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Evides Drinkwaterbedrijf

Evides Waterbedrijf levert 24 uur 

per dag, 365 dagen per jaar, veilig 
en schoon drinkwater aan 2,5 

miljoen consumenten en bedrijven 

in het zuidwesten van Zuid-
Holland, de provincie Zeeland en 

het zuidwesten van Noord-
Brabant.

➢ 2,5 miljoen consumenten

➢ 14k km leidingen

➢ 130k bk en afsl
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Utility Netwerk bij Evides

De tocht van implementatie Utility Network bij Evides

Ontdek hoe de inzet van nieuwe technologie, het ArcGIS Utility Network, waterbedrijf Evides 

klaarstoomt voor de toekomst. Aan de hand van onderwerpen als data-integriteit en -democratisering, 

flexibiliteit, lessons learned en nieuwe functionaliteit nemen we je mee in de voordelen van die het 
Utility Network voor Evides.

➢ Aanleiding

➢ Bestaand landschap

➢ Implementatie

➢ Democratisering

➢ Geleerde lessen

➢ Kansen in de toekomst
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Aanleiding intern 

Stilstand in ontwikkeling en vraagtekens bij
de assetdata integriteit

➢ Beheerlast enorm van registratie landschap

➢ Applicatielandschap moeilijk updatebaar en 

moeilijk uitbreidbaar

Assessment Evides applicatielandschap

➢ Reduceren hoeveelheid maatwerk

➢ Naar de cloud bewegen

➢ Handhaven huidige componenten, maar anders

koppelen
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Aanleiding extern 

Transitie Zeeland

➢ Ontvlechten wateractiviteiten DNWG 

en deze onderbrengen bij Evides

➢ Fasering

1. Assetregisters

2. Vergunning- en bodemdesk

3. Aansluitregister

➢ Business impact per fase in kaart

➢ Agile werkwijze en MVP denken

geïntroduceerd

➢ Doel: UN voor leveringsgebied Zeeland 

laten groeien komende jaren door 

basis op orde. Rijnmond hier later aan
toevoegen.
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Starten

Implementatie partner Tensing (Esri Utility Network Specialist), onder regie van Evides

➢Verwerking data

➢Architectuur

➢Implementatie van Enterprise, ArcGIS Pro

➢Content management

➢Nederlands Drinkwater Model
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Implementatie

Data integriteit

➢ Data oude netwerk omgezet naar UN

➢ Intekenen door tekenaars

➢ Branch versioning!

Hoe:

➢ (netwerk) regels UN
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➢ Contingent Values (combinaties van unieke waarden)

➢ Edit templates

➢ Attribute rules (services breed)

➢ Calculation

➢ Constraint
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Democratisering

Democratisering (systemen kijken naar GIS)

➢ Microsoft Azure 

➢ Enterprise 10.9.1

➢ Metadata (houdbaarheidsstempel)

Flexibiliteit >> ontsluiten naar andere systemen (FME)

➢ EAM

➢ CRM

➢ DNWG WEB GIS 

➢ Netbeheerders
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Voordelen

Een systeem met (topologische) regels op één plek

➢ Data integriteit

➢ Out-of-the-box tools

➢Administratie

➢Analyse

➢ Schematische weergave(s)

➢ Schaalbaarheid en deelbaarheid

➢ Betere visualisaties
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Toekomst

➢ Faciliteer de buitendienst met feilloze down- en upstream & isolatie trace functionaliteit in 
het webgis om in geval van lekkage zelfstandig op te kunnen treden.

➢ Watertransportschema’s en Kathodische Bescherming-systeem in UN

➢ 3D asset informatie

➢ Automatische revisie verwerking

➢ Smart Data platform

https://www.nu.nl/binnenl and/6214281/kleuter-lost- mysterie-rond-
zeeuwse-leidingbreuk-vanuit-slaapkamerraam-op.html?r edirect=1
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Geleerde lessen

➢ Business aanhaken

➢ Duidelijke scope 

➢Wat is je MVP?

➢Increment 1

➢Increment 2

➢ Data op orde!

➢ Ga aan de slag! 
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Kennis en ervaring delen

➢ Evides UN model is slank en gestandaardiseerd.

➢ Duurzaam / toekomstbestendig

➢ Neem een kijkje tussen onze virtuele en fysieke assets!
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Meer weten over Tensing?

➢ StoryMap over Utility Network

➢ Aanpak Tensing bij overstappen naar Utility Network

➢ https://www.tensing.com/branches/utilities
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