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1. Opening  
Goede opkomst! Welkom allemaal. 
 
 

2. Mededelingen 

• We hebben een datum geprikt voor de IHW-netwerkdag 2022: 10-02-2022. Meer 
nieuws volgt t.z.t. 

• Update ronde 2021-06 is in uitvoering: zie welke wijzigingen deze ronde worden 
doorgevoerd op  Aquo - Wijzigingsvoorstellen - 2021-06 (sharepoint.com). 

• Na updateronde 2021-06 worden oude omgevingen niet meer bijgewerkt. Aquo 
DS en Aquo-lex zijn nog wel beschikbaar tot eind 2021. 

• DD-API beheer per 1 januari 2022 naar IHW.  
Een API voor waterkwaliteitsdata is in ontwikkeling binnen IHW. Frans: er lopen 
meerder ontwikkelingen, breng die samen bv op github. – IHW doen we 

 
 
3. Actiepunten (Sigrid) 

 
#  Actie  Uitvoerende  Statusdatum  Status 

20181011-01  

Nut en noodzaak van 

verplichte velden 

Resultaatdatum en 

Meetwaarde.lokaalID.   

Barend van 

Maanen en ?  

11-10-2018 

 

 

01-07-2021 

RfC opstellen en indienen bij 

OGC, 3 weken voor 10 

december is een deadline voor 

het aanleveren ervan. 

 

Niet uitgevoerd wel afgevoerd 

20191010-01 Barend vragen of er op 

bovenstaande actie 
Sigrid (IHW) 10-10-2019 Nieuw 

https://hetwaterschapshuis.sharepoint.com/sites/aquo/Wijzigingsvoorstellen/Forms/202106.aspx?viewpath=%2Fsites%2Faquo%2FWijzigingsvoorstellen%2FForms%2F202106%2Easpx
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voortgang is, en of er een 

extra uitvoerende is die 

hem helpt. Als dit allebei 

niet het geval is wordt dit 

actiepunt verwijderd. 

01-07-2021 

 

 

 

Met Barend overlegd, geen 

voortgang en geen extra 

gebruiker om te helpen. In GO 

besproken actiepunt te 

verwijderen maar nieuw 

actiepunt over uniciteit van 

lokaal ID toe te voegen. 

20191010-02 
e-DNA op agenda GO 14 

mei 2020 zetten 
Sigrid (IHW) 

10-10-2019 

01-07-2021 

Nieuw 

Komt op agenda voor GO najaar 

2021 

20191010-03 

Uitwerken inhoud e-DNA 

agenda GO. Wat is de 

informatiebehoefte? Wie 

erbij betrekken? 

Aquo-team 

(IHW) 

10-10-2019 

01-07-2021 

 

 

Nieuw 

Afgerond: Edwin Verduin, Roel 

Knoben en een contact dat 

Frans Lüers nog aanlevert willen 

hierover meedenken met IHW 

20210701-01 

Uniciteit 

Meetwaarde.LokaalID - 

Documentatie uitzoeken 

en bespreken in GO 

najaar 2021 

Sigrid (IHW) 

 

01-07-2021 

 

Nieuw 

 

 
 

4. Vorige GO verslag 12-11-2020 (Koos) 
In het vorige GO hebben we jullie meegenomen in onze nieuwe wiki omgeving, 
waarin we de hele Aquo-standaard hebben samengevoegd. Er zijn toen 
vragen/opmerkingen binnengekomen, waar we jullie graag een update over willen 
geven. 

 
Vraag /opmerking uit vorig overleg Update 

Komt er nog een technisch uitleg? 

 

Koos heeft hiervoor een sessie 

georganiseerd, deze was op 03-

03-2021 (Technische Sessie API 

Aquo) 

28-06-2021 tweede sessie 

geweest. (Zoekmogelijkheden en 

API) 

Het downloaden van domeintabellen duurt erg lang (zoals de tabel 

biotaxon en parameter).  

Is bekend en specifiek voor Biotaxon wordt dat opgelost door de lijst op 

een andere manier beschikbaar te gaan stellen (niet als linked data). 

Biotaxon is ook de grootste tabel. Ook bij de domeintabel parameter 

(met meer dan 8000 domeinwaarden) duurt het downloaden langer. 

Hier is voor nu niets aan te doen omdat we deze in de linked data vorm 

Is qua download nu beschikbaar 

met een voorbewerkte lijst. Geen 

vertraging meer. 
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willen blijven aanbieden. Wel gaan we onderzoeken of de performance 

verbeterd kan worden door er een aparte collectie van te maken. 

Het csv-formaat van een domeintabel is anders dan het voorheen 

was?! 

De kolom status mist inderdaad in de weergave. De download van de 

nieuwe omgeving is altijd de huidige geldige waarden. Met deze 

overweging hebben we de status kolom niet meegenomen in de 

standaard download. In de nieuwe omgeving is het voor iedere 

gebruiker mogelijk zelf een keuze te kunnen maken welke kolommen 

en gegevens zij in de download beschikbaar krijgen. Dit kan via de 

speciaal: vragen functie (het eerste download icoontje). In deze functie 

kunt u zelf bepalen welke kolommen u download en ook in welke 

volgorde. Door vervolgens de url op te slaan van deze functie kunt u 

deze hergebruiken voor uw download van die specifieke domeintabel. 

Over het gebruik van deze speciaal: vragen functie komt instructie 

document op de Aquo Wiki te staan. Deze kunt u t.z.t. vinden in het 

onderdeel van “vraag en antwoord”. (nog in bewerking): 

Instructie voor het speciaal vragen 

is nog onderhanden.  

Download van domeinwaarden is 

excl. status aangezien de status 

altijd geldig is.  

In de download incl. historische 

waarden is de kolom status 

toegevoegd.  

Misschien is het handig om die link met DAMO wat prominenter op te 

nemen? (bijv. in de eerste pagina van IMWA kunstwerken, nu 

https://acceptatie.aquo.nl/index.php/IMWA_kunstwerken aan we naar 

kijken.  

Zoals Max en Koos al aanstipte zijn we bezig met model driven design. 

Daar past DAMO waarschijnlijk bij de uitwisselmodellen. Dit moet nog 

verder uitgewerkt worden. We gaan iig kijken hoe je suggestie 

opgepakt kan worden. 

Onderhanden. Doel blijft staan. 

Tip/feedback voor de nieuwe Wiki omgeving 

Het zou heel erg helpen als elke pagina een inhoudsopgave kreeg. Je 

moet nu ver naar beneden scrollen bijv. om de downloadknop te 

vinden. 

Reactie: punt wordt meegenomen in de lay-out van pagina’s. Ook wordt 

onderzocht of we lange teksten kunnen inklappen en uitklappen. Dit om 

de overzichtelijkheid te vergroten. Aan de andere kant is het ook even 

een gewenning waar welke informatie te vinden is. 

Lay-out van verschillende pagina’s 

aangepast. Tevens snel-links voor 

het springen naar download 

opgenomen. 

Kunnen we een formele plek organiseren waar gebruikers feedback 

kunnen geven op het gebruik van de wiki? Dit om een berg aan e-mail 

te voorkomen.  

Dat kunnen we organiseren. Daar komen we op terug. 

Onderhanden. Een van de nieuwe 

opties is de Github. (aquo-

standaard.github.io) 

Onderstaand voorstel: is dit iets? Met het lanceren van de WIKI komt er 
ook een gebruikers enquête beschikbaar. Deze komt onder aan de 
pagina naar voren in de vorm van “Was dit nuttig?”. Zie het voorbeeld 
van de Noraonline omgeving.  
 

Is in het begin onderzocht en 

technisch kan het. Echter zijn hier 

kosten aan verbonden die wij in 

het budget niet beschikbaar 

https://acceptatie.aquo.nl/index.php/IMWA_kunstwerken
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hebben. Dus besloten om dit niet 

door te voeren. 

 

 

Gebruikers gaven de suggestie om de trainingen voor het gebruik van de Wiki te 

filmen en op Youtube te plaatsen. Dit is zeker iets waarvan IHW de mogelijkheid 

onderzoekt. Verder ook de vraag om termen en afkortingen goed uit te leggen, niet 

elke gebruiker is er mee bekend. 

 

5. Uw mening gevraagd  
Een aantal vragen van IHW aan de gebruikers m.b.v. www.menti.com. 
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Het is mooi om te zien dat er al veel gebruikers positieve ervaringen hebben met de 
Aquo Wiki. Als er mindere ervaringen zijn of gebruikers hebben tips of vragen horen 
we dat graag bij IHW! Vragen of suggesties kunnen altijd gemaild worden naar 
servicedesk@iwh.nl.  
Koos toont nog de 6 verschillende zoekmogelijkheden op de Wiki en hoe je 
bijvoorbeeld brandblusapparaat in een domeintabel zoekt.  
De suggesties voor doorontwikkeling nemen we natuurlijk mee! ‘Haakjes voor 
beginners’ wordt uitgelegd, als ongeoefende gebruiker is het niet makkelijk om te 
beginnen met zoeken op de website. Starthulp zou daarbij zeer welkom zijn. 
Binnenkort is er ook weer een (beginners-)cursus Aquo gepland (13 september 2021 
Introductie op de Aquo-standaard), neem er vooral aan deel als je denkt hier wat aan 
te hebben. Allen heel hartelijk bedankt voor de input. 

 
6. Volgende bijeenkomst 

5 juli 2021 Aquo voor bestuurders en inkopers 
13 september 2021 Introductie op de Aquo-standaard 
14 oktober 2021 EG’s 
4 november 2021 TW’s 
 
 
 

mailto:servicedesk@iwh.nl
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De datum voor het eerstvolgende GO staat nog niet vast. We hopen dat we weer 
fysiek bij elkaar mogen komen en dan zal het GO weer samen met de EG’s gepland 
worden. Mogelijkheid om op afstand digitaal deel te nemen zal sowieso ook verzorgd 
worden. 
 

7. Rondvraag 
Er waren geen punten voor de rondvraag. Allen werden bedankt voor hun deelname. 
 

8. Sluiting 
 


