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1 INLEIDING 

Identificatie 

Dit document beschrijft de architectuur van het Waterveiligheidsportaal (WVP). Het bouwt 

voort op het document [PSA]. 

Systeem overzicht 

In Figuur 1 is het systeemoverzicht weergegeven. Dit overzicht is afkomstig uit het [PSA]. 

Hierin zijn op hoofdlijnen de bedrijfsarchitectuur (actoren en kerntaken) en 

informatiearchitectuur (applicaties, datastromen en informatieproducten) weergegeven. 

 

 
Figuur 1 Systeemoverzicht WVP 

Document overzicht 

Doel van het document 

Het document beoogt te bereiken: 

- Leidraad voor ontwikkelaars voor het realiseren van WVP. 

- Vastlegging van ontwerpbeslissingen (en de motivatie ervoor) ten behoeve van 

toekomstig onderhoud. 

- Communicatie naar opdrachtgever over de geboden oplossingen. 

 

Het is een 'levend document', waarin toevoegingen en wijzigingen worden verwerkt terwijl 

deze vorm krijgen. 
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De ontwerpbeslissingen in dit document betreft niet specifiek het Minimal Viable Product 

(MVP) dat in de eerste periode van de realisatie ontwikkeld zal worden, maar betreft (waar dit 

zin heeft) de gehele ontwikkeling. Zo kan bijvoorbeeld een ontwerpbeslissing over een 

configuratiemechanisme beschrijven dat er een grafische gebruikersinterface gebruikt kan 

worden, maar kan er bij de MVP-oplossing gebruik gemaakt worden van een teksteditor voor 

het aanpassen van een configuratiebestand. In dit geval volstaat het tijdelijke alternatief van 

de teksteditor voor een MVP-oplossing. 

 

Aan de andere kant beschrijft dit document ook niet alles wat benodigd is voor een gehele 

(increment 1 en/of increment 2) oplossing, aangezien de essentie van de Agile werkwijze is 

dat gedurende het project er voortschrijdend inzicht is in de gewenste functionaliteit en beste 

manier om dit te realiseren. 

 

Wat de ontwerpbeslissingen wel beschrijven is het raamwerk op hoog abstractieniveau zodat 

het een goede fundering is voor de ontwikkeling van het MVP en de ontwikkelfasen daarna. 

Documentstructuur 

Dit document is geschreven volgens het template van een SSDD-document zoals 

gedefinieerd in [JSTD]. In het eerste hoofdstuk wordt de scope en de context van het 

document beschreven. Hoofdstuk 2 bevat de gerefereerde documenten. Hoofdstuk 3 bevat 

de ontwerpbeslissingen die voor het gehele systeem van toepassing zijn. 

De opdeling van het systeem in componenten en het ontwerp van de systeemcomponenten 

op hoog niveau is beschreven in hoofdstuk 4. Begrippen en afkortingen zijn beschreven in 

hoofdstuk 5. 

Aanwijzingen voor het lezen 

Elke ontwerpbeslissing wordt in dit document gespecificeerd in een formaat dat bestaat uit 

een referentielabel gevolgd door een omschrijving van de beslissing. Het algemene formaat 

staat in Tabel 1. 

 

Identificatie SSDD.xxx.1 

Ontwerpbeslissing xx 

Rationale/opm. xx 

Tabel 1. Formaat omschrijving ontwerpbeslissing 
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2 GEREFEREERDE DOCUMENTEN 

De onderstaande lijst geeft een overzicht van de geraadpleegde documenten en 

informatiebronnen om te komen tot dit document. 

 
Verkorte naam Volledige naam 

[JSTD] J-STD-016-1995 Standard for Information Technology, Software Life Cycle 

Processes, Software Development, 

Acquirer-Supplier Agreement 

[PSA] Bijlage 8 O-2 PSA Versie 2.0(4236914).pdf  

[Functionele eisen] Bijlage 7 O-1 Functionele eisen(4236919).xlsx 

[Generieke specificaties] Bijlage 9 O-3 Generieke specificaties IHW applicaties(4236915).pdf 

[Niet-functionele eisen] Bijlage 10 O-4 Niet-functionele eisen(4236916).pdf 
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3 SYSTEEMBREDE ONTWERPBESLISSINGEN 

Webapplicatie 

Identificatie SSDD.webapplicatie.1 

Ontwerpbeslissing De user interface van het WVP wordt als webapplicatie gerealiseerd. 

Rationale/opm. Het WVP dient door meerdere belanghebbenden gebruikt te worden vanuit 
verschillende omgevingen. Voor deze situatie is alleen het gebruik van een 
webapplicatie werkbaar. 

Beveiliging 

Identificatie SSDD.security.1 

Ontwerpbeslissing Toegang tot de webapplicatie is alleen mogelijk voor geauthentiseerde 

gebruikers. 

Rationale/opm. - 

 

Identificatie SSDD.security.2 

Ontwerpbeslissing Toegang tot functionaliteit binnen de webapplicatie is afhankelijk van de 

rol van de gebruiker (RBAC). 

Rationale/opm. Dit is onderdeel van de configuratie. 

 

De concrete rollen met koppeling aan de functies worden in het systeem ingesteld conform 

onderstaande tabel: 

 

ID Omschrijving Keringbeheerder 

ILT
 

H
W

B
P

 

H
W

B
P

 (in
zie

n
) 

  

P
u

b
lie

k 

To
e

tse
r 

P
ro

gram
m

e
u

r 

ve
rste

rkin
ge

n
 

 

Fu
n

ctio
n

e
e

l b
e

h
e

e
r 

G
e

b
ru

ike
rsb

e
h

e
er 

N
B

P
W

 b
e

h
e

e
r 

ALG001 Inloggen Waterveiligheidsportaal x x  x x x x x x  

NBPW001
2
 

Aanleveren (ligging) primaire 
waterkeringen (t.b.v. NBPW)   

 
  

     

NBPW002
2
 

Opvragen gegevens (ligging) primaire 
waterkeringen (t.b.v. NBPW)   

 
  

     

NBPW003 
Aanleveren Nationale Basisbestanden 
Primaire Waterkeringen (NBPW)   

 
  

   x  

NBPW004 
Opvragen Nationale Basisbestanden 
Primaire Waterkeringen (NBPW) 

x x  x x x x  x x 

WBI001 Aanleveren toetsgegevens x 
 

 
  

  
 

  

WBI002 Opvragen toetsgegevens x 
 

 x 
 

  
 

  

WBI003 Aanleveren / wijzigen rijksoordeel   
 x 

 
  

 
  

WBI004 
Opvragen rijksoordeel (inclusief 
definitieve toetsgegevens) 

x x  x x x  
 

  

HWBP001 
Invoeren/wijzigen 
versterkingsprojecten (aanmelden)  

x  
  

  
 

  

HWBP002 Opvragen versterkingsprojecten  
x 

  
x x  

 
  

                                                      
2 Deze functies zijn voorzien, maar nog niet daadwerkelijk gerealiseerd in het Waterveiligheidsportaal. 
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(aanmeldingen) 

HWBP003 Aanleveren programma HWBP 
    

x   
 

  

HWBP004 Opvragen programma HWBP 
 

x 
  

x x  
 

  

HWBP005 
Invoeren voortgang 
versterkingsprojecten (increment 2)  

x 
   

  
 

  

HWBP006 
Opvragen voortgang 
versterkingsprojecten (increment 2)  

x 
  

x x  
 

  

RAP001 
Rapporteren landelijk 
veiligheidsbeeld 

x x  x x  x   x 

BEH001 
Aanmaken en beheren van 
gebruikers(groepen)      

 x 
 

  

BEH004 Selecteren / raadplegen van logging       x    

BEH005 Gebruikersbeheer       x x   

BEH009 Log in als       x    

 

 

Identificatie SSDD.security.3 

Ontwerpbeslissing Schrijftoegang tot dataobjecten binnen de webapplicatie is voor 

keringbeheerders alleen toegestaan voor dataobjecten die gekoppeld 

zijn aan de keringbeheerdersorganisatie van de keringbeheerder. 

Rationale/opm. Voorbeeld: Een keringbeheerder van Rijkswaterstaat kan geen 

toetsgegevens bijwerken voor een waterkering die gekoppeld is aan 
waterschap Rijnland. 

 

Er is een complicatie voor het gebruik van authenticatie en autorisatie voor de afname van 

kaartmateriaal en geografische gegevens doormiddel van WFS en WMS. Er is geen 

gestandaardiseerde ondersteuning voor authenticatie en autorisatie in combinatie met deze 

standaarden. 

 

Van sommige informatie (zoals de Nationale Basisbestanden Primaire Waterkeringen) is juist 

gewenst dat deze ook beschikbaar is voor gebruikers zonder authenticatie of autorisatie, 

zoals van de meeste informatie geldt dat er geen probleem is met openbaarheid. 

Daarentegen is er ook informatie die niet openbaar gemaakt dient te worden, zoals niet-

definitieve gegevens en kosten. 

 

Daarom wordt de keuze gemaakt om niet-definitieve gegevens en gegevens over kosten geen 

onderdeel van WFS en WMS te laten maken, en de WFS en WMS interfaces vrij toegankelijk 

te maken. 

 

Identificatie SSDD.security.4 

Ontwerpbeslissing WFS en WMS geografische gegevens zijn vrij toegankelijk. 

Rationale/opm. Er wordt geen autorisatie of authenticatie gebruikt. 

 

Identificatie SSDD.security.5 

Ontwerpbeslissing Informatie die niet openbaar dient te worden wordt niet opgenomen in de 

WFS en WMS-interfaces. 

Rationale/opm. Dit betreft niet-definitieve gegevens en gegevens over kosten. 

 

Wanneer WFS ook voor machine-to-machine interacties gebruikt wordt, kunnen we hiervoor 

passende authenticatie (zoals doormiddel van een gebruikersnaam/wachtwoord) toevoegen. 
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Een overzicht van de concrete opdeling van OGC-webservice die door WVP worden geleverd 

en gebruikt is terug te vinden in Appendix B. 

 

Identificatie SSDD.security.6 

Ontwerpbeslissing De webapplicatie is alleen te gebruiken met HTTPS op grond van SSL. 

Rationale/opm. Dit zorgt ervoor dat het systeem erop kan vertrouwen dat de gegevens 

niet gemanipuleerd zijn tijdens de communicatie. 

 

Beveiliging van de ICT infrastructuur en de verbindingen is buiten scope van dit document. 

 

Identificatie SSDD.security.7 

Ontwerpbeslissing Wachtwoorden worden niet direct opgeslagen in de database, maar in de 

vorm van een 'salted hash'. 

Rationale/opm. Dit is standaard 'best practice' die ervoor zorgt dat zelfs wanneer de 
inhoud van de database uitlekt, de wachtwoorden niet eenvoudig 
achterhaald kunnen worden. 

 

Identificatie SSDD.security.7 

Ontwerpbeslissing Toegang tot de database is afgeschermd en niet mogelijk vanaf publiek 

internet. 

Rationale/opm. - 

 

Auditlog en diagnostische log 

Het auditlog wordt gebruikt om te kunnen achterhalen welke gebruiker wat heeft gedaan. Dit 

geeft invulling aan de traceerbaarheid van gegevens en bestanden zoals beschreven in [PSA]. 

De diagnostische log wordt gebruikt om inzage te geven in de interne verwerking van 

gegevens in het systeem om systeemproblemen op te kunnen lossen. 

 

Identificatie SSDD.logs.1 

Ontwerpbeslissing Alle gebruikersacties die gegevens wijzigen in de database, als logon en 

logoff acties worden vastgelegd in het audit log bestand. 

Rationale/opm. Dit geeft de mogelijkheid om te achterhalen welke acties een gebruiker 

heeft uitgevoerd. 

 

Identificatie SSDD.logs.2 

Ontwerpbeslissing De applicatie legt relevante acties en situaties van in de diagnostische 

log met de logniveaus debug, info, warning, error en fatal. 

Rationale/opm. De diagnostische logging worden (instelbaar) vastgelegd in logbestanden, 
die ondersteunen bij het oplossen van systeemproblemen. 

 

In het document [generieke specificaties] is beschreven welke gegevens opgenomen dienen 

worden in de logbestanden. 

Deployment 

In Figuur 2 is weergegeven op welke wijze WVP initieel wordt ingezet, vanuit het gezichtspunt 

van hosting en netwerkconnecties. 
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Figuur 2 WVP deployment 

 

De gebruikers kunnen het WVP bereiken wanneer zij toegang tot internet hebben. Voor de 

verbinding tussen WVP en externe services zal in overleg met de verantwoordelijke partij (van 

de externe services) bepaald worden hoe een veilige verbinding opgezet zal worden. Dit kan 

doormiddel van web services of https, door het inrichtingen van een VPN tunnel of door te 

kiezen voor een onbeveiligde verbinding. Welke van deze keuzes gemaakt wordt hangt van de 

noodzaak voor veiligheid en de praktische aspecten. Zo is het gebruik van SSL het meest 

eenvoudig, maar hangt af van de bereidheid van de verantwoordelijke partij om een 

certificaat te verwerven en te installeren. 

 

Het is de verwachting dat de verantwoordelijkheid voor hosting, beheer en onderhoud van het 

WVP te zijner tijd overgenomen wordt door Rijkswaterstaat. 

 

Identificatie SSDD.deployment.1 

Ontwerpbeslissing De data in WVP wordt veiliggesteld door het periodiek uitvoeren van een 

backup. Deze backup stelt de data in de database en de bestandsdata 

veilig. 

Rationale/opm. De frequentie van de backup is afhankelijk van de af te spreken SLA en is 
buiten scope van dit document. 

Monitoring 

Identificatie SSDD.monitoring.1 

Ontwerpbeslissing De werking van het systeem wordt gemonitored door het gebruik van 

Nagios. Hierbij wordt de werking van de WVP server, GeoServer en de 

database periodiek getest. 

Rationale/opm. Wanneer een van de gemonitorde onderdelen niet beschikbaar is, 
ontvangt technisch beheer een notificatie. 

 

Technologie 

In deze paragraaf worden technologiekeuzes gemaakt die voor het gehele systeem gelden. 

Technologiekeuzes voor een component (zoals de kaartmotor) worden in hoofdstuk 4 

gemaakt. 

 

Identificatie SSDD.technologie.1 

Ontwerpbeslissing Het WVP wordt ontwikkeld op grond van Java. 

Rationale/opm. De Java programmeertaal en runtime omgeving zijn bij uitstek geschikt 
voor de uitvoering van het WVP. 
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Identificatie SSDD.technologie.2 

Ontwerpbeslissing Als database wordt gebruik gemaakt van PostgreSQL, met PostGIS 

extensie. Characterset …. 

Rationale/opm. Dit is een open source database met goede ondersteuning van GIS 
functionaliteit, zoals bijvoorbeeld benodigd voor GeoServer. 

 

Identificatie SSDD.technologie.3 

Ontwerpbeslissing Voor de koppeling tussen de applicatie en de database, wordt Hibernate 

gebruikt als ORM (object-relational mapping) oplossing. 

Rationale/opm. Technolution heeft goede ervaringen met Hibernate en bouwstenen zijn 

hierop gebaseerd. Ook heeft Hibernate goede ondersteuning voor GIS 
doormiddel van de Spatial extensie. 
Deze koppeling betreft de interne database (PostgreSQL), niet SQLite die 

als gegevensinterface wordt gebruikt. 

Configuratie 

Er is technische configuratie en functionele configuratie. De technische configuratie bevat 

zaken als IP-adressen, time-out waarden en maximale omvang van logbestanden. 

Functionele configuratie bevat zaken als de gebruikerslijst. 

 

Identificatie SSDD.configuratie.1 

Ontwerpbeslissing Het aanpassen van technische configuratie gebeurt doormiddel van 

command-line interface of andere technische tooling. 

Rationale/opm. Voor het aanpassen van de technische configuratie is technische kennis 

nodig, vandaar dat het gebruik van technische tooling geschikt is. 

 

Identificatie SSDD.configuratie.1 

Ontwerpbeslissing Het aanpassen van functionele configuratie gebeurt doormiddel van een 

gebruikersinterface of doormiddel van command-line interface of andere 

technische tooling. De gebruikersinterface wordt geboden indien het een 

instelling betreft waarvan frequente aanpassing te verwachten is. 

Rationale/opm. - 

Data 

De data in het WVP blijft onder controle van de aanleverende partij (bijvoorbeeld de 

keringbeheerder voor de toetsgegevens). Op technisch niveau beheert het WVP de data in de 

database en in bestanden (waar het WVP de bestanden in originele vorm doorgeeft). 

 

Identificatie SSDD.data.1 

Ontwerpbeslissing De opslag en versionering van bestanden in WVP gebeurt op grond van 

een bestandsopslag. 

Rationale/opm. Een alternatief hiervoor is de opslag van bestanden in de database als 
'blob'. Echter leert de ervaring dat dit negatieve gevolgen heeft voor de 
beheersbaarheid van de database. 
Bij het gebruik van bestandsopslag wordt wel metadata van de bestanden 
in de database beheerd. 

 

Waar in het WVP door de gebruikers bestanden worden aangeleverd (met name 

toetsgegevens als SQLite, XML en/of Excel bestanden) zal het WVP deze bestanden 

doorgeven, maar ook specifieke gegevens uit de bestanden destilleren (zoals de 

toetsresultaten per toetsspoor). Deze gedestilleerde gegevens worden in het WVP gebruikt 

voor validatie en visualisatie van de gegevens. 
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Identificatie SSDD.data.2 

Ontwerpbeslissing Gegevens die uit aangeleverde bestanden gedestilleerd worden als JSON 

tekstveld opgeslagen in de database. 

Rationale/opm. Door het gebruik van JSON is het mogelijk aanpassingen te doen op de 
code die de data destilleert uit de bestanden, ten behoeve van een 
aanpassing in de visualisatie of validatie van de gegevens, zonder dat een 
database schemawijziging nodig is. 

 

Identificatie SSDD.data.3 

Ontwerpbeslissing Bij JSON tekstveld voor gedestilleerde gegevens wordt een identificatie 

van het gebruikte schema opgeslagen. 

Rationale/opm. Dit zorgt ervoor dat het WVP kan omgaan met wijzigingen in aangeleverde 
bestandsformaten en wijzigingen in het WVP zelf, waarbij dus gegevens 

die met een oude versie van WVP gedestilleerd zijn nog steeds begrepen 
kunnen worden. 

 

Er zijn verschillende typen data die door het WVP worden gebruikt: 

 Geografische entiteiten 

 Proces gegevens en status 

 Versiebeheer van bestanden en gegevens 

 Gebruikersgegevens 

 Technische procesgegevens 

 Validatiegegevens 

 

Het technisch datamodel is uitgewerkt in Appendix A van dit document. Deze appendix zal 

gedurende het project groeien naarmate de use cases uitgewerkt worden. 

 

Identificatie SSDD.data.4 

Ontwerpbeslissing Elke operatie in het WVP die data wijzigt, wordt als 'transactie' 

beschouwd, en kan daarmee alleen als geheel slagen of falen. 

Rationale/opm. Dit geldt zowel voor gebruikersacties als automatische acties zoals 
doormiddel van web services. 

 

Identificatie SSDD.data.5 

Ontwerpbeslissing Wanneer een gebruikersactie faalt, wordt de gebruiker daarvan op de 

hoogte gesteld. Wanneer een gebruikersactie slaagt, wordt de gebruiker 

daarvan op de hoogte gesteld indien dit niet automatisch duidelijk is. 

Rationale/opm. Bijvoorbeeld zal het systeem melden wanneer het indienen van 
toetsgegevens geslaagd is. Daarentegen, wanneer een gebruiker een lijst 
van projecten opvraagt, zal het niet gemeld worden dat dit slaagt, maar 
zal gewoon de opgevraagde lijst getoond worden. 

 

Gebruikers van het WVP kunnen conflicterende acties uitvoeren. Zo kunnen twee gebruikers 

met de rol van gegevensbeheerder van dezelfde toetsgegevens aanpassen of indienen. 

Hierbij kan het voorkomen dat er ingevoerde gegevens verloren gaan. Om dit te voorkomen 

wordt gebruik gemaakt van 'optimistic locking'. 

 



Waterveiligheidsportaal  

System/Subsystem Design Description 

Technolution B.V.  13 

30 maart 2017, versie 0.10 

Identificatie SSDD.data.5 

Ontwerpbeslissing De database gebruikt 'optimistic locking' om ervoor te zorgen dat er 

gegevens verloren gaan door conflicterende acties. 

Rationale/opm. Door het gebruik van timestamps in de tabellen wordt gedetecteerd dat 
gebruikers conflicterende acties uitvoeren. Het mechanisme in Hibernate 
zorgt er dan voor dat de laatste actie faalt en de gebruiker op de hoogte 
wordt gesteld. 

 

Identificatie SSDD.data.6 

Ontwerpbeslissing Gegevens die door het WVP worden ingelezen worden geverifieerd tegen 

het afgesproken uitwisselformaat en waar nodig aangevuld met 

specifieke validaties.  

Rationale/opm. Door validatie kan foutieve invoer er niet voor zorgen dat er technisch 

onjuiste informatie in het systeem terecht komt. 

 

Validatie details zijn opgenomen in Appendix C. 
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4 SYSTEEMARCHITECTUURONTWERP 

Systeemcomponenten 

Identificatie systeemcomponenten 

In Figuur 3 is schematisch weergegeven uit welke systeemcomponenten WVP bestaat. 

 

 
Figuur 3 Systeemcomponenten en samenhang 

 

Dit is een gelaagde architectuur met ontkoppelde componenten. Onderscheiden worden de 

presentation tier waarin het webportaal is ondergebracht, de business tier met services die 

de systeemwerking vormgeven en de data tier, die de ontsluiting van de database invult. 

In de onderstaande paragrafen worden deze componenten individueel behandeld. 

Webportaal 

Het webportaal is verantwoordelijk voor de interactie met de gebruikers. 

 

Identificatie SSDD.webportaal.1 

Ontwerpbeslissing De gebruikersinterface wordt ontwikkeld als 'Single Page 

Application(SPA)' met AngularJS 

Rationale/opm. Een SPA biedt de beste gebruikerservaring en maakt het mogelijk de GUI 
volledig te ontkoppelen van de ondersteunende services. 
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Identificatie SSDD.webportaal.2 

Ontwerpbeslissing De koppeling tussen SPA en server gebeurt doormiddel van een 

JSON/REST interface. 

Rationale/opm. Gebruik van JSON/REST biedt een eenvoudige maar efficiënte koppeling 
die een goede testbaarheid kent. 

 

Het webportaal wordt gebruikt voor de primaire functionele taak van de gebruikers, maar ook 

voor functioneel beheer en het verstrekken van informatie over het WVP. 

LOGIN 

De login functionaliteit in de SPA is verantwoordelijk voor de interactie met de gebruiker voor 

het leveren van bewijs van identiteit (zoals gebruikersnaam en wachtwoord). Het is gekoppeld 

aan de server functionaliteit 'Authenticatie', zoals beschreven in paragraaf 0. 

 

Identificatie SSDD.login.1 

Ontwerpbeslissing Voor het uitvoeren van een functionele taak in WVP, dient te gebruiker in 

te loggen. 

Rationale/opm. - 

 

Identificatie SSDD.login.2 

Ontwerpbeslissing Het email adres van de gebruiker wordt gebruikt als identificatie. 

Rationale/opm. - 

 

Identificatie SSDD.login.3 

Ontwerpbeslissing Een gebruiker kan zijn wachtwoord aanpassen. 

Rationale/opm. - 

FUNCTIONEEL BEHEER 

De functioneel beheer component is verantwoordelijk voor de user interface voor de 

functioneel beheerder. 

 

Identificatie SSDD.beheer.1 

Ontwerpbeslissing Onderdeel van de beheerfunctionaliteit is het aanmaken van gebruikers 

en organisaties, toekennen van rollen, koppelen van een gebruiker aan 

een organisatie en het wijzigen van het wachtwoord. 

Rationale/opm. Dit zijn frequent uit te voeren beheeracties, waarbij zelf-service door de 
beheerder efficiënt is. 

INVOER 

De invoer component is verantwoordelijk voor de user interface voor gegevensinvoer door de 

gebruiker. 

 

Identificatie SSDD.invoer.1 

Ontwerpbeslissing Bij het invoeren van formulieren wordt de invoer in de SPA waar mogelijk 

gevalideerd, en als compleet formulier doorgezet naar de server. 

Rationale/opm. Dit levert de best ervaring voor de gebruiker. 
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Identificatie SSDD.invoer.2 

Ontwerpbeslissing Validatie van invoer gebeurt (ook) op de server. 

Rationale/opm. Aangezien enige validatie in de SPA al is uitgevoerd, kan validatie op de 
server gezien worden als onnodig. Maar aangezien de SPA zich niet in een 
gecontroleerde omgeving, is de validatie op de server ook nodig. 

KAARTCOMPONENT 

De kaartcomponent is verantwoordelijk voor het tonen van kaartmateriaal en de 

gebruikersinteractie met het kaartmateriaal (pannen en zoomen). 

 

Identificatie SSDD.kaarten.1 

Ontwerpbeslissing Voor het weergeven van kaarten in het webportaal wordt LeafletJS 

gebruikt. 

Rationale/opm. Deze open source component heeft goede ondersteuning voor OGC 

services (WFS en WMS) en is effectief te integreren in een webportaal. 

 

Identificatie SSDD.kaarten.2 

Ontwerpbeslissing In het webportaal wordt gebruik gemaakt van de kaart als leidraad: waar 

relevant is steeds in beeld waar het onderwerp van de huidige actie zich 

op de kaart bevindt. 

Rationale/opm. Dit voorkomt fouten die ontstaan door verwarring over het onderwerp van 
de huidige actie. 

 

De initiële kaartuitsnede die getoond wordt kan eventueel op grond van de rol van de 

gebruiker en de organisatie bepaald worden. 

NAVIGATIE 

De navigatie component is verantwoordelijk voor de keuzes van acties die een gebruiker kan 

doen in de user interface. 

 

Identificatie SSDD.navigatie.2 

Ontwerpbeslissing In de user interface worden alleen acties getoond die toegestaan zijn 

voor de huidige gebruikers (autorisatie). 

Rationale/opm. - 

 

UPLOADS 

De component uploads is verantwoordelijk voor het aannemen van bestanden die een 

gebruiker aanlevert. 

VIEWER TOETSGEGEVENS 

Identificatie SSDD.viewer.1 

Ontwerpbeslissing De viewer toetsgegevens geeft een indruk van de toetsgegevens op 

grond van de destilleerde informatie. 

Rationale/opm. - 

WVP Server 

De WVP server is het component dat steeds beschikbaar is voor het uitvoeren van de taken 

van het WVP. 
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Identificatie SSDD.server.1 

Ontwerpbeslissing De WVP server start automatisch op wanneer de server boot. 

Rationale/opm. Dit zorgt ervoor de het systeem ook na een restart beschikbaar is. 

 

Identificatie SSDD.server.2 

Ontwerpbeslissing De WVP server wordt uitgevoerd als een java process, zonder 

applicatieframework (zoals Tomcat of JBoss). 

Rationale/opm. Dit levert een eenvoudige opbouw, waarbij problemen als afhankelijkheid 
van processen intern op te lossen zijn. 

 

AUTHENTICATIE 

De component Authenticatie is verantwoordelijk voor het zekerstellen van de identiteit van de 

gebruiker. 

 

Identificatie SSDD.authenticatie.1 

Ontwerpbeslissing Voor authenticatie wordt 2-factor authentication gebruikt op basis van 

Google Authenticator. 

Rationale/opm. Voor het inloggen heeft een gebruiker naast een wachtwoord ook een 
smartphone applicatie nodig. 

 

REST SERVICES 

De component REST services is verantwoordelijk voor het leveren van een REST/JSON 

interface vanaf de SPA. 

 

Identificatie SSDD.rest.1 

Ontwerpbeslissing Voor de rest services wordt gebruik gemaakt van DropWizard voor de 

vertaling tussen REST/JSON en de Java code. 
Rationale/opm. Dit framework zorgt voor een efficiënte en robuuste webservices. 

 

DATA DESTILLATIE 

Zoals beschreven in paragraaf 0, zal het WVP aangeleverde toetsgegevens inlezen en hieruit 

de informatie destilleren die relevant is voor de werking van het portaal. 

 

Identificatie SSDD.destillatie.1 

Ontwerpbeslissing Data destillatie gebruikt jdbc voor het inlezen van gegevens uit de 

aangeleverde SQLite files. 

Rationale/opm. - 

VALIDATIE 

De component Validatie is verantwoordelijk voor het controleren en toestaan of afwijzen van 

aangeleverde informatie.. 

NOTIFICATIE 

De component notificatie is verantwoordelijk voor het geven van e-mail notificaties aan 

gebruikers. 

AUDIT LOG 

De Audit log functionaliteit is beschreven in paragraaf 0. De Audit log component is 

verantwoordelijk voor deze functionaliteit. 
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Identificatie SSDD.auditlog.1 

Ontwerpbeslissing Audit logging gebeurt doormiddel van Log4j, waarbij de log4j configuratie 

vastlegt waar de audit log bestanden geschreven worden. 

Rationale/opm. Log4j wordt ook gebruikt voor diagnosiche logging. 

 

AUTORISATIE 

Zoals ook beschreven in paragraaf 0, maakt het webportaal gebruik van autorisatie op grond 

van gebruikersrol en organisatie. In Figuur 4 is de relatie weergegeven tussen gebruikers, 

rollen en organisatie. 

 

 
Figuur 4 Gebruikers en rollen 

 

Hierbij is een organisatie specifiek een keringsbeheerdersorganisatie. Andere organisaties 

zoals DGRW, ILT en HWBP worden hier niet als organisatie gezien, omdat er specifieke rollen 

zijn voor DGRW'ers, ILT'ers en HWBP'ers. Het gebruik van deze organisaties in het datamodel 

zou daarmee onnodig zijn en geen functionaliteit toevoegen. Het doel van het Organisation 

class is daarmee alleen het vastleggen van het eigenaarschap van waterkeringen. 

 

Identificatie SSDD.autorisatie.1 

Ontwerpbeslissing Een gebruiker heeft exact 1 rol. Meerdere gebruikers kunnen wel 

dezelfde rol krijgen. 

Rationale/opm. Alhoewel een persoon in werkelijkheid vaak meer dan 1 rol heeft, zorgt 
het toekennen van meerdere rollen aan een gebruiker voor complexiteit in 

het autorisatiemodel en daarmee de grafische interface die niet 
noodzakelijk is. Indien een persoon meerdere rollen vervult, kan zij 
hiervoor meerdere gebruikersprofielen aanmaken. 

 

Identificatie SSDD.autorisatie.2 

Ontwerpbeslissing Autorisatie wordt gebruikt voor de vormgeving van de user interface, 

maar altijd gecontroleerd op de server. 

Rationale/opm. In de user interface wordt ervoor gezorgd dat een gebruiker alleen acties 
worden geboden die zij ook mag uitvoeren, maar de daadwerkelijke 
controle van de autorisatie op de server is noodzakelijk voor de beveiliging 

van het systeem, aangezien de client nooit afdoende beveiligd kan zijn. 

DATA SERVICES 

Het component Data services is verantwoordelijk voor het leveren en afnemen van interactie 

met andere systemen. 

 

Gedurende het project zal duidelijk worden voor welke use cases er web services zullen 

worden gebruikt volgens welke interfacespecificaties.  
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Identificatie SSDD.services.1 

Ontwerpbeslissing De werking van de webservices (leveren en afnemen) wordt gemonitord. 

Rationale/opm. Hierdoor wordt de werking van het WVP geborgd. 

 

GRAFIEKEN EN TABELLEN 

De componenten grafieken en tabellen zijn verantwoordelijk van het omzetten van gegevens 

naar een vorm die door gebruikers eenvoudig te verwerken is. 

 

Identificatie SSDD.grabellen.1 

Ontwerpbeslissing Grafieken worden gemaakt met gebruik van JFreeChart. 

Rationale/opm. - 

 

Identificatie SSDD.grabellen.2 

Ontwerpbeslissing Tabellen worden gemaakt met gebruik van Velocity. 

Rationale/opm. - 

RAPPORTEN 

De component Rapporten is verantwoordelijk voor het samenbrengen van relevante 

gegevens in een document. Rapporten bouwen op de functionaliteit van grafieken en 

tabellen. 

 

Identificatie SSDD.rapporten.1 

Ontwerpbeslissing Voor het opstellen van rapporten wordt Flying Saucer gebruikt, met 

gebruik van Velocity voor het invullen van templates en tabellen. 

Rationale/opm. Flying Saucer genereert PDF op basis van HTML en CSS.  

 

Identificatie SSDD.rapporten.2 

Ontwerpbeslissing Voor kaarten in rapporten wordt gebruik gemaakt van WMS uit 

GeoServer. 

Rationale/opm. Met WMS worden kaartuitsneden over http(s) opgevraagd. 

 

Identificatie SSDD.rapporten.3 

Ontwerpbeslissing Voor grafieken in rapporten wordt gebruik gemaakt van JFreeChart. 

Rationale/opm. - 

WORKFLOW 

In WVP is workflow essentieel. De use cases betreffen het uitwisselen van gegevens waarbij 

de gebruikers afwisselend een taak moeten uitvoeren (bijvoorbeeld het beschikbaar stellen 

van data of het geven van een oordeel) voor het vervullen van een functie. 

 

Identificatie SSDD.workflow.1 

Ontwerpbeslissing Voor workflow wordt een generiek mechanisme gebruikt, waarbij de 

status van alle workflow processen ingezien kan worden. 

Rationale/opm. - 
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Identificatie SSDD.workflow.2 

Ontwerpbeslissing Een functioneel beheerder kan een workflow proces handmatig 

beïnvloeden, zolang aan de voorwaarden van de workflow wordt voldaan. 

Rationale/opm. Dit zorgt ervoor dat de functioneel beheerder een 'workaround' heeft 
wanneer een persoon (of een service) met een rol in de workflow niet 
beschikbaar is. 

 

Identificatie SSDD.workflow.3 

Ontwerpbeslissing Elke workflow item volgt een workflow template, met voorgeschreven 

states. 

Rationale/opm. - 

 

In Figuur 5 is het informatiemodel van workflow conceptueel weergegeven. Elk workflow item 

volgt een template, die een vaste set aan toestanden (states) kent. Gedurende zijn 

levensduur heeft een workflow item steeds een huidige toestand. 

 

 
Figuur 5 Informatiemodel workflow. 

 

 

Identificatie SSDD.workflow.4 

Ontwerpbeslissing De voorwaarden voor elke state change van een workflow item worden 

vastgelegd in de code.  

Rationale/opm. Aan deze voorwaarden dient ook voldaan te worden bij een handmatige 
beïnvloeding door de functioneel beheerder. 

 

Identificatie SSDD.workflow.5 

Ontwerpbeslissing Voor elke state change van een workflow item wordt vastgelegd wanneer 

en door wie (indien van toepassing) het veroorzaakt is. 

Rationale/opm. Dit kan bijvoorbeeld vastgelegd worden in de audit log bestanden. 

 

VERSIEBEHEER 

Identificatie SSDD.versiebeheer.1 

Ontwerpbeslissing Versiebeheer houdt bij van een onderwerp (database-entiteit of bestand) 

elke versie bij, met per versie: 

- wanneer deze versie actief is geworden (start_dt); 

- tot wanneer deze versie actief is (end_dt); 

- (indien van toepassing) door wie de versie is geïnitieerd. 

Rationale/opm. Zolang de versie actief is wordt het veld end_dt op een grote waarde 
gezet (bijvoorbeeld 1 januari 3000), zodat queries voor de actieve versie 

op een bepaald tijdstip efficiënt kunnen worden uitgevoerd. 
Deze ontwerpbeslissing is de invulling van het versiebeheer volgens het 
concept van NEN3610, waarbij het systeem ten behoeve van de eenvoud 
zich beperkt tot de formele historie, met gebruik van een grote waarde in 
plaats van 'null' voor de einddatum ten behoeve van performance. 
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Identificatie SSDD.versiebeheer.2 

Ontwerpbeslissing Voor versiebeheer van bestanden wordt gedaan door 

bestandsbewerkingen uit te voeren door een service, die bij het wijzigen 

of verwijderen van een bestand eerst een kopie gemaakt. 

Rationale/opm. Deze implementatiekeuze zorgt ervoor dat het versiebeheer gegarandeerd 

en generiek uitgevoerd wordt. 

CONFIGURATIE 

Het component Configuratie is verantwoordelijk voor instellingen die (kunnen) variëren 

tussen verschillende installaties of waarvan het gewenst is dat een aanpassing gedaan kan 

worden door technisch beheer. 

 

Identificatie SSDD.versiebeheer.1 

Ontwerpbeslissing Voor de vastlegging van configuratie wordt initieel gebruik gemaakt van 

Java property files. 

Rationale/opm. Indien configuratie in een latere fase aangepast moet kunnen worden door 
een functioneel beheerder, zal dit heroverwogen worden. 

 

Identificatie SSDD.versiebeheer.2 

Ontwerpbeslissing Waar mogelijk zal er in de code bij afwezigheid van een instelling een 

standaard waarde worden gebruikt. 

Rationale/opm. Dit zorgt ervoor dat het actuele configuratiebestand een kleine lijst van 
instellingen heeft, zodat het beheer van instellingen over verschillende 
versies en verschillende installaties van het systeem eenvoudig blijft. 

DOMEINMODEL 

Het Domeinmodel bestaat uit de Java data objecten waarin de functionaliteit van het systeem 

beschreven is (bijvoorbeeld Traject, Resultaat Conformiteitscheck). 

 

Identificatie SSDD.domeinmodel.1 

Ontwerpbeslissing Het domeinmodel wordt doormiddel van Hibernate annotaties gekoppeld 

aan de tabellen en kolommen in de database. 

Rationale/opm. Door het domeinmodel te combineren met informatie over de database 
structuur, wordt ervoor gezorgd dat deze gegevens dubbel worden 
gedefinieerd. 

MESSAGE BOARDS 

Dit component is verantwoordelijk voor het geven van meldingen door beheerders aan 

gebruikers. De uitwerking van deze functie wordt later uitgewerkt. 

DATA ACCESS OBJECTS 

Data access Objects (DAO's) zijn verantwoordelijk voor de interactie tussen de java code en 

de database. Hierin worden opvraagacties en schrijfacties geïmplementeerd, in termen van 

domeinobjecten. 

ORM 

Het ORM is verantwoordelijk voor het mappen van domeinobjecten naar records in de 

database, en het vertalen van acties uit de DAO's naar operaties in de database. 
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Kaartmotor 

Identificatie SSDD.kaartmotor.1 

Ontwerpbeslissing Voor het bedienen van de WFS en WMS interfaces wordt gebruik 

gemaakt van GeoServer. 

Rationale/opm. - 

Uitvoeringsconcept 

De meeste functionaliteit van het WVP is gekoppeld aan gebruikersinteractie. Na opstarten 

van het systeem 'luistert' het systeem naar http(s) aanroepen vanuit de browser. Wanneer 

een gebruiker het WVP bezoekt, zal er statische HTML en Javascript teruggegeven worden, 

waaruit de SPA is samengesteld. De SPA biedt daarna functionaliteit die doormiddel van 

REST calls over http(s) communiceren met de server. Deze calls worden door DropWizard 

(met het gebruik van de libraries Jetty, Jersey en Jackson) omgezet in Java aanroepen. 

 

Het huidige ontwerp van het WVP kent nog geen autonome processen. Wanneer deze worden 

toegevoegd (bijvoorbeeld voor het versturen van periodieke rapporten), zal er een Scheduler 

component worden ingezet, die ervoor zorgt dat deze processen tijdig worden uitgevoerd. 

Interface ontwerp 

Interface identificatie en diagrammen 

Het diagram in Figuur 3 eerder in dit document geeft weer welke interne en externe 

interfaces het systeem kent. In de onderstaande paragrafen worden deze interfaces 

beschreven. 

Gebruiker – SPA (extern) 

De interface tussen gebruiker en SPA wordt verzorgd door de browser. 

 

Identificatie SSDD.gebruikersinterface.1 

Ontwerpbeslissing WVP wordt browser-onafhankelijk gerealiseerd. 

Rationale/opm. De gebruikte technologie zorgt ervoor dat de portal in een actuele browser 
gebruikt kan worden. Bij het uitvoeren van tests wordt gebruik gemaakt 
van de actuele versie van Internet Explorer. 

 

Functioneel beheerder – SPA (extern) 

Identificatie SSDD.beheerinterface.1 

Ontwerpbeslissing De functionele beheerinterface is ondergebracht in dezelfde SPA als de 

gebruikersinterface 

Rationale/opm. Doormiddel van autorisatie wordt dit deel van de interface afgeschermd 
van gebruikers die geen beheerder zijn. 

Aquo – WVP Server (extern) 

Identificatie SSDD.aquointerface.1 

Ontwerpbeslissing Koppeling met de Aquo services wordt uitgevoerd met behulp van een 

SOAP webservice. 

Rationale/opm. - 

 

Details over de functie en uitvoering van deze koppeling worden uitgewerkt wanneer dit 
duidelijk wordt. 
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Notificatie (extern) 

Identificatie SSDD.notificatieinterface.1 

Ontwerpbeslissing E-mail notificatie van gebruikers gebeurt doormiddel van een SMTP 

interface met een mail server. 

Rationale/opm. - 

SPA – WVP Server (intern) 

Identificatie SSDD.spaserverinterface.1 

Ontwerpbeslissing De interface tussen SPA en de WVP server gebeurt met een JSON/REST 

interface op grond van https. 

Rationale/opm. JSON/REST is een standaard interface voor koppelingen tussen SPA 
webapplicaties en servers. Https zorgt ervoor dat de verbindingen 

afgeschermd zijn en de gebruiker zeker weet dat hij met de echte server 

communiceert. 

SPA – GeoServer (intern) 

Identificatie SSDD.spageointerface.1 

Ontwerpbeslissing De interface tussen SPA en de GeoServer kaartmotor gebeurt met een 

WMS interface op grond van https. 

Rationale/opm. WMS is een gestandaardiseerde open standaard voor het beschikbaar 
stellen van kaartinformatie. 
Https zorgt ervoor dat de verbindingen afgeschermd zijn en de gebruiker 
zeker weet dat hij met de echte server communiceert. 

Server – Database (intern) 

Identificatie SSDD.serverdatabaseinterface.1 

Ontwerpbeslissing De interface tussen de WVP server en de PostgreSQL database gebeurt 

op grond van JDBC. 

Rationale/opm. - 

GeoServer - Database (intern) 

Identificatie SSDD.geodatabaseinterface.1 

Ontwerpbeslissing De interface tussen de GeoServer en de PostgreSQL database gebeurt 

op grond van JDBC. 

Rationale/opm. - 

Nagios monitoring 

Identificatie SSDD.monitoringinterface.1 

Ontwerpbeslissing De interface tussen Nagios en de WVP Server (ten behoeve van 

monitoring) gebeurt over http. 

Rationale/opm. - 

 

Identificatie SSDD.monitoringinterface.2 

Ontwerpbeslissing De interface tussen Nagios en GeoServer (ten behoeve van monitoring) 

gebeurt over http. 

Rationale/opm. - 

  

Identificatie SSDD.monitoringinterface.3 

Ontwerpbeslissing De interface tussen Nagios en de database (ten behoeve van monitoring) 

gebeurt over jdbc. 

Rationale/opm. - 
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5 HERLEIDBAARHEID VAN EISEN 

Het document [Functionele eisen] beschrijft de use cases waarin het WVP dient te voorzien. 

Deze worden volgens SCRUM methodologie uitgewerkt tot user stories, die in dit document 

niet worden uitgewerkt. In onderstaande tabel is weergegeven welke concepten uit dit SSDD 

invulling geven aan de use cases. 

 

Use case Technische invulling Opmerkingen 
ALG001: Inloggen 

Waterveiligheidsportaal 

Login, authenticatie, autorisatie.  

NBPW001 Aanleveren (ligging) primaire 

waterkeringen 

Autorisatie, navigatie, invoer, uploads, database, 

validatie, audit log, versiebeheer 

 

NBPW002 Opvragen gegevens (ligging) 

primaire waterkeringen 

Navigatie, kaartcomponent, kaartmotor, autorisatie  

NBPW003 Aanleveren Nationale 

Basisbestanden Primaire Waterkeringen 

Autorisatie, navigatie, uploads, database, validatie, audit 

log, versiebeheer 

 

NBPW004 Opvragen Nationale 

Basisbestanden Primaire Waterkeringen 

Navigatie, kaartcomponent, kaartmotor, autorisatie, 

database 

 

WBI001  Aanleveren toetsgegevens Autorisatie, navigatie, invoer, viewer toetsgegevens, 

uploads, database, validatie, audit log, versiebeheer, 

notificatie 

 

WBI002  Opvragen toetsgegevens Navigatie, autorisatie, database, workflow  

WBI003  Aanleveren / wijzigen 

rijksoordeel 

Navigatie, autorisatie, database, invoer, workflow  

WBI004  Opvragen rijksoordeel Navigatie, autorisatie, database  

HWBP001 Invoeren/wijzigen 

versterkingsprojecten 

Navigatie, autorisatie, database, invoer, workflow  

HWBP002 Opvragen 

versterkingsprojecten 

Navigatie, autorisatie, database, kaartcomponent, 

kaartmotor 

 

HWBP003 Aanleveren programma 

HWBP 

Navigatie, autorisatie, database, workflow, notificatie, 

validatie 

 

HWBP004 Opvragen programma HWBP Navigatie, kaartcomponent, kaartmotor, autorisatie, 

database, grafieken 

 

HWBP005 Invoeren voortgang 

versterkingsprojecten 

Navigatie, autorisatie, database, workflow, notificatie Increment 2 

HWBP006 Opvragen voortgang 

versterkingsprojecten 

Navigatie, kaartcomponent, kaartmotor, autorisatie, 

database, grafieken, tabellen 

Increment 2 

RAP001  Rapporteren landelijk 

veiligheidsbeeld 

Navigatie, autorisatie, database, rapporten, grafieken, 

tabellen 

 

Beh001  Aanmaken en beheren van 

gebruikers 

Autorisatie, functioneel beheer Buiten MVP 

Beh002  Beheren services Autorisatie, functioneel beheer Buiten MVP 

Beh003  Beheren van de validaties Autorisatie, functioneel beheer, validatie Buiten MVP 

Beh004  Selecteren/Raadplegen van 

logging 

Autorisatie, functioneel beheer Buiten MVP 

Beh005  Gebruikersbeheer Autorisatie, functioneel beheer Buiten MVP 

Beh006  Workarounds Autorisatie, functioneel beheer, workflow Buiten MVP 

Beh007  Message boards Autorisatie, functioneel beheer, message boards Buiten MVP 

Beh008  Monitoring van verstoringen Monitoring  
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6 OPMERKINGEN 

Afkortingen 

Een overzicht van gebruikte afkortingen. 

 
Afkorting Betekenis 

SSDD System/Subsystem Design Description 

SPA Single Page Application 

WVP Waterveiligheidsportaal 

MVP Minimal Viable Product 

(G)UI (Grafische) User Interface 

RBAC Role-based Access Control 

WFS Web Feature Service 

WMS Web Map Service 

OGC Open Geospatial Consortium 

http(s) (Secure) Hypertext Transfer Protocoll 

SSL Secure Sockets Layer 

API Application Programming Interface 

ORM Object-relational Mapping 

jdbc Java DataBase Connectivity 

JSON JavaScript Object Notation 

REST Representational State Transfer 

DGRW Directoraat-generaal Ruimte en Water 

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 

HWBP Hoogwater Beschermings Programma 

NBPW Nationaal Basisbestanden Primaire Waterkeringen 

PDF Portable Document Format 

HTML Hypertext Markup Language 

CSS Cascading Style Sheets 

SOAP Simple Object Access Protocol 
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APPENDIX A. TECHNISCH DATAMODEL 

Onderstaand is het datamodel weergegeven van het WVP zoals opgeleverd met increment 1. 

Oranje gekleurde tabellen zijn geversioneerd. 
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APPENDIX B. INRICHTING GEOSERVER WORKSPACES 

Het waterveiligheidsportaal biedt geografische data aan die door middel van GIS clients read-

only kan worden opgevraagd. Deze data is voor verschillende externe gebruikersgroepen 

bedoeld, en voor gebruik door de web applicatie voor het weergeven van kaartjes in de 

gebruikersinterface. 

 

Onderstaande figuur toont een samenvatting van de gedefinieerde geodata workspaces; elke 

workspace bevat lagen die bedoeld zijn voor een specifieke gebruikersgroep. 

 

De web applicatie gebruikt de SPA workspace, die alleen bedoeld is voor gebruik door de 

webapplicatie. Daarnaast gebruikt de web applicatie een achtergrondkaart afkomstig uit een 

externe geodata bron. 

 

http://waterveiligheidsportaal.nl/geoserver/nbpw/ows
Nationaal Basisbestand 
Primaire Waterkeringen

Dijkvakken

Inspectie Leefomgeving en Transport
Arealen van ingediende beoordelingsgegevens

http://waterveiligheidsportaal.nl/geoserver/ilt/ows
Dijkvakken
Kunstwerken

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Arealen bij grondslagen van versterkingsprojecten

http://waterveiligheidsportaal.nl/geoserver/hwbp/
ows?viewparams=grondslag_id:<id>

Dijkvakken
Kunstwerken

http://waterveiligheidsportaal.nl/geoserver/spa/ows

Web Applicatie
Arealen van versterkingsprojecten
Ligging van versterkingsprojecten van definitief 
programmavoorstel
NBPW achtergrond voor projectkaarten

Dijkvakken
Kunstwerken

WMS
WFS

WMS
WFS

WMS
WFS

WMS
WFS

Web applicatie

https://data.nationaalgeoregister...PDOK
BRT achtergrondkaart grijs

WMTS

Interne geodata, opgedeeld in workspaces

gebruikt

Externe geodata
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APPENDIX C. VALIDATIE VAN INVOERBESTANDEN 

RisKeer 

We gaan er vanuit dat het RisKeer-bestand (.rtd) een “machine-to-machine” uitwisselformaat 

is. Er vindt daarom geen validatie plaats op het complete bestandformaat. De gegevens die 

door het WVP uit het bestand worden gedestilleerd worden wel gevalideerd. Het gaat hierbij 

om de volgende gegevens: 

 Toetsresultaten per traject (AssessmentSection): 

o AssessmentSectionEntityid 

o TrajectId 

o Composition 

o Name 

o Norm 

o ProjectEntityId 

o Geometry 

 Per toetsresultaat de faalmechanismes (FailureMechanismEntity): 

o FailureMechanismType 

o FailureMechanismSectionEntityId 

o Name 

o LayerOne (indien aanwezig) 

o LayerTwoA (indien aanwezig) 

o LayerThree (indien aanwezig) 

o Geometry 

Prioriteringslijst 

Het CSV-bestand dat wordt ingevoerd als prioriteringslijst moet voldoen aan het afgesproken 

uitwisselformaat, daarnaast wordt er op de onderstaande aspecten gevalideerd:. 

 

Kolom Validatie 

Projectcode Moet gedefinieerd zijn en uniek binnen het CSV-bestand. 

Projectcode moet bekend zijn in het WVP. 

KostenramingVerkenning Moet, indien gedefinieerd, een geheel getal > 0 zijn. 

KostenramingPlanuitwerking Moet, indien gedefinieerd, een geheel getal > 0 zijn. 

KostenramingRealisatie Moet, indien gedefinieerd, een geheel getal > 0 zijn. 

Ranking Moet, indien gedefinieerd, een geheel getal zijn; moet 

uniek zijn binnen het CSV-bestand. 

 

Programmering 

Het CSV-bestand dat wordt ingevoerd als programmering moet voldoen aan het afgesproken 

uitwisselformaat, daarnaast wordt er op de onderstaande aspecten gevalideerd:. 

 

Kolom(men) Validatie 

Projectcode Moet gedefinieerd zijn en uniek binnen het CSV-bestand. 

Projectcode moet bekend zijn in het WVP. 

{Verkenning, Planuitwerking, 

Realisatie}ProgrammaStart 

{Verkenning, Planuitwerking, 

Realisatie}ProgrammaEinde 

{Verkenning, Planuitwerking, 

 Start en einde moeten of allebei ongedefinieerd zijn, of 

allebei gedefinieerd; 

 als start en einde gedefinieerd zijn, moeten beiden 

geheel getallen zijn > 0, en einde >= start; 

 als er een budget is gedefinieerd, moet er een geldige 
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Realisatie}ProgrammaBudget fase (start + einde) zijn; 

 budget moet een geheel getal > 0 zijn. 

Ranking Moet, indien gedefinieerd, een geheel getal zijn; moet uniek 

zijn binnen het CSV-bestand. 
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APPENDIX D. FORMATTERING VAN UITVOER 

Berekeningen stapelgrafiek landelijk veiligheidsbeeld | beoordeling 

Percentages 

De stapelgrafiek in tabblad Beoordeling van menu Landelijk Veiligheidsbeeld geeft de 

percentages weer per categorie (te beoordelen, in behandeling en getoetst). Dat ziet er dan 

bijvoorbeeld zo uit: 

 

 
 

Voor het berekenen van percentages passen we de volgende regels toe. 

 Als een categorie precies 0 meter bevat, wordt het percentage 0%. 

 Als een categorie meer dan 0 meter, maar minder dan 1% van totaal aantal meters 

bevat, wordt het percentage 1%. Dit om ervoor te zorgen dat als er maar een kleine 

lengte in deze categorie valt, dat deze niet wordt afgerond naar 0% maar altijd 

zichtbaar is (als 1%). 

 De overige categorieën krijgen op zo’n manier percentages toebedeeld, dat het totaal 

altijd op 100% uitkomt. Dit kan betekenen dat er kleine afrondingsfouten worden 

gemaakt per categorie. 

Voor weergave passen we de volgende regels toe. 

 Categorie met percentage van 0% wordt niet weergegeven in de grafiek. 

 De hoogte van de balk van een categorie met percentage > 0% en <= 10% wordt 

weergegeven als 10%; dit om genoeg ruimte te houden voor plaatsing van het label. 

 De rest van de hoogtes wordt naar rato verdeeld over de resterende categorieën. 

Voor weergave betekent dit dat de balkjes uit verhouding kunnen zijn t.o.v. de daadwerkelijke 

percentages. 

 

Totalen 

De totalen worden zo berekend, dat de som altijd klopt. Het algoritme is afgeleid van de 

Largest Remainder Method, zie https://en.wikipedia.org/wiki/Largest_remainder_method. 

 Eerst wordt het totaal aantal kilometers berekend, door de kilometers van de drie 

categorieën bij elkaar op te tellen en vervolgens af te ronden. 

 Daarna worden initieel de gehele kilometers per categorie bepaald door het getal voor 

de komma te nemen (afkappen). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Largest_remainder_method
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 Het verschil tussen het afgeronde totaal en de som van de afgekapte getallen wordt 

verdeeld over de kilometers per categorie, in volgorde van aflopende grootste waarde 

achter de komma. 

 


