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Managementsamenvatting 

Het management van Rijkswaterstaat beschikt over een aantal instrumenten voor 

IV-portfolio management, met name een financiële administratie en een IV-jaarplan 

cyclus om business prioriteiten voor de informatievoorziening vast te stellen. Deze 

domeinarchitectuur Watermanagement 2014 voegt hier het inhoudelijk stuur-

instrument aan toe. Met de domeinarchitectuur Watermanagement is het manage-

ment in staat om te sturen op 

 Gaten en dubbelingen in de projecten portfolio; 
 Herbruikbaarheid van bouwstenen in de informatievoorziening; 
 Correcte bouwvolgorde: eerst het fundament, dan de muren. 

Gebruik van deze sturing via de domeinarchitectuur leidt daarmee tot een efficiënte 

inzet van de IV-investeringen voor de watermanagement processen. De domein-

architectuur neemt hiervoor de volgende architectuurbeslissingen: 

 Gebruik een gelaagde opbouw van de informatievoorziening: 

o dataverkrijging, binnen en buiten Rijkswaterstaat; 
o eenduidige datadistributie naar Rijkswaterstaat en haar partners; 
o procesondersteuning, binnen Rijkswaterstaat en in samenwerking 

met partners; 
 werk met Rijkswaterstaatbrede  bouwstenen; 
 Implementeer drie niveaus van beschikbaarheid en beveiliging voor de Water-

management informatievoorziening: 

o Advisering: voor de informatievoorziening van alle watermanage-

ment processen die onder reguliere kantoorautomatisering omstan-
digheden wordt uitgevoerd. 

o Missie-kritisch: voor de informatievoorziening  van alle Watermana-
gement processen die 7x24 beschikbaarheid en verhoogde beveili-
ging nodig hebben; 

o MKS+: missie kritische informatievoorziening waar geen handmatig 

alternatief voor de informatievoorziening is. 

 

De informatievoorziening Watermanagement kan op basis van deze beslissingen 

worden verdeeld in een aantal bouwblokken, zoals weergegeven in de volgende 

figuur: 
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De bouwblokken zijn in de volgende figuur toegewezen aan programma’s die zorgen 

voor de realisatie van de bouwblokken. 
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Met de toekenning van bouwblokken aan projecten kan de Rijkswaterstaat 

governance op informatievoorziening werken onder architectuur handen en voeten 

geven: 

 De onderlinge productafhankelijkheden tussen programma’s zijn inzichtelijk; 
 De eisen waar de programma’s in hoofdlijn aan moeten voldoen zijn bekend, 

bijvoorbeeld de eis om IV geschikt te maken aan missie kritische procesonder-
steuning; 

 Hergebruik van bouwstenen, zowel functionaliteit als data, wordt inzichtelijk; 

De volgende roadmap geeft aan hoe de architectuur in hoofdlijn gerealiseerd gaan 

worden. Deze roadmap kent de volgende banen: 

 MKS&MKS+ en Advisering: ondersteuning van de missiekritieke en reguliere 
watermanagement processen; 

 Samenwerking partners, andere domeinen en technische infrastructuur om de 
roadmap in lijn te houden de resultaten in de omgeving; 

 Programmering en besparing: om het verband met de programmering en de 
architectuur aan te geven. 

Dit leidt tot de volgende roadmap: 

 2014 2015 2016 2017 

MKS & MKS+ LMW-2 start MKK DL cf 

legacy 

standaard 

MKK en 

portfolio cf 

standaard 

IV RWS en 

partners via 

MKK DL 

Advisering SAW@, 

Waterportaal, 

Advisering- 

Distributielaag 

Formele rap-

portage uit DL 

IV RWS via 

advies DL 

en partners 

via advies DL 

Samenwerking 

partners 

 Digitale Delta: 

eerste product 

Centraal 

aansluitpunt 

 

Andere 

domeinen 

  HWS-assets in 

BMS 

Informatiehuis 

Water aan 

Laan v.d. 

Leefomgeving 

Technische 

infrastructuur 

Multichannel 

architectuur 

Beveiligd 

netwerk, MKS 

bouwstenen 

Standaard 

bouwstenen 

ingericht 

Cloud 

integratie 

 

Deze architectuuringrepen moeten besparingen opleveren, waardoor budget vrij-

komt voor nieuwe investeringen. De hoogte van het benodigde investeringsbudget 

wordt bepaald door de nu lopende ontwikkelingen binnen Watermanagement, het 

informatiejaarplan 2014 noemt hierbij de volgende ontwikkelingen: 

 het Nationaal waterplan; 
 de Waterwet; 
 internationale richtlijnen en verdragen; 

 Netwerkbeheervisie; 
 het Hoogwaterbeschermingsprogramma; 
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 de deltabeslissingen1; 
 de EU-Kaderrichtlijn mariene strategie. 

Daarnaast zijn er vanuit de aanbodkant ontwikkelingen zoals de I-strategie en het 

gebruik van nieuwe meetmethoden. Deze ontwikkelingen zullen in 2015 worden 

uitgewerkt in een nieuwe versie van de domeinarchitectuur, in samenhang met het 

informatiejaarplan 2015. 

 
1 De deltabeslissingen staan niet in de lijst van het informatiejaarplan en zijn hier voor de compleetheid toegevoegd. 
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1 Inleiding 

1.1 Waarom een domeinarchitectuur 

Rijkswaterstaat heeft een groot aantal projecten en processen om haar missie uit te 

voeren. Deze projecten en processen hebben vaak een grote component informatie-

voorziening, zoals het Delta-programma, of het programma levert zelfs primair 

informatievoorziening, zoals Digitale Delta. Voor het management van 

Rijkswaterstaat ontstaat dan de uitdaging hoe dit portfolio van processen en 

projecten aan te sturen in onderlinge samenhang. Daarbij spelen vragen als: 

 Waar levert een IV-investering het meeste op voor het bedrijfsproces? 
 Kan ik een bestaande investering hergebruiken? 
 Hoe halen we verspillingen zoals dubbele functionaliteiten of verouderde 

functionaliteiten uit het portfolio, zonder dat de IV-productie hier last van heeft? 

Hiervoor beschikt het management van Rijkswaterstaat al over een aantal 

instrumenten: een financiële administratie om de kosten administreren en te 

begroten en een IV-jaarplan cyclus om business prioriteiten voor de 

informatievoorziening vast te leggen. Deze domeinarchitectuur Watermanagement 

2014 voegt hier het inhoudelijk stuurinstrument aan toe. Met de domeinarchitectuur 

Watermanagement is het management in staat om te sturen op 

 Gaten en dubbelingen in de projecten portfolio; 
 Herbruikbaarheid van bouwstenen; 
 Correcte bouwvolgorde: eerst het fundament, dan de muren. 

Gebruik van deze sturing via de domeinarchitectuur leidt daarmee tot een efficiënte 

inzet van de IV-investeringen voor het watermanagement proces. 

Naast de vraag naar een efficiënte IV is de vraag voor een effectieve IV belangrijk: 

hoe zorgt de Rijkswaterstaat informatievoorziening ervoor dat het Watermanage-

ment proces optimaal het procesdoel haalt? Deze vraag kan in deze versie van de 

domeinarchitectuur slechts gedeeltelijk worden beantwoord omdat: 

 Het Watermanagement proces pas recent op hoofdlijnen is beschreven en 
vastgesteld, er is voor deze versie van de domeinarchitectuur dus geen kader 
voor het bepalen van de proces-effectiviteit; 

 Van een aantal essentiële Watermanagement programma’s de functionele IV 

vraagstelling nog niet is vastgesteld, zodat de vraag wat effectieve IV is ook 
onbekend is,  met name voor de programma’s 

o Delta-programma; 
o Slim Watermanagement 

o Digitale Delta; 
o Verbeteren Waterberichtgeving. 

 

Als in de loop van 2015 deze kaders beschikbaar komen zal de domeinarchitectuur 

hiermee worden uitgebreid zodat er ook op de effectiviteit van de IV kan worden 

gestuurd. Tot die tijd kan deze architectuur in ieder geval worden gebruikt om de 

opbouw van de informatievoorziening voor deze programma’s in goede banen te 

leiden. 

1.2 Positionering van dit document 
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Deze domeinarchitectuur is de opvolger van de domeinarchitectuur Hoofdwater-

systeem 2011. Tussen 2011 en 2013 zijn er veel ontwikkelingen geweest die in de 

nieuwe domeinarchitectuur verwerkt zijn: 

 Het ondernemingsplan 2015; 
 Het programma data-autoriteit en verbindende informatievoorziening; 
 Nieuwe indeling en beschrijving van de domeinen op basis van 

bedrijfsprocessen in plaats van netwerken; 

 Nieuwe organisatie-overstijgende projecten die zijn gestart. 

Het werken met de domeinarchitectuur HWS 2011 in de periode 2012-2013 heeft 

daarbij meer focus gegeven aan de vraag wat er in een domeinarchitectuur zou 

moeten staan, de domeinarchitectuur HWS 2011 miste vooral: 

 een goede basis in bedrijfsproces en een datamodel; 
 ondersteuning van projecten samen met partners; 
 een uitwerking conform de rijksbrede standaard architectuurmethode Togaf. 

Deze domeinarchitectuur verwerkt deze nieuwe ontwikkelingen in een nieuw 

architectuurdocument. Daarbij is het oude domein Hoofdwatersysteem verdeeld in 

de procesdomeinen Watermanagement, crisismanagement en assetmanagement. 

Binnen deze drie procesdomeinen bestaat nog steeds een sterke onderlinge samen-

hang. Deze domeinarchitectuur neemt daarom de omgeving van het Watermanage-

mentproces expliciet mee, zodat met deze domeinarchitectuur gestuurd kan worden 

op de samenhang van Watermanagement met de andere processen. 

Voor de projecten wordt deze domeinarchitectuur vertaald in een Project Start 

Architectuur die enterprise- en domeinarchitectuurkaders vertaald naar de project-

specifieke context en waar nodig projectspecifieke kaders toevoegt. Hierdoor krijgt 

het project een architectuurkader dat in lijn is met de enterprise- en domeinarchi-

tectuur en uitvoerbaar is binnen de projectkaders. 

Deze domeinarchitectuur is verder toegespitst op de opbouw van de geautomati-

seerde informatievoorziening, businessproblemen buiten de informatievoorziening, 

zoals HRM en huisvesting worden in deze domeinarchitectuur waar nodig randvoor-

waardelijk meegenomen, met name in het hoofdstuk bedrijfarchitectuur. 

1.3 Documentopbouw 

Deze domeinarchitectuur wordt opgebouwd conform de fasering van Togaf, de 

standaard architectuurmethode voor Rijkswaterstaat en de Rijksoverheid, zie 

onderstaande figuur. 
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Uitgaande van deze structuur wordt deze domeinarchitectuur beschreven in de 

volgende hoofdstukken; 

 A:Architectuurvisie geeft hoofdrichting van oplossing aan waarlangs de gestelde 
eisen worden ingevuld; 

 B:Bedrijfsarchitectuur inventariseert de bedrijfsprocessen waar de IV-
architectuur ondersteuning aan moet bieden; 

 C:Informatiearchitectuur beschrijft de opbouw van de informatievoorziening 

zodanig dat: 
o de architectuurvisie wordt ingevuld; 
o aan de eisen wordt voldaan; 

o ondersteuning wordt geboden aan de bedrijfsprocessen. 
 D:Technische infrastructuur beschrijft de generieke en waar nodig specifieke 

infrastructuur die wordt gebruikt om de applicaties en data uit de 
informatiearchitectuur beschikbaar te stellen; 

 E: Opportunities and Solutions analyseert de deltas tussen de IST en de SOLL 
architectuur en wijst deze toe aan projecten; 

 F: Migration planning zet de uit te voeren projectstappen uit in een roadmap; 
 G: Architectuurgovernance beschrijft hoe de governance van de implementatie 

van deze architectuur wordt gedaan binnen de Rijkswaterstaat IV-governance; 
 H: architectuur change management beschrijft hoe binnen de Rijkswaterstaat 

organisatie omgegaan moet worden met wijzigingen op deze architectuur. 
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 Requirements: in het laatste hoofdstuk staan de eisen waar deze architectuur 
aan moet voldoen. 

1.4 Verantwoording 

Deze domeinarchitectuur is gebaseerd op een aantal kaderstellende documenten, 

relevant voor de informatievoorziening Watermanagement binnen Rijkwaterstaat, 

met name: 

 Het IV-jaarplan; 
 De enterprise architectuurkaders; 

 De Watermanagement (deel)procesbeschrijvingen. 

Maar de belangrijkste borging van wenselijkheid en uitvoerbaarheid van deze 

domeinarchitectuur ligt in de participatie en eigenaarschap van de essentiële 

rolhouders bij het opstellen en implementeren van deze domeinarchitectuur. Per 

hoofdstuk zijn dat: 

Hoofdstuk Rol Persoon 

A: Architectuurvisie Informatiemanager J. Doze, J. van Diem 

B: Businesss Procesadviseur WM K.A. van Dijk 

C; Informatiearchitectuur Solution Architect F. Dirksen, A. Mink 

D: Technische 

Infrastructuur 

Solution Architect J. Graave 

E: Opportunities en 

Solutions 

Portfolio manager S. Kamstra 

F: Migration planning Portfolio manager S. Kamstra 

G: Architectuur-

governance 

Afdelingshoofd N. Geilen, W. 

Hoogenboom 

H: Architectuur change 

management 

Afdelingshoofd N. Geilen, W. 

Hoogenboom 

 

Deze personen zijn actief betrokken geweest bij het opstellen van deze domein-

architectuur, dit geeft voldoende garantie dat de in deze domeinarchitectuur 

aangegeven richting de juiste is voor de watermanagement informatievoorziening 

van Rijkswaterstaat. 
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2 A: Architectuurvisie 

2.1 Inleiding 

 

De architectuurvisie geeft de hoofdlijn van oplossing die in de volgende hoofdstuk-

ken wordt uitgewerkt. Uitgangspunt zijn de hoog niveau businessproblemen die de 

processen binnen scope raken en relevant zijn voor de opbouw van de informatie-

voorziening.  

2.2 Te ondersteunen business en IV-ontwikkelingen 

De visie, strategie en meerjarenbusiness-ontwikkeling voor de informatievoorziening 

staat beschreven in het informatiejaarplan en wordt hier gekopieerd in de volgende 

twee paragrafen. 

2.2.1 Visie en strategie op de informatievoorziening watermanagement 

De informatievoorziening voor watermanagement/WVL is sober, doelmatig en 

efficiënt ingericht. De gegevens die RWS inwint zijn onbetwist; kwaliteitsborging, 

opslag en ontsluiting zijn op orde. Partners, marktpartijen en burgers zien RWS 

daarom als data-autoriteit. De behoefte vanuit netwerk-, project- en 

crisismanagement bepaalt het aanbod van data en ICT. Daarin is geen plaats voor 

data en ICT die niet is gelegitimeerd vanuit het primair proces. Voorrang wordt 

gegeven aan het opruimen van dubbele gegevensbronnen en dubbele functionaliteit. 

De hoofdlijn is daarmee onverminderd actueel: (i) consolidatie van ICT en 

meetnetten, (ii) prioriteit voor crisismanagement, hoogwaterveiligheid, wettelijke 

taken en toegankelijkheid zeehavens en (iii) aangaan van allianties en 

samenwerking met andere waterbeheerders en organisaties als KNMI en RIVM als 

dat leidt tot besparing en versterken strategische positie. Deze visie en strategie 

kan alleen worden gerealiseerd als vraagbundeling goed is uitgerold; dat is 

vastgesteld welke informatie nodig is voor netwerk-, project- en crisismanagement, 

en hoe goed die moet zijn.  

2.2.2 Meerjaren businessontwikkeling, informatiebehoefte stabiel  

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt in opdracht van de minister en de 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het nationale netwerk van wegen en 

vaarwegen. Rijkswaterstaat werkt aan: droge voeten, voldoende en schoon water, 

vlot en veilig verkeer over weg en water en betrouwbare en bruikbare informatie. 

De missie krijgt uitwerking in het Nationaal waterplan, Waterwet, internationale 

richtlijnen en verdragen enerzijds, en anderzijds het Beheerkader Netwerken 

Rijkswaterstaat, het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren, het KRW-

programma, Ruimte voor de rivier, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de 

EU-Kaderrichtlijn mariene strategie. Met deze documenten is de koers van aanleg, 

onderhoud en beheer voor de komende jaren bepaald. Daarmee staat ook de 

informatiebehoefte grotendeels vast. Naar verwachting verandert die informatie-

behoefte de komende jaren slechts op onderdelen. Wel zijn forse kosten voorzien 

voor het wegwerken van achterstallig onderhoud aan meetnetten en vervanging van 

verouderde (dus dure en minder betrouwbare) ICT-systemen. De meerjaren 
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programmering weerspiegelt dat; grosso modo gaat 90% van het budget naar 

instandhouding.  

Dat de informatievraag voor de komende jaren stabiel is, wil niet zeggen dat het 

aanbod niet verandert. De ontwikkelingen in de informatietechnologie zijn enorm. 

Nieuwe ICT-systemen worden webbased ontwikkeld, data worden straks bewaard in 

de ‘cloud’ en sensortechnologie, modelberekeningen en satellietwaarneming 

vervangen steeds vaker klassieke monitoring. Dat leidt niet alleen tot goedkopere 

informatie, maar ook tot nieuwe informatieproducten, nieuwe toepassingen en 

mogelijk ook andere uitgangspunten bij aanleg en onderhoud van het hoofdwater-

systeem. Zo is het niet ondenkbaar dat ‘ijkdijken’ met daarin sensoren die de 

stabiliteit monitoren, een andere faalkansnormering tot gevolg hebben, en ook een 

andere wettelijke toets. 

2.3 Architectuur doelstelling 

De domeinarchitectuur Watermanagement moet de Watermanagement informatie-

voorziening sturen in de richting zoals die voor Watermanagement bedrijfsproces 

wenselijk is, binnen de financiële en organisatorische kaders die de Rijkswaterstaat 

organisatie daarvoor stelt. Belangrijke kaders zijn daarbij:  

 het Nationaal waterplan; 
 de Waterwet; 
 internationale richtlijnen en verdragen; 
 Netwerkbeheervisie; 

 het Hoogwaterbeschermingsprogramma; 
 de deltabeslissingen; 
 de EU-Kaderrichtlijn mariene strategie. 

Binnen deze kaders worden de watermanagementprocessen opgesteld. Hieraan 

wordt nu nog gewerkt. Een domeinarchitectuur die de informatievoorziening afleidt 

uit een analyse van de bedrijfarchitectuur, zoals het in principe hoort binnen de 

Togaf methode, is daarom nu niet uitvoerbaar. Deze versie van de domeinarchi-

tectuur zal zich daarom eerst richten op het onder architectuur brengen van de 

Watermanagement informatievoorziening op basis van architectuur bestpractices. 

Deze best practices worden in de volgende paragraaf uitgewerkt in 

architectuurbeslissingen. 

Het informatiejaarplan geeft ook aan dat er aan het informatieaanbod veel werk is; 

nieuwe technologische ontwikkelingen moeten worden beproefd en oude technologie 

moet worden gesaneerd. Deze opdracht kan goed worden opgepakt binnen deze 

domeinarchitectuur, onder de aanname, bij gebrek aan een complete 

bedrijfarchitectuur, dat het informatieaanbod de nu bekende informatievraag gaat 

invullen. De doelstelling voor deze domeinarchitectuur is dan: 

Realiseer een sobere, doelmatige, efficiënte en toekomstvaste 

informatievoorziening voor de Rijkswaterstaat Watermanagement 

processen. 

Een groot gedeelte van het huidige IV-budget gaat nu op aan beheer. Door architec-

tuuringrepen in de portfolio kunnen de beheerkosten van watermanagement infor-

matievoorziening omlaag, waardoor budget vrijkomt voor nieuwe investeringen. Hoe 

hoog het benodigde investeringsbudget moet zijn om de informatievoorziening toe-

komstvast te houden zal blijken uit de uitwerking van de bedrijfarchitectuur. 
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De volgende paragrafen beschrijven de architectuurbeslissingen die deze domein-

architectuur neemt om Watermanagement informatievoorziening te sturen richting 

de doelstelling. 

2.4 Architectuurbeslissingen 

De domeinarchitectuur is gebaseerd op de volgende architectuurbeslissingen die de 

aangegeven visie, strategie en meerjarenbusiness-ontwikkeling ondersteunen. 

2.4.1 De Informatievoorziening faciliteert uitwisseling van Informatievoorziening met 

Watermanagementpartners en andere Rijkswaterstaatdomeinen 

Omdat Rijkswaterstaat in toenemende mate met partners samenwerkt, onder 

andere door ‘slim watermanagement’, moet de informatievoorziening in toenemende 

mate data- en applicatie-uitwisseling met deze partners ondersteunen. Dit betekent 

dat 

 Rijkswaterstaatdata alleen met partners wordt uitgewisseld binnen de kaders 
van de beveiligingsclassificatie van die data; 

 Rijkswaterstaat en partners door IV-uitwisseling afhankelijk van elkaar worden 
in de uitvoering van hun processen, hiervoor maken de partners goede 

afspraken, bijvoorbeeld voor financiële consequenties en het omgaan met 
verstoringen in de uitwisseling; 

 Er technische faciliteiten moeten komen voor het veilig en beheerst uitwisselen 
van data en applicaties met partners. 

De uitwisseling van Rijkswaterstaat informatievoorziening moet altijd plaatsvinden 

binnen vastgestelde bedrijfskaders, zoals een formeel partnerverband en/of over-

heid brede afspraken. Open data is hierbij een voorbeeld van een overheidbrede 

afspraak. 

Naast partners buiten Rijkswaterstaat werken de Rijkswaterstaat watermanagers in 

toenemende mate samen met andere Rijkswaterstaatprocessen waardoor zij van 

elkaar afhankelijk worden. Zo heeft Watermanagement de data van assetmanage-

ment nodig en heeft vaarwegmanagement de waterdata nodig. Ook voor deze 

Rijkswaterstaat-interne onderlinge data-uitwisseling moeten technische faciliteiten 

worden ingericht. 

Een laatste vorm van uitwisseling is het gebruik van overheidbrede basisadministra-

ties zoals de BAG en de GBA. Gebruik hiervan is verplicht en moet worden geïnte-

greerd met de rest van de informatie-uitwisseling in deze architectuur. 

2.4.2 De IV wordt verdeeld in drie niveaus: 

Watermanagement processen bevatten missiekritieke ketens. Deze missiekritieke 

ketens worden ondersteund door ketens van missiekritieke systemen die goed 

moeten samenwerken om de noodzakelijke informatie te geven. Om de werking van 

de gehele missiekritieke procesketen te garanderen onderscheid deze architectuur 

missiekritieke IV-systemen met en zonder een handmatig alternatief, waarbij aan 

systemen zonder handmatig alternatief extra zware eisen worden gesteld. Deze 

systemen krijgen het label MKS+, bijvoorbeeld het meetplatform op de Noordzee. 

Alle watermanagement informatievoorziening buiten de missiekritieke ketens wordt 

in deze architectuur gelabeld als “advisering” en krijgt het dienstverleningsniveau 

van de reguliere kantoorautomatisering omgeving. Hiermee worden alle IV-

componenten in deze architectuur verdeeld in drie niveaus van beschikbaarheid en 

beveiliging: 
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 MKS+: deze IV wordt gebruikt voor het ondersteunen van missiekritieke 
ketens, met name voor hoogwaterbescherming, waarbij geen reëel handmatig 
alternatief voor uitval van deze IV is; 

 MKS: deze IV wordt gebruikt voor het ondersteunen van missiekritieke ketens. 

Uitval van de IV kan in geval van nood handmatig worden opgevangen; 
 Advisering: deze IV wordt gebruikt voor processen die niet tot de Missiekritieke 

ketens worden gerekend. 

Zie het hoofdstuk bedrijfarchitectuur voor de volledige definitie van Missiekritieke 

ketens en -systemen. Zie het hoofdstuk Informatie-architectuur voor de verdere 

uitwerking van de drie beschikbaarheidsniveaus. Positionering van een IV-compo-

nent in een beschikbaarheid klasse heeft vergaande consequenties voor de kosten 

en de beheerlast voor die IV-component. 

2.4.3 De IV wordt gelaagd opgebouwd 

De domeinarchitectuur maakt de complexiteit van de Informatievoorziening be-

heersbaar door deze gelaagd op te bouwen. Iedere laag bouwt voort op de onder-

liggende lagen en heeft daarbij een afgebakende verantwoordelijkheid. De domein-

architectuur onderkent de volgende lagen: 

 Partner procesondersteuning, voor en door partners waarbij deze partners RWS 
data gebruiken; 

 Procesondersteuning en informatiebeheer, applicaties voor eindgebruiker-
ondersteuning en beheer van de informatie die hiermee wordt gegenereerd. 

 Data- & informatie distributie, inclusief eventuele autorisatie van 
Rijkswaterstaat en partner medewerkers; 

 Databeheer, voor het handhaven van de datakwaliteit van de Rijkswaterstaat- 

en indien nodig, de partnerdata; 
 RWS dataverkrijging, met eigen systemen en extern ingekocht, daar waar geen 

bestaande data hergebruikt kan worden; 
 Partner data: data die door partners wordt verzameld die RWS ook mag 

gebruiken, bijvoorbeeld de waterhoogte van de Rijn in Duitsland. 

Hiermee komt het totaal dus op een gelaagde IV met zes lagen, waarvan er vier 

onder de rechtstreekse aansturing van Rijkswaterstaat vallen en twee bestuurd 

worden door de samenwerkingsverbanden die Rijkswaterstaat sluit met partners. 

Zie de hoofdstukken informatie-architectuur technische infrastructuur voor de 

verdere uitwerking van deze gelaagdheid. 

2.4.4 De IV wordt gebaseerd op herbruikbare bouwstenen 

De Technische Infrastructuur is gebaseerd op bouwstenen: herbruikbare stukken 

generieke functionaliteit die van de plank besteld kunnen worden. Deze aanpak 

wordt doorgezet in deze domeinarchitectuur voor de processpecifieke functionaliteit. 

Per laag uit de architectuur zijn herbruikbare bouwstenen onderkend waarbij deze 

domeinarchitectuur de relaties tussen deze bouwstenen beschrijft. Deze 

domeinarchitectuur maakt daarbij, conform Togaf onderscheid tussen: 

 Architectuur Bouw Blokken (ABB) functioneel beschreven bouwstenen die de 
herbruikbare functionaliteit en randvoorwaarden beschrijven, bijvoorbeeld een 
distributiefunctionaliteit met ondersteuning van een aantal data-
uitwisselstandaarden; 

 Solution Bouw Blokken (SBB), dit zijn concrete applicaties en dataverzame-

lingen die de ABB’s implementeren. 



 

 

Domeinarchitectuur Watermanagement 2014 | 29 oktober 2014 

 

Pagina 19 van 77 

De ABB’s beschrijven de manier waarop Rijkswaterstaat de IV vorm wil geven, 

binnen de architectuurgovernance mogen de SBB’s daarvan afwijken als daar 

zwaarwegende technische, financiële of organisatorische redenen voor zijn. 

Zodoende kan Rijkswaterstaat sturen op uitvoerbare en betaalbare IV-oplossingen, 

zonder de uiteindelijke gewenste IV-architectuur uit het oog te verliezen. Zie hoofd-

stuk informatie-architectuur en technische infrastructuur voor de verdere uitwerking 

van de bouwblokken. 

2.4.5 Inrichting van vier kernregistraties 

Binnen het domein Watermanagement worden vier Rijkswaterstaat kernregistraties 

ingericht voor de volgende gegevensgroepen: 

 Fysisch; 
 Chemisch; 
 Biologisch; 
 Morfologisch. 

Deze gegevens worden binnen Watermanagement bijgehouden zodanig dat de 

gegevens bruikbaar zijn binnen andere Rijkswaterstaat domeinen. 

2.5 IV architectuur 

De domeinarchitectuurvisie draait om de vraag: hoe combineren we de verscheiden-

heid van Rijkswaterstaatdata tot een efficient geheel zodanig dat de Rijkswaterstaat 

processen worden ondersteund. De voorgaande paragrafen hebben twee 

categorieën geïntroduceerd: 

 drie beschikbaarheidniveaus; 
 zes architectuurlagen. 

Onderstaande figuur combineert deze tot een hoog niveau informatiearchitectuur die 

de basis vormt voor deze domeinarchitectuur. 
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Naast de beschikbaarheidklassen wordt de categorie “andere RWS domeinen” toege-

voegd om in de architectuur de interactie tussen het dit domein en de andere RWS 

domeinen te beschrijven. 

Deze informatiearchitectuur geeft daarmee als volgt invuling aan de architectuur-

doelstelling: 

 RWS dataverkrijging kan de data verkrijgen daar waar de beste prijs/prestatie 
verhouding geldt: met eigen systemen, ingekocht of in een samenwerkings-
verband met een partner; 

 Data wordt eenmalig vastgelegd in de databeheerlaag en meervoudig gebruikt 

in de procesondersteuninglaag, schaarse databeheer-kennis wordt dus optimaal 
efficiënt gebruikt; 

 Functionaliteit wordt alleen op een hoge en dus dure beschikbaarheid / veilig-
heidniveau ingezet als dat vanuit de missie kritieke keten noodzakelijk is, al de 
andere IV kan naar een goedkopere beschikbaarheid; 

 Herbruikbare functionaliteit wordt in één functionele bouwstenen beschreven, 
en met één oplossingbouwsteen geïmplementeerd zodat voor één functionaliteit 

ook maar één implementatie is; 

 Onderling verknoopte dure legacy-systemen worden stap voor stap ontvlochten 
in een gelaagde architectuur met losse oplossingbouwstenen, totdat het legacy-
systeem uit productie genomen of alleen nog als historisch archief gebruikt 
hoeft te worden  
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3 B: Bedrijfsarchitectuur 

3.1 Inleiding 

De doelstelling van de bedrijfsarchitectuur is om de doelbedrijfsarchitectuur te 

bepalen en om roadmap-onderdelen te identificeren. De doelbedrijfsarchitectuur 

vertaalt de Watermanagement bedrijfsdoelen en strategische drivers naar de 

Watermanagement processen, zodanig dat deze in lijn zijn met alle belangheb-

benden. De bedrijfarchitectuur kijkt daarbij naar de gehele organisatie: processen, 

middelen, inclusief informatievoorziening en de te leveren diensten. 

Het verschil tussen de doelbedrijfsarchitectuur en de huidige Watermanagement-

processen vormen de basis voor de mijlpalen die in de roadmap worden opge-

nomen. 

De bedrijfarchitectuur wordt binnen Rijkswaterstaat primair gevormd door de 

procesbeschrijvingen, met de processen uit OP2015 als uitgangspunt. Idef0 is 

hierbij gekozen als standaard formaat,  

De bedrijfarchitectuur wordt van buiten naar binnen opgesteld: 

 De kaderstellende documenten; 
 De proceskoppelvlaken met andere processen; 
 De watermanagement (deel)processen zelf; 
 De samenwerkingsverbanden die Rijkswaterstaat aangaat om deze processen 

optimaal met haar partners uit te voeren; 
 De knelpunten analyse op de processen en de daaruit volgende verbeterpunten; 

 Als opmaat voor het volgende hoofdstuk: de eisen aan de informatievoorziening 
die voortkomen uit het beschreven proces. 

3.2 Bedrijfsdoelen en strategische drivers 

De missie van Rijkswaterstaat is: 

 

'Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en 

zetten in op een duurzame leefomgeving. 

Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen 

overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar 

je vlot en veilig van A naar B kunt. 

Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is 

Rijkswaterstaat’. 

 

Het proces Watermanagement draagt bij aan de missie van RWS door er voor te 

zorgen dat:  

1. Er een visie (inclusief uitvoeringsstrategie) is op de bijdrage van het proces 

watermanagement aan de opdracht/opgave van RWS. 

2. De juiste waterafspraken en maatregelen over waterkwantiteit en 

waterkwaliteit worden gemaakt met de (bestuurlijke) partners  

3. Het water goed over Nederland wordt verdeeld door bediening van de 

objecten (hoofdwatersysteem).  

4. Gebruikers en partners goed zijn geïnformeerd. 
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5. Waterbelangen en aspecten vroegtijdig onder de aandacht worden gebracht 

bij planopstellers (wateradvies). 

   

Voor het proces Watermanagement is een roze wolk gemaakt. De roze wolk staat 

voor het ideale proces. Een ideaal proces bestaat uitsluitend uit activiteiten die 

klantwaarde toevoegen (geen verspillingen aanwezig). Het doel van een proces is: 

de klantwaarde, efficiency en medewerkersbetrokkenheid te maximaliseren, de 

doorlooptijd te minimaliseren en de verspillingen weg te nemen. De roze wolk 

beschrijft waar de mensen (voor deze aspecten) in een proces naar toe werken 

(geeft de visie op het proces). De roze wolk legt daarmee de basis voor 

processturing en procesverbetering. De proceseigenaar formuleert de roze wolk. 

 
Geactualiseerde roze wolk watermanagement (april 2014) 
 
Klantwaarden 

• Gebruikers, partners en burgers kennen en krijgen het afgesproken 
voorzieningenniveau voor waterveiligheid (droge voeten), voldoende water 
en ‘schoon & ecologisch gezond’ water en kennen hun eigen 
handelingsperspectief; 

• Rijkswaterstaat werkt samen op basis van gelijkwaardigheid en een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele watersysteem in 
Nederland op basis van gezamenlijke werkprocessen en 
informatievoorziening (waar mogelijk en van meerwaarde); 

• Beleid, gebruikers, partners en burgers krijgen tijdig betrouwbare en 
bruikbare informatie met duiding; 

• Politiek en beleid kennen de wateropgaven en waarderen en benutten de 
bijdrage van Rijkswaterstaat daarin. 

Medewerkersbetrokkenheid 
• Medewerkers zijn gefocused op de klantwaarde van het proces; 
• Medewerkers kunnen elkaar vinden, ook over de grenzen van onderdelen 

heen, en werken nauw samen, met respect voor en kennis van elkaars 
perspectief, rollen en verantwoordelijkheden; 

• Er is voldoende kennis, deskundigheid en capaciteit aanwezig om binnen de 
randvoorwaarden (kaders, budget etc.) afspraken (met de omgeving) te 
maken en na te komen. 

Efficiency uitvoering RWS 
• Medewerkers vertrouwen op elkaars werk,het werk gaat aantoonbaar in 

één keer goed; 
• Medewerkers en kennis worden efficiënt en effectief ingezet.  
• Efficiency in gezamenlijke uitvoering (RWS en regionale waterbeheerders), 

uitwisseling van personeel en informatie is mogelijk doordat met uniforme 
systemen (modellen, bediening en roosters) en standaarden (kaders) wordt 
gewerkt; 

• Innovatie en leerervaringen (RWS en anderen) worden gebruikt. 
Efficiency waterbeheer 

• Waterbeheer is anticiperend; ‘pieken en dalen’ en pompen wordt 
voorkomen door tijdig te anticiperen op verwachtingen (hoogwater, regen, 
wind en aanvoer). 

Doorlooptijden 
• De koppelvlakken tussen het proces watermanagement en andere 

processen zijn goed georganiseerd en verlopen frictieloos; 
• Klanteisen zijn vooraf bekend en worden vooraf integraal meegewogen 

en/of meegegeven (geen/minder herstel acties nodig).  
•  

 

Naast een roze wolk heeft de proceseigenaar VWM & CM voor de processen verkeer- 

en watermanagement en crisismanagement een gezamenlijke ambitie geformuleerd 

(gepresenteerd in het bestuur van 9 mei 2014). 
 
Ambitie proceseigenaar VWM/CM (mei 2014) 
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Vergroten aandacht voor de impact op VWM/CM   
• Vraag en aanbod helder en op elkaar afgestemd: 

– ambities, prestatie-eisen, beschikbare capaciteit, investeringen (IV en 
overige assets) in balans en integraal afgewogen 

– Vraagarticulatie en opdrachtgeverschap vanuit behoefte VWM/CM 
• Proactief kunnen anticiperen op behoeftes en ontwikkelingen 
• Werken met standaarden: efficiënt en uniform 

Zichtbaar en eenduidig als partner opereren 
• Vanuit een gedragen en realistische visie 
• Met duidelijkheid over taak RWS en relatie met partners  
• Zodat verwachtingen (intern en extern) worden waargemaakt en partners 

efficiënt samen met RWS kunnen werken 
 

 

Momenteel wordt gewerkt aan een Visie Watermanagement. De Visie WM is een 

compilatie van bestaande richtinggevende en/of visie(achtige) documenten en/of 

projecten zoals: Geel-4, Digitale delta etc. De Visie WM is een overkoepelende 

kopnotitie op deze documenten/projecten en zorgt zo voor samenhang, overzicht en 

inzicht. Een eerste concept van de Visie watermanagement is dit jaar (2014) gereed 

en Q1 2015 wordt een eindconcept opgeleverd. 

3.3 Missie Kritieke Ketens 

 

(Bron: Bijlage Bijlage III: Missiekritieke Systemen en Maatschappelijk Vitale 

Processen, bestuurnota van het PRIA) 

 

3.3.1 Missiekritieke ketens 

Missiekritieke Ketens (MKK) zijn de onderdelen die noodzakelijk zijn voor uitvoering 

van de maatschappelijk vitale processen en voldoen aan één of beide kenmerken: 

- uitval, misbruik of fouten hebben binnen korte tijd effect voor de 

eindgebruiker: ze zijn tijdkritiek 

- de juistheid van de informatie is essentieel.  

 

De volgende, door IV-ondersteunde Missiekritieke Ketens (zie figuur) worden 

onderkend, waarbij voor de bediening van objecten en HWS, HWN en HVWN aparte 

bedienketens zijn geïdentificeerd. Bij de afweging of objecten zoals verkeersposten, 

bedienposten, verkeerscentrales een missiekritieke keten vormen, worden deze 

beschouwd vanuit de betreffende verkeersmanagementketens.2 

Missiekritieke Processen en Ketens 

Maatschappelijk Vitaal Proces Invulling 

Bediening Keringen 

 Tunnels 

 Bruggen, Sluizen, Stuwen/Spuien, Gemalen 

Crisismanagement (slagvaardig crisismanagement) 

 
2 Deze invulling van maatschappelijk vitale processen en bijbehorende ketens uit het PRIA programma moet nog 

worden herzien / aangepast aan de nieuwe procesbeschrijvingen die nu, in opdracht van de proceseigenaren, 

worden opgesteld. 
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Watermanagement (droge voeten, voldoende schoon water) 

Scheepvaartmanagement (vlot en veilig)  

Verkeersmanagement (vlot en veilig) 

Generieke missiekritieke systemen VICnet, NNV, UMTS,.Telefonie, Telewerkportaal, KA-omgeving 

 

Voor Watermanagement zijn de missiekritieke ketens verbijzonderd naar de 

volgende ketens; 

 4. verstrekken waterstand & kwaliteitsinfo 

 14. bediening stuwen en spuisluizen  
 10. Bediening Keringen 

 15.bediening gemaal 

Deze missie kritieke ketens worden ondersteund met de volgende informatieketens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Missiekritieke systemen 

Missiekritieke Ketens worden doorgaans ondersteund met IV. De (combinaties van) 

IV-onderdelen die essentieel zijn voor het functioneren van de Missiekritieke Ketens 

worden Missiekritieke Systemen3 (MKS) genoemd. Wanneer Missiekritieke 

Systemen niet voldoen kan dit leiden tot:  

 Grote aantallen doden en gewonden (bijv. waterkeringen, 
spitsstrookbeveiliging, gladheidsmeldingen);  

 zeer grote en onherstelbare schade (bijv. giflozingen); 
 zeer ernstige maatschappelijke ontwrichting (bijv. verkeersinfarcten, 

sluisbediening van grote sluizen voor commerciële vaart); 
 zeer grote financiële gevolgen voor de Staat of RWS (bijv. schadeclaims en/of 

boetes). 

Missiekritieke systemen komen in twee verschijningsvormen: specifieke en 

generieke. Specifieke missiekritieke systemen ondersteunen een RWS-netwerk 

(HWS, HVWN, HWS). Generieke missiekritieke systemen zoals VICnet ondersteunen 

meerdere RWS-netwerken. Missiekritieke systemen zijn opgebouwd uit IV-

componenten (bijv. werkplek, applicatie, ICT-netwerkonderdelen, etc.). 

Systeemeisen 

 
3 Systemen heeft hier betrekking op ICT-systemen en wordt dus in een andere 

betekenis gebruikt dan het woord ‘systeem’ in ‘Hoog Watersysteem’ (HWS) 

Informatieketens 
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Uit de Topeisen vloeien Systeemeisen voort. De systeemeisen die generiek van 

toepassing zijn op alle systemen worden Basiseisen genoemd.  

De genoemde eisen gelden voor de dagelijkse operatie. Tijdens rampen of cala-

miteiten zijn de topeisen niet meer geldig. Dan moet worden bezien welke eisen wel 

gelden. Sommige systemen zullen niet meer werken (bijv. camera’s bij elektri-

citeitsuitval) en voor sommige kritieke systemen (telefonie tussen verkeersleiding 

en weginspecteurs) gelden dan hogere eisen. Door de proceseigenaar Crisis-

management worden hiervoor eisen opgegeven op basis van scenario’s. 

3.3.3 Beleidsimplicaties 

Wanneer een systeem of keten missiekritiek is, heeft dit de volgende implicaties: 

 Proceseigenaar maakt eisen expliciet: Elke MVP-keten heeft een 
Proceseigenaar. De vereiste beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de IV 
moet door de Proceseigenaar expliciet worden gemaakt. Waar geen eisen zijn 
vastgesteld gelden de basiseisen. 

 Vaststelling en borging: vastgesteld betekent hier: het juiste niveau bepaald, 
gecommuniceerd, gebudgetteerd en implementatie gepland4.  

 Basisniveau: de basiseisen zijn gelijk aan de eisen die gesteld worden aan e 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de kantoorautomatisering5. Ook voor 
beveiliging van de IV gaat een basisniveau gelden gelijk aan de 
kantoorautomatisering6.  

 Serviceniveau ‘niet-MKK’: Voor niet missiekritieke systemen geldt dat een 

serviceniveau gelijk aan het basisniveau voldoende is om aan de Topeisen te 
voldoen, tenzij anders vastgesteld.  

 Maatregelen Proceseigenaar bij misbruik: Waar juistheid van de informatie 
missiekritiek is, zijn de maatregelen gericht tegen misbruik (veranderen van 

informatie). De verificatie van de juistheid van de informatie wordt belegd bij de 
Proceseigenaar. Wanneer afwijkingen worden geconstateerd neemt de 
Proceseigenaar maatregelen om aan de Topeisen te blijven voldoen.  

 Ketenbeheerders IV: De CIV benoemt ketenbeheerders voor de IV met als doel 
de kwaliteit van de IV-dienstverlening ter ondersteuning van de MKK, te 
borgen. 

3.4 Watermanagement proces 

Uitgangspunt voor het Watermanagementproces is de uitwerking zoals die in 

opdracht van de Rijkswaterstaatproceseigenaar VWM is/wordt uitgevoerd . De 

inrichting van de processen is nog in ontwikkeling en de afstemming over de 

interactie tussen de verschillende RWS processen loopt nog. Voor deze nota zijn de 

inzichten tot en met augustus 2014 gebruikt.  

Het watermanagementproces is als volgt ingericht: 

 
4Bijvoorbeeld (HWN): weginspecteurs moeten werkende telefoons hebben, ook bij uitval van één provider 
5Bijvoorbeeld: elke 24 uur een back-up van data en service gedurende kantooruren (5*11 uur) 
6BIR: Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst Klopt deze verwijzing, wordt de BIR leidend 
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Het proces Verkeer- en Watermanagement (waar WM onderdeel van is) kent voor 

alle netwerken dezelfde basisstructuur (drieluik). Ook het proces crisismanagement 

(CM) hanteert deze 'drieluik'. Het proces watermanagement geeft de nadere 

uitwerking voor het hoofdwatersysteem van het proces verkeer- en 

Watermanagement. De drieluik voor watermanagement ziet er als volgt uit: 

Een strategisch deel waar op basis van klantwaarden (geleverd door het deelproces 

OM) en ontwikkelingen (geleverd door het proces KNK, IV & OAM) een visie wordt 

gemaakt (op inhoud & proces, inclusief uitvoeringsstrategie). De visie WM is input 

voor het proces KNK (netwerkbeheervisie, SLA, BOA etc.). De visie WM is sturend 

(een kader) voor het tactisch deel van het proces WM.  

Op het tactisch niveau worden gebruikerswensen omgezet naar (water)afspraken 

(over voorzieningenniveau peil, debiet, waterkwaliteit en informatievoorziening), 

maatregelen en plannen. Voor het proces WM zijn dit maatregelen om aan de 

KRW/KRM & N2000 doelen te kunnen voldoen. Op het tactisch niveau vindt ook de 

interactie met de landelijke programmering plaats (loopt via proces AM) en worden 

de zaken geregeld die nodig zijn voor een goed ingericht proces (zoals maken van 

kaders, protocollen, monitoring etc.). De afspraken gemaakt op tactisch niveau zijn 

sturend (kaderstellend) voor het operationele niveau (en eventueel voor andere 

processen).  

Op het operationele niveau vindt de bediening van de objecten HWS plaats (sturen 

van de waterstromen vanuit landelijk overzicht),de waterberichtgeving plaats 

(sturen van het gebruik met informatie) en voor water ook het watertoetsproces 

(sturen van de ruimtelijke inrichting). Op operationeel niveau vindt ook de check 

plaats.  

Deze processtructuur zorgt voor een (direct) sturende informatiestroom (van 

strategisch via tactisch naar operatie) en voor een feedback informatiestroom terug 

(van operatie via tactisch naar strategisch niveau) die indirect sturend is. De 

operationele ervaringen worden teruggeven (via dashboards/monitoring en 

uitvoeringstoetsen) aan het tactisch niveau, die deze ervaringen gebruikt of verrijkt 

en doorgeeft aan het strategisch niveau. Op deze manier ontstaan proces PDCA cycli 

over organisatieonderdelen heen. 
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De hoofdniveau procesboom voor het proces Watermanagement is dan als volgt 

 Visievorming 
 Programmering 

o Maken concept waterafspraken, maatregelen. 
o Voorbereiden interactie en programmering 

o Definitief maken afspraken en maatregelen water 
 Realisatie 

o Leveren informatie (waterberichtgeving) 
o Uitvoeren watertoets 
o Bediening objecten HWS 

3.5 Het Watermanagement proces en de omgeving 

Na de beschrijving van het Watermanagement proces plaatsen de volgende para-

grafen dit proces in de omgeving. Eerst de proceskoppelingen met de andere 

Rijkswaterstaat processen en daarna de koppelingen die voortkomen uit de Water-

management gerelateerde samenwerkingsverbanden. 

3.5.1 Proceskoppeling  met andere RWS processen 

Met de volgende processen in Rijkswaterstaat bestaan proceskoppelingen 

 Kennis en netwerkkwaliteit (KNK); het proces kennis en netwerkkwaliteit levert 
informatie over trends en ontwikkelingen (netwerkmonitoring) aan WM, levert 

kaders voor WM (v.b. de netwerkbeheervisie) en inzichten over de benodigde 
kennis voor het proces WM. 

 Informatievoorziening (IV); binnen het proces WM vindt de vraagformulering 
WM plaats. Het proces IV gaat verder met deze vraagformulering, brengt deze 

naar de integrale programmering en brengt het werk onder in portfolio’s.  
 Omgevings- en Assetmanagement (OAM); uit het proces WM komen de eisen 

aan de asset nodig om de gevraagde waterkwantiteit en waterkwaliteit te 

kunnen leveren. Het proces OAM regelt dat de eisen worden ingebracht in de 
integrale programmering en het beheer en onderhoud aan de assets conform 
opdracht/afspraak wordt uitgevoerd. 

 Aanleg en onderhoud (AO); het proces AO regelt de aanleg en onderhoud van 
de assets. De interactie tussen proces OA en WM is dat onderdeel van het 
proces AO klanteisen WM ophalen is.  

 Verkeer- en watermanagement (VWM); het proces 
scheepvaartverkeersmanagement stelt enerzijds eisen aan de afspraken over 
waterkwantiteit en neemt informatie (scheepvaartberichtgeving) en data 
(waterhoogte etc.) af van het proces watermanagement.  

 Crisismanagement (CM): het proces crisismanagement (her)gebruikt data en 
informatie die het proces Watermanagement levert en gebruikt (vraagt). 
Bedrijfsvoering (BV); het proces bedrijfsvoering gaat met de opleidingsbehoefte 

aan de slag en zorgt dat de benodigde ‘resources’ worden geregeld.  

Naast processen werkt RWS ook in/met kennisvelden (v.b. waterbeheer, water-

veiligheid etc.) en domeinen (v.b. integrale veiligheid, security, duurzaamheid etc.). 

Dit is een andere manier om naar de organisatie te kijken om inzicht te krijgen in 

specifieke aandachtspunten, opgaves, eisen en/of risico’s per proces. De RWS 

organisatieonderdelen vertalen de opgave door naar (beheer)maatregelen specifiek 

voor hun onderdeel. Bijvoorbeeld: ‘de kennisbril waterbeheer’ geeft aan welke 

waterbeheer kennis nodig is voor het efficiënt en effectief kunnen uitvoeren van de 

processen. Elke organisatieonderdeel kijkt dan op basis van de beschikbare kennis 

en de rol/taak in het proces voor welke kennisopgave het onderdeel staat. 
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De ‘veiligheidsbril’, levert de veiligheidsaandachtsgebieden (risico’s) op per proces. 

De organisatieonderdelen geven aan welke (beheer)maatregelen zij nemen om de 

risico’s op het geaccepteerde/afgesproken niveau te krijgen. 

3.5.2 Samenwerkingsverbanden en processen 

Rijkswaterstaat werkt in een aantal samenwerkingsverbanden samen met een groot 

aantal andere organisaties waarbij sommige organisaties in meerdere samen-

werkingsverbanden voorkomen. De volgende tabel geeft hiervan een overzicht 
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Waterschap x  x x  x   x x x 

Provincie x     x  x x   

MinEZ  x      x    

Imares  x          

TU Delft   x         

IBM   x         

Deltares   x x        

TNO    x        

Alterra    x        

RIVM    x x       

KNMI    x x       

Planbureau leefomgving    x        

Dienst Hydrografie  x     x     

 

Deze samenwerkingsverbanden leiden (uiteindelijk) tot procesafspraken tussen 

Rijkswaterstaat en haar partners die binnen de bedrijfsprocessen en de onder-

liggende informatiearchitectuur ondersteund gaan worden. 

3.6 Uitwerking in de domeinarchitectuur 

De bedrijfarchitectuur heeft een aantal eisen uit de architectuurvisie nader 

uitgewerkt die nu in de informatie verder ingevuld worden. Dit zijn: 

 Ondersteuning van alle watermanagement-processen met informatie zodanig 
dat de gestelde bedrijfsdoelen en strategische drivers zo goed mogelijk worden 
gehaald; 
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 De ondersteuning van de benoemde Missie Kritieke Ketens met Informatievoor-
ziening die onder Missie Kritieke omstandigheden uitgevoerd kan worden; 

 Ondersteun de procesafspraken met andere Rijkswaterstaatprocessen en 
partners buiten Rijkswaterstaat met informatie-uitwisseling. 

De volgende hoofdstukken Informatiearchitectuur en technische infrastructuur 

architectuur zullen hier verder op ingaan. 



 

 

Domeinarchitectuur Watermanagement 2014 | 29 oktober 2014 

 

Pagina 30 van 77 

4 C: Informatiearchitectuur 

4.1 Inleiding 

De informatiearchitectuur vertaalt de eisen aan de informatievoorziening in 

Architecture Bouw Blokken (ABB): afgebakende samenhangende verzamelingen 

functionele eisen. Deze ABB’s worden daarna afgebeeld op Solution Bouw Blokken 

(SBB): concrete applicaties en data die de functionele eisen geheel of gedeeltelijk 

invullen. Deze afbeelding wordt zowel voor de IST, het huidige doelmatig portfolio, 

als de SOLL situatie gedaan waarbij de SOLL-situatie een betere afdekking van de 

functionele eisen uit deze architectuur geeft. 

4.2 Gegevensmodel 

Het gegevensmodel is de basis voor de informatiearchitectuur. Deze domein-

architectuur beperkt zich tot die gegevens die proces en domeinoverstijgend 

gedeeld wordt. Alle processpecifieke gegevens worden in deze domeinarchitectuur 

verder niet uitgewerkt. Het resulterende domeingegevensmodel wordt in hoofdlijn 

opgedeeld in vier groepen zoals die al lange tijd voor watermanagement worden 

gebruikt: 

 Fysisch; 
 Chemisch; 
 Biologisch; 
 Morfologisch. 

Deze gegevensgroepen krijgen ieder een Rijkswaterstaatkernregistraties met Rijks-

waterstaat breed herbruikbare gegevens die binnen het Watermanagement proces 

wordt bijgehouden. Het Watermanagementdomein maakt zelf gebruik van de 

volgende kernregistraties: 

 HWS & HVWN-assets: beheerd door de RWS-beheer, onderhoud en aanleg 
processen 

 Meteo: beheerd door KNMI 

4.3 Beschikbaarheidniveaus 

De volgende beschikbaarheidniveaus zijn geïntroduceerd in de architectuurvisie: 

 MKS+: deze IV wordt gebruikt voor het ondersteunen van missiekritieke 
ketens, waarbij geen reëel handmatig alternatief voor uitval van deze IV is; 

 MKS: deze IV wordt gebruikt voor het ondersteunen van missiekritieke ketens. 
Uitval van de IV kan in geval van nood handmatig worden opgevangen; 

 Advisering: deze IV wordt gebruikt voor processen die niet tot de Missiekritieke 
ketens worden gerekend. 

Deze niveaus krijgen hier de volgende uitwerking. Deze uitwerkingen zijn indicatieve 

waarden. De precieze beschikbaarheid is vastgelegd in de SLA’s en kan per 

informatiedienst variëren. Grote afwijkingen van deze indicatieve waarden moeten 

wel gemotiveerd worden. 

 MKS+ MKS Advisering 

Beschikbaarheid: 

% geen uitval 

per jaar 

99,0; 

 

 

98,0; 

 

 

95,0; 
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hersteltijd; 

servicewindow 

4 uur7; 

7X24 

8 uren; 

7X24 

8 werkbare uren; 

5X8 

Integriteit Data is real-time, Onbevoegde wijziging 

en meetfouten moeten worden vermeden 

Data niet real time, 

Onbevoegde wijzi-

ging en meetfouten 

moeten worden 

vermeden 

Exclusiviteit Departementaal vertrouwelijk Open data, soms 

RWS bedrijfsinfor-

matie 

Functionaliteit Vaste datasets, zeer beperkte zoekfunc-

tionaliteit, alleen geautoriseerde toegang 

Flexibel doorzoek-

baar op meerdere 

zoeksleutels, 

grotendeels publiek 

toegankelijk 

Data richtlijn beperkt aantal 

vaste locatie / 

parameter combi’s, 

huidige meting en 

de meest essentiële 

verwachtingen 

Alle huidige en 

verwachte fysische 

data + een subset 

chemische en biolo-

gische data, cf. 

aquo 

Alle huidige, ver-

wachte en gearchi-

veerde data, 

primair conform 

aquo 

ICT richtlijn Minimaliseer de 

ketencomponenten 

en voer deze 

dubbel uit 

Componenten dub-

bel uitvoeren 

Ingericht op 

efficiënte ICT-

voering 

 

4.4 Watermanagement-context 

4.4.1 Koppeling Architectuurbouwblokken andere domeinen 

Nadat de vorige paragrafen de data en de bijbehorende standaards hebben 

geïntroduceerd beschrijft deze paragraaf de ABB’s die de basis vormen voor de 

domeinarchitectuur. De ABB’s worden daarbij functioneel, dus implementatie-

onafhankelijk, beschreven. De volgende paragraaf hierna beschrijft de Solution 

Building Blocks, dit zijn de implementatiespecifieke applicaties en databases die 

worden gebruikt om de functionele eisen uit de ABB mee te implementeren. 

De ABB’s worden uitgewerkt in lijn met de architectuurvisie. Dus iedere ABB valt 

binnen één laag en één beschikbaarheidniveau. De volgende figuur introduceert de 

ABB’s die worden gebruikt om de eisen aan de informatiearchitectuur verder uit te 

werken. 

 
7 Alleen tijdens stormseizoen 
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4.4.2 Implementatie Datastandaarden 

Een belangrijk kader vanuit de domeinarchitectuur is het gebruik van data-

standaarden. De volgende semantische datastandaarden, worden gebruikt in deze 

architectuur: 

 UM-Aquo-metingen, de primaire standaard, te onderscheiden in IM-metingen 
voor metingen en IMWA voor uitwisseling natte asset-informatie met andere 
waterbeheerders; 

 BIM: voor uitwisseling assetmanagementdata met aannemers; 

 Seadatanet; voor internationale uitwisseling van zoute data. 

Het Uitwisselmodel Aquo Metingen (UM Aquo Metingen) is hét Nederlandse 

informatiemodel voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens. De 

eerste versie van UM Aquo Metingen stamt uit 2005. UM Aquo Metingen wordt breed 

toegepast in de watersector. Vanwege de rapportageverplichting van kwaliteits-

gegevens kent  UM Aquo Metingen een gedetailleerde geschiedenis op het gebied 

van waterkwaliteit. De verbreding van de implementatie van UM Aquo Metingen 

naar waterkwantiteit is een ontwikkeling van de afgelopen jaren. Zo is het traject 

om de golfparameters van Rijkswaterstaat beter te definiëren op dit moment in een 

afrondende fase. 

Daar waar RWS gegevens uitwisselt met derden moet vast gehouden worden aan 

UM Aquo Metingen; daar waar UM Aquo Metingen nog niet dekkend is, moet dit via 

het Informatiehuis Water (IHW) aangevuld worden. 

Naast deze semantische standaarden ondersteund deze architectuur ook de 

volgende technische standaarden: 
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 Wettelijke verplichte standaarden: 
o Inspire, voor nationale en Europese uitwisseling van Geo-data; 
o kRW: voor rapportage naar Brussel via IHW; 

 De-facto standaarden: 

o OGC, voor de uitwisseling van Geo-Data daar waar Inspire niet van 
toepassing is; 

o netCDF voor de uitwisseling van Grid-Data; 

 

Daarbij gelden de volgende technische datastandaarden voor het uitwisselen van 

data binnen dit domein 

Te standaardiseren Standaard 

Geografische representatie: ETRS89 

Referentiestelsel: LAT/NAP 

Tijd: UTC+1 

Meetwaarden: Metrisch stelsel (zonder afrondingen) 

Eenheden: SI eenheden of daarvan afgeleid 

 

Onderstaande tabel geeft welke standaard op welk informatieobject toegepast kan 

worden.  De vet gedrukte X geeft aan welke standaard de primaire semantische 

standaard is voor dat informatieobject. Er is altijd een primaire semantische 

standaard, er kunnen verschillende technische standaards zijn. 

 Fysisch Chemisch Bio-

logisch 

Morfo-

logisch 

HWS- 

assets 

meteo 

Aquo x x x    

IMWA     x  

Inspire x x x x   

OGC x x x x x x 

BIM     x  

kRW  x x    

netCDF x x x x  x 

Seadatanet   x    

ETRS89 x x x x x x 

LAT/NAP x x x x x x 

       
 

De volgende figuur toont hoe de semantische datastandaarden worden geïmplemen-

teerd in de informatielogistiek tussen de Architectuurbouwblokken. 
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Uit deze figuur blijkt dat de advies distributielaag een aantal conversies moet 

ondersteunen: 

 IMWA van en naar BIM; 
 aquo naar Seadatanet; 
 aquo naar KRW. 

4.5 Watermanagement Architectuurbouwblokken 

4.5.1 Introductie Watermanagement Architectuurbouwblokken 

De voorgaande paragrafen hebben de Watermanagement informatie architectuur 

beschreven vanuit de overzichtsplaat met de andere domeinen crisismanagemnet en 

vaarwegmanagement. De volgende paragrafen gebruiken een plaat met dezelfde 

opbouw, maar nu volledig ingezoomed op watermanagement, zodat de 

informatiearchitectuur met het juiste detail niveau kan worden uitgewerkt. Dit is de 

volgende plaat: 
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Deze opbouw zorgt ervoor dat, conform de architectuurvisie, de wijze van 

dataverkrijging, bijvoorbeeld van zelf meten naar inkopen, gemakkelijk gewijzigd 

kan worden zonder dat de rest van de Hoofdwatersysteem applicatieportfolio 

aangepast moet worden. Daarbij wordt gegarandeerd dat alle processen bij hun 

data kunnen en daarbij uitgaan van dezelfde data. Ten opzichte van de 2011-

architectuur is de veilige en beheersbare data-uitwisseling met de partners van 

Rijkswaterstaat toegevoegd zodat de ecosysteemvisie geïmplementeerd kan 

worden. 

Voor de verdere uitwerking van deze architectuur worden de volgende beslisregels 

gevolgd: 
 Onderscheid tonnetjes voor data (meetgegevens) en informatie 

(geïnterpreteerde data in een procescontext), 
 de distributielaag levert technisch en semantische data-integratie tussen 

fysische, chemische, biologische en morfologische data op basis van de in deze 

architectuur voor de datasoorten aangegeven informatiestandaarden; 

 de databeheerssystemen zijn in principe verantwoordelijk voor een data-
aanlevering met de juiste kwaliteit, conform de in deze architectuur voor de 
datasoorten aangegeven standaarden; 

Als het databeheersysteem de data on- of onvoldoende gestandaardiseerd aan-

levert, wordt deze as-is en niet geïntegreerd doorgeleverd aan de eindgebruiker. 

Dataintegratie, schoning en standaardisatie moet in dat geval door de eindgebruiker 

worden gedaan. 

De volgende figuur geeft bij wijze van voorbeeld de opbouw van vier informatie-

producten, waterbericht, WTI, en KRW, op basis van de dataproducten. 
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4.5.2 Data RWS MKS+ 

Voor de maatschappelijk vitale processen zijn feitelijk alleen fysische waar-

nemeningen op een beperkt aantal locaties nodig. Dit zijn de waarneming om een 

beperkt aantal maatschappelijk vitale objecten te bedienen. Dit zijn: 

 Sluizencomplex IJmuiden 
 Lorentzsluizen en Stevinsluizen in de Afsluitdijk 
 Oosterscheldekering 
 Hartelkering 

 Haringvlietsluizen 
 Maeslantkering 

(Bron: Programma IA) 

Deze waarnemingen worden door het meetproces in de MKK kolom ingevuld waarbij 

voor de MKS+ locaties als back-up een tweede, volledig gescheiden manier van 

inwinnen wordt geboden, waarbij het bediensysteem rechtstreeks de meetsensor uit 

kan lezen. 

4.5.3 Data RWS MKS 

Voor de MKK systemen zijn vooral fysische waarnemingen van belang. RWS heeft 

een eigen meetproces ingericht die voldoet aan de MKK eisen. Naast fysische waar-

nemingen speelt ook de alarmfunctie van het automatisch waterkwaliteitsmeetnet 

van RWS een rol in het geval ernstige verontreiniging wordt geconstateerd op één 

van de grote rivieren. Dit is met name van belang om de inname van drinkwater 

tijdig te kunnen opschorten. 
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4.5.4 Data RWS Advisering 

Alle overige waarnemingen in het kader van het nationale monitoring programma en 

specifieke projecten wordt in dit blok ingewonnen. Voorbeelden zijn de 

waarnemingen van het automatisch waterkwaliteitsmeetnet, het laboratorium van 

WVL.  

4.5.5 Distributie MKK 

De distributielaag MKK scheidt de inwinning/productie van waarnemingen en 

verwachtingen van het gebruik daarvan binnen de processen van RWS en eventueel 

buiten RWS. Deze distributie is voornamelijk gebaseerd op een publish/subscribe 

principe. Er worden dus alleen data geleverd die, vooraf gedefinieerd, afgesproken 

zijn. De reden hiervoor is dat op basis van de bestaande en geplande leveringen de 

performance van de distributie gegarandeerd kan worden. Tevens is monitoring van 

de levering mogelijk. 

4.5.6 Distributie Advisering 

Deze distributielaag scheidt ook de produktie van data van het gebruik daarvan. In 

tegenstelling tot de distributielaag MKK hanteren wij bij de Distributielaag Advies 

het principe “u vraagt, wij draaien”; het is een gebruiker toegestaan elke vraag te 

stellen die maar mogelik is en waarvoor hij geautoriseerd is.  

4.5.7 Proces MVP 

Het proces MVP bestaat feitelijk alleen uit de bediening van de primaire 

waterkeringen zoals de maeslantkering en de Oosterscheldekering. 

4.5.8 Proces MKK 

Het MKK proces van RWS watermanagement bestaat voornamelijk uit het 

operationele beheer van de RWS objecten (sluizen/stuwen) en de berichtgeving over 

de actuele en verwachte waterstaatkundige toestand van Nederland. De systemen 

in deze laag ondersteunen dus (voornamelijk) de bediening en de berichtgeving. 

4.5.9 Proces Advisering  

Deze laag omvat alle systemen die benodigd zijn voor advisering binnen het domein 

watermanagement. Voorbeelden zijn: modelinstrumentarium voor het opstellen van 

beleidsadviezen, het beheer van objecten en de vaarwegen. Deze processen leggen 

herbruikbare informatieproducten vast in een dataverzameling informatieproducten. 

Deze verzameling kan via de distributielaag worden benaderd. 

4.6 Solution Building Blocks 

De Solution Building Blocks zijn de applicaties en dataverzamelingen waarmee de 

eisen van de ABB’s worden ingevuld. Hieronder wordt zowel de IST als de SOLL 

situatie voor zowel applicaties als gegevensverzamelingen uitgewerkt 

4.6.1 Applicaties 

Onderstaande figuur toont de te maken, aan te passen en de te handhaven Solution 

Building Blocks in één overzichtsfiguur. 
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4.6.2 Dataverzamelingen 

Voor data onderscheidt deze architectuur vier fasen: 

 Normstellend: wat zou de waarde moeten zijn; 
 Verwacht: wat verwachten we dat de waarde is; 
 Actueel: wat is de waarde nu; 
 Historische: wat is de waarde geweest. 

In de huidige portfolio-opbouw blijkt dat dezelfde data, afhankelijk van de fase soms 

in meerdere verschillende databases zit. Dit is vanuit efficiencyoverwegingen 

verdedigbaar, maar hindert het overall beeld over een datasoort.  

De volgende tabel geeft aan welke SBB welke data gaat administreren, rekening 

houdend met het vereiste beschikbaarheidsniveau en de wens om data beter 

onderling te integreren, zodat de distributielaag een goed geïntegreerde dataset kan 

aanleveren. Op de verticale as staan de ABB’s die de basis vormen voor de 

functionele eisen die de SBB’s invullen. 

 Verwacht Actueel Historisch Normstellend 

Dataproducten 

Metadata (MKK) Aquo Aquo Aquo Aquo 

Morfologie 

(advisering) 

Matroos LOL, AHN  LOL Legger 

Fysisch (MKK) Matroos LMW-2  DONAR KRW 
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 (temperatuur) 

Hydraulische 

rvw boek 

Fysisch archief 

(advisering) 

- Donar@ Donar KRW 

Biologisch 

(advisering) 

Geen admini-

stratie 

ECO-Lims ECO-Lims, 

Donar,Mariene 

Data 

KRW 

Chemisch 

(advisering) 

Geen admini-

stratie 

LIMS Donar KRW 

Informatieproducten 

Waterbericht 

(MKK) 

Geen 

administratie 

LMW Geen 

administratie 

Geen 

administratie 

Leggers 

(advisering) 

Geen 

administratie 

Geo, PDF in 

DIM 

Geo, PDF in 

DIM 

WTI 

Vergunningen 

(adviserering) 

geen 

administratie 

SAW@, PDF 

in DIM 

SAW@. PDF in 

DIM 

PDF in DIM: Di-

verse wetten 

waaronder de 

Waterwet 

Administraties uit andere domeinen 

Crisismanagement Geen 

administratie 

Infraweb Infraweb Geen 

administratie 

Assets 

(advisering) 

Autocad Autocad, 

BMS 

 

 

Autocad 

BMS 

Iris-keringen, 

Intwis, 

Ultimo, Disk 

Geo, PDF in 

DIM, WTI 

(leggers) 

 

Voor de dataadministraties zijn dus aantal SBB’s beschikbaar, deze worden als volgt 

ingepast in deze domeinarchitectuur: 

 Donar: vervangen door nieuwe standaard bouwsteen databeheer, bijvoorbeeld 
een Oracle database met databeheertools uit de NIS omgeving; 

 LOL: leverancier opdracht geven OGC en ETRS89 te ondersteunen; 
 EcoLims : leverancier opdracht geven om aquo codetabel te ondersteunen; 

 Lims : leverancier opdracht geven om aquo codetabel te ondersteunen; 
 Mariene Data: Deltares aansturen op ondersteunen van alle relevante 

standaarden; 

Al deze SBB’s moeten worden aangesloten op de Watermanagement Distributielaag 

op basis van de in deze architectuur gestelde datastandaarden. 

4.7 Beoogde IV-innovaties 



 

 

Domeinarchitectuur Watermanagement 2014 | 29 oktober 2014 

 

Pagina 40 van 77 

Vanuit de innovatie-portfolio zijn er een aantal ontwikkelingen die binnen de scope 

van de domeinarchitectuur meegenomen gaan worden in de informatie-architectuur. 

Dit zijn: 

 platform DD gebruiken om waterbeheerders te verbinden: data openstellen bij 
watermanagement, relatie met werkplan  “Slim Watermanagement” en big 
data; 

 App-ontwikkeling: vanuit het watermanagementproces zijn er heel veel 

toepassingen mogelijk doordat veel data operationeel beschikbaar is; 

Daarnaast onderzoekt de CIV, samen met Deltares, een aantal nieuwe meet-

methoden om de metingen efficiënter te maken. Voorbeelden heirvan zijn het 

gebruik va drones en satellietdata. 

4.8 Procesondersteuning 

4.8.1 Ondersteuning processen 

De volgende figuur toont waar de IV-ondersteuning van de processen wordt gedaan 

die in de bedrijfsarchitectuur zijn gedefinieerd. 

 

 

4.8.2 Ondersteuning Missiekritieke Ketens 

Deze informatiearchitectuur moet ondersteuning bieden aan de Missie Kritieke 

Ketens (MKK). De volgende figuur geeft aan welke ABB’s in deze architectuur onder-

steuning beiden aan welke Missie Kritieke Ketens. 
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4.9 Delta-analyse 

Ten opzichte van de portfolio van IV-assets en projecten in 2013 introduceert deze 

domeinarchitectuur de volgende wijzigingen op bestaande, of al in aanbouw zijnde 

IV-assets die verwerkt moeten worden. 

4.9.1 Inrichten MKK omgeving 

Een belangrijke omissie in de huidige technische infrastructuur is dat de technische 

infrastructuur voor MKK ondersteuning aan hoge eisen moet voldoen, terwijl nu alle 

informatievoorziening wordt gebaseerd op één standaard, laag, niveau voor 

kantoorautomatisering. 

De volgende acties zijn noodzakelijk: 

1 Beveiligd netwerk: alle MKK-ondersteuning moet worden uitgevoerd in een 

beveiligd netwerk dat 7x24 ondersteund is en alleen toegankelijk is voor 

bevoegde personen van RWS en haar partners die een rol hebben in de 

missiekritieke ketens. 

2 MKS+-keten: de informatieketen voor MKS+ ondersteuning moet een extra back-

up verbinding krijgen, los van afhankelijkheden van de MKK- en de 

Kantoorautomatisering onderdelen. Binnen deze losse MKS+-keten moet het 

aantal componenten tot het minimum worden beperkt zodat de werking van de 

MKS+ keten 7x24 is gegarandeerd, onder alle en vooral crisisomstandigheden. 

3 MKK-Distributielaag: de gemeten, verwachte en een beperkte verzameling 

archiefwaterhoogtes moet worden gedistribueerd naar de operationele crisis-, 

scheepvaart- en watermanagement processen en de bijbehorende partners. Dit 

moet 7x24 en met hoge betrouwbaarheid worden gedaan. Omdat het om 
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berichten kan gaan met verstrekkende consequenties, moet de distributie worden 

ondersteund met een berichtenboek. 

4 Dubbel uitvoeren MKK TI : de technische infrastructuur voor ondersteuning van 

MKK moet dubbel worden uitgevoerd om de vereiste bedrijfszekerheid te halen. 

5 Koppelvlak MKK partners: Voor de partners van RWS die meewerken in de 

operationele processen moet een koppelvlak worden gemaakt waar RWS beheerst 

en beveiligd informatie kan uitwisselen met haar partners. Dit koppelvlak moet 

hetzelfde beveiliging en beschikbaarheidniveaus bieden als het MKK netwerk en 

dit netwerk niet compromitteren. 

6 Inrichten MKK kantoorautomatisering omgeving: maak een KA-omgeving die 

voldoet aan de beschikbaarheid en beveiligings-eisen voor de ondersteuning van 

Missie Kritieke Ketens. 

4.9.2 Inrichten Databeheersystemen en Distributielagen 

Nieuw archief: het bestaande archiefsysteem (Donar) is moeilijk ontsluitbaar en aan 

het eind van haar technische levensduur.  

De volgende acties zijn noodzakelijk: 

1 Vervangen Donar door een toekomstvast en ontsluitbaar systeem. 

2 Standaardiseren administraties: de applicaties die worden gebruikt voor het 

genereren van data worden verbouwd totdat ze de data aanleveren conform de 

distributielaag standaards. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om in de 

distributielaag de gewenste data-integratie uit te kunnen voeren. 

3 Verbreden advisering distributielaag: er is een distributielaag opgeleverd, maar 

die levert een beperkt gedeelte van de waterdata en levert niet aan alle in deze 

architectuur onderkende RWS processen en partners. De distributielaag moet 

worden verbreed zodat alle waterdata waar een valide bedrijfvraag voor is wordt 

geleverd aan alle gebruikers die deze data mogen gebruiken, in het formaat dat is 

afgesproken. 

4 sluit de applicatieportfolio aan op distributielagen : de applicaties die nu nog 

eigen dataverzamelingen beheren worden aangesloten op de distributielaag zodat 

deze applicaties gebruik maken van de centraal beheerde data. 

5 sluit rapportages aan op de distributielaag : alle formele rapportages, zoals KRW 

en KRM, binnen dit domein worden gegenereerd vanuit data uit de distributielaag 

zodat de rapportages gebaseerd worden op de centraal beheerde data. 

6 sluit de partners aan op de distributielagen: alle partners die RWs-data gebruiken 

halen deze uit de distributielaag zodat RWS alleen beheerde data aan haar 

partners levert. Data van partners die door RWS wordt gebruikt wordt aan de 

distributielaag aangesloten zodat de RWS-processen een loket houden waar zij 

hun data kunnen krijgen. 

4.9.3 Koppelvlak AO&A 

Met de splitsing van 2011 HWS-gebaseerde domeinarchitectuur naar deze proces-

gerichte architectuur is het koppelvlak met Aanleg Onderhoud en Assetmanagement 

prominent geworden. In dit proces worden water- en scheepvaartassets aangelegd 

en onderhouden, maar binnen de Water- en scheepvaartmanagement processen 
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worden de eisen hiervoor worden opgesteld en moet worden getoetst of de assets 

conform hun proceseisen functioneren. Dit vereist in de informatievoorziening een 

goed koppelvlak met de AO&A IV en dat koppelvlak is er nu niet. 

De volgende acties zijn noodzakelijk:  

1 Inrichting natte asset-administratie : om asset-informatie te kunnen gebruiken is 

een goede asset-administratie noodzakelijk waar de RWS processen gebruik van 

kunnen maken. 

2 Koppelen modellen met asset-informatie: de modellen die binnen dit domein 

worden gebruikt om bijvoorbeeld waterdoorstroming, doorvaarthoogten en 

verspreiding van stoffen te berekenen gaan bepaalde attributen uit de asset-

administratie importeren zodat de modelberekeningen uitgaan van de data uit het 

feitelijke assetmanagement proces. N.B. dit betreft zowel de advisering als de 

MKK modellen. 

3 Integratie WM, leefomgeving en VWM-processen met assetinformatie: de net-

werkbeheerprocessen voor het Hoofdwatersysteem en het Vaarwegsysteem 

integreren met de asset-informatie: 

 Opstellen van eisen aan het assetmanagementproces; 
 Deze eisen doorgeven aan het AO&A proces; 
 Toetsen of de assets conform de netwerkeisen werken; 
 In het netwerkbeheer rekening houden met gepland onderhoud op de assets. 

 

Ten opzichte van de portfolio van IV-assets in 2014 introduceert deze 

domeinarchitectuur de volgende mutaties. In de “Was” kolom staan de IV-assets die 

worden verwijderd, in de “Wordt” kolom  

ABB Was Wordt 

Procesondersteuning 

MKK 

   Verbeterde Water-
berichtgeving 

 Verbeterde partner 
data-uitwisseling 

 MKK Kantoorautomati-

sering 

Procesondersteuning 

advies 

   Waterportaal 
  

Distributielaag-MKK  LMW-distributieDB  Distributielaag-MKK 

Distributielaag-advies  Matroos-opendab 
 Losse exports uit 

Donar 

 bouwsteen beheertool 
 bouwsteen selectortool 

 bouwsteen internet 
services 

Fysisch MKK  LMW-distributieDB 
 Matroos archief 

 LMW-2 distributieDB 
 Bouwsteen archief 

Verwachtingmodellen    NgHS met MKK 

beschikbaarheid 

Fysisch archief, 

Chemisch, Biologisch, 

morfologie 

 Donar  bouwsteen databeheer 
 bouwsteen archief 
 Lims, EcoLims. LOL 

aansluiten op distri-

butielaag 

MBV fysisch   Legacy meetpunt  LMW-2-meetpunt 
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Metadata  Aquo  +seadatanet+BIM 
+inspire+KRW 
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5 D: Technische Infrastructuur 

5.1 Inleiding 

Het hoofdstuk Technische Infrastructuur beschrijft de Architecture Building Blocks 

(ABB-TI) en de Solution Building blocks (SBB-TI) van de technische infrastructuur. 

De in  dit hoofdstuk uitgewerkte technische infrastructuur voor Watermanagement is 

een verbijzondering van de Rijkswaterstaat brede Technische Infrastructuur 

Architectuur (versie 1.07, 24 maart 2011) en de aanvullingen daarop (memo 12 

maart 2014). De technische infrastructuur Watermanagement volgt de afspraken 

die in deze architectuur zijn gemaakt. Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan 

de orde: 

 Het verband tussen de informatie architectuur en technische infrastructuur 
 Ontwerpbeslissingen voor de technische infrastructuur 
 Een uitwerking van de diverse ABB’s-TI 
 De geografische locaties waarop de technische infrastructuur is te vinden 

 Een delta analyse met de gewenste veranderingen 

5.2 Verband informatiearchitectuur en technische infrastructuur 

Het verband tussen de applicatiecomponenten uit de informatie architectuur (ABB’s 

Informatie Architectuur) en de technische componenten (ABB’s Technische 

Infrastructuur) is in onderstaande figuur zichtbaar gemaakt. 
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Figuur 1 Verband tussen de informatie architectuur en de generieke  technische componenten 

De figuur geeft aan dat iedere applicatiecomponent uit de informatiearchitectuur, 

zoals Operationeel Watermanagement, bestaat uit  diverse lagen van technische 

infrastructuurcomponenten, deels hardware, zoals een fysieke server, deels 

software zoals een besturingsysteem of een database . De indeling van technische 

componenten komt overeen met de diensten die RWS-IRN aanbiedt in de IRN 

service catalogus.  

Voor iedere technische component zijn diverse diensten beschikbaar die geleverd 

worden; vanuit architectuur bezien zijn dit Solution Building Blocks TI. Een SBB-TI 

kan zijn hardware, software of een technische standaard 

Een hardware SBB-TI voor gegevensopslag is bijvoorbeeld SONAS, een software 

SBB-TI voor Hosting is bijvoorbeeld JBoss. Technische standaarden, zoals de 

Middleware standaarden SOAP of SIP, kunnen ook gezien worden als een SBB-TI. 

Verderop in dit hoofdstuk is dit uitgewerkt. Niet iedere laag van technische 

componenten is in gebruik voor een applicatiecomponent (ABB-Informatie 

Architectuur). Lagen die optioneel zijn, zijn gestippeld.  

Tot slot tonen de blauwe balken de relatie van iedere technische infrastructuur-

component aan met de rekencentrumomgeving. De onderste laag van ABB’s-TI zijn 

diensten van de categorie Infrastructure as a Service (IAAS). Bovenop deze IAAS 

diensten zijn er Platform as a Service (PAAS) diensten die  mogelijk maken 

applicaties op een gestructureerde en geïntegreerde wijze aan te bieden. De 

optelsom van alle technische componenten, die in feite de applicatiecomponent 

(ABB-IA, of iets preciezer: de SBB-IA) vormt, het werkende systeem voor de 

eindgebruiker, kan worden aangeboden als Software as a Service (SAAS).    

In onderstaande figuur is de lagenindeling nader gespecificeerd. De figuur toont ook 

de meest gangbare SBB’s TI zoals gedefinieerd in de servicecatalogus IRN, diensten 

die het domein Watermanagement kan afnemen. 
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Figuur 2 Specificatie van de diverse "lagen"van technische componenten 

 

5.3 Kaders voor de Technische Infrastructuur 

5.3.1 Standaardisatie 

De ICT  infrastructuur van het domein Watermanagement is gebaseerd op 

standaard Rijkswaterstaat Technische Infrastructuur technologie componenten, 

zoals vastgesteld in de service catalogus van RWS IRN (voorloper: bouwstenen  

catalogus IRN). In deze catalogus is iedere technologie component een bouwsteen 

die een bepaalde dienst levert 

Als er binnen de ICT infrastructuur van een MKS systeem een special benodigd is 

om aan zeer  hoge, uitzonderlijke eisen te kunnen voldoen wordt zo veel mogelijk 

met andere domeinen met soortgelijke eisen samengewerkt om kennis te delen 

5.3.2 Clustering en Multitenancy 

Voor grotere systemen komt het regelmatig voor dat de software voor een bepaalde 

technologie component  op meerdere servers geïnstalleerd wordt (voorbeeld: JBoss 

(software) voor webhosting (technologie component) wordt op drie verschillende 

servers geplaatst). Dit heet clustering en heeft tot doel de performance voor de 

afnemers te verbeteren.  

Omgekeerd kan je software voor een (cluster van) server(s) met diverse afnemers 

delen. Dit heet multitenancy. Voor reguliere systemen geldt dat deze software 
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gedeeld wordt waar dat kan (efficiency eis), waarbij gezorgd wordt dat de 

beveiliging, beschikbaarheid en performance gewaarborgd blijft. Voor MKS 

systemen geldt juist dat iedere server bij voorkeur zijn eigen instantie van de 

software krijgt om daarmee de onderlinge afhankelijkheid te verkleinen. 

5.3.3 Virtualisatie 

Virtualisatie wordt toegepast waar dat kan. Dat betekent dat verouderde software 

die virtualisatie tegenhoudt, moet worden uitgefaseerd. Een uitzondering waarbij 

het gebruik van fysieke hardware (“bare metal”) de voorkeur heeft boven 

virtualisatie is bij het gebruik van complexe rekenmodellen waarvoor een 

multithreaded architectuur kan worden ingezet 

5.3.4 Gegevensopslag 

Uitgangspunt is dat een systeem gebruik maakt van de technologiecomponent 

‘gegevensopslag’ voor het beheer van bestanden (files), als die bestanden een 

gezamenlijke omvang hebben van vijf terabyte of meer en / of als die bestanden 

gedeeld worden met diverse andere componenten. 

5.4 Kwaliteitsaspecten 

De technische infrastructuur wordt niet alleen gedefinieerd door de afbakening van 

diverse bouwstenen en hun samenhang. Ook de kwalitatieve eigenschappen , die 

van toepassing zijn op iedere bouwsteen, zijn relevant. Er zijn diverse gedetailleerde 

taxonomieën beschikbaar voor de diverse kwaliteitsaspecten. Binnen het domein 

Watermanagement hanteren we de Togaf taxonomie (onderdeel van het TRM 

model), die op hoofdlijn is ingedeeld naar beschikbaarheid, zekerheid, bruikbaarheid 

en aanpasbaarheid. 

De drie belangrijkste  kwaliteitsaspecten van de technische infrastructuur in de 

praktijk zijn beveiliging, beschikbaarheid en beheer. De paragrafen hierna gaan hier 

op in. 
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5.4.1 Beveiliging 

De informatievoorziening wordt verdeeld in beveiligingszones die zowel binnen het 

Rijkswaterstaat interne Watermanagement domein van toepassing zijn, als tussen 

Rijkswaterstaat en het Internet. RWS Intern zijn de zones op laag 2 en laag 3 (OSI 

model) gescheiden middels VPN’s. De figuur laat zien dat geldt: 

 Alle systemen voor MKK-ketens staan in een apart netwerk (VPN), beveiligd 
tegen ongeautoriseerde toegang en productieverstoring; 

 Alle systemen voor MKS+ ondersteuning staan in een apart netwerk (VPN), 
beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang en productieverstoring. 

RWS breed worden VPN’s ingedeeld  in de categorieën: 

 intern – productie. Dit zijn bijvoorbeeld de KA intern, MKK intern, LMW 
inwinning en LMW distributie VPN’s 

 extern – productie. Dit is de DMZ zone 
 OTA, VPN’s ten behoeve van ontwikkeling, test en acceptatie 
 Beheer  

Binnen iedere zone zijn VLAN’s ingericht, die standaard zijn ingedeeld in de VLAN-

tiers:  

 presentatie (feitelijk de toegang van buiten naar binnen, met behulp van een 
loadbalancer en router) 

 applicatie, met hierin de servers die de functionaliteit van een systeem 
implementeren , zowel de presentatielogica als de applicatielogica. In deze laag 
is toegang van binnen RWS naar buiten RWS toegestaan, maar niet andersom 

 data. Deze laag is niet routeerbaar, dat wil zeggen dat hij niet van buiten het 
VLAN te benaderen is, met uitzondering van de toegang ten behoeve van 

beheer.  
 Backup. Een VLAN dat zorgt voor de backup van het systeem 

 Beheer. Dit VLAN is alleen toegankelijk vanuit het separate VPN voor beheer en 
kan vanuit dit VPN alle andere VLAN’s binnen het onderhavige VLAN bereiken 

De MKS(+) systemen moeten voldoen aan de hoogste RWS BIR eisen ten aanzien 

van beveiliging. Binnen het domein Watermanagement wordt ernaar gestreefd deze 

systemen geen “uitzonderingspositie” te geven, dat wil zeggen dat de hoogste eisen 

in principe afdoende zijn.  

5.4.2 Beschikbaarheid en beheer 

In de RWS technische infrastructuur architectuur wordt een indeling gemaakt in drie 

niveaus van beschikbaarheid: standaard, hoog en missiekritiek8. Onderstaande tabel 

vat de beschikbaarheidsniveaus samen, zoals die zijn gedefinieerd in de RWS TI 

architectuur. Bedenk dat deze beschikbaarheidsniveaus een richtlijn zijn; deze 

niveaus worden nog niet altijd daadwerkelijk geboden door de SBB bouwstenen in 

de servicecatalogus van IRN.  

Tabel 1 beschikbaarheidsniveaus uit de RWS technische infrastructuur architectuur 

Aspect Standaard (KA) Hoog MKS 

Beschikbaarheidspercentage (maand) 99 %  99,95 %  99,99 % 

Onderhoud wordt gezien als uitval Nee Ja Ja 

Service windows Kantoortijden 7 x 24 7 x 24 

Changes mogen resulteren in downtime Ja Nee Nee 

 
8 De TI architectuur gebruikt de term bedrijfskritisch 
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van de dienstverlening 

Oplossingstijd van de incidenten 90 % binnen 12 
uur, 95 % binnen 
24 uur 

100 % binnen 1 
uur 

100 % 
binnen 30 
minuten 

Maximale tijd voor melden van 
verstoringen die leiden tot uitval 

nvt 15 minuten 5 minuten 

Maximale tijd voor dataverlies 24 uur 4 uur 0 uur 

Replicatie van data Geen Asynchroon Synchroon 

 

N.B. Dit zijn de beschikbaarheidsniveaus van de individuele bouwstenen, de be-

schikbaarheid in de informatie-architectuur is voor de gehele IV-keten. De beschik-

baarheid van de IV-keten wordt bepaald door de combinatie van de beschikbaarheid 

van de individuele bouwstenen. 

Een belangrijk aspect van beschikbaarheid is het geboden dienstverleningsniveau. 

Dit dienstverleningsniveau bepaalt de snelheid waarmee incidenten en problemen 

kunnen worden geïdentificeerd en opgelost en het tijdvenster waarbinnen incidenten 

en problemen gemeld kunnen worden.  Het dienstverleningsniveau heeft een 

procedureel aspect en een kennisinhoudelijk aspect.  

Het beheer van MKS(+) systemen vereist in de praktijk kennis van het systeem zelf 

ter uitbereiding op de vereiste generieke kennis van het beheer van de diverse 

bouwstenen waaruit het systeem bestaat. En omdat voor een MKS diverse 

generieke bouwstenen gebruikt worden, vereist het beheer dus een multi – 

disciplinaire kennis van het systeem.  

En tot slot  speelt ten aanzien van een goede beschikbaarheid naast inhoudelijke 

kennis en een gestroomlijnd beheerproces, de gebruikte technologie een belangrijke 

rol. Een platform ten behoeve van een missiekritiek systeem wordt altijd dubbel 

uitgevoerd: van de diverse componenten waaruit het platform bestaat is er zowel 

een productie omgeving als een uitwijk omgeving beschikbaar. Dubbel uitvoeren 

houdt in dat de uitwijk omgeving in geval van productieverstoring zonder verlies van 

gegevens, de taken van de productie omgeving kan overnemen. Bij een 

missiekritiek systeem wordt de uitwijk omgeving niet gebruikt voor andere 

doeleinden, zoals testen. 

Wat betreft de beschikbaarheid geldt dat de IV-keten zo sterk is als de zwakste 

schakel. Dat betekent dat alle componenten waaruit het de IV-keten bestaat, zowel 

de technische componenten als de software componenten, de vereiste beschik-

baarheidsniveaus moeten hebben. Onderstaande tabel geeft de huidige status van 

MKS-en van Watermanagement weer.  In dit overzicht ontbreken de ICT/IA  

infrastructuren bij de diverse keringen en sluizen. 

Tabel 2 Overzicht van kwaliteitseisen  

Systeem Vereiste beschikbaarheid P U OTA 

Met backend 

Matroos MKS 3 2 2 

RWsOS HMC MKS 2 1 1 

RWsOS MKS 3 0/3 0/3 

LMW MKS 3 1 1 

Zonder backend 

Aqualarm Hoog 3 3 3 

Chemmap SARmap Oilmap MKS 3 3 3 

MAM RAM TAM Hoog 3 3 3 
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Legenda 

0 Ontbreekt 

1 U en (OT)A verweven 

2 Platform vertoont gebreken 

3 In orde 

De beschikbaarheid van de systemen zonder backend in de bovenstaande tabel is 

op orde, omdat gebruikers gemakkelijk gebruik kunnen maken van een alternatief 

als centrale voorzieningen niet beschikbaar zijn: gebruikers hebben naast de 

centrale werkomgeving de beschikbaarheid over een lokale omgeving (bijvoorbeeld 

een laptop) waarop altijd een kopie van het betreffende systeem beschikbaar is. 

 

Naast de benodigde beheermaatregelen die worden genomen om te voldoen aan de 

eisen die aan een MKS worden gesteld, en daarmee kostenverhogend zijn  in 

vergelijking met het beheer van een regulier systeem, worden maatregelen 

genomen om het beheer van MKS systemen zo efficiënt mogelijk uit te voeren: 
 Het aantal beheerpartijen wordt beperkt: specialismen en expertise worden zo 

breed mogelijk ingezet en gedeeld over de systemen 
 Een beheerpartij wordt ingezet voor de expertise waarin deze uitblinkt, niet 

voor de aanvullende expertise die deze partij eventueel ook kan bieden 
 Technisch applicatiebeheerders vervullen een inhoudelijke rol op 

applicatieniveau en een coördinerende rol op platform niveau 

5.5 Technische infrastructuur locaties 

De technische infrastructuur van RWS bestaat zowel uit infrastructuur aangeduid als 

industriele automatisering (IA infrastructuur), als infrastructuur ten behoeve van de 

informatievoorziening (ICT infrastructuur). De locaties voor technische infrastructuur 

van watermanagement kan je indelen in: 

 Meetpunten. Een meetpunt is een aanduiding van een plaats of gebied waar een 
meting is/wordt verricht. Meetpunten vormen een onderdeel van de 

architectuur voor industriele automatisering. Een meetpunt kent één of 
meerdere sensoren, die een bepaald aspect van watermanagement meten, 
zoals de watertemperatuur of het waterpeil. Onder andere een fijnmazig net 
van meetpunten draagt bij aan de precisie van meten. Delta: Er is behoefte aan 
een classificatie van de mate van  kwetsbaarheid van een meetpunt, om 
bijvoorbeeld het beschikbaarheidsniveau of de gebruikte technologie aan te 

passen 
 Meetlocaties. Bij meetpunten waar metingen worden verricht bevinden zich in 

een aantal gevallen meetlocaties waar onderzoek plaats vindt op het terrein van 
trendanalyses, normtoetsingen en/of inventarisaties. Om dit te kunnen doen  is 
ICT technische infrastructuur benodigd, zoals een (kleine) serverruimte. De 
meetlocaties zijn te vinden langs het hoofdwatersysteem, in de Noordzee 
(bijvoorbeeld op een boorplatform) en in waterkeringen. 

 Kunstwerken van Rijkswaterstaat, zijnde gemalen en keringen  binnen het 

domein Watermanagement. Voorbeelden zijn de Maaslantkering, de 
Oosterscheldekering , diverse spui- en pomplocaties en de schutsluizen in het 
kanalenstelsel dat in beheer is bij RWS. Op deze locaties is zowel IA 
infrastructuur als ICT infrastructuur aanwezig. De ICT infrastructuur die op deze 
locaties staat is de minimaal benodigde infrastructuur ten behoeve van sturing, 
die lokaal moet blijven 

 Centrales voor waterberichtgeving. Deze zijn gehuisvest in de RWS 
Rijksgebouwen Op deze locaties zijn processen voor waterberichtgeving 
ingericht, met de bijbehorende lokale ICT infrastructuur. Dit zijn locaties zoals 
het Watermanagement Centrum Nederland, de Hydro-meteo centrales (WMCN, 
HMCN en HMCZ) Voor deze locaties is een hoger beschikbaarheidsniveau (24 x 
7) beschikbaar Op deze locaties is de minimaal benodigde ICT infrastructuur ten 
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behoeve van werkplekbeheer aanwezig; de overige ICT infrastructuur staat in 
de centrale rekencentra. Uitzondering is HMCZ (Topshuis), waarvoor nog ICT 
infra verhuisd zal worden..  

 Rijksgebouwen, zijnde werklocaties van Rijkswaterstaat met de bijbehorende 

ICT infrastructuur voor werkplekken. Dit is KA (kantoorautomatisering) 
infrastructuur met bijbehorend serviceniveau die door IRN beheerd wordt. 
Rijkswaterstaat stelt ook mobiele en telewerkplekken ter beschikking. 

 Rekencentra. In de rekencentra van Rijkswaterstaat vindt centrale opslag en 
verwerking van gegevens plaats. Het CIV is hiervoor verantwoordelijk. De twee 
huidige grootste rekencentra van Rijkswaterstaat bevinden zich op Schiphol en 
in Almere. Ze worden in het kader van het Rijksbrede programma ODC verhuisd 

naar Amsterdam (Equinix). Daarnaast maakt Rijkswaterstaat gebruik van de 

rekencentra van diverse externe hostingpartijen, zoals bijvoorbeeld het geval is 
voor de applicatie Infraweb. In de nabije toekomst zal Rijkswaterstaat ook 
gebruik gaan maken van de Rijkscloud, die eveneens gehuisvest is in het 
Equinix datacentrum in Amsterdam. De Rijkswaterstaat applicaties bij deze 
externe hostingpartijen moeten worden verhuisd naar de centrale rekencentra. 

5.6 Delta analyse 

Ten opzichte van de IV-portfolio 2013 zijn er in de IV-portfolio 2018 de volgende 

delta’s, die een samenvatting zijn van hetgeen in dit hoofdstuk aan de orde is 

geweest. 

 
Tabel 3 Delta analyse 

Aspect Specificatie Was Wordt 

Technologiecomponent Virtualisatie Diverse systemen die 
niet gevirtualiseerd 
kunnen worden 
vanwege verouderde 
technologie 

Virtualiseren van alle 
systemen in het 
domein Watermanage-
ment 

Technologiecomponent Software 
componenten 

Diverse business 
applicaties met 
verouderde software 
componenten 

Vernieuwen 
verouderde software 
componenten van 
business applicaties 

 Generieke software 
componenten 

Veel diversiteit in 
gebruik van software 
componenten per 
(MKS) systeem 

Meer gebruik maken 
van (gedeelde) 
generieke software 
componenten per 
(MKS) systeem 

Softwarecomponent Middleware Diverse complexe, 
maatwerk 
koppelingen tussen 
systemen, soms 
onveilig 

Gestandaardiseerde 
koppelingen tussen 
systemen met gebruik 
van een Enterprise 
Service Bus 

Kwaliteit Beschikbaarheid De servicewindows 

van de Componenten 
waaruit de MKS 
systemen bestaan 
voldoen niet aan de 
gestelde MKS eisen  

Verbeteren van de 

servicewindows van de 
componenten zodat de 
MKS eisen worden 
gehaald. Dit moet per 
component beoordeeld 
worden, uit efficiency 
oogpunt 

  MKS systemen / MKS 

componenten zijn 
niet altijd redundant 
uitgevoerd 

Redundant uitvoeren  

van MKS systemen 
zodat in geval van 
calamiteit onmiddellijk 
overgeschakeld kan 
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Aspect Specificatie Was Wordt 

worden op een ander 
systeem 

 Beveiliging Rommelige indeling 

van VLAN’s 

Verbeteren indeling 

VLAN’s 

  Status aparte wat 

betreft de RWS BIR 
eisen voor MKS 
systemen 

De hoogste standaard 

RWS – BIR eisen zijn 
voldoende voor een 
MKS 

Kwaliteit Beheer Voor diverse MKS 

systemen is geen 
separate productie, 
uitwijk en acceptatie 
omgeving 
beschikbaar 

Voor ieder MKS is er 

een separatie 
productie, acceptatie 
en uitwijkomgeving 

  Technisch 

applicatiebeheer 
(TAB) bij  MKS 
systemen over 
gehele keten van  
software 
componenten en 
technologie 
componenten 

TAB van MKS systemen 

toespitsen op beheer 
van software 
componenten; TAB 
heeft een 
coördinerende rol voor 
het beheer van 
technologie 
componenten 

  Specialistische 

kennis per systeem 

specialismen en 

expertise worden zo 
breed mogelijk ingezet 
en gedeeld over de 
systemen 

Locatie Centra voor 

Waterberichtgeving 

HMCZ ondergebracht 

bij Topshuis 

HMCZ ondergebracht 

bij het Rijksbrede 
rekencentrum 

 Rekencentra Diverse 
hostinglocaties 

Consolideren op het 
Rijksbrede 

rekencentrum 

 

 

 



 

 

Domeinarchitectuur Watermanagement 2014 | 29 oktober 2014 

 

Pagina 54 van 77 

6 E: Projecten 

6.1 Inleiding 

De voorgaande hoofdstukken zijn afgesloten met een delta-analyse die het verschil 

tussen de IST en de SOLL situatie aangeeft. Dit hoofdstuk geeft aan met welke 

projecten deze delta’s gerealiseerd gaan worden. Het uitgangspunt daarbij is om 

aan te sluiten bij bestaande programma’s en programmerings-items. De delta’s 

worden zo goed mogelijk toegekend aan bestaande projecten en programma’s. Dit 

kan betekenen dat de business-case voor dat project veranderd, eventuele finan-

ciële consequenties die hieruit volgen worden in het programmeringsproces uitge-

werkt. 

6.2 Projectenportfolio 

De voorgaande paragraaf heeft de doelarchitectuur 2015 geschetst. Om deze 

doelarchitectuur te bereiken wordt gebruik gemaakt van projecten die nu al in 

uitvoering zijn, in lijn met de uitvoering zoals die ook voor de domeinarchitectuur 

2011 is uitgewerkt. De volgende figuur toont het verband tussen de projecten en de 

componenten die de projecten implementeren. De “blauwe” projecten zijn daarbij de 

projecten die (grotendeels) binnen de governance van de watermanagement infor-

matievoorziening vallen, de “grijze” projecten vallen daarbuiten, meestal zijn het 

dan asset-management projecten. 

 

Deze projecten, in alfabetische volgorde, hebben de volgende rollen bij de 

implementatie van deze domeinarchitectuur: 
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 BAG, GBA, BRO en NHR ontsluiten overheidsbrede basisregistraties die wettelijk 
verplicht gebruikt moeten worden daar waar gebouw, persoon, ondergrond of 
bedrijfsgegevens noodzakelijk zijn in het RWS proces; 

 Deltaportaal, BMS, Legger, VONK en het Hoogwaterbeschermingsprogramma-2 

zijn primair assetmanagementprogramma’s, deze programma’s implementeren 
een administratie van HWS-assets, die daarna worden gebruikt in de processen 
Watermanagement en crisismanagement; 

 Deltaportaal: de data en modellen die zijn gebruikt voor het onderbouwen van 
de Deltabeslissingen. 

 Digitale Delta: samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen en 
bedrijfsleven om tot een betere gedeelde waterinformatievoorziening te komen; 

 IWP: Instrument gereguleerd Peilbeheer: applicatie om waterpeil te beheren; 

 Nationaal Modellen Centrum en het Nationaal Waarnemingscentrum Leefomge-
ving zijn samenwerkingsverbanden die gezamenlijk rekencentra respectievelijk 
meetsystemen willen ontwikkelen. 

 NGHS: next generation Hydro software, de volgende versie van Deltares 
verwachting modellen; 

 OLO3: centraal overheidsloket voor het aanvragen van vergunningen 

 SAW@: project voor nieuwe ondersteuning voor het vergunningproces, gedeeld 
met een aantal waterschappen; 

 Slim Watermanagement: project om het watermanagement verder te 
optimaliseren; 

 Verbeteren Waterberichtgeving: opstellen van waterberichten voor professio-
nele waterbeheerders en het publiek; 

 VOS, ENC, beiden uit het procesdomein Waterverkeermanagement hebben 
gegevensservices nodig die ontstaan in de Watermanagementprocessen; 

 Waterkwaliteitsportaal: portaal voor KRW-rapportage; 
 Waterportaal: portaal voor het opvragen van alle beschikbare RWS waterdata; 

 WTI: wettelijke toetsinstrumentarium om de HWS assets te toetsen op voldoen 
aan de wettelijke norm voor waterveiligheid; 

6.3 Toewijzing delta’s aan projecten 

De delta’s in de technische infrastructuur worden voor Rijkswaterstaat als geheel 

opgelost en vallen dus buiten deze domeinarchitectuur. De delta’s die zijn onderkent 

in het hoofdstuk Informatie-architectuur zijn toegekend aan projecten, hetzij 

bestaande, hetzij nieuwe projecten. De volgende tabel geeft de toekenning op basis 

van de nu bekende programmering. 

ABB Programma Budget Geprogram-

meerd ? 

Procesondersteuning 

MKK 

Digitale Delta Nog te beslissen Nog te 

beslissen 

Procesondersteuning 

advies 

- - n.v.t. 

Distributielaag-MKK LMW-2 BC LMW-2 Ja 

Distributielaag-advies Waterdatanet Nog te beslissen nee 

Fysisch MKK LMW-2 BC LMW-2 Ja 

Verwachtingmodellen nGHS Budget Deltares Ja 

Fysisch archief, 

Chemisch, Biologisch, 

Waterdatanet Nog te bepalen Nee 
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morfologie 

Metadata Waterdatanet Nog te bepalen Nee 
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7 F: Migratie Planning 

7.1 Inleiding 

De basis voor de roadmap zijn de programma’s zoals die in het vorige hoofdstuk zijn 

uitgewerkt. Deze programma’s worden in dit hoofdstuk in de tijd gepland. Voor deze 

planning moet rekening gehouden worden met twee criteria: 

 Bouwbaarheid, eerst het fundament, dan de muren, dan het dak en das pas het 
behang; 

 Programmeerbaarheid: de financiële en FTE belasting moet binnen de 
mogelijkheden van de RWS programmering blijven 

De bouwbaarheid is een belangrijk criterium om de architectuur efficiënt op te 

bouwen, hiermee wordt herstelwerk voorkomen doordat de resultaten van het ene 

programma niet aansluiten op de wensen van het volgende programma. Voor de 

bouwbaarheid moet de informatievoorziening dus in de juiste volgorde worden 

opgebouwd, deze volgorde is: 

1 Technische infrastructuur 

2 Data 

3 Rijkswaterstaat procesondersteuning; 

4 Partner proceskoppelingen. 

De programmeerbaarheid moet grote piekbelasting in FTE’s en financien voorkomen 

en verder natuurlijk binnen budget blijven. 

7.2 Roadmap 

Een roadmap zet de veranderingen uit in de tijd. Een roadmap bestaat uit meerdere 

horizontale banen of “swimming-lanes” die verticaal verdeeld worden in jaren. Zo’n 

roadmap moeten zowel vanuit het perspectief van de banen als van de jaren een 

samenhangend geheel zijn: 

 De banen werken in uitvoerbare stappen naar een einddoel; 
 In ieder jaar bereiekn de banen een onderling samenhangend resultaat. 

Voor deze architectuur zijn de in de architectuur gedefinieerde beschikbaarheids-

klassen als uitgangspunt genomen: 

 MKS & MKS+ : in deze baan wordt de ondersteuning van missie-kritieke ketens 
opgebouwd; 

 WM procesondersteuning : in deze baan wordt de reguliere Watermanagement 
procesondersteuning opgebouwd. 

Omdat de planning van de Watermanagement-informatievoorziening gekoppeld is 

aan de resultaten bij partners in andere domeinen en de technische infrastructuur 

worden deze als banen toegevoegd. Dit leidt tot de volgende roadmap: 
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 2014 2015 2016 2017 

MKS & MKS+ LMW-2 start MKK Distribu-

tielaag 

conform 

legacy 

standaard 

MKK en 

portfolio 

conform 

standaard 

IV RWS en 

partners via 

MKK DL 

advisering SAW@, 

Waterportaal, 

Advisering  

Distributie-

laag 

Formele rap-

portage uit DL 

IV RWS via 

advies DL 

en partners 

via advies DL 

Samenwerking 

partners 

 Digitale Delta: 

eerste product 

Centraal 

aansluitpunt 

 

Andere 

domeinen 

  HWS-assets in 

BMS 

Informatiehuis 

Water LvdLO 

Technische 

infrastructuur 

Multichannel 

architectuur 

Beveiligd 

netwerk, MKS 

bouwstenen 

Standaard 

bouwstenen 

ingericht 

Cloud 

integratie 
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8 G: Architectuurgovernance 

8.1 Inleiding 

De architectuurgovernance stuurt de in deze architectuur beschreven veranderingen 

in de informatievoorziening binnen de overall governance-afspraken die bij Rijks-

waterstaat zijn gemaakt. Zoals aangegeven in het hoofdstuk eisen raakt deze archi-

tectuur alle organisatieonderdelen die betrokken zijn bij deze domeinarchitectuur: 

 De CIV als beheerder en bouwer van de IV en bijbehorende architectuur; 

 RWS VWM als proceseigenaar; 
 WVL als beheerder van kennis en kaders;  
 De RWS regio’s als regionale regievoerder. 

In alle gevallen geldt: de lijn stuurt. Onderstaande figuur toont op hoofdniveau de 

verantwoordelijkheidverdeling van de organisaties over de architectuur. 

 

8.2 Inpassing in de organisatie 

De kern van de architectuurgovernance binnen Togaf is het architectuurboard. Het 

architectuurboard: 

 Geeft formele goedkeuring aan de architectuur; 
 Geeft, als enige, toestemming om van de architectuur af te wijken. 

Gegeven de scope van deze architectuur en Rijkswaterstaat organisatieonderdelen is 

het Directeurenportfolio-overleg Watermanagent het meest geschikte en gemanda-

teerde gremium om de formele rol van domeinarchitectuurboard in te vullen. Op dit 

niveau vindt de strategische sturing op domeinarchitectuur plaats. Het DPO werkt 

daarbij binnen de kaders van de Rijkswaterstaat Enterprise Architectuur die binnen 
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de TBIV worden vastgesteld. Voor domeinoverstijgende architectuurbeslissingen die 

raken aan Watermanagement is het TBIV het architectuurboard. Het CIV architec-

tuurberaad is hierbij inhoudelijk adviserend voor het DPO en het TBIV. 

Om de architectuurgovernance hanteerbaar te maken wordt de tactische sturing 

met deze architectuur gedelegeerd aan het regie-overleg waar op het niveau van 

afdelingshoofd sturing wordt gegeven aan de informatievoorziening. 

De operationele sturing wordt gedaan door het Watermanagement-domeinarchitec-

tuurteam waarin de CIV architecten van de afdelingen OSR-WM-Services en OSR-

WM-Ontwikkeling zitten. Zij doen dat in afstemming met hun lijnmanagemers en: 

 de procesadviseurs; 
 de informatiemanagers; 
 de programmamanagers; 
 de service level managers. 

8.3 Financiering 

8.3.1 Reguliere financiering 

De financiering van de delta’s beschreven in deze domeinarchitectuur moet passen 

binnen de reguliere IV-programmeringcyclus. De roadmap uit het vorige hoofdstuk 

wordt daarom uitgebreid met een programmerings regel en besparingsregel. De 

besparingsregel geeft kwalitatief aan hoe de besparing wordt gerealiseerd. De 

werkzaamheden in deze roadmap voor 2015 passen binnen de huidige program-

mering voor 2015. Zoals aangegeven in het visie hoofdstuk wordt in 2015 een 

nieuwe versie van de domeinarchitectuur geschreven. Deze moet worden meege-

programmeerd in 2015 zodat deze in 2016 uitgevoerd kan worden. In 2015 wordt 

bezien of er nog een slag op de domeinarchitectuur noodzakelijks is. 

De tptale roadmap is dan als volgt: 

 2014 2015 2016 2017 

MKS & MKS+ LMW-2 start MKK DL cf 

legacy 

standaard 

MKK en 

portfolio cf 

standaard 

IV RWS en 

partners via 

MKK DL 

advisering SAW@, 

Waterportaal, 

KA-DL 

Formele rap-

portage uit DL 

IV RWS via 

advies DL 

en partners 

via advies DL 

Samenwerking 

partners 

 Digitale Delta: 

eerste product 

Centraal 

aansluitpunt 

 

Andere 

domeinen 

  HWS-assets in 

BMS 

Informatiehuis 

Water LvdLO 

Technische 

infrastructuur 

Multichannel 

architectuur 

Beveiligd 

netwerk, MKS 

bouwstenen 

Standaard 

bouwstenen 

ingericht 

Cloud 

integratie 

Program-

mering 

Goedkeuring 

DA 2014 

Uitvoeren MC 

2015, pro-

grammeren 

DA 2015 

Uitvoeren MC 

2016, 

Uitvoeren MC 

2017 
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Besparing - Oud LMW weg Donar weg Alle legacy TI 

weg 

8.3.2 Domein en Projectoverstijgende financiering 

Net zoals in de domeinarchitectuur 2011 gelden binnen deze architectuur de 

volgende regels voor het financieren en uitwerken van de services tussen de 

projecten: 

 Het project dat een service ontvang van een ander project / IV-asset stelt de 
eisen voor de koppeling op en bugetteert de kosten hiervoor in het project 

budget; 
 de leverancier van de service realiseert de koppeling en bepaalt de prijs van 

deze koppeling. 

De mate van domeinoverstijgende informatieservices die deze architectuur aan-

geeft, geeft de noodzaak aan van domeinoverstijgende governance in budget en 

prioriteiten om de gewenste keteninformatievoorziening binnen en buiten Rijks-

waterstaat te realiseren. Dit moet in Rijkswaterstaat brede programmeerproces 

worden geadresseerd. 
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9 H:Architectuur change management 

9.1 Inleiding 

De domeinarchitectuur Watermanagement is geen statisch geheel. Het is een levend 

document dat meegroeit met de majeure ontwikkelingen rondom Watermanage-

ment en de informatievoorziening. Hierbij moet de balans tussen actualiteit en 

stabiliteit worden bewaakt. De domeinarchitectuur vormt het kader voor projecten 

die vaak meerdere jaren lopen en dus een stabiel kader nodig hebben. De dynamiek 

rondom Watermanagement vanuit grote programma’s zoals het Delta-programma, 

het informatiehuis water aan de Laan van de Leefomgeving en de centralisatie van 

de Rijksoverheid informatievoorziening is echter aanzienlijk. De domeinarchitectuur 

Watermanagement moet deze dynamiek verwerken om een toekomst vast kader te 

blijven voor de Watermanagement Informatievoorziening. 

Om dit in goede banen te leiden wordt de domeinarchitectuur Watermanagement 

onder releasemanagement gebracht: 

 Een hoofdrelease voor fundamentele wijzigingen die de programmering raken; 
 Een kleine release voor wijzigingen die binnen de bestaande programmering 

uitgevoerd kunnen worden. 

9.2 Hoofdreleases op de domeinarchitectuur 

De domeinarchitectuur Watermanagement krijgt een hoofdrelease als: 

 Er fundamentele wijzigingen in de architectuurvisie zijn; 

 Cruciale architectuurelementen niet worden gehonoreerd in de programmering; 
 Er fundamentele wijzigingen in het eisenpakket zijn. 

In principe wordt er hoogstens jaarlijks een nieuwe release van deze domeinarchi-

tectuur uitgebracht om de IV-projecten stabiliteit in de kaders te geven. De nieuwe 

domeinrelease wordt uitgebracht in de eerste helft van het jaar, zodat de impact 

van de architectuur meegenomen kan worden in de programmering en het port-

folioplan van het volgende jaar. De nieuwe domeinarchitectuurrelease wordt daarbij 

opgesteld binnen het kader van de dan vigerende bestuursagenda, de strategische 

informatieagenda / i-strategie en de enterprise architectuur. 

9.3 Kleine releases op de domeinarchitectuur 

Kleine releases van de domeinarchitectuur passen binnen de Watermanagement 

programmering, maar kunnen wel verschuivingen tussen projecten binnen die 

programmering noodzakelijk maken. Dit zijn bijvoorbeeld: 

 Een herbruikbare service die moet worden toegevoegd of gewijzigd; 
 Nieuwe IV-eisen vanuit verbeterwensen in de watermanagementprocessen, 

bijvoorbeeld vanuit de KR8-aanpak; 
 Partners die bestaande Rijkswaterstaat IV-services willen hergebruiken. 

Kleine releases worden hoogstens vier keer per jaar uitgebracht, afhankelijk van de 

urgentie en de beschikbaarheid van het CIV-architectuurteam. 

Het volgende hoofdstuk geeft de lijst van eisen die uiteindelijk in de Watermanage-

ment domeinarchitectuur en de informatievoorziening moet worden verwerkt. 
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Veranderingen in deze eisen kunnen dus aanleiding zijn tot een Hoofd- of kleine 

release van de domeinarchitectuur Watermanagement. 
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10 Requirements Management 

10.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk analyseert de eisen die de domeinarchitectuur moet uitwerken in 

architectuurkaders en portfoliosturing. De eisen worden van buiten naar binnen 

geanalyseerd: 

 Ten eerste de eisen die voortkomen uit Europese verplichtingen waar de 
Nederlandse overheid zich aan heeft gecommitteerd; 

 Ten tweede de eisen van overheid als geheel, vastgelegd in wettelijke 
richtlijnen, de Nora en de IMEA voor “ons” ministerie in de IenM-architectuur; 

 Daarna ingezoomd op de eisen die Rijkswaterstaat stelt conform het 
ondernemingsplan 2015; 

 Daarbinnen ingezoomd op de overall architectuureisen vanuit Enterprise 
Architectuur, beveiliging, het programma verbindende informatievoorziening en 
het programma professionaliseren industriële automatisering; 

 Ten slotte wordt aandacht besteedt aan de eisen die vanuit de ICT-markt van 
belang zijn als technologiepush. 

Alle eisen worden aan het eind van dit hoofdstuk vertaald naar eisen die in de 

Togaf-architectuuronderdelen Bedrijf, Informatie en Technische Infrastructuur 

worden uitgewerkt. Daarbij is per eis aangegeven in welke release van de 

domeinarchitectuur deze wordt uitgewerkt. 

10.2 Eisen vanuit Europa 

Vanuit Europa heeft de Nederlandse overheid de volgende rapportage verplichtingen 

op zich genomen die vanuit dit domein moeten worden ingevuld: 

 KRW; 
 KRM; 
 Inspire. 

Daarbij speelt het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 waar voor de innova-

tie mogelijkheden zijn om gebruik te maken van deze subsidiestroom. Als  

Rijkswaterstaat in het kader van het watermanagement proces gaat participereen in 

dit programma, zijn de bijbehorende eisen ook van toepassing op deze architectuur. 

10.3 Eisen vanuit de Nederlandse Overheid 

Er zijn een aantal wetten die binnen deze architectuur geheel of gedeeltelijk moeten 

worden geïmplementeerd. Dit zijn: 

 Open data per 2015; 
 Wettelijke kaders Hoogwaterbescherming; 
 Wettelijke Toets Instrumentarium per 2017; 
 Omgevingswet per 2018; 

Vanuit het Rijksbrede CIO-stelsel is de Nora het belangrijkste architectuurdocument. 

Vanuit de Nora wordt geëist dat alle overheden werken vanuit basisadministraties 

en dat alle burgers en bedrijven vanuit één overheidsbreed loket worden bedient. 

Specifieke aandacht verdient het programma “Compacte Rijksdienst, spoor 4”, dat 

programma stuurt aan op een beperkt aantal Rijksbrede rekencentra waarvan 

Rijkswaterstaat er ook één gaat leveren. 
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Daarbij zijn er binnen de scope van deze architectuur een aantal referentie-

architecturen bekend die als input gelden voor deze architectuur: 

 Nora: voor de gehele overheid; 
 Wilma: de referentiearchitectuur voor de Waterschappen; 
 Vera: voor de veiligheidsregio’s 

10.4 Eisen vanuit IenM 

Ten slotte heeft “ons” ministerie I&M een eigen architectuur opgesteld, IMEA 

genaamd, waarin architectuurrichtlijnen voor alle I&m onderdelen staan. Binnen het 

Ministerie IenM zijn de volgende IV-ontwikkelingen relevant voor deze architectuur: 

 Bouw van het omgevingsloket; 

 Inrichten van het centrale koppelpunt voor de ontsluiting van basisadministra-
ties; 

 Inrichten van het IenM platform als Platform-As-A-Service voor IenM. 

10.5 Eisen vanuit RWS 

De eisen vanuit RWS zijn verwoord in de Enterprise Principes van het Enterprise 

Architectuur team, zie de EAR-site voor de volledig beschrijving van deze principes. 

In de bijlage A.2 Voldoen aan Enterprise architectuur staat een uitwerking in 

hoeverre deze domeinarchitectuur voldoet aan de enterprise architectuur principes. 

Principe 

Enterprise Architectuur 

1. We werken als één landelijk opererende organisatie. 

2. We voeren de kerntaken uit met eigen mensen. 

3. We stemmen bij de uitvoering van onze taken af met onze stakeholders. 

4. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk, eenduidig 

vastgelegd en bekend. 

5. De “Regio” focust op de netwerkgebruikers en op de bestuurlijke partners, 

de “Landelijke uitvoering” focust op efficiëntie en standaardisatie. 

6. Samenwerken met anderen moet leiden tot verbetering van ons 

functioneren. 

7. Verandering moet bijdragen aan effectiviteit en efficiëntie. 

8. Beveiliging is integraal opgenomen in het ontwerp van processen. 

9. Informatie dient primair voor onze sturing en taakuitvoering. 

10. Eerst “hergebruik”, dan “kopen”, dan “laten maken”, dan “zelf maken”. 

 

10.6 Eisen uit de partnerprogramma’s 

Het Nederlands water- en scheepvaartbeheer wordt gekenmerkt door een veelheid 

aan samenwerkingsverbanden met verschillende combinaties van partijen. In 

hoofdlijn zijn de partijen te verdelen in overheid, markt en kennisinstellingen. 

Rijkswaterstaat participeert als formele partner in de volgende 

samenwerkingsverbanden die eisen stellen aan deze domeinarchitectuur. 

Programma Beschrijving Eisen aan deze domein 

architectuur 

Delta-programma  samenwerkingsverband 

tussen alle diverse over-

heidsinstellingen en 

RWS voorbereiden als be-

oogde mede-uitvoerder van 

het Delta-programma 
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Deltares 

Bestuursakkoord water Bestuurlijk akkoord 

tussen de waterbeheer-

ders 

Beperken van de overall 

Watermanagement kosten tot 

8 Miljard Euro.  

nHWBP Op orde brengen van de 

Nederlandse Water-

keringen 

Opstellen en toetsen van de 

eisen waar de waterkeringen 

aan moeten voldoen 

Digitale Delta Samenwerkingsverband 

vanuit de topsector 

Water tussen overheid, 

kennis en marktpartijen 

Bevorderen van innovatie en 

versterken van de Neder-

landse positie op Watersys-

temen 

Samenwerking met 

KNMI en RIVM: NMDC 

en NWCL 

Samen met IenM part-

ners werken aan één 

meet- en ICT 

infrastructuur 

Één norm voor de IenM 

meetinfrastructuur en 

hergebruik van bestaande ICT 

infrastructuur van IenM 

partners 

GOAL: Laan van de 

leefomgeving 

Laan van de leefomge-

ving is een initiatief om 

de uitvoering van de 

omgevingswet te imple-

menteren 

Waterdata moet worden 

gedeeld binnen het 

informatiehuis Water, ter 

ondersteuning van de 

omgevingswet 

netcentrisch crisis-

management 

“‘Netcentrisch Werken’ biedt 
hun een (virtueel) platform 
waarin geautoriseerde 
personen informatie over de 

situatie kunnen delen, veri-

fiëren, opschonen en koppe-

len aan andere informatie.”
9
 

De crisis-IV moet snel koppel-

baar zijn aan een verscheiden-

heid van partners 

 

10.7 Eisen uit CIV 

Primair moet de domeinarchitectuur passen binnen het Informatievoorzienings-

proces zoals dat door de CIV wordt uitgevoerd. De inpassing in het overall IV-proces 

wordt uitgewerkt in hoofdstuk 8 G: Architectuurgovernance. Vanuit de CIV worden 

de volgende specifieke eisen gesteld aan de domeinarchitectuur: 

 Voldoen aan de enterprise IV-principes 
 Verwerken van de IV-sourcingstrategie; 

 Eisen vanuit de innovatieagenda 
 Ondersteunen van life-cycle-management; 
 Incorporeren van technologie push; 

 Voldoen aan afgesproken standaards. 

10.7.1 Enterprise IV-principes 

Het Rijkswaterstaat Enterprise Architectuur team heeft naast de enterprise ook een 

aantal IV-specifieke principes opgesteld waar alle Rijkswaterstaat informatievoor-

ziening aan moet voldoen. Zie de EAR-site voor de volledig beschrijving van deze 

principes. In de bijlage A.2 Voldoen aan Enterprise architectuur staat een uitwerking 

 
9 Netcentrisch Werken in ontwikkeling, Prof.dr. Jaap de Heer, 2012 
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in hoeverre deze domeinarchitectuur voldoet aan de enterprise 

informatievoorziening principes. 

Gegevensprincipes 

GP1 - Gegevens voldoen aan de wet 

GP2 - Gegevens volgens standaarden 

GP3 - Gegevens onder governance 

GP4 – Gegevens zijn geclassificeerd 

GP5 – Gegevens zijn toegankelijk 

GP6 – Gegevens voor organisatiedoelen 

GP7 – Gegevens hergebruik vóór inwinnen 

GP8 – Gegevens zijn toekomstvast 

GP9 – Gegevensstructuur is geborgd 

GP10 – Gegevenskwaliteit is geborgd 

GP11 – Gegevens zijn koppelbaar 

Applicatieprincipes 

1. Koppelen van industriële automatisering en administratieve automatisering alleen 

met voldoende beveiliging 

2. Applicaties worden ontworpen voor optimale samenwerking met partners 

3. RWS gebruikt standaarden  

4. Gegevens worden eenmalig ingewonnen en beheerd, en meervoudig gebruikt 

5. Vernieuwing en groot onderhoud vinden plaats onder architectuur 

6. Nieuwe applicaties bieden herbruikbare functionaliteit aan op basis van services 

7. Nieuwe applicaties die algemeen gebruikt worden, bieden een webbased user 

interface 

8. Data is los van de applicatie beschikbaar 

9. Hergebruik vóór kopen vóór maken  

10. Standaard pakketten gebruiken zoals geleverd 

TI principes 

1 De RWS TI is gericht op interoperabiliteit  

2 De RWS TI ondersteunt rijksbrede samenwerking in publieke en private 

netwerken 

3 RWS richt zich op de kerntaken 

4 De RWS infrastructuur is flexibel, schaalbaar en efficiënt 

5 RWS meet kwaliteit en maakt management informatie inzichtelijk 

10.7.2 Sourcingstragie 

De Sourcingstragie IV geeft aan hoe de CIV het beste de benodigde IV-

hulpmiddelen kan verkrijgen. Hierbij worden de volgende mogelijkheden onderkend: 

 Zelf doen, met eigen of ingehuurd personeel; 
 Uitbesteding, bijvoorbeeld in een consortium of een shared service center; 
 Samenwerken, bijvoorbeeld in een alliantie of een inkoopcombinatie. 

10.7.3 Eisen vanuit de innovatieagenda 

ICT-marktpartijen, soms daartoe aangezet vanuit Rijkswaterstaat, maken innovaties 

die toegevoegde waarde kunnen hebben voor de RWS processen. In de “innovatie-

opgave in beeld” staan de volgende vragen centraal voor Watermanagement: 

1. Hoe kunnen we slimmer en goedkoper meten (waterstanden, waterkwaliteit, 

zout etc) in samenwerking met welke partners? 
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2. Hoe kan de informatiefunctie in praktijksituaties van operationeel beheer 

van kunstwerken worden toegepast? 

3. Hoe en op welke wijze kunnen we nuttige besturingsinformatie (interactief) 

delen met gebruikers en publiek? 

4. Hoe komen we tot goed informatiemanagement met nieuwe media in 

crisissituaties (overstromingsdreiging, watertekort, waterkwaliteit)?  

5. Hoe komen we tot beslissystemen voor dynamische sturing van sluizen en 

stuwen op meerdere stuurvariabelen? 

6. Hoe geven we (landelijk) de samenwerking met de waterschappen vorm als 

we over de beheergrenzen heen gaan optimaliseren? 

 

De implementatie van deze innovaties moet worden ingebed in deze architectuur. 

Voorbeelden van deze innovaties zijn: 

 Nieuwe sensortechnologie 
 Satelliet datawarehouse, radardata 
 Drones als sensor 

10.7.4 Eisen vanuit IV-lifecycle-management 

De Rijkswaterstaat Watermanagement IV-portfolio kent een aantal legacy-

componenten die aan het einde van hun technische levensuur zijn, bijvoorbeeld 

Donar en sommige LMW-componenten. Om deze te vervangen is vaak een aanpak 

op domeinarchitectuurniveau nodig omdat deze legacy-componenten geïntegreerd 

zijn in andere IV-componnten die niet vervangen hoeven te worden. 

Vanuit de automatiseringsmarkt zijn is een trend waarneembaar van de opkomst 

van Off-the-Shelff procesondersteunende software. Bedrijven als Neelen en 

Schuurman maken voor Waterschappen al standaard Watermanagement software 

en watermeetsystemen zijn tegenwoordig makkelijk off-the-shelf verkrijgbaar, 

bijvoorbeeld als Smart-Sensor-Kit. Ook een bedrijf als IBM positioneert zich 

nadrukkelijk als leverancier van Water- en crisismanagement software binnen het 

IBM Intelligent Operations Center concept. Om marktconform te blijven opereren 

moet de IV-portfolio dus worden gescand op IV-componenten die nu nog door 

Rijkswaterstaat worden ontwikkeld, maar eigenlijk vervangen moeten worden door 

een standaardpakket leverantie. 

10.7.5 Incorporeren technologiepush 

De ICT-markt is een snel ontwikkelende markt waarin nieuwe concepten en 

technische mogelijkheden verschijnen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Big-data-analytics; 

 Cloud-computing; 
 Standaardpakketten die bruikbaar zijn of worden voor de specifieke RWS 

processen; 
 ICT-Leveranciers die de markt voor Leefomgeving, Water- crisis- en 

scheepvaartmanagement-IV betreden; 
 Sensornetwerken die “van de plank” kunnen worden gekocht. 

Deze ontwikkelingen moeten, waar wenselijk, een plaats krijgen in de 

domeinarchitectuur. 

10.7.6 Voldoen aan afgesproken standaards 
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De CIV stemt de te gebruiken IV-standaarden af met andere informatievoorziening-

organisaties. De belangrijkste hierbij zijn: 

 Geostandaarden, samen met het Kadaster; 
 De Aquo-standaard, samen met andere waterbeheerders binnen het 

Informatiehuis Water; 
 De Mariene datastandaarden binnen het Informatiehuis Marien; 

 Geostandaarden zoals ETRS89.  
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A. Bijlage Verantwoording 

A.1 Voldoen aan gestelde eisen 

De volgende tabel geeft aan in hoeverre deze architectuur invulling geeft aan de 

eisen die gesteld worden aan de architectuur 

 Uitge-
werkt 

Motivatie 

Europa    

Inspire Ja Onderdeel van de informatiearchitectuur 

Overheid    

Wettelijke kaders Hoogwater-

bescherming 

Ja Hiervoor wordt de asset-administratie, de 

Watermanagement processen en de 

verwachtingmodellen aan elkaar 

verbonden. 

Wettelijk Toets Instrumentarium Ja Hiervoor wordt de asset-administratie, de 

Watermanagement processen en de 

verwachtingmodellen aan elkaar 

verbonden. 

Omgevingswet Ja/nee Distribueren van waterdata wordt 

ondersteund, andere informatie-objecten 

moeten eerst worden uitgewerkt 

Open data per 2015 ja Distribueren van waterdata wordt 

ondersteund 

NORA nee Impact van NORA op RWS is nog niet 

RWS-breed bepaald. 

Marij Nee Impact van Marij op RWS is nog niet 

RWS-breed bepaald. 

Vera Nee Impact van Vera op RWS is nog niet 

RWS-breed bepaald. 

Rijksbrede rekencentra Ja Is uitgewerkt in de Technische 

Infrastructuur architectuur en de migratie 

planning 

Één overheidsloket voor burgers 

en bedrijven 

Ja Integratie van burgerloketten wordt 

ondersteund 

Uitgaan van basisadministraties ja Integratie van basisadministraties wordt 

ondersteund 

Eisen vanuit IenM    

Conform IenM architectuur Nee Impact van IenM architectuur op RWS is 

nog niet bepaald. 

Bouw omgevingsloket Ja OLO3 wordt ondersteund 

Inrichten centraal koppelpunt Ja Is uitgewerkt in de Technische 

infrastructuur architectuur 

Eisen uit RWS    

Één Rijkswaterstaat Ja de domeinarchitectuur stuurt er op aan 

dat alle Rijkswaterstaat-medewerkers 

hun IV als 1 geheel ervaren de eisen 

hiervoor worden uitgewerkt in het 

programma verbindende 
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informatievoorziening 

Samen met anderen Ja de RWS WM IV kan flexibel en beheerst 

worden gekoppeld met de IV van de 

Watermanagementpartners zodat de 

samenwerkingsverbanden maximaal met 

IV worden ondersteund, de eisen 

hiervoor worden uitgewerkt in de 

paragraaf die de eisen voor de 

partnerprogramma’s uitwerkt 

Elke dag beter Ja de domeinarchitectuur deelt de WM IV op 

in beheerbare blokken om veranderingen 

snel en beheerst uit te kunnen voeren, 

dit wordt uitgewerkt in het hoofdstuk 

informatiearchitectuur 

Publieksgericht netwerkmanager Ja de domeinarchitectuur zal expliciet 

aandacht besteedden aan de publieke 

informatievoorziening, inclusief open 

data, de eisen hiervoor worden 

uitgewerkt in de eisen uit open data en 

de ondersteuning van Waterportaal 

Toonaangevend project manager Ja Rijkswaterstaat voert complexe 

Watergerelateerde programma’s zoals 

het Delta-programma en Digitale Delta 

toonaagevend uit, de eisen hiervoor 

worden uitgewerkt in de eisen voor 

partnerprogramma’s. 

Slagvaardig crisismanger Ja de architectuur zal expliciet aandacht 

besteedden aan 

crisisinformatievooriening, met name de 

gegarandeerde beschikbaarheid van 

gegevens tijdens een crisis, de specifieke 

eisen hiervoor worden uitgewerkt in de 

subdomeinarchitectuur 

Crisismaangement 

Integratie leefomgeving Nee Is nog niet uitgewerkt in de 

bedrijfarchitectuur. 

RWS verdient Nee Nog geen besluitvorming over dit 

programma op dit domein beschikbaar  

Beveiligd werken / cybersecurity Ja Hiervoor worden beveiligde comparti-

menten ingericht in de Informatie en 

Technische infrastructuur architectuur. 

Netwerkbeheervisie Nee Is nog onvoldoende uitgewerkt om te 

verwerken in deze domeinarchitectuur 

Partnerprogramma’s     

Delta-programma Ja Hiervoor wordt de asset-administratie, de 

Watermanagement processen en de 

verwachtingmodellen aan elkaar 

verbonden. 

Bestuursaccoord water Ja Door ondersteuning  van de uitwisseling 

van asset-informatie en genereren van 

betere assetbeheerinformatie 
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nHWBP ja Hiervoor wordt de assetadministratie, de 

Watermanagement processen en de 

verwachtingmodellen aan elkaar 

verbonden. 

Digitale Delta Ja Bevorderen van innovatie en beter 

watermanagement door het uitwisselen 

van waterdata tussen waterbeheerders, 

ICT-industrie en kennisinstellingen wordt 

ondersteund. 

Samenwerking KNMI en RIVM Ja Gedeelde meetnetinfrastructuur wordt 

ondersteund. 

Laan van de leefomgeving Ja / 

nee 

Distribueren van waterdata wordt 

ondersteund, andere informatie-objecten 

moeten eerst worden uitgewerkt 

netcentrisch crisismanagement Ja Uitwisselen van crisismanagement infor-

matie wordt ondersteund met beveiligde 

verbindingen. 

FIS Nee Is nog onvoldoende uitgewerkt om te 

verwerken in deze domeinarchitectuur 

CIV    

Sourcingstrategie Nee Impact van de sourcingstrategie op de 

architectuur is nu niet uitgewerkt 

Innovatie-agenda Nee Vereist een specifieke uitwerking  per 

business-case 

Enterprise Architectuur kaders Ja Ecosysteemvisie is de basis voor deze 

architectuur en deze architectuur voldoet 

aan de EAR-principes. 

Lifecycle management Nee Dit wordt uitgewerkt in de onderliggende 

domeinarchitecturen. 

Incorporeren technology push Ja Cloud-integratie en moderne 

sensornetwerken worden genoemd.  

Voldoen aan afgesproken 

standaards 

Ja Dit is uitgewerkt in de 

Informatiearchitectuur 

 

A.2 Voldoen aan Enterprise architectuur 

Deze paragraaf geeft aan in hoeverre deze architectuur voldoet aan de enterprise 

(informatievoorziening) principes. 

Principe Voldoen? 

Enterprise Architectuur  

1. We werken als één landelijk 

opererende organisatie. 

Ja, RWS brede uitwisseling van informa-

tie wordt ondersteund 

2. We voeren de kerntaken uit met 

eigen mensen. 

Onbekend, moet worden uitgewerkt in de 

bedrijfarchitectuur 

3. We stemmen bij de uitvoering van 

onze taken af met onze stakeholders. 

Ja, de domeinarchitectuur is afgestemd 

met de belangrijkste stakeholders in de 

IV-governance en uitvoering 

4. Taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn duidelijk, eenduidig 

Ja, de domeinarchitectuur heeft ook de 

architectuurgovernance beschreven 
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vastgelegd en bekend. 

5. De “Regio” focust op de netwerk-

gebruikers en op de bestuurlijke part-

ners, de “Landelijke uitvoering” focust 

op efficiëntie en standaardisatie. 

Ja, De IV en technische infrastructuur 

architectuur ondersteunen 

gestandaardiseerde en efficiente centrale 

uitvoering van de IV. 

6. Samenwerken met anderen moet 

leiden tot verbetering van ons 

functioneren. 

Ja, de architectuur ondersteunt 

samenwerking met anderen waarbij 

informatie naadloos met elkaar kan 

worden gedeeld.  

7. Verandering moet bijdragen aan 

effectiviteit en efficiëntie. 

Ja, Alle in deze architectuur voorgestelde 

veranderingen zijn te herleiden tot 

effectiviteiten en efficiency verbeteringen. 

8. Beveiliging is integraal opgenomen in 

het ontwerp van processen. 

Ja, beveiligingcompartimentering is een 

basiselement van deze architectuur. 

9. Informatie dient primair voor onze 

sturing en taakuitvoering. 

Ja, alle informatie is verbonden met name 

benoemde processen en allianties. 

10. Eerst “hergebruik”, dan “kopen”, 

dan “laten maken”, dan “zelf maken”. 

Ja, de architectuur hergebruikt de TI-

bouwstenen en een groot gedeelte van de 

bestaande portfolio, er wordt in deze 

architectuur niets zelf, hoogstens samen 

met anderen gemaakt. 

Gegevensprincipes  

GP1 - Gegevens voldoen aan de wet Ja, de belangrijkste wettelijke eisen, 

Inspire en KRW zijn verwerkt 

GP2 - Gegevens volgens standaarden Ja, datastandaardisatie is een kern-

element in deze architectuur. 

GP3 - Gegevens onder governance Onbekend, moet worden uitgewerkt in de 

bedrijfarchitectuur. 

GP4 – Gegevens zijn geclassificeerd Architectuur ondersteund het gebruik vn 

meerdere klassificatieniveaus 

GP5 – Gegevens zijn toegankelijk Ja, datadistributie is een kernelement van 

deze architectuur. 

GP6 – Gegevens voor organisatiedoelen Alle gegevens ondersteunen minimaal 

één organisatiedoel 

GP7 – Gegevens hergebruik vóór inwinnen Ja, gegevenshergebruik is een 

kernelement voor deze architectuur. 

GP8 – Gegevens zijn toekomstvast Ja, toekomstvaste beheersystemen zijn 

onderdeel van deze architectuur. 

GP9 – Gegevensstructuur is geborgd Ja, via datastandaards. 

GP10 – Gegevenskwaliteit is geborgd Ja, gebruik van metadata en datastan-

daarden is vastgelegd in deze architec-

tuur 

GP11 – Gegevens zijn koppelbaar Ja, via de datastandaarden en de 

distributielaag. 

Applicatieprincipes  

1. Koppelen van industriële automatisering 

en administratieve automatisering alleen 

met voldoende beveiliging 

Onbekend, moet worden uitgewerkt in de 

subdomeinarchitecturen 

2. Applicaties worden ontworpen voor 

optimale samenwerking met partners 

Ja, alle IV wordt voorbestemd om in 

allianties gebruikt te kunnen worden. 
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3. RWS gebruikt standaarden  Ja, standaardgebruik is onderdeel van 

deze architectuur. 

4. Gegevens worden eenmalig ingewonnen 

en beheerd, en meervoudig gebruikt 

Ja, is een kernpunt van deze architectuur 

5. Vernieuwing en groot onderhoud vinden 

plaats onder architectuur 

Ja, deze architectuur is normstellend voor 

zowel de nieuwbouw als de beheertra-

jecten. 

6. Nieuwe applicaties bieden herbruikbare 

functionaliteit aan op basis van services 

Gedeeltelijk, dat is voor de dataservices 

beschreven, voor herbruikbare bedrijfs-

ondersteuning niet. 

7. Nieuwe applicaties die algemeen 

gebruikt worden, bieden een webbased 

user interface 

Onbekend, wordt beschreven in de PSA 

8. Data is los van de applicatie beschikbaar Ja, data wordt in deze architectuur los 

van de eindgebruiker-applicaties 

gehouden. 

9. Hergebruik vóór kopen vóór maken  Onbekend, dit wordt in de bsuiness-case / 

PSA uitgewerkt. 

10. Standaard pakketten gebruiken zoals 

geleverd 

Onbekend, dit wordt in de bsuiness-case / 

PSA uitgewerkt. 

TI principes  

1 De RWS TI is gericht op interoperabiliteit  Ja, wordt gedaan op basis van industrie-

standaarden. 

2 De RWS TI ondersteunt rijksbrede 

samenwerking in publieke en private 

netwerken 

Ja, koppeling met rijksbrede IV en 

partner-IV is onderdeel van de technische 

infrastructuur architectuur 

3 RWS richt zich op de kerntaken Onbekend hoe dit impact heeft op deze 

architectuur. 

4 De RWS infrastructuur is flexibel, 

schaalbaar en efficiënt 

Ja, door gebruik van de standaard 

bouwstenen van RWS 

5 RWS meet kwaliteit en maakt 

management informatie inzichtelijk 

Onbekend hoe dit uitwerkt in de archi-

tectuur. 
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B. Bijlage business applicaties en applicatie platformen 

A.2.1 Business applicaties 

Tabel 4 Overzicht van business applicaties 

Overzicht van business applicaties 

SBB Status MKS  

LMW In gebruik Ja  

LMW-2 Voorgesteld   

Distributielaag (advies) In gebruik   

Distributielaag (MKK) Voorgesteld Ja  

LIMS In gebruik Nee  

LOL In gebruik Nee  

MARS2 In gebruik Nee  

DONAR In gebruik Nee  

RWsOS – HMCN In gebruik Ja  

RWsOS Matroos In gebruik Ja  

RWsOS-Matroos (MKS+ geschikt) Voorgesteld Ja  

RWsOS – FEWS In gebruik Ja  

Waterberichtgeving In gebruik   

Wabinfo In gebruik Nee  

Waterportaal In gebruik Nee  

WMCNKust In gebruik Ja  

Infraweb In gebruik Nee  

Watermarkt In gebruik Nee  

Domeintabellen In gebruik Nee  

Datawarehouse-VTH In gebruik Nee  

Hommel In gebruik Nee  

NSCG In gebruik Nee  

Helpdeskwater In gebruik Nee  

Simapro In gebruik Nee  

RingdatOnline In gebruik Nee  

Iriskeringen In gebruik Nee  

UltimoCib In gebruik Nee  

Adlib In gebruik Nee  

LMA In gebruik Nee  

Xtendis In gebruik Nee  

Aqualarm In gebruik   

TAM In gebruik Ja  

MAM In gebruik Ja  

RAM In gebruik Ja  

Chemmap In gebruik Ja  

Sarmap In gebruik Ja  

Oilmap In gebruik Ja  

BSS OSK In gebruik Ja  

Calweb In gebruik Ja  

Icaweb In gebruik Ja  
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A.2.2 Applicatie platformen 

Tabel 5 applicatie platformen binnen het domein Watermanagement 

Grafisch & afbeeldingen 

SBB Status Type SBB  

GeoTIFF In gebruik Standaard  

Gegevensbeheer 

SQL In gebruik Standaard  

Safe FME (ETL)  In gebruik Software  

Oracle 11 In gebruik Software  

Ingress Verouderd Software  

Oracle Spatial11 In gebruik Software  

Microsoft SQL Server 2008 In gebruik Software  

MySQL In gebruik Software  

OpenDAP In gebruik Software  

Gegevensuitwisseling 

SBB Status Type  

Webpagina(HTML, ASP,PHP)  In gebruik Standaard  

XML In gebruik Standaard  

WSDL In gebruik Standaard  

ebXML Voorgesteld Standaard  

OGC (WFS, WMS, CSW, WCS) In gebruik Standaard  

RWS-RMI In Gebruik Standaard  

Aquo, IM Metingen Voorgesteld Standaard  

Digikoppeling Voorgesteld Standaard  

NetCDF voor OpenDAP In gebruik Standaard  

Geoserver diensten In gebruik Standaard  

Inspire (Europese richtlijn) In gebruik Standaard  

SIP (Simple Interface  Protocol) In gebruik Standaard  

Gebruikersinterface 

SBB Status Type  

Embedded Windows 7 Voorgesteld Software  

Embedded XP Verouderd Software  

Internationaal 

Basis Status Type  

SeaDataNet ODV (Ocean Data View) In gebruik Standaard  

TMAP (Trilateral monitoring and 
assessment program) 

In gebruik Standaard  

ISES standard (International Council for 

the Exploration of the Sea) 

In gebruik Standaard  

Locatie & directory 

SBB Status Type  

LDAP In gebruik Standaard  

OpenAM  Voorgesteld Software  

Transactieverwerking 

SBB Status Type  

Domein Service Bus (Mule) Voorgesteld Software  

Beveiliging 

SBB Status Type  

PKI Infrastructure certificaten In gebruik Software  
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Software ontwikkeling 

SBB Status Type  

Fortran In gebruik Software  

C# .Net In gebruik Software  

Java In gebruik Software  

PHP In gebruik Software  

Systeem en netwerkbeheer 

SBB Status Type  

Comas10 In gebruik Software  

Puppet In gebruik Software  

Nagios In gebruik Software  

De status kan zijn: In gebruik, voorgesteld, verouderd, buiten gebruik 

Het type kan zijn: standaard, software 

 

 
10 In beheer bij IRN. Het gaat hier om het gegevensbeheer door Watermanagement 


