
BIJ HOOGHEEMRAADSCHAP RIJNLAND
VINDEN ZE EEN APP HEEL NORMAAL 

Iedereen kent ze wel: de nostalgische blauwe peilschalen, 
die de waterstand aangeven ten opzichte van het NAP. Met 
regelmaat wordt de hoogte van het water geregistreerd om 
het peil te beheren. Dit peilbeheer zorgt voor waterveiligheid. 
Het waterschap kan met de gegevens over waterhoogte haar 
gemalen, stuwen, inlaten, duikers en peilbuizen goed bedie-
nen.

HANDMATIG INWINNEN
Waterschappen willen weten hoe hoog het water staat in de 
watergangen. Daarom bestaat er een uitgebreid meetnet. 
De bekende blauwe peilschalen zijn er vanouds onderdeel 
van, inmiddels aangevuld met elektronische meetpunten. 
In sommige gebieden vindt het meten alleen handmatig 
plaats. In de andere gevallen is de handmatige registratie 
een controle op de automatische ingewonnen peilen. 

OOK TOEGANG TOT ANDERE DATA
Waterschap Rijnland gebruikt voor het bijhouden van de 
waterhoogte de peilschalen-app, een mobiele applicatie 
op basis van Collector for ArcGIS. De ruim twintig water-
systeembeheerders voeren de peilpunten met de hand in. 
“Deze manier van werken zorgt ervoor dat de watersysteem-
beheerders via hun mobiele applicatie ook toegang hebben 
tot eerdere waarden en data over wat het peilniveau zou 
moeten zijn”, vertelt Annet Wieringa, Projectleider Informa-
tiemanagement.

INSPELEN OP TRENDS
De ingewonnen data wordt gebruikt door peilbeheerders 
op kantoor in een van de belangrijkste werkprocessen van 
het waterschap: de hoogte van het water in elke watergang 
regelen, zoals gedefinieerd in de legger. Zij kunnen inspelen 
op eventuele trends en ontwikkelingen in het peil.

FLEXIBEL EN SNEL
Het hoogheemraadschap van Rijnland koos vanwege meer-
dere redenen om via het ArcGIS-platform het peilbeheer te 
ondersteunen. Rijnland wilde flexibel zijn in de oplossing en 
kon voortbouwen op de al aanwezige ArcGIS-infrastructuur. 
Annet Wieringa: “Voor onder meer de schouw van de keringen 
maakten we al gebruik van de app Collector for ArcGIS. We 
kunnen via het ArcGIS-platform in korte tijd een app opzetten 
en goed grip houden op de inrichting. Het is eenvoudig om 
functies aan te passen. Zo kostte het maken van de app weinig 
moeite.” 

INRICHTEN TIJDENS EEN WORKSHOP
De introductie van de nieuwe oplossing werd gedaan via 
een workshop, waarbij de betrokken medewerkers ter plek-
ke naar aanleiding van het basistemplate zelf de app kon-
den inrichten. Staat eenmaal de data in het ArcGIS-platform, 
dan is het eenvoudig om te koppelen aan andere processen. 

EEN INTUÏTIEVE APP VOOR PROCESSEN
Een aantal collega’s van Wieringa zorgden voor een de-
monstratie om duidelijk te laten zien wat de app kan. Na 
de introductie, de eerste keer inloggen en het instellen van 
de autorisaties konden de watersysteembeheerders op pad 
met hun iPad. “De app werkt voor hen intuïtief. Ze begrijpen 
wat ze moeten doen. Wat daarbij helpt is dat voor andere 
processen ook een app wordt gebruikt.” Inmiddels is de app 
een normaal onderdeel van het werk geworden: hij doet wat 
hij moet doen en iedereen is er aan gewend. 
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