoppervlak. 

OPMERKING Geo-informatie is synoniem aan geografische 
informatie. 

domein (domain) Kennisgebied of activiteit gekarakteriseerd door een verzameling van 
concepten, begrippen en/of waarden 

geo-object (feature type of feature 
class) 

Abstractie van een fenomeen in de werkelijkheid dat direct of indirect 
geassocieerd is met een locatie relatief ten opzichte van het 
aardoppervlak 

georeferentie (georeference) Locatie van een ruimtelijk object vastgelegd in een ruimtelijk 
referentiesysteem 

informatiemodel (conceptual 
model / conceptual schema) 

Formele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een 
bepaald domein 

interoperabiliteit (interoperability) Mogelijkheid van verschillende autonome, heterogene eenheden, 
systemen of partijen om met elkaar te communiceren en interacteren. 

metadata (metadata) Gegevens over gegevens. 

model (model) Abstractie van de werkelijkheid. 

presentatie (portrayal) Visualisatie van geografische informatie voor mensen. 

representatie (representation) Inhoudelijk vastleggen van de werkelijkheid. 

OPMERKING: Het informatiemodel is een representatie van de 
werkelijkheid. 

ruimtelijk referentie-systeem 
(spatial reference system) 

Model (systeem) voor identificatie van een positie (locatie) gerelateerd 
aan het aardoppervlak.  

OPMERKING Identificatie van een positie kan door coördinaten 
(directe locatie) en door geografische identificatoren 
(indirecte locatie). 

werkelijkheid (universe of 

discourse) 
beeld van de echte of hypothetische wereld die alles van belang 
omvat 
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2. Afkortingen 

ISO  International Organization for Standardization 

OCL  Object Constraint Language 

OGC  Open Geospatial Consortium 

OMG  Object Management Group 

O&M   Observations and Measurements 

GFM  General Feature Model 

GIS  Geografisch Informatie Systeem 

GML  Geography Markup Language 

RfC  Request for Change - wijzigingsvoorstel 

UML  Unified Modelling Language 

URI  Uniform Resource Identifier (uit XML) 

URL  Uniform Resource Locator 

URN  Uniform Resource Name 

UTC   Coordinated Universal Time 

XML  Extensible Markup Language 

W3C  World Wide Web Consortium 

JSON  Javascript Object Notation 
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3. UML klassediagram 

Voor het beschrijven van het model wordt gebruik gemaakt van de grafische modelleertaal 
UML (Unified Modelling Language). UML vindt zijn oorsprong in de objectoriëntatie en is door 
de Object Management Groep (OMG) ontwikkeld als een standaard voor het beschrijven van 
objectgeoriënteerde modellen. Het UML klassediagram is één van de mogelijkheden die UML 
biedt. Dit onderdeel wordt in dit document gebruikt voor het beschrijven van het IMWA - 
kaderricthlijn water. Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de belangrijkste 
begrippen en notaties die gebruikt worden in een UML klassediagram. 

Begrip (Engels) UML-notatie 

Klasse (Class) = verzameling 

objecten met overeenkomstige 
eigenschappen (‘kenmerken, 
associaties en gedrag’). 

 

Abstracte klasse (abstract class) = 
klasse zonder objecten. 

Concrete klasse = klasse met 

objecten. 

Naam v an de  klasse 

+attributen

+operaties()

 
Rechthoek met drie compartimenten: 

- Naam van de klasse 

- Attributen ( kenmerken) 

- Operaties ( gedrag) 

Instantie (instance) = een object uit 

een klasse 
 

Associatie (association) = relatie 

tussen twee klassen 
Een relatie tussen twee of meer klassen. Om weer te geven 
hoeveel objecten met elkaar gekoppeld zijn gebruiken we de 
multipliciteit. 

Klasse  A

Klasse  B

0..*

1

 

Eén object (instantie) van klasse A heeft een relatie met nul of 
meer objecten (instanties) van klasse B 

Multipliciteit (multiplicity) = het aantal 
betrokken objecten in een associatie 

Opname van een expliciet aantal (1, 2 enz) 

Of een reeks: 

0.. = nul of meer 

1..  = één of meer 

2..5 = twee tot vijf 

Specialisatie (specialization) = het 

verfijnen van een klasse (de zgn. 
superklasse) in onder- of subklassen 

Superklasse

Subklasse 2 Subklasse 3Subklasse 1
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Overerving (inheritance) = iedere 

subklasse erft alle eigenschappen 
(kenmerken, associaties en gedrag) 
van zijn superklasse 

 

Aggregatie (aggregation) = een 

associatie tussen een samengestelde 
klasse en een component klasse 
(maakt deel uit van). Objecten van de 
deelklasse kunnen worden 
toegevoegd of verwijderd zonder dat 
de geheelklasse ophoudt te bestaan. 

deelklasse

geheelklasse

1

-Bevat 0..*

 

Compositie (composition) = een 

associatie die aangeeft dat een of 
meer klassen (componenten) 

onderdeel zijn van een andere klasse 
(compositieklasse), met als restrictie 
dat een component niet zelfstandig 
verder leeft als de compositieklasse 
verdwijnt 

Compositieklasse

Component 2 Component 3Component 1

 

Enumeratie (enumeration) = Een 

klasse die een lijst van waardes 
weergeeft. Deze kan gebruikt worden 
op plaatsen waar voor een bepaalde 
waarde uit een beperkt aantal vooraf 
bekende mogelijkheiden gekozen 
moet worden. Een enumeratie is een 
klasse met als stereotype 
‘<<Enumeration>>’. 

 

<<enumeration>>

typeSpoorbaan

metro

tram

trein

 

CodeList= Wanneer vooraf niet 

bekend is welke waardes een 
bepaald attribuut kan krijgen, maar 
als er wel een lijst waarschijnlijke 
waardes is, wordt in plaats van een 
Enumeratie een CodeList gebruikt. 
Een CodeList is een klasse met als 
stereotype ‘<<CodeList>>’. 
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3.1 Klasse beschrijvingen 

De volgende formaten worden gebruikt voor de beschrijving van de klassen van IMWA. Een 
figuur waarmee een bepaalde IMWA klasse in het UML-schema gevisualiseerd wordt ziet er 
als volgt uit:. 

Naam v an de Klasse 

+attribuutnaam : <attribuutdomein> [multipliciteit]

 

In de figuur staan de volgende onderdelen: 

De naam van de klasse; 
Bij een abstracte klasse wordt de naam van de klasse cursief weergegeven. 

‘attribuutnaam’: de attributen die gedefinieerd zijn voor deze klasse; 

<attribuutdomein>: een referentie naar de verzameling van toegestane attribuutwaarden, het 
domein. 
Om duidelijk onderscheid te maken tussen een attribuutnaam en een attribuutdomein is 
het attribuutdomein indien nodig voorzien van het prefix “Type”. 

[multipliciteit]: de cardinaliteit van het attribuut weergegeven in het aantal keren (multipliciteit) 
dat een attribuut kan of moet voorkomen.  

Een cardinaliteit van [0] houdt in dat het attribuut niet gebruikt wordt in dit specifieke model, ook als 
het wel in de bovenliggende klasse (generalisatie) is gedefinieerd (C). 

Een cardinaliteit van [0..1] houdt in dat het attribuut optioneel is (O). 

Een cardinaliteit van [1] houdt in dat het attribuut verplicht is (V) 

Een cardinaliteit van [0..n] of [1..n] is ook mogelijk, er worden dan meerdere instanties van een 
attribuut bij eenzelfde klasse toegestaan. 

Bij elke klasse is een tabel opgenomen waarin de definitie en andere klasse informatie wordt 
gegeven. De tabel heeft de volgende indeling: 

Klasse Klassenaam 

Definitie Definitie van de klasse. 

Herkomst definitie  De herkomst, bron, van de definitie. 

Gebruik/voorbeelden Toelichting bij het gebruik van deze klasse. 

Attributen De attributen die gedefinieerd zijn voor deze klasse: 

 Attribuutnaam* Toelichting V/C/O 

 De naam van het 
attribuut 

Een toelichting op het 
doel en gebruik van het 
attribuut. 

Is het attribuut 
Verplicht, 
Conditioneel of 
Optioneel ? 

Relaties Met welke klassen heeft deze klasse associaties of van welke klasse is 
deze klasse een generalisatie / specialisatie. 

* De asterisk geeft aan dat het attribuut overgeërfd is van een hogere klasse en een specifieke 
uitwerking heeft voor deze klasse. 



Rapport: Informatiemodel Waterveiligheid 
Datum: 1-10-2015 
Versie: 1.1 
 

pagina 64 van 68 Attribuut beschrijvingen 

4. Attribuut beschrijvingen 

Eigenschappen van objecten worden beschreven in attributen. De attributen van een object 
kunnen in de volgende groepen worden onderscheiden: identificerende, geometrische en 
topologische, temporele, beschrijvende, en metadata. Voor iedere groep zijn datatypen 
beschikbaar. Voor de waarden van de attributen zijn verschillende datatypen te 
onderscheiden. In de volgende paragrafen worden deze datatypen per groep behandeld. 

De volgende indeling geeft de gebruikte datatypen weer. 

Groep / Datatype Omschrijving 

Identificerende kenmerken  

Standaard String, Integer, etc. 

Geometrie en topologie  

GM_Point Punt object 

GM_Curve Lijn object 

GM_Suface Vlak object (2D) 

GM_Solid Volume object (3D) 

GM_Object Willekeurige geometrisch object 

TP_Node Topologische node 

TP_Face Topologisch vlak 

TP_Edge Topologische grens 

TP_Solid Topologisch volume 

Temporele attributen  

Date Datum object 

Time Tijdstip 

DateTime  Datum plus Tijd 

Beschrijvende attributen  

Standaard String, Integer, etc. 

ScopedName  

GenericName Verwijzing naar een domeinlijst 

nieuw Datatype  Een samengesteld attribuut. Een klasse aangegeven als 
<<DataType>>, waarin een combinatie van meerdere attributen 
aangegeven wordt. Deze attributen hebben weer hun eigen 
specifieke datatype. 

Union Een klasse aangegeven als <<Union>> is een datatype met een 
‘of-relatie’ tussen de aangegeven attributen. 

4.1 Identificerende kenmerken 

Identificerende kenmerken zijn kenmerken die een object uniek identificeren. Vanuit het 
Basismodel Geo-informatie wordt bij het geo-object het attribuut identificatie hiervoor gebruik.  
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4.2 Geometrie en Topologie 

Ieder geo-object moet direct of indirect een geometrie hebben. Dit kan door vanuit dit object te 
verwijzen naar een geometrie die ergens anders is opgeslagen, of een geometrisch of 
topologisch attribuut opnemen. In ISO 19107 is een uitgebreide selectie van datatypen 
aanwezig die moet worden gebruikt als ruimtelijk type.  

Vanzelfsprekend zijn de geometrische attributen zeer belangrijk in het Basismodel Geo-
informatie. Het hierboven genoemde lijstje is dan ook slechts een minimale selectie uit de 
uitgebreide typehierarchie in ISO 19107. 

Coördinaat referentiesysteem 

Het is in GML verplicht iedere geometrie te voorzien van een verwijzing naar het coördinaat 
referentiesysteem waarin de coördinaten van de geometrie beschreven zijn. Coördinaat 
referentiesystemen moeten voldoen aan ISO 19111 en bestaan uit een horizontaal en 
verticaal coördinaat referentiesysteem. Een coördinaat referentiesysteem is op zijn beurt weer 
opgebouwd uit een datum (horizontaal / verticaal) en een coördinaatsysteem. 

Binnen Europa geldt dat coördinaten herleidbaar moeten zijn tot het European Terrestrial 
Reference System 1989 (ETRS89). De dagelijkse praktijk is dat coördinaten veelal worden 
gemeten en opgeslagen in andere coördinaat referentiesystemen. Binnen de Nederlandse 
kustlijnen wordt veelal gebruik gemaakt van het RDNAP coördinaat referentiesysteem. 
Hiervoor geldt dat de gebruikte horizontale datum Bessel 1841 is en het coördinaatsysteem de 
stereografische projectie. Als verticaal datum wordt het NAP vlak gebruikt. Hoewel toepassing 
van andere coördinaat referentiesystemen dan ETRS89 niet wordt uitgesloten is het belangrijk 
steeds aan te geven welke coördinaat conversie en coördinaat transformatie noodzakelijk zijn 
om van de in de GML gehanteerde coördinaten te komen tot coördinaten in het ETRS89.  

Bij het ontwikkelen van het IMWA is er bewust voor gekozen alle coördinaten als 3D 
coördinaten te beschouwen (X,Y,Z). Dit impliceert dat het gebruikte coördinaat 
referentiesysteem voor het IMWA ten allen tijde opgebouwd is uit een horizontaal en een 
verticaal coördinaat referentiesysteem. Indien geen Z coördinaat bekend is (2 dimensionale 
coördinaten), dan dient voor de Z coördinaten de specifieke Null waarde (zie verder) 
‘unknown’ ingevuld te worden. Wel wordt, zo mogelijk aangegeven hoe de relatie is (ligt boven 
/ onder) ten opzichte van andere GeoObjecten in dezelfde dataset. 

ISO 19111 geeft een uitgebreide beschrijving welke parameters in bovenstaande gevallen 
uitgewisseld moeten worden. 

4.3 Temporele attributen 

Bij een temporeel attribuut behoort te worden gedocumenteerd wat het tijdstip eigenlijk 
inhoudt. Er kan bij een verandering in het landschap een behoorlijke tijd zitten tussen het 
tijdstip van de verandering en de tijd dat de verandering wordt waargenomen en wordt 
verwerkt. De in ISO 19103 beschikbare basis datatypen zijn opgenomen in het overzicht, 
maar ISO 19108 bevat een veel uitgebreider scala aan temporele datatypen. 

Temporeel referentiesysteem 

Bij gebruik van temporele attributen is het verplicht deze te voorzien van een verwijzing naar 
het temporele referentiesysteem waarin de tijdstippen beschreven zijn. Temporele 
referentiesystemen moeten voldoen aan ISO 19108. 
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Internationaal is afgesproken (ISO 8601) dat tijd referentiesystemen voor de uitwisseling van 
informatie moet gebeuren op basis van de Gregoriaanse kalender in 24-uurs formaat. Als 
referentietijd is voor het IMWA de zogenaamde Universal Time Coordinated (UTC) gekozen. 
In de praktijk is deze nagenoeg gelijk aan de Greenwich Mean Time (GMT). Hoewel 
toepassing van een lokale referentietijd niet wordt uitgesloten, dient deze volgens ISO 19108 
gerelateerd te worden aan de UTC tijd. 

4.3.1 Beschrijvende attributen 

Beschrijvende attributen beschrijven eigenschappen van objecten zoals: naam, type, status, 
materiaal enz. Bij deze attributen zijn een aantal groepen van datatypen te onderscheiden. 
Deze zijn in het overzicht weergegeven. 

Standaard datatypen 

Deze datatypen zijn aangegeven in het geval het attribuut een open domein heeft. 

GenericName 

In IM AquoMetingen is een aantal voor-gedefinieerde datatypen niet meer als Enumeration 
opgenomen. Dit waren lijsten van toegestane waarden die een attribuut binnen IMWA kan 
aannemen. Een Enumeration is limitatief en binnen het model niet uitbreidbaar. Daarom is 
Enumeration vervangen door een GenericName. Een GenericName verwijst altijd naar een 
domeintabel van het betreffende domein, met behulp van een URN. Het gebruik hiervan wordt 
in hoofdstuk 3.5 uitgelegd. 

4.3.2 Metadata 

Het uitwisselen van Metadata is in deze versie van het IMWA beperkt uitgewerkt voor 
objecten. Voor metadata op dataset niveau is niets uitgewerkt. Voorlopig wordt hiervoor 
verwezen naar ISO 19115-2014 en de Nederlandse Kernset Metadata. 

4.3.3 Null-waarden 

Bij het uitwisselen van gegevens is het vaak onduidelijk wat wordt bedoeld als bij een attribuut 
niets oftewel ‘null’ is ingevuld. Een oplossing hiervoor is het gebruik van het UML NullType. Dit 
type heeft in UML de volgende definities. 

inapplicable Er is geen waarde. 

missing De correcte waarde is niet beschikbaar bij de verzender van deze gegevens. 
Het kan ook zijn dat er geen correcte waarde is. 

template De waarde zal later beschikbaar zijn. 

unknown De correcte waarde is niet bekend bij, en niet berekenbaar door, de verzender 
van deze gegevens. Een correcte waarde bestaat waarschijnlijk wel. 

withheld De waarde is niet vrijgegeven. 
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anyURI Deze URI moet dan verwijzen naar iets dat de reden van het null zijn van dit 
attribuut weergeeft. 

Deze ‘Null waarden’ kunnen bij alle attributen ingevuld worden behalve bij het attribuut 
‘identificatie’. 

4.4 Domeintabellen 

Domeintabellen hebben een belangrijke rol bij het bewerken en uitwisselen van gegevens. 
Een domeintabel is een keuzelijst van mogelijke waarden voor een gegevenselement in een 
informatiesysteem. 

4.4.1 Verwijzingen vanuit XML 

Velden van het type CodeType bevatten opzoekwaardes, ook wel domeinwaardes genoemd. 
In een IMWA-bericht (xml-bestand of -fragment) hebben elementen van het type CodeType 
een attribuut codespace en een waarde. Hieronder het voorbeeld voor het verwijzen naar de 
parameter ‘Amosiet (bruin asbest)’: 

<immetingen:parameter codeSpace=”http://www. aquo.nl”>  
urn:immetingen:parameter:id:312  
</immetingen:parameter> 

 
of 
 
<immetingen:parameter codeSpace=”http://www. aquo.nl”>  
urn:immetingen:parameter:code:amst  
</immetingen:parameter> 

4.4.2 Codespace 

De codeSpace is een verwijzing naar een document waar de betekenis van een in het 
uitwisselingsbestand gebruikte code is te vinden. CodeSpace moet een geldige URL zijn die 
verwijst naar een plaats met opzoeklijsten van IHW, SIKB, Alterra of TNO. De codeSpace 
hoeft niet gevuld te worden in een uitwisselbestand: indien niet gevuld is de codeSpace per 
definitie http://www.aquo.nl. 

4.4.3 Waarde 

De waarde van een parameter van het type codeSpace wordt als urn gecodeerd: 

urn:<namespace opzoekwaarde>:<naam domeintabel>:<kolom>:<waarde> 

<namespace opzoekwaarde>  
Toegestane namespace is imwa. 

<naam domeintabel> 
De naam van de domeintabel dient terug te vinden zijn in het in de codespace aangegeven 
url. 

http://www.aquo.nl/
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<kolom> 
IMWA staat verschillend gebruik van opzoekwaardes toe, zowel als cijfer (conform de het 
gebruik in sikb0101) als code (conform Aquo) als naam / omschrijving (conform NEN3610). 
Wel dient middels <kolom> aangegeven te worden welk type gebruikt is. De toegestane types 
zijn id, code en naam / omschrijving (afhankelijk van de tabel definitie). In het geval van een id 
(“sikb-stijl”) wordt een geheel positief getal gegeven. Deze dient terug te vinden te zijn in de in 
de codespace genoemde opzoeklijst. Alle domeintabellen uit IM-Metingen zijn voorzien van 
een ID daarnaast kennen deze tabellen een code voor domeinwaarden uit de ‘Aquo’ scope. 
Het gebruikte ID of Code dient terug te vinden te zijn in de in de codespace genoemde 
opzoeklijst. 

Sommige Aquo domeintabellen zijn alleen nog voorzien van een naam / omschrijving. In het 
geval van een naam wordt een naam in ascii karakters gegeven. Bijvoorbeeld ‘stroommeter’. 
Deze naam dient ook terug te vinden te zijn in de in de codespace genoemde opzoeklijst. 

<waarde> 
De waarde bevat de domeinwaarde. 

4.4.4 Domeinen 

Bij uitwisseling van waarden die niet in de IMWA domeintabel zijn opgenomen wordt in de 
uitwisseling de code / id / unieke naam of omschrijving van de ‘externe’ bron opgenomen. 
Daarbij wordt als codeSpace de identificatie van de beherende organisatie opgegeven. Bij een 
verwijzing naar een NEN Norm zou dit bv de codeSpace http://www.nen.nl zijn. De urn wordt 
dan bijvoorbeeld urn:nen:waardebepalingsmethode:code:nen3610:2011. 

Bij uitwisseling in het csv bestand wordt de codespace als aparte kolom opgenomen. De code 
uit de codeSpace wordt dan in de kolom ‘code’ of ‘id’ opgenomen. Dus bij bovenstaand 
voorbeeld in csv: kolom waardebepalingsmethode.codespace (nen) en de kolom 
waardebepalingsmethode.code (nen3610:2011). 

http://www.nen.nl/

