Alternatieven MFPS functionaliteit
juni 2019
De wereld van waterinformatie is sterk aan het veranderen, steeds meer informatie is beschikbaar, gebruikers willen
ook mobiel informatie kunnen inzien, systemen worden vernieuwd. Om zowel de gebruiker zo goed mogelijk te
bedienen als het beheer van de systemen zo efficiënt mogelijk uit te voeren is het goed om te toetsten hoe
systemen worden gebruikt en of er functionaliteit overbodig is of in andere systemen net zo goed of zelfs beter
wordt aangeboden. In dit document is uiteengezet welke alternatieven er voor MFPS zijn. Dit met het oog op
voorgenomen uitfasering MFPS en om bekendheid te geven op welke wijze RWS data nu aangeboden wordt.
Dit overzicht is gestructureerd aan de hand van de nu in MFPS geboden functionaliteiten, zijnde:
a.
Tijdreeksen tonen
b.
Zelf afgeleide reeksen berekenen (op basis van ingewonnen tijdreeksen)
c.
Zelf grafieken samenstellen (op basis van eigen en ingewonnen reeksen)
d.
Tonen index-parameter-groepen (bv golfspectrum of ADCP stroommetingen)
e.
Verhanglijn waterstanden (op basis van ingewonnen tijdreeksen)
f.
Tabel samengestelde parameters (bv golfparameters per locatie en tijdstip)
g.
Ruimtelijk beeld actuele situatie (op voorgedefinieerde geografische gebieden)
h.
Alarmering (op basis van zelf ingestelde drempel)
i.
Data ophalen interactief
j.
Data ophalen geautomatiseerd (voor ander geautomatiseerd proces)
k.
Tekstpagina’s LMW tonen.

a.

Tijdreeksen tonen

omschrijving
In het MFPS kunnen alle tijdreeksen die beschikbaar zijn
in de distributie van het Landelijk Meetnet Water
getoond worden. Dit zijn zowel metingen als
(Eind)verwachtingen van het WMCN die door LMW
gedistribueerd worden.

voorbeeld

Alternatief 1: waterinfo.rws.nl
Omschrijving
Alle metingen LMW meetnet, aangevuld met
Eindverwachtingen WMCN en Astronomisch getij.
Voorgedefinieerde figuren waarbij gebruiker kan kiezen
uit verschillende voorgedefinieerde perioden.
Waarden zijn met mousover af te lezen.

voorbeeld

Functioneert ook prima op mobiel.

7x24: niet

hoe: http://waterinfo.rws.nl
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Alternatief 2: waterberichtgeving.rws.nl
Omschrijving
voorbeeld
Deel van de metingen LMW meetnet, aangevuld met
Eindverwachtingen, Astronomisch getij, diverse andere
modelverwachtingen. Deze site is namelijk gericht op
specifieke klantbehoeften waterberichtgeving en niet als
complete ontsluiting LMW meetnet. Site bevat ook
locaties die NIET in LMW bestaan. Op rivieren per
kilometer aan de kust om de 5 kilometer.
Voorgedefinieerde figuren waarbij gebruiker reeksen kan
uitschakelen en in de tijdas en waarde as kan in- en
uitzoomen. Waarden zijn met mousover af te lezen.
Functioneert ook prima op mobiel.
7x24: ja

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water/water-enweerverwachtingen-waternoordzee?fullscreen=1
gebieden: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water

Alternatief 3: noos.matroos.rws.nl
Omschrijving
voorbeeld
Matroos is de opslag en distributie database van
verwachtingen RWS. Hierin zijn zowel griddata als
tijdreeksinformatie beschikbaar. In de vrij toegankelijke
versie (https://noos.matroos.rws.nl ) zijn een deel
verzameling van de tijdreeksen beschikbaar. Vooralsnog
is de basis metingen beschikbaar maar niet gehele
aanbod van LMW. Tijdreeksen zijn te
bekijken/selecteren via Timeseries/viewer (op naam) en
Maps1d/viewer (specifieke datasets op kaart, KM data,
maar ook de gehele set eindverwachtingen).
Gebruiker kan bij de timeseries zelf keuze
locatie/bron/parameter kiezen en combineren. Bij de
maps1d kan per locatie de beschikbare parameter
gekozen worden. Naast deze keuzes kunnen ook HW en
LW gekozen worden, kleuren, periode en afzonderlijke
verwachtingen.
In 2019 willen we de grafiek functionaliteit
moderniseren zodat die meer op de WBviewer
bouwstenen geënt is.
Matroos is ook met login extern te benaderen voor alle
datasets en langere historie: matroos.rws.nl
7x24: ja
hoe: https://noos.matroos.rws.nl open toegang
https://matroos.rws.nl aanvragen bij FB WVL-VWMA: marc.philippart@rws.nl
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Alternatief 4: APP Mijn Waterstanden
Omschrijving
In samenwerking met Duitse collegas “Meine Pegel” is er
een versie van deze APP met daarin de metingen van de
Nederlandse Rivier locaties. Voor android en iphone
beschikbaar. Alleen op mobiel beschikbaar. Waterstand
kan afgelezen worden in grafiek.

voorbeeld

Op termijn komen hier meer RWS locaties in beschikbaar
en zal ook de verwachting worden toegevoegd.

7x24: nee

hoe: gratis installatie vanuit playstore Android en IOS

Alternatief 5 (alleen intern RWS): RWsOS systemen (o.a. IWP)
Omschrijving
voorbeeld
Intern Rijkswaterstaat gebruiken veel Crisis
Adviesgroepen en Peilbeheerders de RWsOS systemen
voor hun productieproces. Naast een groot aantal
specifieke voorgedefinieerde grafieken kan op basis van
de ingewonnen data ook een eigen keuze gemaakt
worden welke tijdreeksen bekeken kunnen worden. In
de data viewer kan men keuze maken uit bron, locatie en
parameter voor een gewenste grafiek. Bij de nieuwe
FEWS versie (in de loop van 2019 beschikbaar) kan die
grafiek ook als favoriet opgeslagen worden..
7x24: ja

hoe: applicatie aanvragen bij FB WVL-VWMA via FACILITOR (intranet)
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b. Zelf afgeleide reeksen berekenen
omschrijving
In MFPS kan de gebruiker zelf afgeleide tijdreeksen
berekenen op basis van ingewonnen tijdreeksen. In
bijgaand voorbeeld is dit gedaan voor de opzet van de
waterstand, bepaald uit meting minus astronomisch
getij.

voorbeeld

Een ander vaak toegepaste berekening is actuele (of
verwachte) doorvaarthoogte door van de de brughoogte
de waterstand af te trekken. Cruciaal is dan wel dat
brughoogtes goed beheerd worden en tijdig in MFPS
aangepast worden.

Alternatief 1: waterberichtgeving.rws.nl
Omschrijving
Op dit moment is er geen viewer beschikbaar waarin dit
soort eigen berekeningen gedaan kunnen worden.

voorbeeld

Wel is voor veel toepassingen de opzet vooraf berekend
en kan deze in de grafieken getoond worden. Dit is nu
het geval op waterberichtgeving.rws.nl en in Matroos.
Op waterinfo.rws.nl is de berekende opzet echter niet
beschikbaar.

7x24: ja

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water/water-enweerverwachtingen-waternoordzee?fullscreen=1
gebieden: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water

Alternatief 2: noos.matroos.rws.nl
Omschrijving
Op dit moment is er geen viewer beschikbaar waarin dit
soort eigen berekeningen gedaan kunnen worden.

voorbeeld

Wel is voor veel toepassingen de opzet vooraf berekend
en kan deze in de grafieken getoond worden. Dit is nu
het geval op waterberichtgeving.rws.nl en in Matroos.
Op waterinfo.rws.nl is de berekende opzet echter niet
beschikbaar.

7x24: Ja

hoe: https://noos.matroos.rws.nl open toegang
https://matroos.rws.nl aanvragen bij FB WVL-VWMA: marc.philippart@rws.nl
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c.

Zelf grafieken samenstellen

omschrijving
In MFPS kan men zelf grafieken samenstellen op basis
van meerdere ingewonnen en berekende reeksen. In de
eerdere voorbeelden is dit eigenlijk al gedaan door
meting, eindverwachting WMCN en astronomisch getij
voor Scheveningen in één grafiek bij elkaar te zetten
maar voor de helderheid is dit nu als specifieke
functionaliteit benoemd.

voorbeeld

Gebruiker is geheel vrij in zijn keuze (uit het aanbod) en
zou hier ook het debiet van Lobith bij kunnen plotten,
eventueel met een 2e Y-as met ander bereik.
Ook kan de gebruiker meerdere pagina’s configureren
met verschillende sets van tijdreeksen.

Alternatief 1: Matroos
Omschrijving
In de beschikbare tooling kan het zelf samenstellen van
een grafiek alleen in de Matroos Timeseries viewer
uitgevoerd worden. Een 2e Y-as is niet mogelijk.

voorbeeld

De hierboven getoonde MFPS grafiek van 3 vaak
gecombineerde parameters (astronomische getij,
meting en verwachting) voor één locatie wordt vaak
gebruikt en is daarom ook beschikbaar in waterinfo en
op waterberichtgeving site.
Op waterberichtgeving is voor sommige locaties ook een
gekoppelde grafiek beschikbaar. Hierin is een grafiek van
waterstand geplaatst boven de grafiek van debieten en
zal bij zoomen beide grafieken meebewegen.
7x24: ja
hoe: https://noos.matroos.rws.nl open toegang
https://matroos.rws.nl aanvragen bij FB WVL-VWMA: marc.philippart@rws.nl

Alternatief 2 (alleen intern RWS): RWsOS systemen (o.a. IWP)
Omschrijving
voorbeeld
Intern Rijkswaterstaat gebruiken veel Crisis
Adviesgroepen en Peilbeheerders de RWsOS systemen
voor hun productieproces. Naast een groot aantal
specifieke voorgedefinieerde grafieken kan op basis van
de in het specifiek systeem ingewonnen data ook een
eigen keuze gemaakt worden welke tijdreeksen bekeken
kunnen worden. In de data viewer kan men keuze
maken uit bron, locatie en parameter voor een
gewenste grafiek. Bij de nieuwe FEWS versie (in de loop
van 2019 beschikbaar) kan die grafiek ook als favoriet
opgeslagen worden.
met gebruik van CTRL toets kunnen ook meerdere
bronnen, locaties, parameters gecombineerd worden.
7x24: ja
hoe: applicatie aanvragen bij FB WVL-VWMA via FACILITOR (intranet)
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d. Tonen index-parameter-groepen
omschrijving
In MFPS kunnen zogenaamde index-parametergroepen ingewonnen en getoond worden.

voorbeeld

Voorbeeld hiervan is het golfspectrum (x-as is
frequentie)

Ander voorbeeld is een ADCP stroommetingen SPY1
(y-as is waterdiepte, x-as stroomsnelheid in cm/s)

Alternatief 1: waterberichtgeving.rws.nl
Omschrijving
De golfspectra zijn in waterberichtgeving.rws.nl
inzichtelijk gemaakt in specifieke grafieken.
Naast het normale golfspectrum is (waar aanwezig)
oook het golfrichtingspectrum inzichtelijk gemaakt.
Met de schuifbalk onder de grafiek is tijd te kiezen.
Met ook de mogelijkheid automatisch de laatste
meting te tonen.

voorbeeld

De eerder gemaakt 3D view van de spectra (verloop
in laatste 24 uur) gaat vervallen.

7x24: ja

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/metingen/noordzee/golfspectra
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e. Verhanglijnen waterstanden
omschrijving
De verhanglijn waterstanden wordt getoond op basis
van ingewonnen tijdreeksen van meetpunten langs een
rivier. In het voorbeeld is voor 1 tijdstip de waterstand
voor 5 locaties in de Maas weergegeven.

voorbeeld

Gebruiker kiest de gewenste locaties en definiëert zelf
de daarbij behorende afstanden.

Alternatief 1: waterberichtgeving.rws.nl
omschrijving
In de overzichten watersystemen is een ruimtelijk beeld
van de waterstanden voor specifieke gebieden gemaakt.
Deze zijn alleen beschikbaar voor RWsOS-IWP en
gebruiker kan hier zelf geen instellingen in maken.

7x24: ja

voorbeeld

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/actuele-overzichten-watersystemen
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f.

Tabel samengestelde parameters

omschrijving
Bij golfmetingen is voor
één meetlocatie een hele
rits van parameters
beschikbaar. In MFPS kan
deze in tabelvorm per
tijdstip opgevraagd
worden.

voorbeeld

Alternatief 1: waterberichtgeving.rws.nl
omschrijving
Voor een aantal klanten
zijn specifieke tabellen
(info bord) gemaakt met
onder andere enkele
golfparameters. Hierin
zijn ook meerdere
locaties verwerkt. Hier
voorbeeld Voordelta

voorbeeld

7x24: ja
hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/klanten/vp-ouddorp kies: infobord
Voor de Hoog en Laagwaters
worden specifieke tabellen voor
specifieke locaties geproduceerd
en gepubliceerd op
waterberichtgeving. Op verzoek
(aan HMC) kan die tabel worden
uitgebreid voor ander locaties.

7x24: ja

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water/tabellen-hwlw
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En in de nieuwe golfspectra zijn 6
golfparameters in tabel gegeven.

7x24: ja

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/metingen/noordzee/golfspectra
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g.

Ruimtelijk beeld actuele situatie

omschrijving
Ruimtelijk beeld
actuele situatie op
voorgedefinieerde
geografische
gebieden. Op een
schematische kaart
worden per locatie
de actuele waarden
getoond.

7x24: ja

Voorbeeld

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/metingen?fullscreen=1

Alternatief 1: waterinfo.rws.nl
omschrijving
Op een schematische
kaart worden per
locatie de actuele
waarden getoond.
Afhankelijk van
zoomnivo is er een
lijst met locaties
waar ook waarden
getoond worden.
Voor meerdere
locaties wordt ook
de duiding (nu groen,
normaal) gegeven op
basis van de laatste
meting. Bij
aanklikken locatie
ook laatste waarde.

Voorbeeld
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Ook zal bij verder
inzoomen informatie
over meerdere
dieptes beschikbaar
kunnen komen, zoals
hiernaast voor
zoutgehalte

7x24: niet

hoe: http://waterinfo.rws.nl
http://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/zouten/ (inzoomen geeft meer locaties)

Alternatief 2: waterberichtgeving.rws.nl, METING
omschrijving
Op een schematische
kaart worden per
locatie de actuele
waarden getoond.
deze ontwikkeling is
net afgerond als
vervanging van de
zogenaamde Snelpeil
Applets.

Voorbeeld

De windvanen geven
in deze opname een
uniek situatie weer
waarbij een lagedruk
gebied pal voor de
Zeeuwse kust ligt.

7x24: ja

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water/zeeuwsewateren?fullscreen=1

11

Alternatief 3: waterberichtgeving.rws.nl, VERWACHTING
omschrijving
Op een schematische
kaart wordt voor de
meetlocaties de
kleurduiding getoond
op basis van
verwachting
komende 48 uur.
er wordt geen getal
bij gegeven.

7x24: ja

voorbeeld

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water/water-enweerverwachtingen-waternoordzee?fullscreen=1
gebieden: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water

Alternatief 4: waterberichtgeving.rws.nl, METING
omschrijving
Op een schematische
kaart worden per
peilgereguleerd
gebied schematische
kaarten getoond.
Deze zijn afkomstig
van RWsOS-IWP.

voorbeeld

In 2019 wordt dit
meer dynamisch
opgezet zodat ook
door tijd gecrollt kan
worden en
bijbehorende
tijdreeks opgevraagd
7x24: ja

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/actuele-overzichten-watersystemen
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h. Alarmering
omschrijving
Alarmering op basis van zelf ingestelde drempel.
Gebruiker kan in MFPS alarm instellen op overschrijding of
onderschrijding van bepaalde drempelwaarde. Bericht kan
per mail, SMS of Semafoon verstuurd worden.

voorbeeld

MFPS moet dan wel on-line draaien!

Alternatief 1: APP mijn waterstanden
omschrijving
zelf instellen kan eigenlijk alleen maar in de APP voor de
daar beschikbare locaties. Is alleen een melding bij
overschrijding.
Momenteel werkt de functie niet goed op android.

7x24: nee

voorbeeld

hoe: gratis installatie vanuit playstore Android en IOS
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Alternatief 2: waterberichtgeving.rws.nl, VERWACHTING
Omschrijving
Op een schematische
kaart wordt voor de
meetlocaties de
kleurduiding getoond op
basis van verwachting
komende 48 uur.

voorbeeld

Deze kleuring van bollen
is een soort visuele
alarmering op basis van
de verwachtingen. Er
wordt echter niet actief
een alarm verzonden en
gebruiker kan
alarmnivo’s niet zelf
instellen
7x24: ja

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water/water-enweerverwachtingen-waternoordzee?fullscreen=1
gebieden: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water

Alternatief 3: waterinfo.rws.nl, METING
Omschrijving
voorbeeld
Op een schematische
kaart worden per locatie
de actuele waarden
getoond.
Afhankelijk van zoomnivo
is er een lijst met locaties
waar ook waarden
getoond worden. Voor
meerdere locaties wordt
ook de duiding (nu
groen, normaal) gegeven
op basis van de laatste
meting.
Deze kleuring van bollen
is een soort visuele
alarmering op basis van
de metingen. Er wordt
echter niet actief een
alarm verzonden en
gebruiker kan alarm
nivo’s niet zelf instellen
7x24: niet
hoe: http://waterinfo.rws.nl
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Alternatief 4: waterberichtgeving.rws.nl
omschrijving
In de overzichten watersystemen is een ruimtelijk
beeld van de waterstanden voor specifieke
gebieden gemaakt.
Voor de rivieren is dit niet beschikbaar.
Deze zijn afkomstig van RWsOS-IWP

voorbeeld

ook hierin worden kanaalpanden automatische
gekleurd bij overschrijding of onderschrijding. In
landelijk scherm wordt het met verkleurende
iconen (zoutvaatje) aangegeven.
Niet door gebruiker instelbaar.

7x24: ja

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/actuele-overzichten-watersystemen

Alternatief 5 (alleen intern RWS):
RWsOS systemen (IWP, Meren) icm Alarmmodule
omschrijving
In RWsOS-IWP en in RWsOS-Meren worden op basis van
overschrijding en onderschrijding alarmen getriggerd.
deze trigger activeert de alarmmodule die mail of SMS
bericht verstuurd.
Super user kan RWsOS alarmnivo’s aanpassen en voor
de Alarmmodule zijn bepaalde personen bevoegd de
verzendlijsten aan te passen.

voorbeeld

Wordt ook gebruikt voor Aqualarm, meetnet instroom
NL rivieren op basis van chemische overschrijding.
7x24: ja

hoe: applicatie aanvragen bij FB WVL-VWMA via FACILITOR (intranet)
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i.

Data ophalen interactief

omschrijving
Data die in figuur (evt
incidentele inwinning) is
opgehaald kan ook worden
geëxporteerd als bestand.
bijvoorbeeld CSV.

voorbeeld
Databank=LMW
Locatie=SCHE
Parameter=H10
Waarnemingsgroepcode=X_coordinaat=7801000
Y_coordinaat=45735000
2019/02/18;14:00;MET;cm
2019/02/18;14:10;MET;cm
2019/02/18;14:20;MET;cm
2019/02/18;14:30;MET;cm
2019/02/18;14:40;MET;cm
2019/02/18;14:50;MET;cm
2019/02/18;15:00;MET;cm
2019/02/18;15:10;MET;cm
2019/02/18;15:20;MET;cm
2019/02/18;15:30;MET;cm
2019/02/18;15:40;MET;cm
2019/02/18;15:50;MET;cm
2019/02/18;16:00;MET;cm
2019/02/18;16:10;MET;cm

NAP;50;118
NAP;50;116
NAP;50;114
NAP;50;109
NAP;50;106
NAP;50;103
NAP;50;98
NAP;50;95
NAP;50;91
NAP;50;86
NAP;50;82
NAP;50;77
NAP;50;72
NAP;50;66

Alternatief 1: waterinfo.rws.nl
omschrijving
Bij waterinfo kan gebruiker locatie/parameter
selecteren en getallen als tabel opvragen of
als CSV downloaden.

voorbeeld

ook kan via waterinfo een off-line
dataverzoek gedaan worden. Tijdreeks wordt
of direct als download aangeboden (1 maand
max) of men krijgt een mail indien met grote
bestanden vraagt die pas later beschikbaar
gesteld kunnen worden door servicedesk
data.

7x24: niet

hoe: http://waterinfo.rws.nl

Alternatief 2: waterberichtgeving.rws.nl
omschrijving
De max tijdreeks die in de
grafieken getoond kan
worden (is langer dan de
default en kan verkregen
worden door dubbelklikken)
kan ook als tabel of als CSV
download opgehaald worden.

7x24: ja

voorbeeld

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water/water-enweerverwachtingen-waternoordzee?fullscreen=1
gebieden: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water
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Alternatief 3: noos.matroos.rws.nl
omschrijving
Ook in matroos kan de
gebruiker zelf locatie,
parameter en tijdsperiode
invullen waarna keuze tussen
grafiek of data gemaakt kan
worden.

voorbeeld

Kan ook rechtstreeks
gevraagd worden met een
URL, voorbeeld staat
hieronder.

7x24: ja

hoe: https://noos.matroos.rws.nl open toegang
https://matroos.rws.nl aanvragen bij FB WVL-VWMA: marc.philippart@rws.nl
vb: http://noos.matroos.rws.nl/direct/get_series.php?loc=scheveningen&source=observed
&unit=waterlevel&tstart=201906010000&tstop=201906010300
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j.

Data ophalen geautomatiseerd

omschrijving
MFPS kan zo geconfigureerd worden dat data
ophalen en exporteren wordt
geautomatiseerd. Op die wijze kan een ander
geautomatiseerd proces die data weer
oppikken.

voorbeeld

In voorbeeld hier rechts wordt 1x per dag een
bestand weggeschreven.

Alternatief 1: noos.matroos.rws.nl
omschrijving
Matroos kan ook door een geautomatiseerd
proces aangeroepen worden en een
databestand terugsturen. dit kan met diverse
specifieke scripts. Voor tijdreeksen is dit
Get_series.php. rechts staat een voorbeeld
van een dergelijke vraag (query)
Indien bij opvragen verwachting de periode
achterwege gelaten wordt krijgt men de
meest recente verwachting.

7x24: ja

voorbeeld
http://noos.matroos.rws.nl/direct/get_series.php?loc=scheveningen
&source=observed&unit=waterlevel&tstart=201906010000&tstop=
201906010300
#-----------------------------------------------------# Timeseries retrieved from the MATROOS series database
# Created at Wed Mar 6 16:14:52 CET 2019
#-----------------------------------------------------# Location
: scheveningen
# Position
: (4.263833,52.100015)
# Source
: observed
# Unit
: waterlevel
# Analyse time: 000000000000
# Timezone
: GMT
#-----------------------------------------------------201903060000
-0.2100
201903060010
-0.1400
201903060020
-0.0400
201903060030
0.0700

hoe: https://noos.matroos.rws.nl open toegang
https://matroos.rws.nl aanvragen bij FB WVL-VWMA: marc.philippart@rws.nl

Alternatief 2: waterberichtgeving.rws.nl
omschrijving
De CSV download staat op de
site dus kan ook als URL
aangeroepen worden. Er is
wel een mogelijkheid dat
structuur website gewijzigd
wordt waarmee ook de
locatie van de CSV verplaatst
of zelfs verdwijnt.

7x24: ja

voorbeeld
https://waterberichtgeving.rws.nl/wbviewer/maak_grafiek.php?loc=SCHE&set=eind
verwachting&nummer=1&format=csv
Datum/tijd (MET)

Astronomisch

Gemeten waterstand

Verwachte opzet

Verwachting RWS

28-2-2019 12:00

41

56

18

59

28-2-2019 12:10

35

49

20

55

28-2-2019 12:20

30

44

18

48

28-2-2019 12:30

24

37

18

42

28-2-2019 12:40

18

28

18

36

28-2-2019 12:50

12

24

18

30

28-2-2019 13:00

6

19

18

24

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water/water-enweerverwachtingen-waternoordzee?fullscreen=1

gebieden: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-water

18

Alternatief 3: open data RWS
omschrijving
de dataset metingen en verwachtingen worden als
open data aangeboden via RWS.nl

7x24: niet

voorbeeld
https://www.rijkswaterstaat.nl/rws/opendata/

hoe: https://www.rijkswaterstaat.nl/rws/opendata/

Alternatief 4: LMW data zelf opvragen
omschrijving
voorbeeld
Via SIP en de Advies DataDistributielaag is de data contact via servicedesk-data@rws.nl
zelf op te vragen. Daarvoor is login op deze
distributiekanalen noodzakelijk.
Er is voor sommige ketenpartners ook een datapush vanuit LMW mogelijk maar daar wil met
spaarzaam mee omgaan.
Er wordt gewerkt aan de MKS distributielaag die
via het, met de waterschappen opgezette, DD-API
protocol bevraagd kan worden (catalogus en data).
Oplevering nog onbekend.
7x24: niet
hoe: contact via servicedesk-data@rws.nl
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k.

Tekstpagina’s LMW tonen

omschrijving
Binnenkort verdwijnende functionaliteit van
LMW zijn de tekstpagina’s
Zowel van LMW als vanuit RWS
Berichtencentra worden via het LMW
tekstberichten gedistribueerd die ook in MFPS
zichtbaar worden gemaakt. Voor de
waterberichtgeving gaat dit geheel via de
website lopen, zie hieronder

voorbeeld

Alternatief 1: waterberichtgeving.rws.nl
omschrijving
De waterberichtgeving tekstpagina’s zijn te
vinden op de website.

7x24: ja

voorbeeld

hoe: https://waterberichtgeving.rws.nl/water-en-weer/verwachtingen-weer/district-hoek-vholland
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