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Opsteller/secretaris 

Marga Bogaart 

Onderwerp 

Overleg Technische Werkgroep Aquo  

Notulist 

Marga Bogaart 

 

Voorzitter 

Koos Boersma 

Datum en plaats overleg 

02-06-2022, 9:00- 10:30 uur. Zaal 1.24 

Stationsplein 89 

3818LE Amersfoort 

(en Teams) 

  

Genodigden 

Pim van Avesaath (RWS-IHM ), Elsa Boeve (IHW), Erik Burger (EcoSys), Lex van Dolderen (N&S), Jan Heida 

(ESRI Nederland), Gerrit Hendriksen (Deltares), Roeland Heuff (SIKB), Guus Huls (hWh), Erik Kottier (WS 

Zuiderzeeland), Sander Loos (HydroLogic), Sibren Loos (Deltares), Frans Lüers (WS De Dommel), Elwin 

Nieuwenhuis (Aquon), Dave Oberweis (DAO Advies), Sander Rumahloine (Prov. Groningen), Rikus Teurlincx 

(Kisters), Bart Thonus (HKV Lijn in Water), Jan Tjalling van der Wal (WUR), Edwin van 't Walderveen (RWS), Max 

Welling (hWh), Marco Winkel (hWh), Erik ten Winkel (Ecosys). 

Agenda-leden: 

Arno van Geffen (Kuipers E E BV), Barbara Schoute (IHM), Tatiana Bogdanova-Moolenaar (hWh), Arne Klink 

(Eurofins Analytico BV) en Gerard van Reisen. 

Optioneel genodigde:  

Emmely Koornstra (IHW), Stephany de Maaijer(IHW) en Max Welling (IHW), behandelaren RfC’s. 

 

1. Opening  

Meldt het als het wenselijk is om nog punten toe te voegen aan de agenda.  

 

2. Mededelingen  

• Datumformat van alle datums die voorkomen in de Aquo-wiki wordt aangepast naar jjjj-mm-dd , de status 

gaat afgeleid worden van de datum én voluit geschreven worden als Geldig en Vervallen. (memo en 

besluit uit 2018) 

• Er is regelmatig vraag naar de parameterlijsten. Let wel deze heten sinds de vorige update “Hulplijsten 

gegevensuitwisseling…..” en zijn te vinden onder Hulplijsten gegevensuitwisseling - AQUO. Geef het 

door aan je achterban  

• Het jaarverslag is online te vinden zie Jaarverslag 2021 online | Informatiehuis Water (ihw.nl). Zodat jullie 

het door kunnen geven aan jullie leidinggevende. 

• Nu live in Amersfoort met de mogelijkheid digitaal aan te sluiten. 

• Wat is de impact als er een kolom wordt toegevoegd aan een domeintabel? 

 

3. Actiepunten uit vorig overleg  

Het verslag van het vorig overleg 3-6-2021 staat op https://www.aquo.nl, onder de Technische Werkgroep Aquo. 

https://www.aquo.nl/index.php/Hulplijsten_gegevensuitwisseling
https://www.ihw.nl/jaarverslag-2021-online/
https://www.aquo.nl/index.php/Technische_werkgroepen
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Actiepunt omschrijving Uitvoerende Status-datum Status 

20210603-01 
Sessie organiseren over 
behoud WNS of hoe anders?  

Koos(initiator)
, Flip, Guus, 
Elsa, Gerard. 

2022-06-02 Geen gelegenheid voor gehad. 
Er wordt nu wel geïnventariseerd 
via de leveranciers van 
databases 

20210603-02 

Hoe gebruikt RWS specifieke 
waterkwaliteit verbeter 
installaties. Hoe specifiek zijn 
die benoemd, en/of zijn het 
allen kunstwerken?  

Edwin 

2022-06-02 Edwin heeft daar een mail over 
gestuurd. >> afgerond 

20210603-03 
RfC over 
defosfateringsinstallatie juist 
maken. W-2012-0015 

Guus, 
Stephany. 

2022-06-02 Staat gepland voor het volgende 
update, in overleg met DAMO 
(Tatiana). 

20210603-04 architectuurboard oprichten Koos 2022-06-02 Lopend. 

 

4. Wijzigingsvoorstellen  

Elk wijzigingsvoorstel ter advies voor dit overleg betreft alléén Aquo: (wijzigingen betreffende IM-Metingen worden 

in de TW-Metingen besproken). Alle wijzigingsvoorstellen kunt u inzien op de Aquo-sharepoint1.  

De wijzigingsvoorstellen voor de komende updateronde vindt u in het menu links, onder Updateronde: 2022-06. 

Hier staan zowel de al doorgevoerde kleine wijzigingen als ook de ter advies voor te leggen wijzigingsvoorstellen. 

Per kolomkop kan er worden gesorteerd of geselecteerd. 

 

De wijzigingsvoorstellen die in dit overleg worden voorgelegd aan deze technische werkgroep vindt u in het menu 

links, onder Te bespreken in: TW-Aquo. 

Er staan 2 wijzigingen ter advies en 2 ter discussie. 

 

5. Speciale karakters in Aquo-code van de chemische stoffen 

 

In de huidige Aquo-codes voor Chemische stof staan in sommige gevallen een “-“, ”/”, “_”of zelfs een “.”. Van 

origine was dit niet toegestaan, wel in dezelfde domeintabel bij de Grootheid, Typering en Object. Hoe dit te 

handhaven?  

  

6. Rondvraag 

Gelegenheid tot vragen stellen wat dit overleg raakt. 

7. Volgende bijeenkomst & sluiting 

Volgend overleg staat gepland op 3-11-2022, Live in Amersfoort.  

Doel van de technische werkgroep zie www.aquo.nl, zie ook het wijzigingsproces 

 
1 Op de Aquo-sharepoint dient u in te loggen met een gastaccount: Inlognaam: aquogast@gmail.com 

Wachtwoord: gastaquo2018, of vraag een persoonlijk account aan. Let wel, indien uw organisatie niet werkt met Office 365 zal 
de Aquo-sharepoint niet werken. Dit is op te lossen door een specifiek persoonlijk account aan te vragen bij de servicedesk van 
IHW waarbij u aangeeft dat u geen Office 365 gebruiker bent. Aquo-sharepoint gebruikersinstructie. 

 

https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/202206.aspx?viewpath=%2Fsites%2Faquo%2FWijzigingsvoorstellen%2FForms%2F202206%2Easpx
https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/TW%20Aquo.aspx
https://www.aquo.nl/index.php/Technische_werkgroepen
https://www.aquo.nl/index.php/Wijzigingsproces_toelichting
http://www.aquo.nl/documents/2019/05/gebruikersinstructie-aquo-sharepoint.pdf

