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Tweede visiedocument voor het informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring in het Schelde-
estuarium

Inleiding
De Vlaamse en Nederlandse regering hebben zich verbonden tot een gezamenlijk beleid en 
beheer van het Schelde-estuarlum. Het opstarten van een Lange termijn onderzoeks- en 
monltorlnsgprogramma maakt hier deel van uit. Dit beleidsondersteunend programma moet het 
mogelijk maken om vragen vanuit het beleid en het beheer zo goed mogelijk te beantwoorden.

Een van de kernactiviteiten van het project LTV O&M Is het ontwikkelen van een kennis- en 
Informatiesysteem onderzoek en monitoring ten behoeve van het ordelijk registeren, ontsluiten en 
beschikbaar maken van alle relevante Informatie. Het hier bedoelde Informatiesysteem heet 
'ScheldeMonitor', hét centraal Informatieloket naar alle activiteiten die Vlaanderen en Nederland 
ontplooien rondom onderzoek en monitoring op en rond het Schelde-estuarlum.

Sinds 2004 Is gewerkt aan het bouwen van de ScheldeMonitor ais centrale Informatieloket. Een 
eerste visiedocument werd opgesteld In oktober 2004. Hierin werd aangegeven wat de 
ScheldeMonitor was op het einde van 2004 en wat de ScheldeMonitor wou zijn tegen het jaar 
2008. Het huidige visiedocument Is hierop een vervolg en geeft aan wat de ScheldeMonitor Is op 
het eind van het jaar 2007 en wat de ScheldeMonitor wil zijn tegen het jaar 2010.
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Tweede visiedocument voor het informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring in het Schelde-
estuarium

1. ScheldeMonitor 2008: visie en realisatie
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de uitgangspunten en visie die vooropgesteld werden bij het 
realiseren van de vorige fase van de ScheldeMonitor, hoe deze uitgangspunten uitgewerkt werden 
en wat de resultaten hiervan zijn.

1.1. Visie
De gevolgde aanpak bij de visievorming kan opgedeeld worden in vier stappen:
In een eerste stap worden een aantal uitgangspunten naar voor geschoven. Het plan van aanpak 
van LTV wordt hiervoor ais basis gebruikt. In een tweede stap wordt ernaar gestreefd om de 
informatiebehoefte van de toekomstige gebruikers vast te leggen. De vraag wordt gesteld: 'Wat wil 
men eigenlijk in de ScheldeMonitor terug kunnen vinden?'. De derde stap is de overlapbepaling of 
de omgevingsanalyse. Dit komt neer op het beantwoorden van de vraag 'Wat van de gevraagde 
informatie is al beschikbaar in andere informatiesystemen en hoeft dus niet nogmaals in de 
ScheldeMonitor te worden opgeslagen?'. Hiermee wordt dubbel werk en verwarring over de 
betrouwbaarheid van de informatie voorkomen. Deze derde stap is feitelijk een plaatsbepaling. De 
omgevingsanalyse leidt tot een duidelijk beeld van de aan te bieden informatie via ScheldeMonitor. 
Stap vier is de uiteindelijke blauwdruk van het systeem. Wat erin komt is duidelijk vanuit stap 3, 
stap 4 definieert de manier hoe de gewenste informatie wordt opgeslagen en hoe die er weer uit te 
krijgen is.

In samenvatting:
1. vastleggen van uitgangspunten
2. bepaling informatiebehoefte
3. omgevingsanalyse: informatiebehoefte inpassen in bestaande informatieaanbod

systeemontwerp van de ScheldeMonitor

Uitgangspunten

Plan van aanpak 
LTV O&M

Informatiebehoefte
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figuur 1: aan pak bij visievorming © vuz
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Tweede visiedocument voor het informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring in het Schelde-
estuarium

1.1.1. Uitgangspunten
Het belangrijkste document voor de oprichting van de ScheldeMonitor is het "plan van aanpak 
(PVA) LTV O&M" Hierin wordt de aanpak van het gemeenschappelijk onderzoek en monitoring 
Schelde vormgegeven. Een van de doelstellingen van het PVA is de oprichting van een 
informatiesysteem, waarvan in het 1® visiedocument van 2004 het fundament werd gelegd. Over 
de inrichting, doelgroep, Ínhoud en toekomst van het informatiesysteem is het PVA vaag. Toch zijn 
er een aantal bruikbare aanknopingspunten voor het uitwerken van de ScheldeMonitor in terug te 
vinden. Deze worden gezien ais uitgangspunten vanuit het PVA. Hieronder staan deze 
uitgangspunten verwoord:

(1 ) Basis voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen
(2) Richt zich op bestuurlijk-maatschappelijke en technisch-wetenschappelijke groepen.
(3) Richt zich op aandachtsgebieden LTV; Toestandbeschrijving van het Schelde-estuarium 

voor de prioritaire gebieden: veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid, aangevuld met 
visserij, toerisme en recreatie en het sociaal economische systeem

(4) Evolutionair ontwikkelen
(5) Deels databank, deels website, deels portaalfunctie (doorsluizen naar de bron)
(6) Vulling in eerste instantie vanuit de omgeving. Waarbij vooral LTV O&M meer onder de 

aandacht wordt gebracht
(7) Actualiteit is vereist.

Deze 7 uitgangspunten worden in de volgende paragrafen uitgewerkt.

(1) Basis voor de grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking zoveel mogelijk faciliteren impliceert dat:
■ de ScheldeMonitor op veel verschillende plaatsen geraadpleegd moet kunnen worden;
■ dat de Ínhoud snel moet kunnen worden aangepast aan de actualiteit;
■ dat er een samenwerkingsverband Nederland-Vlaanderen ten grondslag ligt aan de 

vorming;

Dit uitgangspunt heeft geresulteerd in een keuze voor het gemeenschappelijk maken van één 
website, nl. "de ScheldeMonitor". Het is een gegeven dat momenteel in beide landen het 
informatieaanbod verschilt. Aangezien ScheldeMonitor een plaats wil krijgen aanvullend en 
overkoepelend op het huidige aanbod moet voor Vlaanderen en Nederland afzonderlijk bepaald 
worden wat dat aanvullende aanbod inhoudt.

(2) Doelgroepen

De ScheldeMonitor zal in eerste instantie worden opgezet ais centraal informatieloket voor de 
Technische Scheldecommissie (TSC) en de hierin participerende instellingen:
Voor Vlaanderen:

■ Departement Leefmilieu en Infrastructuur (LIN)
■ Agentschap NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z)
■ Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
■ Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM)
■ Afdeling Buitenlandse Aangelegenheden (ABA)

Voor Nederland:
■ Directoraat Generaal Water (DGW)
■ Rijkswaterstaat Zeeland (RWS)
■ Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
■ Directoraat Generaal Transport en Luchtvaart (DGTL)
■ Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Naast bovenstaande instellingen wordt de ScheldeMonitor ook uitgebouwd ten dienste van de 
opdrachtgever (Departement Mobiliteit en Openbare werken -  Afdeling Maritieme toegang) en de 
leden van de verschillende organen binnen de LTV O&M werkingsstructuur (Werkgroepen 
Natuurlijkheid, Veiligheid en Toegankelijkheid, Operationele eenheid en het Onderzoeksplatform).. 
Ook de Internationale Schelde Commissie (ISO) behoort tot de doelgroepen van de

- 3 -
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ScheldeMonitor.
Omdat de invloeden op het Schelde-estuarium verder strekken dan de bovenstaande doelgroepen, 
zal de ScheldeMonitor ook andere belanghebbenden bedienen. In de eerste plaats private en 
wetenschappelijke onderzoeksinstellingen maar ook andere overheden (gemeenten, provincies, 
water- en hoogheemraadschappen, havenschappen) en tenslotte de maatschappij In het 
algemeen.

Grote publiek, 
maatschappij

•Overheden
•Gemeenten
•Provincies
•Waterschap
•Havenschap
•Onderzoeks

instellingen

(SIC)

D GW
BZ M O W

\  t

ScheldeM onitor

VMM

RWS

#  A B A

•Technische Scheldecommissie 
•Permanente Commissie 
• On derzoeks platform LTV OS M

*  i  4 \
D G TL

L H VW ETÍZ A N B

Schelde Informatiecentrum
figuur 2: doelgroepen ScheldeMonitor © vuz

(3) Aandachtsgebieden en thema's LTV

De drie prioritaire aandachtsgebieden van de LTV zijn veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid. 
Deze drie aandachtsgebieden vormen dan ook de kern voor de Inhoudelijke Invulling van de 
ScheldeMonitor. In het PVA worden daarnaast enkele andere aandachtsgebieden genoemd. Deze 
worden natuurlijk overgenomen In de ScheldeMonitor. Dit resulteert In de volgende thema-lndellng 
van de ScheldeMonitor:

a) Systeemkenmerken
b) Veiligheid
e) Scheepvaart (Zeescheepvaart, binnenvaart en havenontwikkeling)
d) Vaarweg
e) Natuur (Natuurlijkheid)
e) Mllleu-kwalltelt (Mllleu-kwalltelt, Mllleu-effecten en Milieubelasting)
f) Vis en visserij
k) Bestuurskunde en recht
I) Soclaal-economlsch systeem
m) Methodes en technieken

Vraag Is wat voor Informatiebehoefte er bestaat bij de doelgroep voor de thema's van LTV. Wat wil 
de doelgroep weten? Het PVA geeft daar een aanzet voor en dit zowel In de diepte ais In de 
breedte. In de diepte weet men van een aantal specifieke thema's al precies welke Informatie 
gewenst Is. In de breedte Is duidelijk dat op een of andere wijze de domeinen beleidsinformatie en 
onderzoeks- en monltorlngslnformatle aan bod moeten komen. Om te komen van deze globale 
omschrijving tot een meer praktisch hanteerbare Inhoudelijke afbakening dienen de vooropgestelde 
thema's binnen het kader van dit gegeven verder te worden uitgewerkt. Het resultaat van deze 
uitwerking van de thema’s en de voorstelling van de onderwerpen die binnen elk van deze thema’s 
vallen, Is weergegeven In bijlage 1.

- 4 -
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(4) Evolutionair ontwikkelen

Het is niet mogelijk een informatiesysteem af te leveren in kant en klare toestand. Een 
Informatiesysteem moet zich evolutionair ontwikkelen. Men kan een Informatiesysteem uitbouwen 
volgens een bepaald systeemontwerp, maar dit systeemontwerp laat zich bepalen door de visie op 
de ínhoud van het systeem. Indien de visie verschuift, moet ook het systeemontwerp aangepast 
worden. Veel Is dus afhankelijk van de inhoudelijke afbakening en de bijsturing die daarin te 
verwachten Is. Verder pleiten ook de snelle technische ICT ontwikkelingen tot een keuze voor het 
evolutionair ontwikkelen van de ScheldeMonitor.

Het is dus belangrijk dat er in verschillende fasen gewerkt wordt en dat er ruimte gelaten wordt om 
het systeem te evalueren, zowel met betrekking tot het gebruik van het systeem, de wensen van 
de opdrachtgever en de doelgroepen, ais de ICT ontwikkelingen. Daarom wordt de oefening van 
visievorming (van Informatiebehoefte naar systeemontwerp) die gedaan werd voor 2004, nu 
hernomen voor 2008.

(5) Deels database, deels website, deels portaalfunctie (doorsluizen naarde bron)

Het Is het doei van de ScheldeMonitor om een Informatieloket te zijn voor alle informatie 
aangaande onderzoek en monitoring op het Schelde-estuarlum. Dit betekent niet dat al deze 
informatie daadwerkelijk in de databank van de ScheldeMonitor moet aanwezig zijn. Ais 
uitgangspunt mag dus gesteld worden dat waar bestaande initiatieven, In vorm van 
Informatiesystemen of Informatiepagina's, Inhoudelijk en kwalitatief toereikend zijn, het volstaat de 
gebruiker naar deze Informatiesystemen door te verwijzen. In dergelijk geval heeft de 
ScheldeMonitor In de eerste plaats een portaalfunctie. Daar waar een goede informatievoorziening 
ontbreekt, dient de ScheldeMonitor te voorzien In een overzicht van de aanwezige kennis en 
gegevens.
De plaats van de ScheldeMonitor binnen het bestaande aanbod wordt verder uitgewerkt onder stap 
drie 'de omgevingsanalyse'.

(6) Vulling in eerste instantie vanuit de omgeving. Waarbij vooral LTV O&M meer onder de 
aandacht wordt gebracht

In de tweede fase kwam de invulling van het systeem voornamelijk neer op het verzamelen en 
bundelen van bestaande kennis rond het voorbije en lopende onderzoek en monitoring. Er werd in 
eerste instantie Informatie gecapteerd voor de periode gaande vanaf 1 januari 2000 tot heden. Nu 
het onderzoeksprogramma van LTV O&M meer op gang komt, zal het aandeel Informatie 
afkomstig van het onderzoeksprogramma LTV O&M zelf meer onder de aandacht gebracht 
worden.

(7) Actualiteit

Beheer en onderhoud van het informatiesysteem op continue basis Is vereist.

Gebruikers krijgen een overzicht van de wijzigingen en ontwikkelingen van de ScheldeMonitor via 
de nleuws-paglna.

Het Informeren over allerlei activiteiten rond de Schelde voor het grote publiek wordt verzorgd door 
het Schelde Informatiecentrum, onder meer door het maandelijks versturen van een 
activiteitenkalender. Waar mogelijk verwijst de ScheldeMonitor hiervoor door naar de website van 
het Schelde Informatiecentrum.

1.1.2. Informatiebehoefte
Ais uitgangspunt werd besloten dat er in de stuurgroep (AMT, RIKZ en VLIZ) van de 
ScheldeMonitor voldoende ervaring aanwezig was om een startsysteem te maken. De bestaande 
informatiebehoefte werd dus zo goed mogelijk ingeschat op basis van de vertrekpunten die In het

- 5 -
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PVA van LTV zijn terug te vinden. Ais resultaat hiervan werd een lijst opgesteld van onderwerpen 
die onder elk van de inhoudelijke thema’s in de ScheldeMonitor aan bod kunnen komen, (zie 
bijlage 1)

Verder werd het concept ‘correspondenten’ geïntroduceerd. Hierbij willen we een aantal 
gebruikers van het Informatiesysteem aansporen om een bijdrage te leveren voor het verbeteren 
en up-to-date houden van het systeem. Door ais VLIZ zelf deze mensen (zogenoemde 
‘correspondenten’) éénmaal per jaar (of meermaals Indien noodzakelijk of gewenst door één van 
de partijen) op te zoeken, willen we ze actief en persoonlijk betrekken bij de ScheldeMonitor. Deze 
correspondenten worden tevens vermeld op de website van de ScheldeMonitor. Er wordt 
gestreefd naar een optimaal aantal personen voor Vlaanderen en voor Nederland.
Na een proefperiode van deze methode kan een evaluatie gemaakt worden Aanpassingen aan het 
opzet of wijziging In samenstelling van de groep van correspondenten kunnen na deze 
proefperiode doorgevoerd worden.

1.1.3. Omgevingsanalyse
In de omgevingsanalyse wordt nagegaan in hoeverre de informatiebehoefte al wordt voorzien 
vanuit andere Informatiesystemen (mits die voldoen aan de uitgangspunten). Voor die bronnen zal 
het volstaan om In de ScheldeMonitor een logische verwijzing op te nemen In plaats van de 
gewenste Informatie nogmaals te serveren. Hiermee wordt voorkomen dat Informatie dubbel wordt 
beheerd, met alle Inspanning van dien, en dat er onderlinge concurrentie tussen de systemen 
ontstaat. De ScheldeMonitor fungeert hier dus ais een soort overkoepelende site voor deze 
Informatie. Bovendien zorgt de omgevingsanalyse voor een solide positionering van de 
ScheldeMonitor.

De ScheldeMonitor positioneert zich ten opzichte van bestaande Informatleverstrekkende diensten 
In Vlaanderen en Nederland op basis van de beoogde doelgroep en op basis van zijn eigen 
specifieke Inhoudelijke en geografische scope.

Een aantal websites waar de ScheldeMonitor enkel een doorverwijsfunctie heeft omdat ofwel de 
doelgroep ofwel de geografische scope verschillend Is van die van de ScheldeMonitor zijn 
bijvoorbeeld : Schelde Informatiecentrum (SIC) (grote publiek), Scheldeland (toeristische sector), 
Deltawateren (meer dan enkel het Schelde-estuarlum), Ontwlkkellngsschets 2010 Schelde- 
estuarlum (project website), Schelde-Landschapspark (gemeenten en steden), ...

Ten opzichte van andere watergebonden Informatiesystemen en online databanken (bijvoorbeeld 
Hydra, DONAR, databank van VMM, ...) In de wetenschappelijke sfeer In Vlaanderen en Nederland 
onderscheidt de ScheldeMonitor zich op gebied van geografische afbakening (Vlaanderen én 
Nederland) en daarmee ook in de scope van onderwerpen en hun diepgang die In de 
ScheldeMonitor aan de orde komen en hun onderlinge verwevenheid. Concreet betekent dit 
bijvoorbeeld dat relevante “grijze” literatuur In de ScheldeMonitor te vinden zal zijn en vaak niet In 
meer nationaal gerichte databanken.

De huidige organisatiestructuur van LTV ondergaat een vergaande wijziging. Een doorgedreven 
eenmaking van onderzoek en monitoring zal resulteren In een nieuwe werkingsstructuur die 
gestuurd wordt door de Vlaams-Nederlandse ‘stuurgroep’.

Naar de toekomst toe zal de huidige monitoring van het Schelde-estuarlum omgebouwd worden tot 
een geïntegreerde monitoring van het estuarium en dit onder de koepel van MONEOS. Dit zal een 
ultgebrelde dataset opleveren. De Scheldemonitor wordt hierbij naar voor geschoven ais kandidaat 
om de dataset te verzamelen, te bundelen en toegankelijk te maken. In eerste Instantie werd een 
nota opgesteld die duidelijk maakt wat de Scheldemonitor In dit kader kan betekenen.

Vanuit de vroegere klankbordgroep werd de vraag gesteld of er rekening werd gehouden met het 
bestaan van ‘Het Kennisplein’ -systeem. Het kennisplein Is een Intranet ‘harvesting’ -systeem voor 
Rijkswaterstaat dat op een google-achtlge manier andere websites en databanken doorzoekt naar 
Informatie over documenten en publicaties.
Na afweging werd duidelijk dat het huidige kennisplein systeem of zelfs een ‘harvesting’ -systeem

- 6 -
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in het algemeen niet bruikbaar is om ais ScheldeMonitor te kunnen functioneren. (Zie bijlage 4) 
Wel werden ondertussen 1777 publicaties van het kennisplein systeem overgenomen in de 
ScheldeMonitor. In 2008 wordt er nog verder gewerkt aan het toevoegen van de abstracts van 
deze publicaties.

1.1.4. Systeemontwerp
Het door het VLIZ ontwikkelde en beheerde Integrated Marine Information System (IM IS: zie 
http://www.vliz.be/imis ) werd ais basis gekozen voor het te ontwikkelen systeem. Voor het 
algemene systeemontwerp kunnen we verwijzen naar bijlage 2.
Belangrijkste punt hierbij is dat het IM IS systeem modulair is opgevat met afzonderlijk uitgewerkte 
maar onderling gekoppelde modules. In de ScheldeMonitor wordt het gevoerde onderzoek en 
monitoring op het Schelde-estuarium voorgesteld op basis van de modules voor personen, 
instituten, literatuur, projecten, evenementen, datasets, kaarten en URL’s. Op elk van deze 
databankmodules kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd van op specifiek daarvoor voorziene 
webpagina's. Ten opzichte van het oorspronkelijke systeemontwerp van het Engelstalige IM IS 
systeem waren een aantal aanpassingen noodzakelijk om een Nederlands informatiesysteem te 
kunnen realiseren.

- 7 -
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1.2. Realisatie

1.2.1. Aanpak
Voor het realiseren van de vorige fase werden volgende instellingen Ingezet voor het uitvoeren van 
de werken:

■ AMT: Afdeling Maritieme toegang, van Departement Mobiliteit en Openbare Werken (VI)
■ RIKZ: RijksInstituut voor Kust en Zee, van Rijkswaterstaat (NI)
■ VLIZ: Vlaams Instituut voor de Zee (VI)

Om een gezamenlijk projectmanagement mogelijk te maken voor het project ScheldeMonitor, werd 
een stuurgroep In het leven geroepen. In deze stuurgroep zijn de verschillende uitvoerders en 
opdrachtgevers vertegenwoordigd. De stuurgroep komt minstens 4 maal per jaar samen en 
daarnaast wordt er gestreefd naar een regelmatig contact via email.

De vorige fase van het project werd aangepakt In verschillende deelfases:
■ Ontwikkeling en bouw
■ Invulling
■ Presentatie van de Informatie
■ Niveau van dienstverlening
■ Niveau van onderhoud en beheer

1.2.2. Ontwikkeling en bouw
Om een basis voor een functioneel Informatiesysteem op poten te kunnen zetten, werd uitgegaan 
van het bij het Vlaams Instituut voor de Zee bestaande IM IS (Integrated Marine Information 
System). Het IM IS systeem werd gemodlfleerd specifiek voor het afzonderlijk opslaan, beheren en 
ontsluiten van Informatie over de Schelde. Bestaande modules binnen het IM IS systeem werden 
met het oog op het functioneren ais Informatiesysteem voor de Schelde verder uitgewerkt.

Er werd een website opgezet ais platform voor het Informatiesysteem. Deze website kreeg een 
afzonderlijke domeinnaam en een eigen lay-out en huisstijl. Om het bevragen van de 
onderliggende database mogelijk te maken werden de nodige Nederlandstalige zoekformulieren 
aangemaakt.

1.2.3. Invulling
Het Invullen van het Informatiesysteem met relevante Informatie uit Vlaanderen en Nederland Is 
een gezamenlijke taak die In principe zowel door de Vlaamse ais door de Nederlandse 
projectpartners wordt uitgevoerd.

Voor de Invulling van het Vlaamse gedeelte van de huidige ínhoud werd In eerste Instantie 
uitgegaan van de relevante Informatie die reeds In het IM IS systeem aanwezig was. Daarbovenop 
werd voor de verschillende modules een maximale hoeveelheid Schelde gerelateerde onderzoeks- 
en monltorlngslnformatle verzameld.
Bij het verzamelen van de Vlaamse Informatie werd thematisch te werk gegaan. Om voor een 
bepaald thema de nodige Informatie terug te vinden werden baslspubllcatles en literatuurlijsten 
voor dat thema geconsulteerd en werden de meest relevante overheidsinstanties en 
onderzoeksinstellingen voor dat thema gecontacteerd.
Verder werden ook een aantal online databanken doorzocht op relevante Informatie (o.a. 
SCOPUS, Plcarta, ...). Deze Informatie werd vervolgens door middel van een handige tooi, vlot In 
van de online databank In de ScheldeMonitor gepompt.

Bij de Invulling van het Nederlandse gedeelte van de huidige ínhoud werd voor monitoring In eerste 
Instantie uitgegaan van de Informatie aanwezig In “Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
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Rijkswaterstaat, Productcatalogus Basisinformatie Nat”. Voor onderzoek werd uitgegaan van 
VenW LIS, het literatuurinformatiesysteem van Verkeer en Waterstaat en werd verder beroep 
gedaan op persoonlijke contacten van de stuurgroep medewerkers.

1.2.4. Presentatie van de informatie

1.2.4.1. Meertaligheid

Tweetaligheid van de website is in 2007 gerealiseerd. De ScheldeMonitor is bevraagbaar in het 
Engels (gangbare taal in de wetenschappelijke sfeer) en in het Nederlands (officiële voertaal in 
Vlaanderen en Nederland). Het ontwikkelen van een drietalig systeem, met het oog op het 
betrekken van het gehele Scheldestroomgebied, is geen prioriteit.

1.2.4.2. Aanbod literatuur

De ScheldeMonitor biedt voor de meeste geïnventariseerde ‘grijze’ literatuur en rapporten niet 
alleen de referenties aan, maar ook de publicatie zelf in digitaal formaat, voor zover hier geen 
copyrights aan gebonden zijn. Voor de publicaties die in tijdschriften zijn gepubliceerd worden de 
abstracts beschikbaar gemaakt.

1.2.4.3. Uitbouw van geografische zoekinterface

Zoekopdrachten op de ScheldeMonitor kunnen worden uitgevoerd via een geografische 
webinterface. De toegang via het web naar het informatiesysteem zal op die manier verder worden 
uitgebouwd. Zo is het reeds mogelijk wordt om binnen een geografisch domein een overzicht te 
krijgen van de relevante datasets, publicaties, kaarten, evenementen en projecten. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van MAPSERVER (http://mapserver.ais.umn.edu/). Dit is open-source software 
die interactieve toepassingen op GIS-data ondersteunt.

1.2.5. Niveau van dienstverlening
De ScheldeMonitor is zo georganiseerd dat vragen via een feedback formulier of via e-mail kunnen 
gesteld worden aan info@scheldemonitor.ora. De mensen die binnen het VLIZ deel uitmaken van 
het ScheldeMonitor-team zorgen er dan voor dat de vragen behandeld worden. Hierbij wordt 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het informatiesysteem. Voor vragen die niet direct in zijn 
geheel met het systeem te beantwoorden zijn is het team intermediair voor de gebruiker. Voor 
inhoudelijke vragen heeft het team dus een doorverwijsfunctie naar de meest geschikte 
contactpersonen. Hiermee worden ook de contacten tussen instellingen en personen bevorderd.

1.2.6. Niveau van onderhoud en beheer

1.2.6.1. Efficiënt onderhoud en beheer

Dit omvat het verzekeren van functionaliteit, kwaliteit en actualiteit van de ScheldeMonitor. Er werd 
aandacht besteed aan het uitwerken van een gebruiksvriendelijke invoerinterface, die een vlotte 
invoer, kwaliteitscontrole en update van de gegevens in de databank mogelijk maakt. Het beheren 
en onderhouden van het informatiesysteem is een taak die groeit naarmate er meer gegevens in 
het systeem aanwezig zijn.

De Ínhoud van de ScheldeMonitor kan van op afstand worden aangevuld en verbeterd. Hiertoe
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zijn formulieren ontwikkeld die het mogelijk maken aanvullingen en verbeteringen op de ínhoud van 
de databank door te voeren via het internet.

Experts voor bepaalde kennisdomeinen kunnen rechten krijgen om via internet of via Virtual 
Private Networks (VPN) de inhoudelijke aanvullingen en verbeteringen op de databank uit te 
voeren. Hierbij moeten de nodige voorzorgen genomen worden voor het vrijwaren van de ínhoud 
van de databank.

1.2.6.2. Actualisatie

Om een actueel overzicht van het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarlum te kunnen 
aanbieden, wordt het informatiesysteem up-to-date gehouden. Actuele informatie vindt via 
verschillende kanalen zijn weg naar de ScheldeMonitor.

Om dit mogelijk te maken werden een aantal afspraken gemaakt met de instanties die zich bezig 
houden met onderzoek en monitoring op het Schelde-estuarlum. Met een aantal instanties die 
relevante informatie produceren werden afspraken gemaakt om periodisch updates te doen van de 
op de ScheldeMonitor beschikbare informatie.

Ook wordt er in onderzoeks- of monitormgsopdrachten (bijvoorbeeld in het kader van een 
samenwerkingsovereenkomst) opgenomen dat resultaten ervan dienen te worden doorgespeeld 
aan de ScheldeMonitor. Het opnemen van deze vereiste in opdrachten is echter niet juridisch 
afdwingbaar bij overheden. Dit gebeurt op basis van afspraken waarbij minimaal een eindrapport 
van een opdracht wordt aangeleverd.

1.2.7. Communicatie
De communicatie rond de ScheldeMonitor heeft reeds een aantal fasen gekend. Vooreerst is er 
een bladwijzer van de ScheldeMonitor gemaakt om uit te delen op congressen, workshops, 
symposia, .... Tevens kreeg elk abonnee van de Scheldekrant (SIC) en de Grote Rede(VLIZ) een 
exemplaar toegestuurd. Deze beide publicaties zijn bestemd voor een zeer ruim publiek, van 
wetenschappers tot gewone geïnteresseerde mensen. Zo werden intussen reeds 8000 
exemplaren van de ScheldeMonitor bladwijzer verdeeld.

Verder werd in 2007 een grote inspanning gedaan om de ScheldeMonitor bij een groter publiek 
bekend te maken door o.a. publicaties - in relevantie tijdschriften en nieuwsbrieven. Ten slotte is 
er sinds het begin van 2006 eveneens een attenderingsservice opgestart. Hierbij wordt 
tweemaandelijks een mail verstuurd met een overzicht van nieuwe publicaties, projecten en 
datasets in het systeem. Momenteel zijn er reeds 150 geabonneerden.

1.2.8. Stand van zaken
Sinds januari 2005 is de ScheldeMonitor een operationeel informatiesysteem vergelijkbaar met het 
IM IS systeem, dat doorzoekbaar is via de ScheldeMonitor website. Deze website is terug te vinden 
op een van de volgende 3 domeinnamen: http://www.ScheldeMonitor.be/.
http://www.ScheldeMonitor.nl/, http://www.ScheldeMonitor.org/. De thematische indeling die 
gebruikt wordt om records in een bepaalde categorie onder te brengen is terug te vinden op de 
website. De thema's waarvoor geacht wordt dat er in de databank voldoende informatie aanwezig 
is om zichtbaar te maken via de ScheldeMonitor zijn op dit moment: Systeemkenmerken; 
Scheepvaart; Vaarweg; Veiligheid; Natuur; Milieu-kwaliteit; Vis- en visserij; Bestuurskunde en recht 
en Methodes en technieken. Voor al deze thema’s is ook een oplijsting mogelijk van alle records 
die binnen de verschillende modules van het systeem in de databank aanwezig zijn.
Momenteel (op 12/02/2008) zitten er 575 personen, 278 instituten, 4742 publicaties, 565 
projecten, 311 datasets, 56 evenementen en 71 kaarten in de databank. Een overzicht in de loop 
van de tijd staat weergegeven op figuur 3.
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Evolutie ScheldeMonitor databank □  kaarten

□  evenementen 

■  datasets

□  projecten

□  publicaties

□  instituten 

O personen

Start(+/-) aug/04 25/10/2004 1/12/2005 17/03/2006 30/08/2006 20/11/2006 11/05/2007 1/06/2007 6/09/2007 31/12/2007
maart 2004

Figuur 3 : Evolutie aantal records in de ScheldeMonitor databank © vuz

Sinds december 2005 is het downloaden van publicaties in digitaal formaat (pdf-formaat) 
gerealiseerd. Tot nu toe zijn reeds 1515 publicaties In digitaal formaat beschikbaar.
Een ander cijfer van de ScheldeMonitor die gemeten kan worden Is het aantal bezoekers per 
maand op de website. Een grafiek met het aantal bezoekers per maand sinds het jaar 2006, staat 
hieronder afgebeeld. Voor het jaar 2006 kwamen gemiddeld 638 bezoekers op de website. In 
2007 was dit gemiddelde reeds 747 bezoekers per maand.

Bezoekers ScheldeMonitor sinds 2006
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Figuur 4 : Aantal bezoekers ScheldeMonitor sinds 2006 © vuz
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2. ScheldeMonitor 2010: een toekomstvisie

2.1. Visie
De ScheldeMonitor in zijn huidige vorm dient zowel technisch ais inhoudelijk verder te worden 
uitgewerkt. De richting die daarbij kan worden uitgegaan, wordt in dit onderdeel beschreven. Op 
basis van gesprekken met de opdrachtgever, de leden van de stuurgroepvergadering en overleg 
met verschillende partijen die rond de Schelde actief zijn, werden de uitgangspunten geformuleerd 
die bij de verdere ontwikkeling en inhoudelijke invulling voorop moeten staan.

Zoals eerder vermeld is het ontwikkelen van een informatiesysteem een evolutionair proces. Het is 
dan ook nuttig om de 4-staps-oefening 'uitgangspunten; vastleggen van de informatiebehoefte; 
omgevingsanalyse; systeemontwerp' nogmaals te hernemen met oog op de ontwikkeling van de 
ScheldeMonitor 2010.
Een aantal van de besluiten zullen in de toekomst verder afhangen van het gebruik van het 
systeem en van de wensen van de gebruikers. Contact met en feedback van de gebruikers blijven 
daarom belangrijke elementen voorde komende jaren.

2.1.1. Uitgangspunten
Bij het uitwerken van de ScheldeMonitor 2008 werden reeds een aantal uitgangspunten 
vooropgesteld. Deze uitgangspunten (zie punt 1.1.1), die gebaseerd waren op het Plan van 
Aanpak LTV O&M, worden verder meegenomen richting 2010.

Centraal in de verdere uitbouw van de ScheldeMonitor is de doelstelling om van de 
ScheldeMonitor een overkoepelende Vlaams - Nederlandse portaalsite te maken.

Er is immers nood aan een centraal portaal waar de gebruiker terechtkan wanneer hij/zij op zoek is 
naar de data en informatie die voortkomt uit het onderzoek en de monitoring van het Schelde- 
estuarium. De huidige situatie is dusdanig dat informatie en data verspreid is over tai van 
verschillende databanken en websites, wat de toegankelijkheid en duidelijkheid niet ten goede 
komt.

Voorlopig kan de gebruiker op de ScheldeMonitor terecht voor informatie over personen, literatuur, 
projecten, .... maar zijn in de ScheldeMonitor geen echte meetgegevens terug te vinden. De vraag 
naar onmiddellijk via internet beschikbare meetgegevens is echter groot. Heel wat gegevens zijn 
voorlopig niet of (te) moeilijk te verkrijgen via diverse instanties. Een uitbreiding van het type data 
dat men kan traceren via de ScheldeMonitor is dan ook aangewezen. Er is nood aan een 
portaalsite die Schelde data en informatie op een gestructureerde en overzichtelijke wijze aan de 
gebruiker presenteert en deze, waar mogelijk, op gepaste wijze doorverwijst naar de meest 
relevante site, databank of instantie.

De ScheldeMonitor is nu reeds de grootste digitale bibliotheek voor Schelde gerelateerde 
publicaties. Een groot deel van de publicaties aanwezig in het informatiesysteem zijn echter nog 
niet digitaal beschikbaar. Tegen 2010 moet voor het grootste deel van de geïnventariseerde ‘grijze’ 
literatuur en rapporten een digitaal formaat voor handen zijn. In 2008 wordt een extra inspanning 
gedaan om het digitale formaat van de geïnventariseerde publicaties zelf te verwerven door ze in 
te scannen.

2.1.1.1. Scope

De scope van de ScheldeMonitor in 2010 omvat onderzoek en monitoring in het Schelde- 
estuarium. Thematisch gezien blijft de scope van de ScheldeMonitor vrijwel ongewijzigd. De 
thema's die daarbij aan bod kunnen komen werden reeds voorgesteld in het eerste deel van dit 
document en lijken in de huidige context nog steeds actueel. Zij staan uitgewerkt in bijlage 1.
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Daar waar dit gedurende de verdere uitbouw van de ScheldeMonitor zou nodig blijken zullen de 
aangeboden thema’s richting 2010 op ad-hoc bais worden aangepast.

Het geografische werkgebied van de ScheldeMonitor 2010 omvat alles wat in de Kaderrichtlijn 
Water ais overgangswateren staat gedefinieerd. Het getijgebonden deel van de zijrivieren behoort 
dus ook tot het werkgebied van de ScheldeMonitor.

Wat het informatieaanbod betreft, zal de ScheldeMonitor volledigheid nastreven inzake het 
inventariseren van het onderzoek en monitoring op het Schelde-estuarium vanaf 1 januari 2000 tot 
op heden. Dit betekent bijvoorbeeld dat niet alleen monitoring van overheidsinstanties maar ook 
adequate monitoring van een vogelwerkgroep te vinden zal zijn op de ScheldeMonitor. Verder 
kan/zal ook informatie van vóór 1 januari 2000 in de ScheldeMonitor worden opgenomen, maar dat 
gedeelte van de Ínhoud zal eerder fragmentarisch/thematisch dan compleet zijn.

Wat het aanbod van meetgegevens betreft zal in een eerste fase een demosite worden opgezet. 
Deze demosite heeft een online dataportaal waarlangs een initiële gegevensverzameling met data 
afkomstig van verschillende bronnen op een attractieve manier zal worden toegankelijk gemaakt. 
De scope en het aanbod aan datasets dat langs deze weg zal worden beschikbaar gemaakt, zal 
gaandeweg verder worden uitgebreid. De demosite heeft vooral ais doei om de verschillende 
partijen die betrokken zijn bij het verzamelen van data te overtuigen om hun data te delen. Het zal 
tevens een echt werkinstrument zijn die zal bijdragen tot de verdere uitbouw van de 
ScheldeMonitor.

In overleg met de opdrachtgever en omwille van bestaande samenwerkingsovereenkomsten 
tussen VLIZ en enkele Vlaamse onderzoeksinstellingen, werd afgesproken een aantal datatsets 
die voorlopig makkelijker toegankelijk zijn, te gebruiken bij de uitbouw van de demosite (zie bijlage 
3). Nadien wordt deze dataset uitgebreid zowel in Vlaanderen ais in Nederland. Welke datasets 
prioritair worden opgenomen wordt bepaald door de opdrachtgever, de leden van de stuurgroep en 
de gebruikers in volgorde van afnemend belang.

De huidige werkingsstructuur van de ScheldeMonitor wordt dus gewijzigd van enkel informatie 
aanbieden naar informatie en data aanbieden. Beide diensten zullen door de ScheldeMonitor 
worden aangeboden. Dit brengt met zich mee dat o.a. de gegevens die worden verzameld in het 
kader van de MONEOS monitoring zouden kunnen worden opgenomen. Hiervoor werd een nota 
opgesteld na gesprekken tussen de mensen van MONEOS en VLIZ begin 2008.

2.1.1.2. Database, website en portaal

De ScheldeMonitor heeft deels een websitefunctie en deels een portaalfunctie. Daar waar 
bestaande initiatieven, in de vorm van databanken of informatiepagina's, publiek raadpleegbaar, 
voldoende toegankelijk en actueel zijn, volstaat het in de ScheldeMonitor de gebruiker naar deze 
informatiesystemen door te verwijzen. Deze doorverwijzing zal compleet zijn per thema. De 
gebruiker wordt via ‘deep linking’ zo dicht mogelijk bij de gezochte informatie gebracht.

De laatste jaren groeide de nood om de verschillende data van onderzoek en monitoring op en 
rond het Schelde-estuarium te centraliseren vanuit verschillende instanties. De ScheldeMonitor zal 
hierbij fungeren ais portaalsite. Zowel de koppeling naar andere Schelde-gerelateerde sites, ais de 
ontsluiting van datasets zal verder worden uitgebouwd. De gebruiker zal op een eenvoudige en 
goede manier geleid worden in zijn/haar zoektocht. VLIZ zal hiervoor in eerste instantie contacten 
en overleg plannen met relevante partners in Vlaanderen en Nederland.
Het opnemen van data in het archief van de ScheldeMonitor blijft een vrijwillige keuze, waarin de 
stuurgroep van de ScheldeMonitor het beslissingsrecht heeft om bepaalde aanvragen naast zich 
neer te leggen. Er moet voldoende communicatie gebeuren rond het dataportaal zodat mensen 
weten dat ze met data (die anders verloren zou gaan) bij de ScheldeMonitor terecht kunnen. De 
ScheldeMonitor kan alleen deze ‘data-rescue’ ais dienst aanbieden, de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid ligt bij de oorspronkelijke data eigenaar of onderzoeker.

Om het nut en de relevantie van de ontwikkeling van een portaalsite met begeleide toegang tot

- 1 3 -



S
c

h
e

l
d

eM
o

n
it

o
r

Tweede visiedocument voor het informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring in het Schelde-
estuarium

diverse gevalideerde meetgegevens aan te tonen wordt in eerste instantie gewerkt aan een 
demosite. Deze demosite heeft een online dataportaal waarlangs een Initiële 
gegevensverzameling met data afkomstig van verschillende bronnen op een attractieve manier zal 
worden toegankelijk gemaakt. Het betreft gevalideerde geogerefereerde meetgegevens voor het 
Schelde-estuarium (in ruwe of verwerkte vorm) voor zowel ecologische, ecotoxicologische ais 
fysische parameters (morfologisch, hydrologisch, sedimentologisch). Naast toegang tot de echte 
meetgegevens kan langs het dataportaal ook GIS-data en waar wenselijk ook modeloutput 
toegankelijk gemaakt worden.

2.1.1.3. Niveau van onderhoud en beheer

Om een actueel overzicht van het onderzoek en de monitoring in het Schelde-estuarium te kunnen 
aanbieden, zal het informatiesysteem up-to-date moeten worden gehouden. Actuele Informatie 
moet zijn weg vinden naar de ScheldeMonitor.

Er worden verder afspraken gemaakt met de Vlaams en Nederlandse Instanties die zich bezig 
houden met onderzoek en monitoring op het Schelde-estuarlum onder de vorm van 
samenwerkingsovereenkomsten. Met alle Instanties die relevante Informatie produceren worden 
afspraken gemaakt om periodisch updates te doen van de op de ScheldeMonitor beschikbare 
Informatie.

Tevens wordt In onderzoeks- of monltorlngsopdrachten opgenomen dat resultaten ervan dienen te 
worden doorgespeeld aan de ScheldeMonitor. Het opnemen van deze vereiste In opdrachten Is 
echter niet juridisch afdwingbaar bij de overheden. Dit moet gebeuren op basis van afspraken. Het 
aanleveren van de eindrapporten van een opdracht Is een minimum.

2.1.1.4. ScheldeMonitor en LTV O&M

Alle opgeleverde eindrapporten van de afgewerkte studies binnen het kader van LTV O&M zijn 
terug te vinden op de site.

Daarnaast willen we ook de bezoeker de gelegenheid bieden om een overzicht terug te vinden van 
studies In uitvoering binnen dit kader. Omwille hiervan werd een LTV pagina toegevoegd waarop 
de gebruiker een overzicht vindt van de projecten en de programmaplannen.

Daarnaast bieden we ook de medewerkers van de LTV- projecten een extra forum aan ovv een 
paswoord gebonden e-room. Verslagen, presentaties, deelrapporten, ... van lopende studies zijn 
hier verzameld en toegankelijk gemaakt.

Aangezien de huidige werkingsstructuur wordt gewijzigd wordt ook een wijziging van de structuur 
van deze e-room en de LTV- pagina voorzien.

Opzet moet zijn dat we Informatie aanbieden In drie lagen: de gewone gebruikers, de 
geïnteresseerden In het onderzoek die er niet zelf aan meewerken en de uitvoerders van het 
onderzoek.

2.1.1.5. ScheldeMonitor als online archief

De ScheldeMonitor in 2010 vervult een kluisfunctie voor alle relevante data van het Schelde- 
estuarium. Daar waar gevaar bestaat voor teloorgang van data staat de ScheldeMonitor In voor het 
archiveren van onderzoeks- en monitoringsgegevens en dit ook voor data van vóór 1 januari 2000 
zoals afgesproken bij de opstart van de ScheldeMonitor. (zie ook punt 2.1.1.2 Database, website 
en portaal) Hiervoor wordt hetzelfde systeem ingezet dat momenteel reeds dienst doet ais e-room. 
Dit systeem Is een digitaal online archief dat specifiek werd opgezet om wetenschappers, 
onderzoeksgroepen en projectpartners toe te laten hun gegevensbestanden op gedocumenteerde
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wijze te archiveren in een extern archief. Elk bestand wordt opgeslagen samen met de metadata 
die de Ínhoud van het bestand beschrijft. Toegang tot de gegevensbestanden kan gedeeld worden 
met een bepaalde groep van mensen en gebruikersrechten wordt gereguleerd door een account 
gebaseerde registratie procedure. Voor elk van de databestanden die worden opgeladen wordt ook 
een koppeling voorzien met de datasets die beschreven staan in het ScheldeMonitor 
informatiesysteem.

Naast het archiveren van de data voortkomend uit lopende en toekomstige LTV O&M projecten 
kan dit archief ook worden ingezet ais platform voor centrale opslag, archivering en documentatie 
van data bestanden van de MONEOS monitoring. Het aanbieden van het archiefsysteem en de 
opmaak van een MONEOS data inventaris kunnen binnen de opdracht van de ScheldeMonitor 
vallen .

2.1.2. Informatiebehoefte

Voor welke informatiestromen moet de ScheldeMonitor nu de ontsluiting verzorgen? Op basis van 
de webstatistieken kan men uitmaken dat het huidige systeem veelvuldig wordt gebruikt. Daaruit is 
af te leiden dat de invulling, zoals die op dit ogenblik wordt uitgevoerd, de gewenste richting volgt. 
Het grootste gebruik betreft de literatuur module van het informatiesysteem en de daarbij 
beschikbare online downloadbare publicaties. De ScheldeMonitor is nu reeds de grootste digitale 
bibliotheek voor Schelde gerelateerde publicaties en er is blijkbaar nood aan dergelijke informatie. 
Naast de verdere invulling van de informatie modules personen, projecten, publicaties, datasets,... 
is er zoals eerder vermeld echter ook nood aan het uitbreiden van het type data dat men kan 
traceren. Zo is er een grote behoefte aan online beschikbare gevalideerde meetgegevens voor het 
Schelde-estuarium voor zowel ecologische, ecotoxicologische ais fysische parameters 
(morfologisch, hydrologisch, sedimentologisch). Deze zijn voorlopig niet of (te) moeilijk te verkrijgen 
via diverse instanties.

Wat het niveau van presentatie van informatie betreft is er een toenemende vraag om data ais 
afgeleide producten te presenteren, zoals GIS-layers of samenvattende grafieken. Een systeem 
dat aan de huidige informatiebehoefte wil voldoen mag dus niet alleen gericht zijn op het 
raadplegen van de ruwe gegevens, maar moet ook toelaten deze gegevens in meer verwerkte 
vorm te presenteren of bepaalde aggregatie en basisverwerking van ruwe gegevevens online te 
realiseren.
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figuur

2.1.3.

Er is vastgesteld dat er bij onderzoeksinstellingen die actief zijn rond het Schelde-estuarlum heel 
wat data bestaat In databanken die online niet beschikbaar zijn. Zo Is er geen overzicht over de 
aanwezige Schelde gerelateerde data. Tevens kan de gebruiker niet naar één centraal punt gaan 
om data op te vragen en moet hij/zij hiervoor verschillende websites raadplegen of verschillende 
Instanties contacteren.

Het koppelen van de diverse bestaande Vlaamse en Nederlandse Informatiesystemen tot één 
groot en overzichtelijk geheel waarin de gebruiker alle mogelijke Informatie over de Schelde kan 
terugvinden Is daarom de basis van de geplande uitbreidingen van de ScheldeMonitor.

Hiervoor zal er vanuit de stuurgroep voor de ScheldeMonitor overleg moeten worden gevoerd met 
de beheerders van een aantal sleutelsltes In België en Nederland (bijv. Hydra, Wadi, VMM, WL,
INBO,...). Dit Is noodzakelijk om zoveel mogelijk complementair te kunnen werken met de 
bestaande Initiatieven. Daar waar bestaande Initiatieven, In de vorm van Informatiesystemen of 
datasystemen, publiek raadpleegbaar, voldoende toegankelijk en actueel zijn, volstaat het In de 
ScheldeMonitor de gebruiker naar deze systemen door te verwijzen. Om mogelijk te maken dat 
deze doorverwijzing enerzijds volledig Is en anderzijds de gebruiker zo dicht mogelijk bij de 
gezochte Informatie brengt, Is het noodzakelijk dat er afspraken gemaakt worden met de 
beheerders van de andere sites. Daar waar mogelijk verwarring kan bestaan over de overlap en de 
verschillen tussen ScheldeMonitor en andere sites, Is het aangeraden om deze zaken op papier uit 
te werken In samenwerking met de andere partijen. In de toekomst zal o.a. de rol van de 
ScheldeMonitor binnen het project MONEOS verder moeten worden uitgewerkt.

2.1.4. Systeemontwerp

Om te kunnen voldoen aan de eisen die aan het systeem gesteld worden vanuit de uitgangspunten 
voor de ScheldeMonitor 2010, moet het bestaande systeemontwerp verder worden verfijnd en

Dcvision-

makmc

d«isioir-siiji]nirt
HKHkHI i lit! Mlliuj.il ¡‘.‘I,

©

Prese nui (inu
l!içm;iiic waps- 
ïJlClTiallL' diïlL.1 ¡ani ̂  
llicm alic repüfts

m *
SlLLlislilLSl iigçrefMt«! measurement values

pcfcenntes
Julei |ioLu inu

Cï mu ping/Views
ihîilcrs . ' f  m cnsuronüii locations 
h o f garmneiers 
e\¡m jl ti tiers
sdodws i il measurement dim

i r
D ui lí Storage!

masier ríala rai' svdlsäii takes 
measurement data 
addresses
objt-cl rjlalic.ti.shi (is 
usor-deiiiiod objects

5; niveau’S  van presentatie data (bron: Usländer, T.; Bonn, G. [2002])

Omgevingsanalyse

-  1 6 -



S
c

h
e

l
d

eM
o

n
it

o
r

Tweede visiedocument voor het informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring in het Schelde-
estuarium

uitgedacht.

Om de uitbreiding naar het beschikbaarstellen van gevalideerde meetgegevens mogelijk te maken 
zal In een eerste fase een concept worden uitgewerkt voor het data portaalsysteem.

De doelstelling is een systeem te ontwikkelen die het mogelijk maakt om:

o  Vlotte online data ontsluiting te realiseren van een breed spectrum aan gegevenstypes 
(fysisch, biologisch, (blo-)chemlsch, ...) 

o  Voor gegevens die niet In de databank staan opgeslagen, vanuit de metadata intelligent 
door te linken naar andere online databases 

o  Online visualisatie en exploratleve data analyse toe te laten van gegevens die in de 
databank staan opgeslagen (zowel op kaarten ais grafieken)

Het systeem is niet gericht op de opslag van gegevens In hun meest gedetailleerde vorm. 
Metadata niet strikt vereist voor de functionaliteit van het systeem zal niet worden opgenomen In 
de database. Data zullen dus in zeer elementaire vorm worden opgeslaan. Verdere details kunnen 
eventueel in de oorspronkelijke databases worden teruggevonden. Er wordt een database opgezet 
ais een soort ‘view’ op andere databanken en data systemen. De database is tweeledig opgezet. 
Een eerste luik is gericht op de opslag van metadata. Een tweede luik wordt opgezet voor het 
opslaan van de eigenlijke data.

De demo versie van het data portaalsysteem (databank en webinterface) zal worden voorzien van 
een initële invulling waarbij de hoger vermelde datasets (zie bijlage 3) ais prioritair zullen worden 
gezien. Door het aanbieden van deze prioritaire datasets op een demosite zullen de verschillende 
partijen die betrokken zijn bij het verzamelen van data overtuigd worden om hun data te delen. De 
demosite zal tevens een echt werkinstrument zijn die zal bijdragen tot de verdere uitbouw van de 
ScheldeMonitor.

De huidige modules van het Informatiesysteem zullen worden onderhouden en waar nodig 
bijgeschaafd. Eens het portaalsysteem online is zal er ook een koppeling worden voorzien met het 
dataportaal op niveau van de datasets module, zodat ‘discovery’ metadata en data op een directe 
manier aan elkaar gekoppeld worden. Waar wenselijk kunnen nog meer bijkomende wijzigingen 
aan de bestaande modules gebeuren. Prioriteiten met betrekking tot deze ontwikkelingen worden 
vastgelegd tijdens de stuurgroepvergaderingen. Optimalisatie van de gebruiksvriendelijkheid 
gebeurt op basis van regelmatige feedback van zowel de stuurgroep ais de gebruikers van de 
website.
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2.2. Realisatie

Bij de verdere uitwerking van de ScheldeMonitor, zal dit visiedocument blijvend ais leiddraad 
dienen. Wat de praktische uitwerking betreft van de ScheldeMonitor 2010 is een project aan de 
gang in opdracht van de Afdeling Maritieme Toegang van het Ministerie van Openbare Werken. Dit 
project loopt reeds sinds 1 december 2007. In dit kader zal het Vlaams Instituut voor de Zee de 
verdere ontwikkeling en invulling van het Vlaams gedeelte van de ScheldeMonitor voor zijn 
rekening nemen.

Enkele belangrijke mijlpalen in de planning voor het jaar 2008 zien er ais volgt uit :

1. Invulling :
December : Gelijklopend met de uitbouw van het online archief en het dataportaal, moet 
tegen het eind van 2008 een goed overzicht zijn van het grootste deel van bestaande 
datasets rond het Schelde-estuarium
Juli : Voor de literatuur module is tegen eind juni 2008, het merendeel van de publicaties 
beschikbaar in digitaal formaat.

2. Bouw :
April : Draft database voor het dataportaal draait op SQL Server en kan worden uitgetest 
door het invoeren van een aantal datasets.
Juli : De demoversie van de webinterface voor het dataportaal staat online.
December : De eerste inputroutines om datasets in te voeren in het dataportaal zijn 
opgezet.

3. Beheer en onderhoud :
December :

■ 6 attenderingsservice nieuwsbrieven zijn uitgestuurd
■ Er is persoonlijk (of in groep) contact geweest met zowel de Vlaamse ais 

Nederlandse correspondenten over de Ínhoud en bouw van het informatiesysteem.

4. Visievorming :
April : Tweede visiedocument voor de ScheldeMonitor is opgesteld.
Februari, Mei, September en December : Rapportering naar de opdrachtgever.

De details en de concrete planning en opvolging van de verschillende subtaken die de verdere 
ontwikkeling en invulling omvatten worden besproken tijdens de stuurgroepvergadering. Verrichte 
werken worden beschreven in een driemaandelijkse rapportering naar de opdrachtgever.
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Bijlage 1

Bijlage 1: ScheldeMonitor -  inhoudelijke thema’s
De scope van de ScheldeMonitor inzake onderzoek en m on itoring  op het Schelde-estuarium 
omvat de volgende thema’s: Estuarium algemeen; Scheepvaart; Vaarweg; Veiligheid; Fysisch 
systeem; Natuur; Milieu-kwaliteit; Vis en visserij; Recreatie en toerisme; Bestuur, beleid en beheer; 
Methodes en technieken; Informatie en educatie. De onderwerpen die in het informatiesysteem 
onder elk van deze thema’s naar voren kunnen komen, worden hieronder weergegeven.

Systeemkenmerken
■ Getij
■ Fysische kenmerken
■ Waterhuishouding
■ Fysiografie
■ Hoogte/diepte
■ Zoutgehalte
■ Turbiditeit
■ Temperatuur
■ Stroomsnelheden
■ Meteorologie
■ Bodemsamenstelling

Veiligheid
■ Verdieping (effecten, ingrepen en maatregelen)
■ Veiligheidsniveau: historie (bedijken, inpoldering)
■ Veiligheidsniveau: toekomst (klimaatverandering, zeespiegelstijging)
■ Veiligheidsmaatregelen overstroming (dijkverhoging, GOG en GGG, ontpoldering)
■ Risico’s voor milieu en mens
■ Ruimte voor de rivier door creatie van overstromingsgebieden, wetlands, ...

Scheepvaart (Zeescheepvaart, binnenvaart en havenontwikkeling)
■ Zeescheepvaart naar Scheldehavens
■ Binnenscheepvaart
■ Recreatievaart
■ Nautisch beheer
■ Risico's op het water
■ Externe risico's
■ Haventoegankelijkheid

Vaarweg
■ Toestand en ontwikkeling (ligging, toegang, onderhoud, drempels, kielspeling)
■ Onderhoud (baggeren en storten)
■ Verruiming

Natuur
■ Natuurontwikkeling
■ Ecologische kwaliteit
■ Ecosysteemkennis
■ Fauna
■ Flora
■ Biodiversiteit
■ Habitats (Slikken, schorren, zandplaten)
■ Natuurgebieden (Vogel en Habitatrichtlijn, )

Milieu-kwalititeit (Milieu-kwaliteit, Milieu-effecten en Milieubelasting)
■ Milieubelasting
■ Kwaliteit water en bodem
■ Kwaliteit lucht
■ Ecologische kwaliteit
■ Kwaliteit visserijproducten
■ Milieu-effecten

1



Bijlage 1

Vis en visserij
■ Ecologie
■ Visstand
■ Effecten van/op visserij
■ Commerciële visvangst
■ Schaal- en schelpdiervisserij
■ Sportvisserij

Bestuurskunde en recht 

Sociaal-economisch systeem 

Methodes en technieken

2
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Mees, J.; Vanden Berghe, E. (2003). I MIS Integrated Marine Information System: 
een kennis- en informatiesysteem voor mariene, brakke en getijgebonden 
wateren. [IMIS Integrated Marine Information System: a knowledge and 
information system for marine, brackish and tidal waters]. Water (Maart 2003)\ 1-4.
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IIV IS  In b e c p -a te d  M a n n e  
In fo r m a tio n  S y s te m
Een kennís- en infarmatiesystocmvoor marienê  
brakke en getij gebonden vuateren

Het is be la ngrijk  om  da ta en In form atie  zo breed 
m o ge lijk  te benutten en z o ju is t m o g e ljk  te rich 
ten tene inde een geïntegreerd beheer van w ate r
systemen een kans te geven. In de eerste plaats 
m oeten we de In form atie  brengen op  een m anier 
d ie re levant en b e g rjp b a a r Is voo r de be le ids
maker, zonder he m /h a a r te con fron teren  met 
een overvloed aan details. Het op  m aat sn jd e n  
van In form atie  kom t u lte lnde lijk  neer op  de on t
w ikke ling  van to e g a n k e ljk e  en transpa ran te  
Inform atie. De a a npak  van een d e rg e ljke  In fo r
m a tie d o o rs tro m in g  m oet ge beuren  o p  drie  
nlveau's:

• filteren van In form atie  en bundelen In dossiers 
(verticale hiërarchie)

• categoriseren van In form atie  In entite iten (hori
zonta le doorsnede)

• con tro le ren  van kw alite it van Inform atie

1. Algemene context: wat ís nodig?

O m  gegevensreeksen te vertalen In Informatie, 
die dan op haar beurt kan vertaald worden naar 
het beleid toe, hebben we een 'know ledge 
m anagem ent Infrastructure', o f kennisbeheers
systeem nodig. In een eerste deel van deze b ij
drage gaan we In op wat de elementen van zo'n 
kennisbeheerssysteem moeten zjjn.

Dossiers

De In form atie  d ie nod ig  Is om  een effic iënt 
systeem ter ondersteun ing van het geïnte
greerd beheer uit te bouwen d o o rlo o p t een 
vertica le hiërarch ie. Data (Institutioneel, eco
nom isch, soc iaa l, m ilieukund ig , etc.) worden 
slechts b ru ikbaa r w anneer geplaatst In een 
context zodat ze betekenis en voo ra l re levantie 
krijgen. De zo bekom en In form atie  kan ge ana 
lyseerd, geëva lueerd en bediscussieerd w o r
den en vorm t zo de basis voo r begrip  o f 
Inzicht. U lte ln d e ljk  d ienen begrip  o f Inzicht 
gekoppe ld  te w orden aan beheer steunend op 
een vo ldoend  sterke bestuurlijke en publieke 
verankering. Reeds op  het niveau van data 
w ord t het dus be la ngrijk  om  te vertrekken van
uit een contextue le benadering . Een con fllc tge- 
dreven analyse van een paar zo rgvu ld ig  gese
lecteerde aspecten d ie be langrijke  gevolgen 
hebben voo r de m aatschappij, sam en met een 
pa rtic ipa tie  van be langhebbenden, zal u lte ln 
d e ljk  le lden to t het kiezen van re levante dos
siers.

Entiteiten

De horizonta le  benadering  w erkt vanuit pools 
van data op  verschillende nlveau's. De data 
w orden In o m ljn d e  entite iten ondergebracht. 
In eerste Instantie m oeten een geogra fische 
a fljn ln g , en een ru lm te ljk e  en tem pore le  
schaalkeuze In overw eging genom en w orden. 
Een dossier dat gedetecteerd werd v ia een 
kne lpuntenana lyse  zal In tw eede Instantie 
gekarakteriseerd d ienen te w orden do o r een 
aanta l entite iten om  het contextueel te p la a t
sen, te analyseren en pa rtic ipa tie f be re ikbaar 
te m aken. O verleg  om tren t een bepaa ld  dos
sier zal o .a . aa n le id ing  geven to t een gam m a 
aan Ind icatoren die ondersteund worden door 
datasets en kaarten. Het doei van Ind icatoren 
Is om  vanu it een u ltgebre lde  d a tapo o l In fo r
m atie aan te b ieden op  een ove rz lch te ljke , 
b e g r jp e ljk e  en voora l algem een aanvaarde 
manier. Een aanta l Ind icatoren worden dan 
uitgeselecteerd, en dient de stap naar be le ids
ondersteunend advies m o g e ljk  te m aken. B j 
de selectie m oet men rekening houden meteen 
aanta l b e la n g rjke  crite ria  zoals de beschik
baarhe id  en to e g a n ke ljkh e ld , het evenwicht 
tussen Ind icatoren, en de partic ipatie .

Kwaliteit

Een derde niveau legt de nadruk op  de kw a
lite it van de da ta  d ie het systeem dienen te 
voeden. Dit du ld t voo ra l op  het gebru iksk laar 
z jn  van de gegevens ('fitness fo r u s e j. Het 
kom t er In de eerste plaats op neer de In fo r
m atiekw alite it nauw keurig  te docum enteren 
do o r een conseguente be schrjv lng  te geven 
van het kwalite itsproces dat de gegevens d o o r
lopen hebben en de standaards d ie werden 
vooropgeste ld .

2. Wat kan het VLIZ aanbieden?

Het Is voo ra l de IM IS -da tabank (Integrated 
M arine  In fo rm ation  System, zie 3) die binnen 
de context van het beheer van watersystemen 
Interessant w ord t. IMIS Is een da taba nk  die 
In form atie  aa ngaa nde  expertise en o rgan isa 
ties, pro jecten, conferenties, literatuur, In fra
structuur en gegevensreeksen bunde lt en Inte
greert. IMIS w ord t gevoed en onderhouden 
d o o r het V laam s M a rle n  D a ta - en 
In form atiecentrum  van het VLIZ. De verschil
lende types van In fo rm atiebronnen ('en tite iten ')
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kom en overeen met verschillende m odules In 
het systeem met e lk een karakteristieke to e 
gang to t de da tabank. Het Is dan oo k  vanzelf
sprekend da t IMIS, mits een gerichte aanpas
sing en u itb re id ing , een kennisbeheerssysteem 
voo r watersystemen In het a lgem een zou kun
nen aanbieden.

Dossiers

Het VLIZ kan de gerichte stroom  aan In fo rm a
tie  rond een bepaa ld  dossier op  een Inte lli
gente m anier opvangen, beheren en herverde
len. Er w ord t b innen d it kader In de eerste 
plaats verwezen naar de In troductie van een 
nieuwe entite it 'dossiers' b innen IMIS. Aan 
deze nieuwe In fo rm atiebron  zal au tom atisch 
een basisset van 'besch rijve rs ' gekoppe ld  w o r
den (titel, beschrijv ing, loca tie  en con tac tpe r
soon). D it v is itekaartje van het dossier Is de 
eerste schil van In form atie  voo r het beheer van 
watersystemen binnen IMIS en m oet In het 
teken staan van een praktische to e g a n ke lijk 
heid.

Entiteiten

Naast de e lem enta ire  beschrjjvers van het dos
sier zal de Inhoudeljjke  analyse vertaa ld  m oe
ten w orden In een extra reeks van entite iten ais 
tw eede schil van IMIS: 'bas lsentlte lten ' zoals 
plaatsen, personen, organisaties, do cum en
ten, pro jecten en evenem enten, 'entite iten 
rond da ta ' zoals Ind icatoren, kaarten en d a ta 
sets, en 'ach te rg ronden tlte lten ' zoals rege lge 
ving, gebruiken, gevallenstudies, 'hab ita ts ' en 
Instrumenten. De Inhoudeljjke  Invu lling zal het 
strikt w etenschappeljjke  m oeten overstjjgen, 
met nu ook aandach t voo r Intersectorale en 
andere dan m llleusectora le  aspecten.

Zoals eerder verm eld kan een reeks Ind ica to 
ren een dossier onderbouw en, analyseren en 
bediscussiëren. De m odu le  'Ind ica to ren ' m oet 
dan oo k  gezien w orden ais één van de vo o r
naam ste nieuwe entite iten die aan IMIS w ord t 
toegevoegd . Per geselecteerde Ind icator zal er 
vervolgens een set van beschrjjvers gepresen
teerd d ienen te w orden. Deze set m oet zorgen 
voo r een eendu id ige  Interpretatie  van de Ind i
ca to r zodat Identifica tie -, de fin itie - en Interpre
ta tiep rob lem en  verm eden worden.

Kwaliteit

Het kwalite itslabel dat aan de entite iten 'In d i
ca to ren ', 'datasets' en 'kaa rten ' w ord t toe ge 
kend Is een essentieel onderdeel van het 
systeem. Het kw alite its label zal voo ra l a a n 
dacht besteden aan gegevens om tren t toegan - 
ke ljjkhe ld , teko rtkom ingen  e n /o f beperkingen, 
besch ikbaarhe id , va lid ite it, re levantie, en ver
ge lijkbaarhe id .

3. Integrated Marine Information System

IMIS Is geconc ip ieerd  om  a lle  In form atie, re le 
vant voo r m ariene en kustgebonden aspecten 
(Inclusief brakke en ge tjjgebonden wateren), In 
kaa rt te  brengen. Deze In fo rm a tie  w ord t 
o n d e rg e b ra ch t In a p a rte  m odu les. Reeds 
bestaande m odules zjjn d ie voo r 'personen ', 
'Institu ten ', 'pub lica ties ', 'p ro jec ten ', 'co n fe 
renties' en 'datasets '. A lle  m odules zjjn on d e r
ling ge linkt. De In form atie  opgeslagen In IMIS 
vorm t een netwerk, da t kan vergeleken w orden 
met een w egenkaart. De nieuw voorgeste lde 
entite it 'dossiers' kan vergeleken w orden met 
een routep lanner, die aangee ft w elk van de 
wegen In ons netwerk le lden to t de In form atie  
die hier en nu nod ig  Is. De u itb re id ing  van IMIS 
naar een kennisbeheerssysteem voo r het ge ïn 
tegreerd beheer van kustsystemen -  en van 
watersystemen In het a lgem een - Is een vo o r
beeld van de flex ib ilite it van IMIS.
IMIS Is vrjj ra a d p le e g b a a r v ia  In terne t 
(h ttp ://w w w .v llz .b e /vm d cd a ta /lm ls /ln d e x .h tm )

3.1 Bestaande entiteiten binnen IMIS

3.7 .7  Entiteiten 'personen ' en 'institu ten '
Bjj het ontw ikke len van het da tam ode l voo r de 
m odu le  'personen' werd rekening gehouden 
m et de s tru c tuu r van 'G L O D Ir ' (G lo b a l 
D irectory o f M arine  Professionals), de 'B lue 
Pages' en van EDMED (European D irectory o f 
M arine  Environm ental Data).
Blue pages Is een In itia tie f van het Australisch 
O ceanog ra flsch  Datacentrum , een be langrjjke  
spe le r b innen  het IO D E  (In te rn a tio n a l 
O c e a n o g ra p h ic  D ata and  In fo rm a tio n  
Exchange) ne tw erk  van IO C  (In ter- 
governem enta l O c e a n o g ra p h ic  C om m ittee) 
van UNESCO.
EDMED was een voo rlope r van de Blue Pages, 
m aar w ord t nu nog gebru ik t do o r een aanta l 
Europese organisaties, o.a . oo k  In België. 
G LO D Ir Is een In itia tie f van het IO C , en Is een 
w ere ldw jjde pe rsonenda tabank met gegevens 
over m ariene wetenschappers.

De structuur voo r de m odu le  'Institu ten ' Is u it
w isselbaar met die van G LO D Ir en Blue Pages. 
'Personen' w orden ge link t aan deze entite it via 
hun 'fun c tie '.

3 .7 .2  Entiteit 'pub lica ties '
Deze structuur Is gebaseerd op  die gebru ikt 
do o r FAO (Food and A gricu ltu re  O rg an iza tio n  
van de Verenigde Naties), om  de 'Aguatlc 
Sciences and Fisheries Abstracts' (ASFA) samen 
te stellen. ASFA Is een van de meest gebru ikte  
collecties abstracts gebru ik t In de m ariene 
wetenschappen.
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Samen met de structuur van ASFA w orden ook 
een aanta l lijsten (standaard lijst van tijdsch rif
ten, geogra fische descriptoren, thesaurus, etc.) 
overgenom en. U itw isselbaarhe id tussen d a ta 
banken Is Immers niet enkel be la ngrjjk  op 
n iveau van de da tas truc tuu r. Er m oeten 
gem eenschappelijke  regels voo r het Invullen 
van gegevens zjjn.

Nu reeds bestaan verschillende types van 
pub lica tie  w aar extra In form atie  kan voor 
opgeslagen w orden: w etenschappelijke  a rti
kels (met een link naar auteur(s), uitgevers en 
Institu tione le affilia tie ): proceed ings (met een 
link naar 'con feren ties '), p ro ject rapporten 
(m et een lin k  naar 'p ro je c te n ')  en 
thesissen/verhandelingen (met een link naar 
de m odules 'personen ' en 'Institu ten ', voo r res
pectieve lijk  de be ge le ide rs /p rom o to ren  en het 
la b o ra to r iu m /d e  Inste lling  w aa rb in n e n  het 
w erk u itgevoerd en verded igd  werd). In het 
kader van de 'dossiers' zal het w aarsch jjn ljjk  
nod ig  zjjn deze Ijs t verder uit te bre iden met 
cartogra fisch  m ateriaa l, en met wetteksten.

3 .7 .3  Entiteiten 'p ro jec ten ' en 'con feren ties ' 
Vermits geen van be lde entite iten konden 
te rugva llen  op  een re levant voo rbee ld  van 
structuur, moest een eigen m odel on tw ikke ld  
w orden. O ndertussen z jn  wel reeds pro jectge - 
gevens besch ikbaar vanu it de V laam se IWETO 
(Inventa ris  van W e te n s c h a p p e ljk  en 
T e chno log isch  O n d e rzo e k ) en TW O L 
(Toegepast W e te n s c h a p p e ljk  O n d e rzo e k  
Leefm ilieu) da tabanken.

V eran tw oo rde ljken  voo r pro jecten en con fe 
renties, opdrach tgevers en sponsors en hun 
Institu tione le a ffilia tie  vorm en links met 'Institu 
ten ' en 'personen '. O o k  voo r de o p d rach tge 
ver o f sponsor Is er een link met 'Institu ten '. 
Rapporten van pro jecten en proceed ings van 
conferenties z jn  ge link t aan de publicaties. 
Invoer In de m odu le  'con feren ties ' kan ver
ru im d worden om  oo k  workshops, stud ie 
dagen, In fo rm atie - en Inspraakm om enten te 
om vatten. T ege ljk  zou de m odu le  om gedo op t 
w orden to t 'evenem enten '.

3 .7 .4 . Entiteit 'datasets'
V oor deze c o m p o n e n t w erd de s truc tuu r 
gebru ik t van de M arine  Environm ental Data 
and In fo rm ation  Referral System (MEDI), een 
activ ite it van IO DE. MEDI Is op  z jn  beurt c o m 
p a tib e l m et de G lo b a l C h a n g e  M aster 
D irectory (G C M D ) van NASA.

Links met de m odules 'personen ' en 'Institu ten' 
z jn  er via de beheerder van de dataset en z jn  
Instituut, de verzam elaar van de gegevens en 
z jn  Instituut, eventueel via re levante p ro jec 
ten '.

3.2 Níeuw te ontwikkelen entiteiten

Zoals reeds gezegd zal het nod ig  z jn  b e paa l
de entite iten aan te passen, en nieuwe te cre- 
eren, tene inde a lle  In form atie  re levant voo r het 
beheer van watersystemen te kunnen capteren. 
E lleronder w orden de nieuwe entite iten 'dos
siers', 'Ind ica to re n ' en 'a ttr ibu te n ' besproken. 
O o k  voo r 'ka a rte n ', 'lo c a tie s ', 'p laa tsen ', 
'h a b ita ts ',  'g e b ru ik e n ', 'In s tru m e n te n ' en 
'rege lgev ing ' z jn  nieuwe entite iten nodig, o f 
aanpassingen aan bestaande.

3 .2 .7 Entiteit 'dossiers'
Er w ord t b innen d it kader In de eerste plaats 
verwezen naar de In troductie  van een nieuwe 
entite it b innen IMIS. Deze nieuwe bron van 
In form atie  k r jg t  de entlte ltsnaam  'dossiers' 
mee. Aan deze nieuwe In fo rm atiebron  zal 
au tom atisch een nieuwe set van beschrjvers 
gekoppe ld  moeten w orden. De beschrjvers 
zullen In h o u d e ljk  gevoed w orden vanu it het 
proces dat het co ö rd ina tiepu n t d o o rloo p t. De 
meest e lem enta ire  beschrjvers die In eerste 
Instantie verm eld d ienen te w orden z jn :

• Titel: naam  van het dossier
• B eschrjv lng: be schrjv lng  van het dossier
• Locatie: plaats(en) w aa rop  het dossier 

betrekking heeft
• C ontact: con tactpe rsoon voo r meer In fo r

m atie over het dossier

Deze nieuwe entite it met haar beperkte set van 
e lem enta ire  beschrjvers m oet gezien w orden 
ais het v is itekaartje van het dossier langs w aar 
IMIS toegang  b ied t to t een onderliggende  
wereld van In form atie  en netwerking. Verdere 
In form atie  over het dossier w ord t Ingevuld via 
links:

Links met andere 'dossiers': zowel naar ge re
lateerde dossiers, ais naar sub- o f superdos- 
slers.
Links met andere entite iten: 'Ind ica to re n ', 'p e r
sonen', 'Institu ten ', 'pub lica ties ', 'evenem en
ten ', 'p ro jec ten ', 'datasets', 'kaa rten ', 'p la a t
sen', etc.

3 .2 .2  Entiteit 'ind ica to ren '

Ind icatoren z jn  synthetische en representatieve 
w eergaven van een com plexer geheel van ver
schijnselen, b j  voo rkeur m eetbaar gem aakt 
op een kwantita tieve schaal. Bovendien m oe
ten de c jfe rs  kunnen geïnterpre teerd w orden, 
een d u ld e ljk e  betekenis hebben In het kader 
van een dossier. Het Is via de Ind icatoren, en 
de prim a ire  datasets w aarvan deze Ind icatoren 
z jn  afge le id , da t een dossier on derbouw d 
w ord t met feiten en bevindingen.
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Het aanta l Ind icatoren per dossier kan sterk 
op lopen , en er m oet vanu it de basislijst een 
selectie lijs t met s leu te llnd lca to ren  bekom en 
w orden. Per geselecteerde Ind icator zal er ver
volgens een set van beschrjjvers gepresenteerd 
dienen te w orden. Er zjjn twee aspecten ver
bonden aan de u itw erking van een derge ljjke  
set; een eendu id ige  om sch rjv ln g  (het visite
kaartje  van de Ind icator), en de om schrjjvm g 
van de re la tie  tussen de Ind ica tor en de on de r
liggende datasets (via 'a ttr ibu ten ').

Een eendu id ige  Interpretatie van de Ind icator 
moeten zorgen da t Identifica tie -, de fin itie - en 
In te rpreta tieprob lem en verm eden w orden. Het 
kan gedefin ieerd w orden do o r de vo lgende 
beschrjvers:

• Titel: naam  van de Ind icator
• Definitie : bond ige  en eendu id ige  b e sch rj

vlng van de Ind icator
• M eeteenheid : m aat, hoeveelheid o f g ro o t

heid voo r de Ind icator
• M eetn lveau/reso lu tle : ru lm te ljk e  en te m p o 

rele schaal
• Statistisch niveau: ra tio , Interval, o rd inaa l, 

nom inaa l
• Betekenis: re la tie  tussen de Ind icator en het 

dossier w aarvoor ze verm eld w ord t
• Evaluatie: beoorde ling  van de evo lu tie van 

de data

In tw eede Instantie zal de set van beschrjvers 
moeten w jzen  op  de kwalite it, besch ikbaar
heid en re levantie van de Indicator. Dat niveau 
van gegevens Is oo k  b e la n g r jk  voo r de en tite i
ten 'datasets' en 'kaa rten '.

N aast de baslsbeschrjv lng zoals hierboven 
w eergegeven, zullen de In fo rm a tieb ronnen  
nog eens extra u itgerust w orden met een zgn. 
set van 'a ttr ibu ten ', die de re la tie  leggen tussen 
de 'Ind ica to ren ' en de 'datasets' w aa rop  deze 
gebaseerd z jn .

3 .2 .3  Entiteit 'a ttr ibu ten '

Een tw eede deel van de set van beschrjvers zal 
dus m oeten w jze n  op  de da takw alite it, het 
da tagebrek, de va lid ite it, de re levantie voo r de 
betrokken be le idsdom einen, de v e rg e ljkb a a r- 
held In t jd  en ru im te, etc.

• Ind icator: met w elke Ind ica to r w ord t een 
re la tie  ge legd?

• Primaire da tabron : oo rsprong van de data 
(link naar datasets)

• Beschikbaarheid: welke Instelling levert de 
data (link naar organisaties)

• Datagebrek: on tbrekende data
• Kostprjs: wat kosten de gevraagde gegevens
• D atakw a lite it
• B etrouw baarhe id : mate van nauw keurige 

u itvoering van prim a ire  verzam eling

• Valid ite it: ge ld lghe ldsprob lem en verbonden 
aan het gebru ik  van deze data

• V e rg e ljkb a a rh e ld : In w elke mate Is het 
m o g e ljk  om  In t jd  en ru im te ve rg e ljk ln g e n  
te m aken?

3.3 Statistieken op 14 januari 2003

2 0 2 9  Instituten 
4671 personen
2 8 2 1 8  publicaties, waarvan 6 4 6 9  met sam en
vatting
281 conferenties 
82 7  projecten
10 datasets (experim entele Invoer) 
ongeveer 6 0 0 0  hits per m aand 
(periode ja n u a rl-o k to b e r 20 02 )
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Datasets die prioritair in aanmerking komen om te worden meegenomen in het dataportaal zijn:

□ INBO (VI)
□ Watervogels langsheen de Zeeschelde sinds 1991

(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=447)
□ Broedvogels langs de Zeeschelde

(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=16)
□ Chemische kwaliteit van waterbodem van de Beneden-Zeeschelde gelinkt aan het 

macrobenthos (details:
http://www.scheldemonitor.be/imis. php?module=dataset&dasid=433)

□ Vegetatlemonltorlng langs de Zeeschelde
(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=1063)

□ Situering Habitat, Ramsar en Vogelrlchtlljngebleden

□ UA (VI) en W&Z
□ OMES data

□ fyslco-chemlsche waterkwaliteit
(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=1069)

□ koolstofcyclus In de Zeeschelde
(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=1070)

□ sedlmentologle In de Zeeschelde
(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=1071)

□ primaire productie In de Zeeschelde
(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=1072)

□ zoöplankton In de Zeeschelde
(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=1073)

□ fytoplankton In de Zeeschelde
(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=1074)

□ Afdeling Zeeschelde (VI)
□ (-VMM) Chemische kwaliteit van de bodem van de schorren Schor van Ouden doei en 

Plaat van Boomke (details:
http://www.scheldemonitor.be/imis. php?module=dataset&dasid=440)

□ VMM (VI)
□ Meetnet oppervlaktewaterkwaliteit (10 lokatles)

(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=80)
□ Meetnet waterbodems

(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=551)
□ Chemische kwaliteit van baggerspecie

(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=428) & 
(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=429)

□ WL (VI)
□ Sedlmentmeetnet

(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=74)
□ Hydrometrische 13-uursmetmgen zeeschelde

(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=558)

□ WL- Cel Hydrometrie (VI)
□ Afvoergegevens

(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=1269)
□ Waterstanden

(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=971)
□ Continue monitoring van chloride, temperatuur en sllbgehalte op 4 meetplaatsen In de 

Beneden-Zeeschelde
(details: http://www.scheldemonitor.be/imis.php?module=dataset&dasid=554)
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Bijlage 4: Vergelijking ScheldeMonitor versus systeemalternatieven

Hieronder worden 3 alternatieven vergeleken.
1. Een ScheldeMonitor die gebruik maakt van het Nederlandse Kennisplein In zijn huidige 

vorm.
2. Een Vlaams-Nederlandse ScheldeMonitor gebaseerd op het Kennisplein systeem, kortweg 

het portaalsite alternatief.
3. Een Vlaams-Nederlandse ScheldeMonitor gebaseerd op het IMIS systeem, kortweg de 

huidige ScheldeMonitor of eigen database alternatief.

Van deze drie alternatieven Is het eerste alternatief niet reëel. De reden hiervoor Is dat het huidige 
Kennisplein:

een Intranet toepassing Is; belangrijke extra’s kunnen alleen omdat deze vanwege het
Intranet betaalbaar zijn
een ínhoud heeft die VenW breed Is
strikt Nederlands Is
zich beperkt tot onderzoek.
gebruik maakt van bestaande databanken waaruit literatuurgegevens kunnen geplukt 
worden; deze databanken bestaan niet In Vlaanderen.

Het tweede en derde alternatief worden voor een aantal relevante punten vergeleken op de 
volgende bladzijde In tabel 1.

Uit het geheel van de vergelijkingspunten In de tabel komt naar voor dat het derde alternatief de 
voorkeur heeft om op 1 januari 2008 een adequaat Vlaams-Nederlands Kennis- en 
Informatiesysteem Schelde-estuarlum te realiseren.
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Karakter van het systeem Harvesting systeem: portaal, zoeksysteem gebaseerd 
ö d  aeaevens uit bestaande databanken (*)

Geïntegreerd informatiesysteem: databank, website, 
portaal aebaseerd o d  aevalideerde aeaevens vanuit 
eiaen database

ínhoud ‘Google’-achtig zoekresultaat met rijpe en groene 
resultaten voor onderzoek en geen meta-informatie voor 
monitoring

Geordend en geïntegreerd systeem van publicaties, 
monitoring, datasets, instellingen, personen en 
onderzoeksprojecten

Volledigheid en kwaliteit zoekresultaat Afhankeliik van redeliik aantal individuele 
informatieleveranciers en hun databankstructuur

Resultaten relevant, actueel en uniform en 
systematisch volledia vanaf 01/01/2000

Borging data en informatie Onduideliik. beoaald door beheer afzonderliike 
informatieleveranciers

Info in de databank bliift aeaarandeerd bestaan in 
een geïntegreerde vorm

Flexibiliteit Svsteem is moeiliik aanoasbaar met ooa o d  insDelen o d  

wensen van gebruikers en veranderingen in 
informatieaanbod; systemen van individuele 
informatieleveranciers moeten telkens worden 
aangepast

Svsteem makeliik aanoasbaar met ooa o d  insDelen 
op wensen van gebruikers en wijzigingen in 
informatieaanbod

Kosten in stand houden (vanaf 2005) 
-actueel houden 
-beheer en onderhoud

De totale kosten, verspreid over verschillende 
informatieleveranciers, ziin veraeliikbaar met IMIS

+/- 100.000 EUR/jaar

Eenmalige kosten 2005-2008
-Ontwikkeling
-Actueel maken

Veraeliikbaar met IMIS +/- 100.000 EUR

T'abeli : Vergelijkingspunten ‘ScheldeM onitor ais Kennisplein ' en ‘ScheldeM onitor ais IM IS  ’

(*)Het aanbod aan bestaande databanken waarop in dit kader kan geharvest worden, is voor Vlaanderen zeer beperkt
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