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1. Opening (Dolf) 
 
 

2. Mededelingen (Dolf) 

• Nieuwe voorzitter Dolf Daal stelt zich voor. 

• Het Aquo-team heeft afscheid genomen van Koos Boersma begin mei, en eerder dit 
jaar al van Marga Bogaart. Dolf volgt Koos op en Lida heeft voor een deel de 
werkzaamheden van Marga overgenomen. 

• Updateronde 2023/06: De Expertgroepen zijn 11 mei geweest, hierop volgen 
binnenkort de Technische werkgroepen en het CCvD-D. Naar verwachting kunnen de 
behandelde wijzigingsverzoeken dan weer eind juni / begin juli doorgevoerd zijn. 

• Halverwege dit Gebruikersoverleg zullen we een kleine quiz houden. Hiervoor kun je 
het beste op je telefoon of tablet naar www.menti.com gaan, houd deze vast bij de 
hand! De winnaar krijgt een appeltaart!  

 
 
3. Actiepunten (Dolf) 

Er zijn geen actiepunten vanuit gebruikersoverleg afgelopen oktober (2022). 

 

4. Projectmatige aanpak uitbreidingen op Aquo (Stephany) 
Sommige vraagstukken die momenteel bij het Informatiehuis Water liggen zijn te 
groot om als wijziging in het wijzigingsproces te behandelen, en willen we in de 
toekomst als projecten gaan aanpakken. Hiervoor zijn we bezig met een 
capaciteitsaanvraag. 
 

http://www.menti.com/
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5. Uitwisseling van gegevens over environmental DNA? (Sigrid) 
Na het gesprek in september, waarbij we hebben bekeken wat voor soort onderzoek 
er plaats vindt, wat dit voor soort gegevens oplevert, en wat er eventueel ontbreekt in 
de Aquo-standaard om deze uit te kunnen wisselen, hebben we afgesproken dat hier 
een eerste opzet voor wordt gemaakt om samen verder aan te kunnen werken. 
Aquon heeft eind oktober een voorzet geleverd van wat voor informatie er 
uitgewisseld zou moeten worden. Sigrid heeft deze met het Aquo-team behandeld en 
besproken met een aantal experts en in de afgelopen Expertgroepen. Hierbij is ook 
gekeken wie er nog meer kunnen meedenken. Er zijn al wat aanmeldingen, maar 
meer zijn zeker welkom (meld je aan via servicedesk@ihw.nl). 
 
 

6. Terugkoppeling waarnemingssoort efficiënter (Dolf) 
Zoals eerder uit de reacties in het Aquo Gebruikersoverleg is gebleken, moet de 
functionaliteit van de waarnemingssoorten behouden blijven. Het Informatiehuis 
Water wil dit echter efficiënter gaan inrichten voor beheer en heeft hiervoor een 
werkgroep van gebruikers opgericht De 1e meeting is op 1 febr. geweest en 29 maart 
de 2e. In de tweede meeting is gekeken naar welke oplossingen de gebruikers zien. 
 
 

7. **AQUO-QUIZ** (Stephany) 
Via mentimeter je kennis testen, wie komt als winnaar uit de bus en wint de 
brievenbusappeltaart? Pak je telefoon of tablet en ga naar www.menti.com. 
Felicitaties voor de winnaar, graag ontvangen wij jouw adres gegevens op mailadres 
servicedesk@ihw.nl, i.v.m. de brievenbus taart. 

 
 
8. Verbeteren proces Expertgroepen (Stephany)  

Het Informatiehuis Water wil gaan kijken hoe het proces rondom de Expertgroepen 
verbeterd kan worden. Afgelopen januari is er een enquête de deur uitgegaan naar 
alle EG leden. We zijn enorm content met de respons: maar liefst 46% van de 
genodigde heeft gereageerd. Bovendien waren we enorm blij met de hulp die velen 
aanboden om verder met ons mee te denken. Daarom is er o.a. een 
brainstormsessie met experts georganiseerd, en zal daar nog een vervolg op komen. 
Hoe en wanneer volgt z.s.m. 

 

9. Evaluatie Aquo-standaard op PTOLU-lijst Forum Standaardisatie (Stephany) 

Het Forum Standaardisatie heeft eind 2022 geëvalueerd of het nog nodig is dat de 
Aquo-standaard (en SIKB0101 en 0102) op de PasToeOfLegUit-lijst van de 
Verplichte Openstandaarden moet blijven. Conclusie: ja, met een aantal 
aanbevelingen. 

 

10. Synchronisatie Biotaxon domeintabel (Stephany) 
Er loopt een project om een nieuwe domeintabel te maken naast de Biotaxon 
domeintabel. De nieuwe tabel wordt automatisch gesynchroniseerd met de TWN-lijst. 
Op termijn wordt de domeintabel Biotaxon stop gezet (die wordt dan niet meer 
geüpdatet). 

mailto:servicedesk@ihw.nl
http://www.menti.com/
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11. Aquo als ontologie (Wijnand) 
Enkele jaren geleden zijn door het Informatiehuis Water de FAIR-principes 
geadopteerd. Volgens deze principes moet data Findable (vindbaar), Accessible 
(toegankelijk), Interoperable (uitwisselbaar), Reusable (herbruikbaar) zijn. Om een 
start te maken met deze principes, is de oude Aquo (Aquolex, Aquo-DS en de 
Informatiemodellen Water) gemigreerd naar een mediawiki-platform. Nu is het tijd om 
de onderliggende structuur aan te pakken en de functionaliteit te vergroten, zodat de 
uitwisselbaarheid en de herbruikbaarheid verbetert. De laatste tijd hebben we vanuit 
onze gebruikers ook veel vragen gekregen over uitwisselen en koppelen met andere 
standaarden en of we gegevenssets aan elkaar kunnen linken. Om deze vragen te 
gaan beantwoorden is het project ‘Aquo als Ontologie’ gestart.  
 

12. IHW Agenda; geplande bijeenkomsten (Dolf) 
Op https://www.ihw.nl/agenda  kun je altijd zien wat er voor activiteiten op de 
planning staan bij het Informatiehuis Water.  
Uitlichten:  

• Netwerkdag IHW 

• Bijeenkomst over modellen (Wijnand) 
Datum Tijd Bijeenkomst 

Wordt 

gepland 
Volgt Bijeenkomst over modellen 

1-6-2023 09:00 - 13:00 Digitale Delta community-dag  

8-6-2023 09:30 - 12:30 TW Aquo & Metingen (adviserend) 

23-6-2023 10:00 - 12:30 CCvD-D (besluitvormend) 

11-9-2023 13:30 – 15:30 Introductie op de Aquo-standaard 

29-9-2023 10:00 – 12:00 CCvD-D (informatief) 

11-10-2023 Volgt 
Netwerkdag Informatiehuis Water, extra feestelijk vanwege het 

12,5 jarig bestaan van het Informatiehuis Water 

12-10-2023 10:00 – 16:00 EG's divers 

2-11-2023 10:00 – 12:30 TW Aquo & metingen (adviserend) 

24-11-2023 10:00 – 12:00 CCvD-D (besluitvormend) 

 
13. Volgende bijeenkomst  

Het volgende Gebruikersoverleg is nog niet gepland, maar vindt waarschijnlijk plaats 
in het najaar 2023.   

 
14. Rondvraag 

 
15. Sluiting 

https://www.ihw.nl/agenda
https://www.ihw.nl/technische-werkgroepen-aquo-metingen-en-sikb0101
https://www.ihw.nl/centraal-college-van-deskundigen-datastandaarden
https://www.ihw.nl/introductie-aquo-standaard
https://www.ihw.nl/centraal-college-van-deskundigen-datastandaarden
https://www.ihw.nl/netwerkdag-informatiehuis-water
https://www.ihw.nl/expertgroepen-afvalwaterketen-chemie-ecologie-en-waterveiligheid-systeem
https://www.ihw.nl/technische-werkgroepen-aquo-metingen-en-sikb0101
https://www.ihw.nl/centraal-college-van-deskundigen-datastandaarden

