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1. Inleiding 
 
 

1.1. Aanleiding 
 
De werkgroep OBS-watersystemen heeft in december 2011 een programma van functionele eisen 
(PvE) voor een onderhoudbeheersysteem (OBS) opgeleverd aan het Actieteam Bedrijfsvoering. Het 
PvE 2011 is een pakket van eisen en wensen op grond waarvan een OBS-watersysteem de oplossing 
biedt voor de belangrijkste sturings- en informatievragen die bij het beheer en onderhoud 
opdoemen. Waterschappen die willen beginnen met een OBS kunnen het PvE gebruiken als 
basiskader en waterschappen die al bezig zijn met een OBS als toetsingskader. Bij het verwoorden 
van de functionele eisen is de werkgroep tot een inzicht gekomen. Eenduidigheid en uniformiteit van 
de functionaliteiten is een belangrijke eerste stap is voor de gewenste standaardisatie. Een 
verdiepingsslag is echter noodzakelijk om de inhoud helder te krijgen. In de discussie van de 
werkgroep over deze materie bleek steeds weer dat het ook interessant is om te weten hoe en met 
welke gegevens een OBS gevuld moet worden om als waterschappen een goede onderlinge 
vergelijking te kunnen maken. Hierbij blijken diverse ontwikkelingen op het gebied van 
informatiebeheer een rol te spelen.  
 
 

1.2. Probleemstelling 
 
Schaalvergroting van de waterschappen en hogere eisen ten aanzien van transparantie hebben als 
gevolg dat de waterschappen zichzelf steeds hogere doelstellingen opleggen ten aanzien van 
doelmatig en efficiënt werken. Daardoor wordt de vraag om sturingsinformatie en transparantie 
binnen het beheer en onderhoudsproces steeds groter. Daarbij is het herijken van prestaties en 
methoden door onder andere benchmarken steeds belangrijker geworden. Waterschappen besteden 
veel tijd aan het produceren van de gewenste informatie. Het probleem is dat informatie niet altijd 
eenduidig, gestructureerd en handzaam verzameld is. Hierdoor  kunnen vragen over de 
bedrijfsvoering, budget versus arealen, bedrijfsvergelijking en rapportage van de gewenste 
sturingsinformatie tijdrovend zijn. Een aantal waterschappen is bezig met een OBS en ieder 
waterschap richt dat nu nog op zijn eigen wijze in terwijl de behoefte aan standaardisatie en 
samenwerking steeds groter wordt. Momenteel blijven hier kansen liggen ten aanzien van efficiëntie. 
 
 

1.3. Doelstelling 
 
Met de realisatie van het PvE is een kader aangegeven voor de ontwikkeling van OBS voor 
watersysteemonderhoud. In het PvE zijn eisen en wensen geformuleerd over wat een OBS moet 
kunnen bieden. In de discussie van de werkgroep over deze materie bleek steeds weer dat het uit 
oogpunt van uniformiteit belangrijk is onderling af te stemmen hoe en met welke onderhoud- en 
beheergegevens (OBG) een OBS gevuld moet worden om als waterschappen een goede onderlinge 
vergelijking te kunnen maken.  
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Voor dit project geldt de volgende hoofddoelstelling: 
 

Het produceren van een breed gedragen generieke inhoud voor een  
Onderhoudbeheersysteem ten behoeve van de organisatie,  

de onderlinge uitwisseling en de uitvoering van  
doelmatig en aantoonbaar efficiënt onderhoud aan watersystemen.  

 
Binnen de hoofddoelstelling zijn de onderstaande subdoelstellingen te definiëren: 
 

• De inhoud wordt begrepen en ondersteund door de vertegenwoordigers van de  
verschillende waterschapen in het PWSO of een door hen aangewezen persoon. 

• De inhoud is in principe deels of in zijn geheel bruikbaar voor alle waterschappen, hiervoor  
heeft het voldoende breedte en diepte en kan het ook in geaggregeerde vorm worden gebruikt. 

• De inhoud sluit aan op bestaande toekomstbestendige standaarden (zoals Aquo en SIKB) 
 en systemen als IRIS en voegt daaraan beheer- en beheertechnische informatie toe. 

• De inhoud bestaat ten minste uit een indeling geschikt voor het onderbrengen van een 
beheergroep indeling, beheermaatregelen, kosten en productienormen. 

 Het product bestaat uit een woordenboek en dataset. 
 
In de lijn van het PvE 2011 richt het voorliggende project richt zich op de watergangen en kleine 
(waterbouwkundige) constructies. Het watersysteemonderhoud wordt hiermee voor het overgrote 
deel gedekt. Dit houdt in dat gericht is op watergangenonderhoud en bijna alles wat daarmee 
samenhangt zoals begroeiing, stuwen en terreinvoorzieningen. De kunstwerken worden beperkt tot 
de niet elektromechanische kunstwerken binnen het watersysteemonderhoud. Deze kunnen met 
regulier onderhoud en inspectie in stand worden gehouden.  
 
 

1.4. Functie  
 
De OBG dataset en woordenboek is een opzet voor de standaardisatie van de inhoud van een OBS. 
De dataset en het woordenboek bieden de gebundelde vakinhoudelijke expertise over beheer van 
watersystemen van enkele waterschappen ondergebracht in de Werkgroep OBS in samenwerking 
met Het Waterschapshuis en het Informatiehuis Water. De opzet van het vervaardigen van een OBG 
dataset en woordenboek is het kunnen bieden van een standaard inhoud op basis waarvan een 
bedrijfsvergelijking maar ook de bedrijfsvoering eenvoudig vorm te geven is. Daarnaast kan het een 
kader zijn voor herijking van de ingeslagen weg voor de waterschappen die al gestart zijn met de 
ontwikkeling of inrichting van een OBS.  
 
 

1.5. Werkwijze 
 
Het dataset is tot stand gekomen door onderzoek, enquêtes, workshops, goede voorbeelden en 
discussie over het onderwerp dataset en woordenboek voor een OBS. In januari 2012 is een 
projectplan opgesteld door de werkgroep OBS en bekrachtigd door het actieteam Bedrijfsvoering. 
Hierin is het doel, de randvoorwaarden en de planning beschreven. In navolging op het PvE 2011 is 
de werkgroep aan de slag gegaan en via werksessies, analyse en onderzoek gekomen tot deze 
generieke dataset voor een onderhoudbeheersysteem voor watergangen en kleine 
waterbouwkundige constructies. 
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Met een enquête medio 2012 is nogmaals de behoefte aan het gebruik van een OBS geïnventariseerd 
informatie ingewonnen. In voorbereiding op de inhoudelijke uitwerking van de dataset zijn 
voorbeelden verzameld bij waterschappen en enkele gemeentes. Deze zijn geanalyseerd voor het 
bepalen van de koers van de dataset en zijn later gedestilleerd op generieke informatie voor het 
vervaardigen van het eerste concept.  
 
In navolging op het PvE 2011 is aan Het Waterschapshuis gevraagd de ontwikkeling van een dataset 
te blijven ondersteunen en dit verzoek is ingewilligd. Het Informatiehuis Water  is bij de ontwikkeling 
aangesloten om het structuurtechnisch en aansluiting bij de Aquo standaard te beoordelen. Het IHW 
doet dit met het oog op eventuele doorontwikkeling tot standaard of onderdeel van een standaard.  
 
In november is door de werkgroep OBS de basis van de dataset definitief gemaakt. In november 2012 
is dit aan het PWSO voorgelegd met de uitnodiging kritisch te reageren op de inhoud. Begin 2013 
wordt het product aangeboden aan het actieteam bedrijfsvoering. Met Het Informatiehuis Water en 
Het waterschapshuis lopen gesprekken om het product onder te brengen of door te ontwikkelen tot 
een standaard watersysteembeheer vergelijkbaar met de Aquo standaard. 
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2. Proces en kaders 
 
 

2.1.  Aansluiting op standaarden 
 
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie 
(BGT). De BGT zorgt in 2016 voor een uniform topografisch objectenbestand voor heel Nederland en 
is daarmee de opvolger van de huidige GBKN. De BGT vormt de kern (verplichtende deel) van het 
informatiemodel geografie (IMGeo). IMGeo voegt zeer bruikbare beheertopografie zoals stuwen 
waterlopen en bomen, aan de BGT toe. IMGeo is daarmee een landelijke standaard opgebouwd 
vanuit de praktijk. Waterschappen zijn per 2016 verplicht aan de eisen van registratie en uitwisseling 
te voldoen. Bij het vormgeven van de dataset is rekening gehouden met de BGT en IMGeo.  Dit 
bespaart kosten voor aanpassing in de toekomst en levert direct een bijdrage in de wens om 
standaardisatie binnen het watersysteemonderhoud. 
 
Aquo biedt standaarden voor definities van termen en begrippen, voor gegevensopslag, voor 
gegevensuitwisseling en voor de verwerking en presentatie van gegevens in de watersector. Aquo is 
een beschrijving van informatie en de onderlinge relatie tussen informatie-elementen/modellen. 
Verder wordt in richtlijnen en methodieken beschreven hoe een bepaald (onderdeel van het) 
werkproces het beste ingericht kan worden. Op enkele punten wijkt de dataset en het woordenboek 
af van de Aquo standaard. Bij de opbouw van de dataset is er in overleg met het IHW vanuit gegaan 
dat de Aquo standaard nog moet worden aangepast aan de BGT en IMGeo geografie eisen.  
 
De invoering van de BGT en IMGeo standaard zal in 2016 zijn weerslag hebben op applicaties in 
gebruik bij waterschappen zoals IRIS. De inrichting en opbouw van een OBS wordt ook daardoor 
beïnvloed.  
 
Onderstaande figuur toont het onderscheid tussen basisregistraties, kernregistraties en 
processpecifieke registraties. Zoals vermeld is binnen het domein van de basisregistraties met name 
de BGT relevant en zal inderdaad zijn weerslag krijgen op zowel applicaties in gebruik bij 
waterschappen zoals IRIS als de Aquo standaard. Met het recent aangepaste datamodel IRIS-Watis is 
een aanzet gegeven voor een kernregistratie watersysteem – kwantiteit. De inhoud bestaat uit 
oppervlaktewateren, kunstwerken, hydrologische gebieden en meetpunten, inclusief 
gegevensuitwerking voor de Legger. Omdat voor beheer en onderhoud ook eigendomsgegevens 
nodig zijn is ook de basisregistratie Kadaster (BRK) in beeld. 
 

 
 

BGT
BRK

• Watersysteem
• Waterkeringen
• Zuiveringsinfra
•….

• Beheer en onderhoud (OBS)
• Etc.

Basisregistraties

Kernregistraties
waterschappen

(Aquo)

Processpecifieke
registraties
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2.2. Denkkaders 
 
Het stelsel van basisregistraties waarvan de BGT een onderdeel is gaat uit van het principe van 
enkelvoudige opslag van gegevens en meervoudig gebruik. Mede vanuit het BGT denkkader worden 
conform BGT oppervlakte (m2) opgenomen in de geografische vastlegging van objecten. Uit deze m2 
worden met een GIS georiënteerd OBS automatisch lengte m1 gegenereerd voor het vastleggen van 
het beheer.  De vaklengte wordt bepaald aan de hand van het beheer. Wanneer het beheer sterk 
gaat afwijken dan komt er een knip in het watervak.  
 
Aanbevolen wordt te meten conform standaarden zoals BGT IMGeo en Uniemodel Legger wateren. 
Uitgangspunt voor de dataset is het meten en registreren van absolute waarden. Deze kunnen 
desgewenst voor besteksinformatie doeleinden en bedrijfsvergelijking worden geaggregeerd naar 
klassen. Bij het inwinnen van deze gegevens wordt de absolute waarde ingewonnen. Alleen wanneer 
de klasse heel frequent wordt gebruikt  is het handig om deze op te nemen.  
 
De geometrie van de BGT wordt aangehouden als basis. Een onderhoudsobject kan bestaan uit 
meerdere geometriedelen. De wijze van onderhoud is bepalend voor de onderhoudsvakken en de 
geometrische verschijningsvorm. Bij watervlakten wordt de geometrie wel leidend. Omdat het bij 
watervlakten minder duidelijk is wat links en rechts is en waar de beheergrenzen liggen, worden 
aparte objecten voor water en voor oevers gevormd. De geometrie met zijn unieke code kan bestaan 
uit meerdere onderhoudsvlakken en andersom. 
 
De BGT-objecten vormen de basis voor het onderhoudsobject. Feitelijk gaat het voor beheer en 
onderhoud van watersystemen om het (groen)onderhoud van begroeide terreindelen en  
vegetatieobjecten zoals beplanting en bomen. Voor waterschappen gaat het om terreindelen die zijn  
gelegen nabij waterlopen, bergingsgebieden, kunstwerken en waterkeringen. Daarnaast zijn diverse 
‘obstakels’ in het terrein relevant voor zover deze van belang zijn voor het beheer en onderhoud. 
Voorbeelden zijn afrasteringen, oeverconstructies, bomen en beplanting. 
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Met de rode pijlen zijn de relevante relaties tussen BGT en OBS weergegeven. De BGT-objecten 
hebben ook een relatie met objecten uit de kernregistratie van waterschappen. De OBS specifieke 
beschrijving van het object wordt vastgelegd als afzonderlijk ‘Onderhoudsobject’. 
 
Veelal is er bij het samenstellen van onderhoudsobjecten geen sprake van en 1-op-1 vertaling, maar 
zal een basisobject nader worden afgebakend (opgeknipt) en/of worden ‘verrijkt’ met 
processpecifieke gegevens/attributen 

Het nader afbakenen of opsplitsen van basisobjecten is nodig omdat specifieke (ruimtelijke) 
kenmerken van het object van belang zijn voor het onderhoud. Het is onder meer van belang om 
onderscheid te maken in: 

 kosten/tariefstelling voor de uitvoering van onderhoud 
 planning/frequentie van onderhoud (bv. onderhoudspaden maandelijks en taluds 2 keer per jaar) 
 onderhoudsmaatregelen (maaien of baggeren) 
 inzet van materieel (klepelmaaier of maaikorf) 
 
Relevante gegevens van de BGT en IMGeo worden overgenomen zoals ‘Status object’ en ‘Categorie’. 
Grofweg kan voor het beheer en onderhoud aan een onderhoudsobject één of meerdere 
onderhoudsmaatregelen worden toegekend (bv. maaien en/of baggeren) en benodigde resources 
worden vastgelegd. Een en ander maakt onderdeel uit van een maatregelenpakket of 
onderhoudsplan. Dit is een samenvoeging van onderhoudsmaatregelen. Hierin wordt beschreven 
welk, waar, wanneer, hoeveel en hoe vaak onderhoud nodig is. 

O
p

pervlaktew
ater-

lich
aam
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Omdat taluds en breedtes van belang zijn, zijn wellicht ook (gemeten) dwarsprofielen van de 
waterloop relevant. Overigens kan hiervoor ook worden overwogen van onderhoudsobjecten 3D 
geometrie vast te leggen. 
 

 
De dataset is objectgericht opgebouwd. Dit betekent dat het object in de dataset centraal staat en 
niet de structuur of het beheer ervan. Dit sluit aan op de opzet van basisregistraties zoals de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen en BGT en de mogelijkheid tot meervoudig gebruik. In een 
OBS en in de bedrijfsvergelijking gaat het om de vergelijking van beheer van objecten op basis van 
objectkenmerken die nodig zijn om een object te onderhouden/beheren en niet om de plaats in de 
gegevensstructuur. 
 
 

2.3. Opbouw dataset 
 
De prioritering van de eisen en mogelijkheden is bepaald aan de hand van het MoSCoW principe. De 
categorisering is vormgegeven vanuit de bedrijfvergelijking en bedrijfsvoering van waterschappen  en 
als volgt onderverdeeld:  
 M = Must Have: Dit is een essentieel onderdeel voor de bedrijfsvergelijking en daarmee inzicht in 

de bedrijfsvoering en zou in het eindresultaat aanwezig moeten zijn. Zonder dit onderdeel zou 
een OBS eigenlijk niet ingericht mogen worden.  

 S = Should Have: Dit onderdeel is essentieel voor de bedrijfsvoering van waterschappen en zeer 
gewenst.  Het zou in het OBS aanwezig moeten zijn voor een optimale inzicht in het beheer van 
het watersysteem. 

 C = Could Have: Dit onderdeel heeft geen hoge prioriteit en hoeft niet noodzakelijk in de dataset 
aanwezig te zijn. Het is handig voor het beheer en wordt daarom wel aanbevolen om op te 
nemen. Voor de bedrijfvergelijking heeft het geen waarde. 

 W = Would Have: Dit gegeven is wellicht in de toekomst interessant om te registreren voor 
beheer of een andere discipline. 

 
 
De uitwerking van de entiteiten (onderhoudsobjecten) en bijbehorende kenmerken (attributen) is op 
basis van onderstaand figuur uitgevoerd. 
 

Begroeid
Terreindeel

Waterdeel

Oeverconstructie

IMGeo|
BGT

Begroeid
Terreindeel

Weg

Oever/slootkant Oever/slootkant

Weg-
deel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Onderhouds-
objecten OBS

Functioneel gebied:
Waterkering
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De dataset bestaat uit een tabblad entiteiten en attributen, matrix van entiteiten en attributen, 
domeintabellen en beplanting typen.  

 De entiteit attributen overzicht is het basisbestand waarin beschreven is hoe de 
beheerobjecten worden opgenomen in een OBS. 

 De Matrix entiteiten-attributen is een draaitabel waarin is weergegeven welke attributen 
(kenmerken) bij welke entiteiten behoren. Aangezien de attributen zoveel mogelijk zijn 
gestandaardiseerd, kunnen attributen dus bij meerdere entiteiten voorkomen. Deze tabel 
geeft een goed overzicht. 

 Alle domeintabellen die in Aquo/IRIS bestaan zijn weergegeven voor OBS relevante tabellen. 
Er zijn enkele nieuwe domeintabellen gedefinieerd specifiek voor OBS. 

 Beplanting - Type beplanting is een specifieke uitwerking van Entiteit "Beplanting" en 
Attribuut "Type beplanting" 

 
Alle Domeintabellen staan in een tabblad en zijn gefilterd op "OBS = x". De uitwerking van definities 
en een toelichting zijn gemaakt voor alle Attributen. Dit vormt dan de basis voor het 
gegevenswoordenboek.  
 
Hoewel er waterschappen zijn die wegen beheren zit wegbeheer nu niet in het overzicht verwerkt. 
Hiervoor wordt verwezen naar de CROW systematiek van wegbeheer. Omtrek van bijvoorbeeld 
vijvers is overal vertaald in lengte omdat dit strikt genomen namelijk altijd een lengte is. Lengte is 
altijd een enkele lengte van een watervlak of oever. Met oppervlaktewaterlichaam wordt feitelijk 
Oppervlaktewater (deel) bedoeld (zijnde het fysieke water) conform Watis. Oeverbescherming, 
obstakel en taluds zijn weergegeven bij de oever omdat deze daarvan onderdeel uitmaken.  
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Bij Keringen is uitgegaan van een bepaalde objectafbakening en beschrijving analoog aan Watis. Dit is 
aangegeven in paarsarcering. Er bestaat nog geen kern registratie Keringen. Bij Keringen is de 
opdeling op basis van een heldere geometrische opdeling. Daaraan kunnen oppervlaktes en breedtes 
worden gekoppeld. 
 
Bij Beplanting gelden niet alle attribuutkenmerken voor alle Type beplanting. In een apart tabblad is 
aangegeven wat waarvoor geldt. Hier is Oppervlakte, Lengte, Breedte, Taludhelling weggelaten 
omdat deze al bij het Waterobject inzitten. Hierbij wordt er van uitgegaan dat vegetatie eenheden 
aparte onderhoudsobjecten zijn. 
 
Bij Kunstwerken zijn de objecten opgenomen die nu in de nieuwe kern registratie Watis zitten. 
Hieraan zijn voor het OBS de objecten toegevoegd die niet in de nieuwe Watis registratie zitten maar 
wel in het oude Watis datamodel. Een nieuwe screening op wat van belang is voor OBS is gedaan 
voor alle kunstwerkobjecten. 
 
 

2.4. Dataset 
 
Hieronder worden een aantal keuzes behandeld die de basis hebben gevormd van de dataset. Voor 
enkele attributen is aangegeven of het een must is of niet om een beeld te schetsen van de lijn in de 
afwegingen. 
 
Waterlopen en watervlakken 
De oeverconstructie van een waterloop wordt opgenomen bij de waterloop voor het kunnen plannen 
en calculeren van het onderhoud, daarmee is het een could. Dit  omdat de oeverconstructie 
bepalend kan zijn voor de onderhoudswijze. De constructie wordt daarnaast afzonderlijk opgenomen 
als object  dit om specifiek detailgegevens en onderhoud van dit object te kunnen opnemen. 
 
Stroomrichting opnemen is een must maar wordt bij het juist vervaardigen van de geometrie 
automatisch bepaald. De stroomrichting is bepalend voor het kunnen hanteren van links en rechts. 
 
Het baggeren kan worden geprogrammeerd en vastgelegd op basis van de basisgegevens die worden 
vastgelegd. Omdat het voor de bedrijfsvergelijking niet gebruikt wordt is het een could. Vanwege  
het stoppen van de IRIS-bagger module van het Waterschapshuis is de wens er een should van te 
maken. Een informatieanalyse op basis van baggerdiktes, kwaliteit, groeimodellen en 
inspectieanalyses in het algemeen is op voorhand niet voorzien in de gegevens. Het aanvullen van de 
gegevens met bijvoorbeeld diepte theoretisch waterprofiel kan wel. 
 
Breedte klasse van watergangen wordt vastgelegd conform RAW (ook conform de legger) is een 
could omdat het handig is voor beheer in geval van een RAW bestek.  De werkelijk absolute breedte  
is een must voor de bedrijfsvergelijking omdat dit alle flexibiliteit bied. Het is toekomst-proof omdat 
de klassen kunnen veranderen. Daarnaast zijn de hieronder beschreven breedtes verplicht om bij te 
houden. BGT IMGeo verplicht kant water tot kant water (waterlijn). Uniemodel Legger wateren 
verplicht bovenkant insteek tot bovenkant insteek (profielbreedte). 
 
Breedteklasse droog talud vastleggen conform RAW (ook conform legger) is een could omdat het 
handig is voor beheer in geval van een RAW bestek.  De werkelijk absolute breedte  is een must voor 
de bedrijfsvergelijking omdat dit alle flexibiliteit bied en dit voor beheer bepalend is. 
 
Taludhelling is handig om te weten voor het beheer maar is niet van invloed op prijs en geen 
onderdeel van de bedrijfsvergelijking en daarmee een could. Op het moment dat een talud vlakker is 
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dan 1:3 valt het onder een natuurvriendelijke oever en geldt een ander beheer. Natuurvriendelijke 
oever, definitie conform KRW. 
 
Diepte watergang is de absolute minimale waterdiepte bij het laagste waterpeil. Dit is een should 
voor beheer om te kunnen bepalen hoe diep moet worden gemaaid en of er kan worden gevaren.  
 
Oevers 
Bij oevers wordt apart de taludlengte opgenomen om te kunnen bepalen in hoeveel werkgangen een 
talud gemaaid kan worden. De werkbreedte van het onderhoudsmaterieel bepaald het aantal 
werkgangen. Het is een would omdat het interessant is om een prijs of tijdsduur voor onderhoud te 
kunnen bepalen. Hieronder hebben EVZ ook een plek 
 
Bij oevers wordt het KRW type of model als kenmerk opgenomen. Dit om te bepalen of er een 
bijzondere inrichting een rol speelt. De verdeling is opgedeeld in kunstmatig, natuurlijk of 
natuurvriendelijk. Het is een should omdat het essentieel is voor het onderhoud om de juiste 
beheermethode te kunnen bepalen.  
 
Waterbergingsgebieden 
Bij waterbergingsgebieden is de oppervlakte van het compartiment opgenomen als een must. Indien 
de wens bestaat om waterbergingsgebieden te gaan betrekken in de bedrijfsvergelijking is het 
noodzakelijk de oppervlakte in de gegevens op te nemen.  
 
Het bergend vermogen van een waterberging wordt opgenomen als would omdat het voor het 
dagelijks beheer van de vegetatie niet interessant is om te weten. Dat geldt ook voor de velden: 
bodem afdichting aanwezig, infiltratie  afdichting aanwezig, aantal compartimenten. In het 
woordenboek wordt duidelijkheid gegeven over het verschil tussen natuurvriendelijke oevers, 
retenties en waterberging. Hieronder kunnen ook de meestromende bergingen gerekend worden. 
 
Waterkeringen 
Voor de keringen worden apart voor binnen- en buitendijks gebied de taludhelling, oppervlak en 
taludbreedte opgenomen. De lengte van het dijkvak, totaal oppervlakte, oppervlak van de kruin en 
kruinbreedte worden ook opgenomen bij keringen. Deze aspecten worden allemaal als must gezien 
om een goede bedrijfsvergelijking mogelijk te maken. Vlakke terreinen naast de keringen worden  
beschreven bij vegetatie. 
 
Afrasteringen 
Scheiding of afrastering worden als aparte objecten beschreven. Hiervan is van belang voor het 
beheer op te nemen welk soort afrastering het is, of de afrastering te openen is en wat de hoogte 
van de afrastering is. Dit zijn allen shoulds omdat deze aspecten voor een bedrijfsvergelijking minder 
van belang zijn. Generieke gegevens zoals lengte zijn veel meer van belang. 
 
Vegetatie 
Alle begroeide terreinen die niet onder bovenstaande objecten vallen worden onderverdeeld in de 
categorie vegetatie. Naast het soort vegetatie, dat als must wordt aangemerkt, zijn machinale 
bereikbaarheid, de aanwezigheid van obstakels, situering (waar het zich bevind), de omtrek en 
eventueel hoofdsoort(en) van de vegetatie van belang voor het beheer. Dit resulteert is een could 
belang. 
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3. Woordenboek 
 

Entiteittype Definitie Herkomst 
definitie 

Toelichting (en voorbeeld) 

    

Oppervlaktewater(deel) Een samenvoeging van 
oppervlaktewaterlichamen die samen één 
geheel vormen waaraan homogene 
kenmerken zijn toe te kennen. 

KR, 
gebaseerd 
op NEN. 

Een samenvoeging van 
oppervlaktewaterlichamen met 
homogene kenmerken, zoals: 
- Naam van het water (bv 'Kanaal door 
Voorne', of 'Het Spui') 
- Functies voor oppervlaktewater 
 
Met homogene kenmerken worden 
geen afmetingen bedoeld, zoals 
bodemhoogte, bodembreedte etc. 

Bergingsgebied Een (krachtens de Wet ruimtelijke 
ordening) voor waterstaatkundige 
doeleinden bestemd gebied, niet zijnde 
een oppervlaktewaterlichaam of 
onderdeel daarvan, dat dient ter 
verruiming van de bergingscapaciteit van 
een of meer watersystemen. 

KR, 
gebaseerd 
op NEN. 

Het betreft bergingsgebieden die zijn 
opgenomen in het bestemmingsplan. 
Deze staan verlicht in de legger. Het 
betreft daarnaast regenwaterbuffers, 
inundatiegebieden, wadi's. Deze zijn 
optioneel voor de Legger. 

Oever Het gebied op de grens van water en land 
waar het dynamisch samenspel van land 
en water plaatsvindt. 

Aquo.   

Waterkering Een waterkerende en / of scheidende, 
kunstmatige of natuurlijke hoogte of 
hooggelegen gronden inclusief de daarin 
aanwezige waterkerende elementen 

Aquo.   

Eigen terrein Terreinen in eigendom zijnde geen 
objecten die onderdeel uitmaken van de 
waterhuishouding. 

Eigen 
definitie 

Het betreft gebieden die wel in beheer 
zijn maar geen onderdeel zijn van het 
watersysteem zoals overhoeken uit 
herverkaveling en terreinen rondom 
gebouwen, bouwwerken of 
kunstwerken. 

Verdediging Een kunstmatige verdediging van talud 
en/of bodem van een water. 

Aquo. Onder de definitie van "verdediging" 
vallen alle soorten talud- en 
bodemverdedigingen, zoals 
bijvoorbeeld: damwanden, kademuren, 
betuiningen en beschoeiingen. 

Scheiding Kunstmatig, meestal lineair obstakel met 
een werende functie. 

BGT/IMGeo Voorbeelden van scheidingen zijn 
hekwerken, afrasteringen en poorten. 

Afsluitmiddel Een onderdeel van een kunstwerk met als 
doel een waterkerende functie te kunnen 
vervullen. 

Aquo. Afsluitmiddelen kunnen een 
peilregelende of waterkerende functie 
hebben. Voorbeelden van 
afsluitmiddelen zijn: 
- spindelschuif in een duiker 
- inlaatklep t.p.v. een gemaal 
- klep in een stuw 
- deur in een sluis 
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Aquaduct Een kunstwerk waarmee een waterloop in 
een open constructie over een weg of 
andere waterloop wordt gevoerd. 

Aquo.   

Bodemval Een sprong in de bodem van een 
oppervlaktewaterlichaam. 

KR, 
gebaseerd 
op Aquo. 

Een bodemval is een kunstwerk, waar 
door middel van een verschil in 
bodemhoogte de stroomsnelheid van 
het water wordt beperkt. Hierbij is het 
uitgesloten - zoals bij stuwen - om het 
water vast te houden.  

Brug Civielkundige constructie die doorgang 
verschaft voor voetgangers, dieren, 
voertuigen en diensten boven obstakels of 
tussen twee punten op een hoogte boven 
de grond. 

Aquo. Een brug vormt een verbinding tussen 
twee punten die van elkaar gescheiden 
zijn door een oppervlaktewaterlichaam 
waarbij de constructie geen verharde 
kunstmatige bodem heeft of waarbij de 
verharding geen deel uitmaakt van de 
constructie. 

Doorstroomopening Een doorstoomopening onder een brug. KR Een doorstoomopening ligt tussen 
pijlers en/of landhoofden. 

Duiker|Hevel|Sifon Een kokervormige constructie, eventueel 
met een verhoogd/verlaagd 
middengedeelte, 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. 

KR, 
gebaseerd 
op Aquo. 

Een duiker met een verhoogd 
middengedeelte is een duiker van het 
soort hevel. Een duiker met een 
verlaagd middengedeelte is een duiker 
van het soort sifon. Duikers kunnen met 
elkaar verbonden/voorzien zijn via/van 
(inspectie)putten. 

Gemaal Een gemaal dient om water te 
verpompen, waarvan de noodzaak kan 
liggen in wateroverschot of in 
waterbehoefte of ten behoeve van de 
waterkwaliteit. 

KR, 
gebaseerd 
op Aquo. 

Gegevens van de pompen van een 
gemaal kunnen afzonderlijk worden 
vastgelegd. 

Pomp Werktuig dat door middel van een verschil 
in druk vloeistoffen of gassen verplaatst. 

Aquo. In de regel gaat het om een pomp als 
onderdeel van een gemaal, maar het 
kan ook een op zichzelf staande pomp 
betreffen (bv. calamiteiten- of 
noodpomp). 

Put Verticale constructie, toegepast om 
leidingen aan te sluiten, van richting of 
niveau te veranderen, om toegang te 
verschaffen aan personeel en/of 
apparatuur voor inspectie en onderhoud, 
en om beluchting en ventilatie mogelijk te 
maken. 

KR, 
gebaseerd 
op Aquo. 

  

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

Aquo. Schut- en keersluizen maken deel uit 
van de keringen of vaarwegen. Andere 
typen (zoals inlaat of spuisluis) maken 
onderdeel uit van oppervlaktewateren. 
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Stuw Een vaste of beweegbare constructie in 
een oppervlaktewaterlichaam die dient 
om de waterstand bovenstrooms en/of 
benedenstrooms van de constructie te 
regelen. 

KR, 
gebaseerd 
op Aquo. 

Kleppen worden apart geregistreerd (als 
'Afsluitmiddel'). Stuwen kunnen ook 
een functie vervullen voor 
waterkwaliteit (bijv. zoet-zout 
scheiding). 

Vaste dam Een vaste dam is een dwars door een 
oppervlaktewaterlichaam gelegen 
(grond)constructie, bedoeld om water te 
scheiden. 

KR, 
gebaseerd 
op Aquo. 

  

Vispassage Een kunstmatige passage ten behoeve van 
de vistrek bij kunstwerken in wateren. 

Aquo. Een vispassage is een waterbouwkundig 
object dat als doel heeft vissen toegang 
te geven tot een door een dijk, stuw, 
dam of sluis ontoegankelijk geworden 
gebied. 

Vuilvang Een voorziening die aan de 
bovenstroomse kant voor een kunstwerk 
of in een oppervlaktewaterlichaam is 
aangebracht om drijvend vuil op te 
vangen/tegen te houden. 

KR Typische soorten vuilvangen zijn 
krooshekken en vangbalken. 

Zandvang Inrichting in een oppervlaktewaterlichaam 
die dient om door het water meegevoerd 
zand te laten bezinken. 

KR Door de stroomsnelheid in het water te 
verminderen (bijv. door de waterloop te 
verbreden) kan in het water aanwezig 
zand bezinken. 

Vegetatie Het plantenkleed van een locatie 
(concreet). 

Aquo. Het ruimtelijk voorkomen van planten 
in samenhang met de plaats waar zij 
groeien en in de rangschikking die zij 
spontaan hebben aangenomen. 

Beplanting 
Natuurlijke vastgoedobjecten in lijnvormig 
en/of puntvormig voorkomen 

Aquo. Onder natuurlijke vastgoedobjecten 
wordt verstaan het gewas waarmee de 
grond beplant is. 

Verharding Een verharding is opgebouwd uit een 
materiaal dat na het aanbrengen een 
elementen of solide geheel vormt dat 
draagkracht levert voor belasting met 
machines of mensen. 

Eigen 
definitie 

  

Boom Een boom is een overblijvend houtig 
gewas die als karakteristiek heeft dat hij 
één of meer verhoute stammen heeft met 
een dwarsdoorsnede van de stam van 
minimaal 10 cm op een hoogte van 1,30 m 
boven het maaiveld.  

IMGeo / 
eigen 
definitie 

 Bomen in struweel of een houtwal 
worden alleen als individuele boom 
opgenomen indien de kroon duidelijk 
herkenbaar boven de gemiddelde 
hoogte van de beplantings eenheid uit 
steekt (minimaal 30% van de totale 
lengte van de boom). 

 

 

 


