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Welkom 
 

   Info Project Opbouw Rioolinfrastructuur 
 Fase 1: Belangrijkste behoeften, demo 
 Werkpakketten Functioneel  
 Werkpakketten Datacommunicatie 
 Werkpakketten Systeem 

 

 Workshop wijzigingen 
 Annulatie workshop 
 Datakwaliteit VMM 
 Workshop Governance 
 Codelijsten - interpretatie 

 
 Functionele analyse: Start dossieropvolging 
  



Doel van workshop (voormiddag) 

 Toelichten proces en status  
“opbouwen actieve rioolinfrastructuur” 
 + Aanpak van het proces (werkpakketten) 
 + Feedback van gebruikers = jullie! 

 
 Toelichten proces en status  

“Niet-actieve en toekomstige infrastructuur en 
aanvragen” 
 

 Datakwaliteit verbeteren en terugkoppelen 
 
 
 

 
  



Opbouwen actieve rioolinfrastructuur 



Concept “opbouwen rioolinfrastructuur” 
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Problemen en Waarschuwingen 

Communicatie 

Problemen 
Waar-

schuwingen 
Blokkerend 
+ hinderlijk Kritisch 

Hinderlijk 
Hinderlijk 

+ Manueel 

Uitzondering 



Voorbeeld weergave  
Problemen en Waarschuwingen 



Werkpakketten 

 WP 1: Raadplegen 
 WP 2: Validatie en communicatie 
 WP 3: Centrale-GIS-laag  
 WP 4: Editeren en gebruikersgemak 
 WP 5: Gebruikersbeheer 

 
  



Werkpakketten 

 WP 1: Raadplegen 
 Basisfunctionaliteiten in de viewer 
 Datamodel opbouwen 
 Datamodel beschikbaar in testomgeving 
 Rioolinfrastructuur zichtbaar van testgebieden 
 Resultaten beperkte validatie 
 Basis gebruikersbeheer 

  



Werkpakketten 

 WP 1: Raadplegen 
 Basisfunctionaliteiten in de viewer 
 Datamodel opbouwen 
 Datamodel beschikbaar in testomgeving 
 Rioolinfrastructuur zichtbaar van testgebieden 
 Resultaten beperkte validatie 
 Basis gebruikersbeheer 

  



Voorbeeld! 
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Werkpakketten 
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Problemen 
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Werkpakketten 

 WP 2: Validatie en communicatie 
 Uitbreiden viewer 
 Uitbreiden validatieregels  
 Uitbreiden weergave “problemen” 
 Opladen van gegevens 



Problemen en Waarschuwingen 

 

Communicatie 

Problemen 

Blokkerend 
+ hinderlijk Kritisch 

Hinderlijk 

Uitzondering



Werkpakketten 

 WP 3: Centrale GIS-laag 
 Importeren uit opbouw-GIS-laag 
 Aanmaken waarschuwingen 



Problemen en Waarschuwingen 

Communicatie 

Waar-
schuwingen 

Blokkerend 
+ hinderlijk 

Hinderlijk 
Hinderlijk 

+ Manueel 

Uitzondering 



Werkpakketten 

 WP 4: Editeren en gebruikersgemak 
 Editeren 
 Uitbreiden viewer: extra’s 

 WP5: Gebruikersbeheer 
 Integratie met reeds bestaande implementaties  
 Vb ACM3/IDM3 of geosecure. 
 



Aan de slag 

 Bespreken van voorgestelde proces  
(opladen + meldingen) 
 Wat zijn de voor- en nadelen van dit proces 
  => mogelijkheden tot verbetering? 
  => roadblocks? 
 Wat ontbreekt? Wat is overbodig?  

 2 kleinere groepen 



Verdeling 

Groep Nete 

Naam Voornaam 

Neyrinck Bart 

Spiessens Davy 

Laporte Jan 

Lootens Pieter 

Van Hal Ward 

Helsen Martine 

Miserez Katleen 

De Baets Koen 

Groep Refter 

Naam Voornaam 

Stoops Els 

Arnauts Ilse 

De Kock Luc 

Van De Veire Peter 

Van den Dries Erwin 

Vanhouteghem Katrien 

Ternier Marc 

De Visscher Karel 



Pauze 



Niet actieve/toekomstige infrastructuur 



Niet actieve/toekomstige infrastructuur 

 status 
 Gepland 
 In opbouw 
 Actief 
 Stopgezet (maar niet verwijderd) 
 Verwijderd 

 
 



Niet actieve infrastructuur: historiek 

 Elementen met een stopproject (status = stopgezet) door 
oplevering van een project. Deze worden bijgehouden binnen de 
centrale GIS-laag. 

 Elementen weggenomen uit de grond (status = verwijderd). Deze 
worden bijgehouden binnen de centrale GIS-laag. 

De situatie voordat een project werd uitgevoerd 
TRACING 

Bevraagbaar als centrale GISlaag, met actuele attributen 

 

=============================================== 
 Elementen die niet meer worden aangeleverd. Deze waren foutief. 

Deze worden niet meer bijgehouden. 

De situatie zoals gekend op een bepaalde datum 
SNAPSHOT 

Bevraagbaar als extra GISlaag, met vaste attributen



Toekomstige infrastructuur: GUP 

 Wat? 
 Plannen voor gans Vlaanderen 
 Langere termijn 
 Beleidsniveau  
 Aangesloten inwoners (toekomstvisie) 
 Geen detailniveau nodig 

  Hoe? 
 Apart netwerk 
 Data beheerd door VMM 
 Gebaseerd op AWIS 1.0 
 Aansluiten op bestaande detail-infrastructuur 
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Concept toekomstige rioolinfrastructuur 

Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen 
GUP (VMM) 

Compleet maken databank 

Initiatie 
(subsidie) 

project 

Evaluatie 
(subsidie) 

project 

Uitvoeren
(subsidie) 

project 

Dossieropvolging 
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Concept toekomstige rioolinfrastructuur 
Huidige situatie: 

 Welke gegevens project: initiatie,aanvraag, evaluatie, oplevering 

 
 Formaat: GIS-laag? Tekening? papieren dossier, andere? 

 
 Status, aanpassingen: allemaal? Verslagen? 

 
 Wanneer in databank rioolbeheerder: as-built? Timing? 

 
 

 
Initiatie 

(subsidie) 
project 

Evaluatie 
(subsidie) 

project 

Uitvoeren
(subsidie) 

project 

Dossieropvolging 



Datakwaliteit  



Datakwaliteit  

 Uitdagingen 
 Detailwerk. 
 Zichtbaarheid. 
 Vooruitgang algemeen. 

 
 Hoe gegevens over data samenbrengen? 

 
 Hoe inzicht geven in verbetering algemeen zonder 

ontsluiten details?  
  



Datakwaliteit – Eerste foto 



Datakwaliteit  



Datakwaliteit – Grafiek 



Bedankt voor  

 uw medewerking! 
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