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1 INLEIDING 

Het Meetgegevensportaal is ontwikkeld als alternatief voor het aanvragen van meetgegevens 
bij de Brabantse waterschappen. Het meetgegevensportaal is te vinden op 
http://brabant.hydronet.nl. 
 
In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe u met het portaal kunt werken. 
 

  De bulletpoints geven de stappen aan die u kunt volgen om op gestructureerde wijze 
met de oplossing te werken. 

1.  De opsommingscijfers geven de plaatsing van de verschillende schermknoppen weer 
in de bijbehorende figuur. 

 
Dit uitroepteken geven belangrijke informatie over de werking van het portaal aan. 

 

2 AANMELDEN / REGISTREREN 

2.1 Aanmelden 

In het meetgegevensportaal vindt u de optie Aanmelden rechtsboven in de webpagina. 

 
 
 
 

 Druk op Aanmelden. Het aanmeldscherm verschijnt. 
 

 
 Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op en druk op ‘Aanmelden’. 

 

http://brabant.hydronet.nl/
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2.2 Registreren 

Heeft u nog geen gebruikersnaam en wachtwoord? In dat geval kunt u uzelf registreren via 
het aanmeldscherm. 

 Druk in het aanmeldscherm op de optie ‘Registreren’. Het registratiescherm 
verschijnt. 

 
 

 Geef in dit scherm de minimaal vereiste gegevens op. Onthoud uw gebruikersnaam 
en wachtwoord goed. 

 

 
Bij het registreren wordt een minimale hoeveelheid gegevens gevraagd. Deze 
gegevens worden uitsluitend ten behoeve van de applicatie gebruikt. 

 

3 DE KAART 

Als u bent aangemeld verschijnt in de applicatie een digitale kaart, ingezoomd op Noord 
Brabant. Als u voor het eerst aanmeldt is deze kaart nog leeg. 
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Meldt u vaker aan dan zult u zien dat uw eerder gemaakte selecties op de kaart bewaard 
blijven. 

3.1 Navigeren 

Het meetgegevensportaal bevat een vijftal navigatieknoppen in een knoppenbalk linksboven 
in de kaart, waarmee de kaart bestuurd kan worden. 

 
 
De werking van deze knoppen, van links naar rechts, is als volgt: 

1. Inzoomen: op de kaart door een rechthoek te trekken; 
2. Uitzoomen: op de kaart door een rechthoek te trekken; 
3. Kaart verplaatsen: Schuiven met de kaart door de cursor te verplaatsen; 
4. Zoomtodefault: Terugspringen naar het begingebied; 
5. Query: Selecteren van meetpunten (wordt pas actief als er kaartlagen zijn 

toegevoegd). 
 
Daarnaast kunt u op de kaart in- en uitzoomen met behulp van het muiswiel. 

3.2 De periode kiezen 

In het meetgegevensportaal staat de periode centraal. De periode geeft aan voor welke 
periode u meetgegevens zoekt. Op basis van deze periode zullen op de kaart de meetpunten 
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worden getoond waarvoor er meetgegevens beschikbaar zijn, geordend in verschillende 
kaartlagen. 
 
De gekozen periode is van toepassing op alle selecties die u heeft gemaakt. Als u de periode 
aanpast dan zullen alle reeds getoonde kaartlagen opnieuw worden getekend met alle 
meetpunten die voor de betreffende periode meetgegevens bevatten. 
 
In het scherm vindt u linksboven de geselecteerde periode. 

 Druk op het klok-symbool rechts van de getoonde periode. Een dubbele kalender 
verschijnt. 

 Pas de periode aan door een vanaf-datum en/of een tot-datum te kiezen. 

 Druk op Toepassen om de wijziging door te voeren of op Annuleren om de wijziging 
te negeren. 

 
 

 
Het is van belang dat u de juiste periode kiest die past bij het doel waarvoor u 
meetgegevens opvraagt. De meetfrequentie van meetgegevens kan verschillen van 
hoogfrequent (1 meting per minuut) voor oppervlaktewaterstanden tot laagfrequent (1 
meting per 2 weken) voor kwaliteitsgegevens. Een selectie voor een lange periode 
met hoogfrequente gegevens kan een onwerkbaar grote hoeveelheid gegevens 
opleveren, terwijl een heel korte periode met laagfrequente gegevens juist helemaal 
geen resultaat oplevert. 

 

3.3 Een kaartlaag toevoegen 

Na het instellen van de juiste periode kunt u nieuwe kaartlagen toevoegen met behulp van de 
knop ‘Nieuwe kaartlaag toevoegen’. U vindt deze knop links in de legenda. 
 
De selectie vindt plaats in een aantal stappen. Allereerst kiest u het compartiment waar u 
meetgegevens uit wilt opvragen. Vervolgens maakt u een keuze uit de thema’s die in dat 
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compartiment worden aangeboden. In de laatste stap kunt u kiezen uit één of meerdere 
parameters of locaties. 
 

 Druk op ‘Nieuwe kaartlaag toevoegen’. Onderstaande dialoog verschijnt. 

 
 Kies een compartiment aan de linkerzijde van het scherm. Bijvoorbeeld 

‘Oppervlaktewater’. 

 Kies een thema in het midden van het scherm. Bijvoorbeeld ‘Oppervlaktewater 
kwantiteit’. Het volgende scherm verschijnt. 
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 Maak links in het scherm uw keuze voor een selectiefilter van parameters of van 

locaties.  

 Kies één of meerdere parameters door erop te klikken. De parameters worden 
automatisch toegevoegd aan de geselecteerde filters aan de rechterzijde van het 
scherm. 
 

 
U kunt een specifieke parameter of locatie zoeken door een deel van de naam in te 
voeren in het zoekveld. Alle mogelijke waarden worden dan getoond. 

 

 Druk op ‘Afronden’. Er wordt nu een nieuwe kaartlaag met meetpunten toegevoegd 
aan de kaart. Deze kaartlaag bevat alle meetpunten die binnen de gekozen periode 
meetwaarden bevatten voor de geselecteerde parameters of locaties. 

 

 
Als u géén selectiefilter maakt maar direct op afronden drukt dan wordt er een 
kaartlaag gemaakt voor álle parameters en locaties binnen het compartiment en 
thema. 

3.4 Een kaartlaag verwijderen 

In de lijst met kaartlagen kan u heel eenvoudig kaartlagen verwijderen. 

 Beweeg met de muiscursor over de kaartlaag. Er verschijnt een nieuw icoontje achter 
de kaartlaagnaam. 
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 Druk op het icoontje ‘Kaartlaag verwijderen?’ 

 Druk op ‘OK’ om de kaartlaag te verwijderen of op ‘Annuleren’ om terug te gaan naar 
het kaartscherm. 

 
 

3.5 Een meetpunt bevragen 

Als u één of meerdere kaartlagen aan het kaartscherm heeft toegevoegd kunt u deze 
kaartlagen gaan bevragen. U kunt de kaartlaag bevragen door in de knoppenbalk (zie 3.1) de 
knop ‘Query’ te activeren. 
 

3.5.1 Een meetpunt met één parameter 

 

 Klik met de muiscursor op een meetpunt. Er wordt direct een grafiek getoond. 
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Als een parameter een grote hoeveelheid meetgegevens omvat, dan kan het tekenen van 
grafieken belastend werken of zelfs onmogelijk zijn. De oplossing houdt hiermee rekening 
door u automatisch enkele keuzes te bieden wanneer u grote meetreeksen opvraagt. 
 

 Klik met de muiscursor op een meetpunt. De volgende dialoog verschijnt met de 
keuze om een grafiek te tonen of direct een exportbestand te maken. 

  

 Klik op ‘Toon een grafiek’.  

 
 Maak nu een keuze tussen het tonen van de grafiek met alle meetwaarden of het 

tonen van de laatste 1000 waarden. 
 

 
Het tekenen van grote meetreeksen (>50.000 waarden) in grafieken kan ertoe leiden 
dat het meetgegevensportaal vast lijkt te lopen. In dat geval kunt u beter kiezen voor 
de optie ‘Download een export bestand’ en de gewenste grafiek in Excel maken. 
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3.5.2 Meerdere meetpunten op dezelfde locatie 

 
Er kunnen meerdere meetpunten op dezelfde locatie liggen, bijvoorbeeld bij een stuw waar 
zowel de bovenstroomse als benedenstroomse waterhoogte wordt gemeten. Op de kaart 
wordt er slechts één meetpunt getoond, omdat ze bovenop elkaar liggen. 
 

 Klik met de muiscursor op een meetpunt. Als er meerdere meetpunten op dezelfde 
locatie liggen verschijnt er een keuzescherm. 

 
 Kies het meetpunt van uw keuze. 

 

3.5.3 Een meetpunt met meerdere parameters 

Een kaartlaag kan meetpunten tonen waarin meerdere parameters worden aangeboden. Als 
dat het geval is dan zal u na het aanklikken van een meetpunt de vraag krijgen voor welke 
parameter u een grafiek wilt zien. Tevens heeft u dan de mogelijkheid om alle metingen voor 
alle parameters op dat betreffende meetpunt te downloaden. 
 

 Klik met de muiscursor op een meetpunt. Er verschijnt een selectiedialoog waarin u 
parameters kunt selecteren. 
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 Klik op de parameter waarvoor u een grafiek wilt tonen. U kunt eventueel in het 

zoekveld een deel van de parameternaam typen om de lijst met aangeboden 
parameters te beperken. 

 De grafiek wordt getoond. 
 
In de selectiedialoog vindt u ook de knop ‘Exporteer alle parameters’. Met deze knop worden 
alle metingen voor alle parameters gedownload die op het betreffende meetpunt in de 
gekozen periode zijn gemeten. 
 

 Klik met de muiscursor op een meetpunt. Er verschijnt een selectiedialoog waarin u 
parameters kunt selecteren. 

 Klik op ‘Exporteer alle parameters’. Er wordt een exportbestand aangemaakt. 
 

4 DE WORKSPACE (“WERKBLAD”) 

In het meetgegevensportaal zijn twee werkomgevingen aanwezig: 
- De kaart, waarin u uw selecties van meetpunten kunt maken en grafieken kunt tonen; 
- De workspace (“werkblad”), waarin u uw grafieken kunt ordenen, analyseren en 

combineren. 
De werking van de kaart is in het vorige hoofdstuk uitgelegd. In dit hoofdstuk komt de 
werking van de workspace aan bod. 



 
 

Meetgegevens op Internet  
   

12 

 
 
De workspace heeft in principe een vluchtig karakter. U kunt dit zien als een werkblad 
waarop u tijdelijk grafieken plaatst. U kunt uw grafieken permanent bewaren door ze op een 
dashboard te plaatsen. 
 

 
Bij het verlaten van het meetgegevensportaal, of het schakelen naar een dashboard, 
wordt de workspace leeggemaakt, en alle grafieken worden dan verwijderd. 

4.1 Schakelen tussen kaart en workspace 

Het meetgegevensportaal opent standaard met de kaart.  
 
Boven de navigatiebalk vindt u een tweede knoppenbalk. Deze knoppenbalk bevat functies 
om de opmaak van de applicatie te beïnvloeden. 

 
1. Werkbalk tonen / verbergen: met deze knop verbergt of toont u de werkbalk aan de 

linkerzijde. 
2. Toon kaart: met deze knop schakelt u van workspace naar kaart. 
3. Data/workspace tonen: met deze knop schakelt u van kaart naar workspace. 
4. Nieuwe kaartlaag toevoegen: met deze knop voegt u een nieuwe kaartlaag toe aan 

de kaart. 
Met de knoppen 2 en 3 kan eenvoudig worden geschakeld tussen de kaartweergave en de 
workspaceweergave. 
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4.2 Grafiek op workspace plaatsen 

U maakt de grafieken in de kaartweergave, zoals uitgelegd in het vorige hoofdstuk. Als u een 
grafiek op uw workspace wilt zetten drukt u simpelweg op de daarvoor bestemde knop. 

 Klik op ‘Toevoegen aan werkblad’. De grafiek wordt op uw workspace geplaatst. 
 
Boven de grafiek vindt u vervolgens een knoppenbalk met 7 knoppen. 

 
1. Verplaatsen: Sleep de grafiek naar een andere plaats op het dashboard. 
2. Samenvoegen (zie paragraaf 4.4). 
3. Data exporteren (zie paragraaf 4.5). 
4. Grafiek maximaliseren (zie paragraaf 4.3). 
5. Op dashboard plaatsen (zie paragraaf 4.7). 
6. Weergave aanpassen: verander de grafiek in een tabel en vice versa. 
7. Verwijderen: gooi de grafiek van de workspace. 

 

 
U kunt in een grafiek inzoomen op een deel van de grafiek door een rechthoek te 
slepen. Wanneer u bent ingezoomd verschijnt er rechtsboven een knop ‘Reset zoom’, 
waarmee u terugspringt naar het oorspronkelijke grafiekbereik. 

4.3 Grafieken maximaliseren 

 Klik op ‘Grafiek maximaliseren’. De grafiek wordt nu vergroot. 

4.4 Grafieken combineren 

Het meetgegevensportaal biedt de mogelijkheid om grafieken te combineren met elkaar. U 
heeft hierbij de mogelijkheid om verschillende soorten meetwaarden met elkaar te 
combineren, of om vergelijkbare meetwaarden uit verschillende meetpunten samen te 
voegen in één grafiek. 

 Klik in een grafiek op ‘Samenvoegen’ en houd de muisknop ingedrukt. 

 Sleep nu de muiscursor naar een andere grafiek waarmee u deze grafiek wilt 
samenvoegen. 

 Laat de muisknop los. De grafieken worden nu samengevoegd. 

 Herhaal deze stappen zo vaak als u wilt. 
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Als er twee meetreeksen met verschillende eenheden worden samengevoegd worden 
in de grafiek twee Y-assen getoond. Een combinatiegrafiek kan maximaal twee 
verschillende meeteenheden bevatten.  

4.5 Meetgegevens exporteren 

In de grafiek vindt u de mogelijkheid om de getoonde meetgegevens te downloaden. Het 
bestand dat u krijgt bevat alle meetgegevens in het standaard UM-Aquo formaat. Aan dit 
formaat is een kwaliteitsoordeel toegevoegd, die bestaat uit een code en omschrijving. Dit 
kwaliteitsoordeel geeft een indicatie van de kwaliteit van de informatie. De Brabantse 
waterschappen hanteren hierbij de richtlijnen uit het Validatieplan Waterkwantiteitsmetingen 
van STOWA (bron). 
 

 Klik op ‘Data exporteren’. 

 Sla het aangeboden bestand op uw computer op. U kunt het bestand nu verder 
verwerken in Excel of vergelijkbare software. 

 

http://www.stowa.nl/Upload/publicaties/STOWA%202009%2020%20LR.pdf
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Alle meetreeksen in de grafiek worden in één bestand samengevoegd. 

4.6 Grafiek opslaan 

Het meetgegevensportaal biedt naast het exporteren van de meetgegevens ook de 
mogelijkheid om de grafiek op te slaan als een plaatje. Dit plaatje kunt u vervolgens 
opnemen in een mail, rapport of ander soort document. 

 
 Druk op de Download-knop. 

 Kies het gewenste downloadformaat. U kunt afbeeldingen opslaan als png, jpg en 
pdf. 

 

 
Deze knop biedt tevens de mogelijkheid om de data op te slaan als csv-formaat. U 
krijgt dan een eenvoudig tekstbestand met de meetresultaten. In dit bestand staat het 
kwaliteitsoordeel niet vermeld, dus wij raden aan om de exportfunctie (zie 4.5) te 
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gebruiken. 

4.7 Grafieken op dashboard plaatsen 

Als u de gemaakte grafiek wilt bewaren om deze later nog eens te gebruiken, dan kunt u de 
grafiek op uw dashboard plaatsen.  

 Klik op ‘Op dashboard plaatsen’. 

 
 Geef de nieuwe grafiek een logische, unieke naam. 

 Kies de gewenste instelling voor de tijdas. 
o Kiest u voor de huidige periode, dan zal de grafiek niet meer veranderen. 
o Kiest u voor meest recente, dan zal de gekozen periode in de tijd met u 

meelopen (bijvoorbeeld altijd de laatste 10 dagen laten zien). 

 Klik op ‘Opslaan’. 
 
U vindt de grafiek nu terug bij de instelmogelijkheden van uw dashboards. De inrichting van 
dashboards wordt in het volgende hoofdstuk beschreven. 

5 HET DASHBOARD 

In het meetgegevensportaal kunt u dashboards aanmaken met daarop verschillende 
grafieken, kaarten, radarplots en dergelijke. Op deze manier kunt u veelgebruikte informatie 
bewaren die u regelmatig snel wilt kunnen inzien. Een dashboard bestaat uit één of 
meerdere dashboardpagina’s waar  
 
U vindt de dashboards onder de knop rechtsboven in het meetgegevensportaal. 
 

 
Als u naar het dashboard schakelt wordt de workspace leeggegooid. Schakel dus pas 
over als u alle benodigde grafieken op het dashboard heeft opgeslagen. 

 

 Klik op de knop ‘DASHBOARD’. 
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U bevindt zich nu in de dashboardomgeving. Linksboven in het scherm vindt u twee knoppen 
om dashboards mee te maken en te vullen. 

 
 

1. Voeg een applicatie toe. 
2. Voeg een pagina toe. 

5.1 Nieuwe dashboardpagina maken 

U moet eerst een dashboardpagina maken voordat u applicaties aan het dashboard kunt 
toevoegen. 

 Klik op ‘Voeg een pagina toe’. 
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 Geef de nieuwe pagina een unieke naam. 

 Kies de gewenste indeling voor de nieuwe pagina. 

 Klik op ‘Opslaan’ om de nieuwe pagina te bewaren. U vindt de pagina nu links in het 
dashboard. 

5.2 Applicaties toevoegen aan dashboard 

U kunt vervolgens applicaties toevoegen aan de nieuwe dashboardpagina. U heeft hier de 
keuze uit een keur aan applicaties. 

 Klik op ‘Voeg een applicatie toe’. 

 
De grafieken die u maakt in de workspace zijn toegevoegd aan de applicatie ‘HydroView 
Dashboard’. 

 Klik op ‘HydroView Dashboard’ en houd de muisknop ingedrukt. 

 Sleep de applicatie naar een lege plek op de dashboardpagina. De paginakleur 
verandert naar donkergrijs als u de applicatie daar kunt plaatsen. 

 Laat de muisknop los. De applicatie wordt nu op de pagina gezet. 

 Kies de juiste grafiek uit de lijst met grafieken bij ‘Opgeslagen data’. 



 
 

Meetgegevens op Internet  
   

19 

 
 
De grafiek wordt nu op uw dashboardpagina bewaard.  
 

6 BIJ PROBLEMEN 

6.1 Onvoldoende rechten 

De Brabantse waterschappen hebben hun data geclassificeerd volgens de het Validatieplan 
Waterkwantiteitsmetingen van STOWA (bron). Op basis van de mate van validatie van de 
metingen krijgt iedere meting een kwaliteitslabel volgens onderstaande tabel. 
 
0 De gegevens zijn niet gevalideerd en de kwaliteit van de gegevens is onbekend. 

1 Er zijn eenvoudige controles uitgevoerd op evidente fouten en deze fouten zijn verwijderd en/ 
of becommentarieerd. 

2 Er zijn controles uitgevoerd op evidente en minder zichtbare fouten met eenvoudige en meer 
geavanceerde controles. Ook zijn de fouten verwijderd en/of becommentarieerd. 

3 Vrijwel alle mogelijke controles zijn ingezet, van eenvoudig tot geavanceerd, en fouten zijn 
verwijderd en/of becommentarieerd. 

  
Wordt de meetreeks gecorrigeerd of opgevuld met geschikte waarden? 0,5 punt extra 

 
 In sommige gevallen krijgt u bij het opvragen van gegevens de volgende melding.  
 

 
 
In dat geval beschouwen de waterschappen de beschikbare data nog van onvoldoende 
kwaliteit voor extern gebruik. Het kan in dat geval gaan om ruwe data, of data die slechts in 
beperkte mate automatisch is gevalideerd. De Brabantse waterschappen hanteren voor 
publieke ontsluiting momenteel het minimale kwaliteitsniveau van 2,5, wat betekent dat er 
een handmatige validatie van de informatie heeft plaatsgevonden. 

http://www.stowa.nl/Upload/publicaties/STOWA%202009%2020%20LR.pdf
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Het validatieproces is een continu proces. De gevalideerde meetgegevens voor het meetpunt 
zullen automatisch beschikbaar komen, maar hier kan enige tijd overheen gaan. Als u 
specifiek voor het betreffende meetpunt informatie zoekt dan heeft u de mogelijkheid om een 
ruimere / eerdere periode te selecteren of om een ander, nabijgelegen meetpunt te proberen. 


