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In de afgelopen tien jaar heeft het gebruik van geografi-
sche informatiesystemen bij waterbeherende overheids-
instellingen als het waterschap Zeeuwse Eilanden een 
hoge vlucht genomen. Het Geografisch Informatie Sys-
teem (GIS) neemt binnen de informatievoorziening van 
deze organisaties een steeds meer centrale positie in.  
Het gevolg hiervan is dat het GIS in toenemende mate  
procesgebonden informatie bevat, die een belangrijke rol  
kan spelen in zowel de eigen bedrijfsvoering als de poli-
tieke en juridische verantwoording. Dit artikel richt  
zich voornamelijk op het vinden van een oplossing voor  
het toegankelijk houden van digitale geografische infor-
matie ten behoeve van een derde belangengroep, die van 
de toekomstige historisch onderzoekers.
In dit artikel wordt de volgende definitie voor het GIS 
gehanteerd: een informatiesysteem voor de invoer, het  
beheer, de integratie, de analyse, de verwerking en de  
presentatie van ruimtelijke gegevens, ter ondersteuning 
van werkprocessen. Vanuit deze invalshoek bezien valt  
het GIS in Nederlandse overheidsorganisaties onder de  
werking van de Archiefwet 1995 en dient het te voldoen  
aan de hieruit voortvloeiende duurzaamheidseisen. Ze-
ker op de langere termijn, waarop het cultureel-histo-
risch belang de overhand krijgt, is het waarborgen van 
de duurzaamheid van digitaal vervaardigde en opgesla-
gen informatie een probleem.
Aan de hand van twee voorbeelden uit de dagelijkse  
praktijk van het waterschap wordt de werking en duur-
zaamheidsproblematiek van het GIS onderzocht, name-
lijk de bodemkwaliteitskaarten en het project ‘Zeekoe’.  
In beide voorbeelden zijn de drie genoemde belangen  
van een verantwoorde archivering duidelijk vertegen-
woordigd. In beide gevallen blijkt ook dat zowel het be-
drijfsvoerings- als verantwoordingsbelang beter ge-
waarborgd zijn dan het cultuur-historisch belang.

1 Dit artikel is een aangepaste versie van mijn afstudeer-
scriptie aan de Hogeschool van Amsterdam, Instituut 
Media- en Informatiemanagement. Begeleiders van deze 
scriptie waren Geert-Jan van Bussel (namens de Hoge-
school van Amsterdam en de Stichting Archiefschool) en 
Johan van Cranenburgh (namens het Waterschap 
Zeeuwse Eilanden).

Er wordt een tweetal oplossingsrichtingen onderzocht:  
enerzijds het met periodieke intervallen bevriezen van  
de database en anderzijds het toegankelijk houden van  
de digitale geografische bestanden binnen het netwerk  
van de archiefvormer, eventueel in combinatie met de  
toepassing van waardering en selectie. Op grond van  
diverse voor- en nadelen heeft de laatste oplossingsrich-
ting de voorkeur.
Waardering en selectie kunnen worden toegepast door  
middel van het gebruik van metadata. Door het koppe-
len van de juiste metadata aan geografische bestanden  
kunnen deze al aan de bron, dat wil zeggen bij het ont-
staan, worden gekenmerkt als ‘te bewaren’ of ‘te vernie-
tigen’.
Bestanden die voor openbaarmaking in aanmerking ko-
men kunnen toegankelijk worden gemaakt met behulp  
van internettechnologie. Samenwerkingsverbanden tus-
sen de Nederlandse overheden als Nederlandse Over-
heid Referentie Architectuur (NORA) en Waterschaps  
Informatie Architectuur (WIA) scheppen hiervoor het  
juiste klimaat. Een belangrijk recent initiatief van het  
Waterschapshuis is WaterschapsNet, dat als doel heeft  
de elektronische dienstverlening aan de burger te verbe-
teren. Hierin is ook ruimte gecreëerd voor een cluster  
geografie, waarin (historische) geografische informatie  
van de waterschappen kan worden geraadpleegd. De 
toekomstige beheerders van de geografische informatie,  
waaronder regionaal historische centra zoals het  
Zeeuws Archief, dienen te worden betrokken in het be-
palen van de content van dergelijke clusters. 
Hoe de duurzaamheid, ofwel de authenticiteit, toeganke-
lijkheid en leesbaarheid op de lange termijn kan worden 
gewaarborgd is echter nog onvoldoende duidelijk. Het  
toepassen van conversie en migratie lijkt tot op heden  
nog steeds de enige bruikbare methode.

I. Inleiding
In een GIS kan informatie van velerlei aard wor-
den gekoppeld aan geografische coördinaten of 
referenties. Maar wat ís GIS nu daadwerkelijk ? 
Om welke informatie gaat het precies, en hoe 
wordt de blijvende toegankelijkheid hiervan gega-
randeerd ? Welke ontwikkelingen met betrekking 
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tot het gebruik ervan zijn waar te nemen en welke 
gevolgen heeft dit voor deze toegankelijkheid ? 
Het begrip duurzaamheid heeft betrekking op de 
toegankelijkheid van documenten op zowel de 
korte als de lange termijn. De centrale vraagstel-
ling van dit artikel is nader toegespitst op het Wa-
terschap Zeeuwse Eilanden. In het vervolg zal 
deze organisatie worden aangeduid als ‘casus’.  De 
centrale vraag luidt:

Op welke manier kan de duurzaamheid van digitale  
geografische informatie die is gevormd door het water-
schap Zeeuwse Eilanden worden gewaarborgd? 

Van de centrale vraag kunnen meerdere deelvra-
gen worden afgeleid. Deze deelvragen zijn:
 Wat is het GIS en hoe werkt het?
 Hoe wordt het GIS gebruikt bij het waterschap 

Zeeuwse Eilanden?
 Hoe wordt het GIS gebruikt bij andere instel-

lingen, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat?
 Welke informatie komt binnen een GIS in aan-

merking voor blijvende bewaring?
 Waarom is het blijvend bewaren een pro-

bleem?
 Voor wie is het een probleem?
 Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen?
Bij het onderzoek ten behoeve van de beantwoor-
ding van al deze vragen is als volgt te werk ge-
gaan:
 Dataverzameling. In deze fase werden door 

middel van met name internet- en literatuur-
onderzoek en interviews de benodigde gege-
vens verzameld om de verschillende deelvra-
gen te kunnen beantwoorden. 

 Data analyse. De verzamelde gegevens zijn ge-
analyseerd en gerelateerd aan de hoofdvraag.

 Rapportage en conclusie. In de uiteindelijke 
verslaglegging is over de analyse gerappor-
teerd en is de hoofdvraag beantwoord. 

De gegevensverzameling en –analyse en rapporta-
ge hebben veelvuldig tegelijkertijd plaats gevon-
den. In grote lijnen kan echter wel gesteld worden 
dat het onderzoek gedeeltelijk medio 2006 en be-
gin 2007 heeft plaatsgevonden en de uiteindelijke 
verslaglegging medio 2007.

II. Definitie en gebruik
In deze paragraaf wordt het GIS gedefinieerd en 
wordt nader ingegaan op het gebruik ervan bij het 

waterschap Zeeuwse Eilanden. Daarnaast wordt 
gekeken naar de implicaties die de Archiefwet 
1995 voor een systeem als het GIS heeft. 

Wat is het GIS ?
GIS is een verzamelnaam voor verschillende typen 
informatiesystemen die geografische informatie 
opslaan, beheren en bewerken ten behoeve van be-
leid- en besluitvormingsprocessen2. Uit deze defi-
nitie is af  te leiden dat het GIS vele verschijnings-
vormen kan hebben, wat een universele definitie 
moeilijker maakt. Bernhardsen beweert dan ook: 
’Although there is no universal definition for com-
puter systems manipulating geographic data, GIS 
is the collective term commonly accepted for 
them’3. 
Bij het definiëren van het GIS is een onderscheid te 
maken in twee invalshoeken. Enerzijds is er een 
zuiver technologische benadering, die de over-
hand heeft bij de hiervoor genoemde Bernhardsen. 
Hij formuleert het GIS als een computer-systeem, 
geïmplementeerd met hardware en software- func-
tionaliteiten voor onder andere het opslaan, mana-
gen, manipuleren, analyseren en presenteren van 
geografische informatie. Zo is de meerderheid van 
geografische informatiesystemen gedefinieerd, 
met de nadruk op de technologische toepassingen 
en mogelijkheden van het systeem. Uitgaande van 
de andere benadering, een meer procesmatig en 
archivistisch inzicht, omschrijft Den Teuling GIS 
als ‘een hulpmiddel voor het invoeren, bewerken, 
analyseren en presenteren van ruimtelijke gege-
vens, ter ondersteuning van beleidsprocessen.’ 
Den Teuling legt de nadruk hiermee op het GIS als 
onderdeel van het werkproces4. Ten Cate gaat 
slechts uit van de functies van het informatiesys-
teem, hoewel de uitleg zich in essentie niet onder-
scheidt van de eerder genoemde definities: ‘Een 
GIS is een informatiesysteem voor de invoer, het 
beheer, de integratie, de analyse, de verwerking en 
de presentatie van ruimtelijke gegevens’5. In het 

2 M. Grothe, H.J. Scholten, Gis in de publieke sector: een in-
ventarisatie naar gebruik van geo-informatie en GIS bij de  
Nederlandse overheid (Utrecht 1996).
3 T. Bernhardsen, Geographic Information Systems (Aren-
dal (Noorwegen)) 1992.
4 A. den Teuling, 'Een geografisch informatiesysteem ge-
ïnspecteerd', Nederlands Archievenblad, mei 1998.
5 T. ten Cate, Advies inzake de identificatie van archiefbe-
scheiden in een digitale context (Den Haag 1998).
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vervolg van deze scriptie zal onder een GIS wor-
den verstaan: 

Een informatiesysteem voor de invoer, het beheer, de in-
tegratie, de analyse, de verwerking en de presentatie  
van ruimtelijke gegevens, ter ondersteuning van werk-
processen.

Tamara van Zwol6 beschrijft in haar scriptie het 
GIS als een informatiesysteem waarin geografische 
informatie uit diverse bronnen aan elkaar wordt 
gekoppeld. De basis van een GIS wordt gevormd 
door kaartlagen, met daaraan gerelateerde thema-
tische gegevens. Dit kunnen bijvoorbeeld kabels 
zijn, natuurgebieden, oevervlakken, broedplaat-
sen, wegverhardingen, etcetera. Een GIS bestaat 
uit de volgende elementen:
 Verschillende geografische databestanden met 

ruimtelijke gegevens;
 Een database waarin de bestanden zich bevin-

den en aan elkaar gekoppeld kunnen worden;
 Software (programmatuur) om bewerkingen 

en berekeningen op deze gegevens in vorm 
van (digitale) kaarten uit te voeren;

 Presentatie van gegevens en bewerkingen op 
deze gegevens in de vorm van (digitale) kaar-
ten.

Het kenmerkende van een GIS en direct het grote 
verschil met een analoge kaart is volgens Van 
Zwol dat een kaart in een GIS niet via een conven-
tionele manier wordt opgeslagen: de vastlegging 
van een bepaald image of overzicht van een geo-
grafische gebied. ‘Integendeel, in een GIS zijn ge-
gevensbestanden opgeslagen, van waaruit je de 
presentatie kan creëren voor een bepaald doel.’ 
De gebruikers van GIS manipuleren de verschil-
lende bestanden in het systeem, door ze als het 
ware over elkaar te leggen. De verschillende gege-
vensbestanden of datasets vormen de verschillen-
de kaartlagen. Zo kun je bijvoorbeeld beleids-alter-
natieven op het beeldscherm oproepen, en de con-
sequenties van beslissingen op ruimtelijk gebied 
zichtbaar maken, door verschillende selecties uit te 
voeren. De databestanden vormen in belangrijke 
mate het uitgangspunt voor het intensieve gebruik 
van GIS in Nederland.

6 T. van Zwol, De archivering van digitale geografische ba-
sisbestanden in Nederland: met het oog op bedrijfsvoering,  
verantwoording en cultuurhistorische belangen (Amsterdam 
1999).

Het GIS en de Archiefwet
Bij het analyseren van de problematiek rond de 
duurzaamheid van digitale informatie speelt de 
Archiefwet 1995 en de hieruit voortvloeiende wet- 
en regelgeving een belangrijke rol. Hierin worden 
overheidsorganisaties opgedragen te zorgen voor 
het duurzaam bewaren van informatie die hier-
voor in aanmerking komt. Deze informatie maakt 
nu en in de toekomst deel uit van ons cultureel 
erfgoed. Dit geldt ook voor informatie uit het GIS.
De Archiefwet 1995 stelt dat de overheidsorganen 
verplicht zijn hun archiefbescheiden in goede, ge-
ordende en toegankelijke staat te brengen en te be-
waren. Zo kunnen behoud en openbaarheid van 
de archieven op lange duur worden gegarandeerd. 
Bij het archiveren van informatie binnen de over-
heid zijn er drie belangen die een rol spelen.
In de eerste plaats is er het bedrijfsvoeringsbelang: 
de overheid dient haar taken naar behoren uit te 
kunnen voeren, met de archiefbescheiden die zijn 
gevormd. In de tweede plaats heeft de overheid de 
archieven nodig om verantwoording over haar be-
sluitvorming en uitvoering van taken af te kunnen 
leggen. In de derde plaats tenslotte is er een cul-
tuurhistorisch belang: het archief vormt voor een 
belangrijk deel het geheugen van de overheid en 
maatschappij.
Deze belangen gelden tevens voor de digitale geo-
grafische bestanden van de overheid. Hier komt 
een belangrijke vraag aan de orde: Is een GIS een 
archiefstuk en valt het als zodanig onder de wer-
king van de Archiefwet? Moet het daardoor op de-
zelfde wijze worden behandeld als andere docu-
menten die volgens de Archiefwet ‘ongeacht hun 
vorm, door de overheidsorganen zijn ontvangen of 
opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder 
te berusten’ ?7

Tamara van Zwol stelde in haar scriptie over de ar-
chivering van digitale geografische basisbestanden 
in Nederland dezelfde vraag. Zij concludeert dat 
zowel het GIS als geheel als de geografische be-
standen die het aanmaakt en bewerkt archiefbe-
scheiden zijn. Zij kunnen immers niet los gezien 
worden van de werkprocessen binnen de primaire 
taakuitvoering van de organisatie.
Ondeugdelijk beheer van de geografische bestan-
den kan ertoe leiden dat belangrijke bestanden 
verloren gaan of al verloren zijn gegaan. De werk-
processen waar deze deel van uit maken of ge-

7 Archiefwet 1995, artikel 1.
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maakt hebben kunnen daardoor niet of onvol-
doende worden geëvalueerd, gecontroleerd en ge-
reconstrueerd. Hiermee worden het bedrijfsvoe-
rings- en verantwoordingsbelang direct geschaad.
Ook bestaat het risico dat een deel van het geheu-
gen van de samenleving verloren zal gaan. Om dit 
risico te kunnen bestrijden zal er een bewaarbeleid 
moeten worden geformuleerd, waarbij al vòòr het 
creëren van bestanden de juiste maatregelen wor-
den genomen. 

Gebruik van het GIS bij het waterschap  
Zeeuwse Eilanden
Het waterschap Zeeuwse Eilanden is een over-
heidsorganisatie die in 1996 is ontstaan als gevolg 
van een fusie uit vier waterschappen gelegen bo-
ven de Westerschelde en een wegschap. Bij deze 
rechtsvoorgangers werd al van oudsher geografi-
sche informatie gevormd en beheerd, maar niet in 
digitale vorm. Er was sprake van een grote hoe-
veelheid gegevens die verspreid en lokaal aanwe-
zig waren, met een beperkte betrouwbaarheid, toe-
gankelijkheid en actualiteit. Vooral na de fusie in 
1996 nam het gebruik van geografische informatie 
toe en werd de noodzaak tot het goed beheren er-
van steeds groter. In 1997 werd besloten tot de in-
voering van een geautomatiseerd geografisch in-
formatiesysteem. Dit werd in 1998 aangeschaft en 
in de periode tot 2004 gefaseerd geïmplementeerd 
en voorzien van de benodigde gegevensverzame-
lingen. Sinds 2004 worden de cartografische en an-
dere geografische data alleen nog in digitale vorm 
opgeslagen, bewerkt en geraadpleegd. Papieren 
kaarten worden nog wel vervaardigd, maar zijn al-
leen nog maar een product van willekeurig met el-
kaar gecombineerde geografische gegevens. Als 
gevolg hiervan gaan allerlei problemen die te ma-
ken hebben met de duurzaamheid van digitaal op-
geslagen bestanden en de archivistische implica-
ties hiervan een rol spelen.
Globaal is de geografische informatie die gebruikt 
wordt binnen een waterschap op te splitsen in 
twee categorieën: de leggers en de beheerregisters. 
Alle waterschappen in Nederland werken met de-
ze leggers en beheerregisters. De leggers vormen 
het formeel juridische document dat betrekking 
heeft op de taakuitvoering. In artikel 78 van de 
Waterschapswet is deze juridische status vast-ge-
legd: ‘Tevens stelt het algemeen bestuur vast de 
legger waarin onderhoudsplichtigen of onder-

houdsverplichtingen worden aangewezen’8. De 
legger vormt als het ware de harde kern van het 
GIS met onder andere de bestanden waar het wa-
terschap uit oogpunt van zijn bronhouderschap 
over moet beschikken. Hierin staat de vereiste si-
tuatie van de waterkeringen beschreven wat be-
treft hun ligging, vorm, afmeting en constructie. 
De belangrijkste leggers bij het waterschap Zeeuw-
se Eilanden zijn die met betrekking tot de waterke-
ringen en de oppervlaktewatersystemen. De be-
heerregisters bevatten de actuele bedrijfsinforma-
tie. Deze informatie is meer veranderlijk van aard 
doordat deze voortdurend vanwege veranderin-
gen in de werkelijkheid wordt aangepast. In het 
beheerregister is de daadwerkelijke ofwel actuele 
toestand vastgelegd. Theoretisch gezien zijn alle 
werkzaamheden van het waterschap volbracht als 
het beheerregister voldoet aan de eisen die in de 
legger zijn gesteld. In de praktijk verandert de leg-
ger echter voortdurend door wijzigingen in de in-
frastructuur, nieuwbouw en veranderende wetge-
ving. Een simpel voorbeeld kan het systeem rond 
legger en beheerregister verduidelijken. Een dijk 
die volgens het beheerregister lager is dan de leg-
ger voorschrijft, zal in de nabije toekomst moeten 
worden opgehoogd. De verschillen in de vereiste 
en de bestaande werkelijkheid moeten dan ook zo 
helder mogelijk worden weergegeven9. 
Een andere tweedeling bestaat uit het al of niet 
bronhouder zijn van het waterschap met betrek-
king tot de beheerde geo-informatie. Onder bron-
houderschap wordt verstaan het producent zijn 
van een bepaalde categorie gegevens uit oogpunt 
van de eigen taakuitvoering10. Een eventueel selec-
tie- en vernietigingsbeleid speelt hierbij een rol. 
Het waterschap beschikt over veel bestanden in 
het GIS die wel worden gebruikt bij de taakuitvoe-
ring, maar waar andere organisaties bronhouder 
van zijn. Dit zijn dus bestanden van derden. In 
sommige gevallen zijn met betrekking tot het ge-
bruik van deze bestanden afspraken gemaakt. Dit 

8 Wet van 6 juni 1991, houdende regels met betrekking tot de  
waterschappen. Zie: http://wetten.overheid.nl  (geraad-
pleegd op 10 juli 2007). 
9 R. Takken, Hoge resoluties bij vastleggen waterkeringen. 
Orthofoto’s gedrapeerd over 3D-beheerregister,  
http://www.gismagazine.nl (geraadpleegd op 10 juli 
2007). 
10 E. Gerlofs, M. Groot, GIS-gids voor waterschappen. Een  
handreiking voor managers en bestuurders (Groningen, Hei-
loo 1994). 
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betekent dat zij niet voor iedereen toegankelijk 
kunnen worden gemaakt. Bij andere bestanden is 
het gebruik ervan vrij en kunnen zij in de toekomst 
zonder problemen eventueel toegankelijk worden 
gemaakt voor historisch onderzoekers. 
De primaire taken van het waterschap vallen uit-
een in drie categoriën: de zorg voor de waterkerin-
gen, de zorg voor de wegen en de zorg voor het 
oppervlakte-water. Deze driedeling is ook terug te 
zien in de organisatiestructuur. De verschillende 
gebieden van taakuitvoering worden ieder door 
een aparte sector vertegenwoordigd. Het GIS 
wordt in alle drie sectoren als ondersteuning van 
de bedrijfsvoering gebruikt. De sectoren zijn ach-
tereenvolgens:
 De sector Waterkeringen. De belangrijkste taken 

die het waterschap uitvoert op het gebied van 
de waterkeringen zijn het plegen van onder-
houd, het uitvoeren van dijkversterkingen en 
dijkbewaking en het peilen van de vooroevers. 
In deze sector is de geografische informatie het 
best gedocumenteerd. Als gevolg van het grote 
maatschappelijke belang van de zorg voor de 
waterkeringen is de hoeveelheid geografische 
informatie die hier beheerd wordt het grootst 

en het meest complex. Daarnaast is deze ech-
ter ook het meest toegankelijk en het best ge-
documenteerd. Het grote verantwoordingsbe-
lang draagt hier sterk aan bij.

 De sector Wegen. Het waterschap Zeeuwse Ei-
landen beheert het merendeel van de platte-
landswegen op Walcheren, Noord- en Zuid-
Beveland, Tholen en Sint-Philipsland en 
Schouwen-Duiveland. Belangrijke aspecten 
van dit beheer zijn aanleg en onderhoud, ver-
keersveiligheid, zorg voor de beplanting en 
het leggen en onderhouden van kabels en lei-
dingen. Deze kabels en leidingen verdienen bij 
het waterschap specifieke aandacht. Ook hier 
is maatschappelijk belang groot, maar is het 
vaak niet duidelijk welke instantie (het water-
schap, een andere overheid of een nutsbedrijf) 
de verantwoordelijkheid heeft over de admini-
stratie ervan. Wat is hier het juiste bewaarni-
veau? Dit zijn in ieder geval in eerste instantie 
de organisaties die de kabels en leidingen heb-
ben aangelegd.

 De sector Waterbeheer. De derde primaire taak 
van het waterschap is beheer van de opper-
vlaktewateren. Hieronder vallen de binnenwa-
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Illustratie 1:A fbeelding afkomstig uit presentatie 'Nul-Fase GIS', waterschap  
Zeeuwse Eilanden, januari 2003.
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teren, zoals primaire, secundaire en tertiaire 
waterlopen. Daarnaast worden polder- en 
rioolgemalen gebouwd en onderhouden en 
wordt het rioolwater gezuiverd met behulp 
van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een be-
langrijke maatschappelijke taak ligt hier in de 
handhaving van de verleende vergunningen 
op grond van de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren (WVO). Gegevens met betrek-
king tot deze vergunningen worden bijge-hou-
den in het GIS. Dit geldt ook voor vergunnin-
gen met betrekking tot andere taakgebieden, 
zoals de wegen en de waterkeringen. Uiteinde-
lijk zal het mogelijk zijn ook de vergunningen 
zelf via een GIS toepassing raadpleegbaar te 
maken.

Illustratie 1 geeft weer hoe het GIS van het water-
schap na de volledige implementatie in 2004 was 
gestructureerd. Inmiddels hebben zich enkele wij-
zigingen voorgedaan, zoals de invoering van de 
viewer GeoWeb in plaats van ArcView. Als basis is 
gekozen voor de software van de Intwis familie, 
die mede ontwikkeld is door ESRI (Environmental 
Systems Research Institute). Voor de opslag van 
gegevens wordt met name het relationeel database 
management-systeem Oracle gebruikt. Naast Int-
wis en Oracle wordt gebruik gemaakt van de Dia-
log Topografie software die ontwikkeld is door 
Grontmij. Hiermee kunnen onder meer topografi-
sche basiskaarten worden vervaardigd.
Een voorbeeld van een Intwis toepassing is de mo-
dule Rioken die wordt gebruikt voor de basisregis-
tratie van rioleringsgegevens. Sobek wordt onder 
andere gebruikt voor de registratie van grondwa-
terpeilen. In het model zijn ook toepassingen te 
zien die een aantal jaren geleden in ontwikkeling 
waren en inmiddels gerealiseerd zijn, zoals ZIS 
voor de ondersteuning van zuiveringsinstallaties. 
GIS toepassingen voor de ondersteuning van be-
lastingheffing en –inning zijn nog niet gereali-
seerd, maar wel op komst.
Uit de illustratie blijkt duidelijk de complexiteit 
van een GIS binnen een grote organisatie als het 
waterschap. Een waterschap als Zeeuwse Eilanden 
met het grootst mogelijke takenpakket op het ge-
bied van waterbeheer en een omvangrijk beheers-
gebied is dan ook aan te merken als een ‘GIS-orga-
nisatie’ bij uitstek. Het voert te ver om al deze toe-
passingen van het GIS hier te behandelen. In de 
volgende paragrafen worden er twee aspecten 

uitgelicht waar vervolgens de centrale onderzoeks-
vraag specifiek op wordt toegepast.

Bodemkwaliteitskaarten
De blijvende toegankelijkheid ofwel duurzaam-
heid van digitale geografische informatie kent 
twee aspecten. Enerzijds is er de toegankelijkheid 
op de korte, anderzijds die op de lange termijn. Op 
de korte termijn spelen de bedrijfsprocessen en ad-
ministratief-juridische belangen de hoofdrol. Op 
de lange(re) termijn treden de cultuur-historische 
belangen meer op de voorgrond. Een GIS- toepas-
sing binnen het waterschap Zeeuwse Eilanden 
waarin deze twee aspecten van duurzaamheid 
elkaar als het ware ontmoeten zijn de bodemkwali-
teitskaarten. Zowel voor de historisch onderzoeker 
nu en in de toekomst als voor de waterschapsme-
dewerkers bevatten deze kaarten belangrijke infor-
matie. Het maatschappelijk belang van het goed 
documenteren van de bodemgesteldheid is groot. 
Eén en ander hierover is vastgelegd in het Bouw-
stoffenbesluit11. Overigens heeft het begrip ‘duur-
zaamheid’ in verband met de bodemkwaliteits-
kaarten ook een hele andere lading, namelijk het 
streven naar de fixatie van de huidige bodemge-
steldheid binnen een bepaald gebied. Het vormt 
één van de belangrijkste doelstellingen van het op-
stellen en onderhouden van bodemkwaliteitskaar-
ten, maar dit terzijde.
Een bodemkwaliteitskaart, afgekort BKK, be-
schrijft globaal de milieuhygiënische kwaliteit van 
de bodem in een bepaalde regio. Met de milieuhy-
giënische kwaliteit wordt bedoeld dat er aangege-
ven wordt of en zo ja welke verontreinigingen in 
welke mate in de bodem in een bepaalde regio 
voorkomen. Deze regio’s zijn in eerste instantie ge-
baseerd op de historie van een gebied: gebieden 
met eenzelfde historie hebben in het algemeen een 
vergelijkbare bodemkwaliteit. Bepalende factoren 
zijn bijvoorbeeld de aanwezigheid van ophoogla-
gen of de ouderdom van wijken12. Aanvullend 
daarop wordt er aangegeven hoe er met de grond 
moet worden omgegaan als deze vrijkomt. Dit 
staat allemaal beschreven in een bodembeheer-

11 Besluit van 23 november 1995, houdende regels met betrek-
king tot het op of in de bodem of in het oppervlaktewater ge-
bruiken van bouwstoffen. Zie: http://wetten.overheid.nl 
(geraadpleegd op 10 juli 2007) 
12 Marmos Bodemmanagement. Bodemkwaliteitskaarten  
(BKK). Zie: http://www.marmos.nl/bkk.htm 
(geraadpleegd op 10 juli 2007).
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plan. De relatie tussen bodemkwaliteitsplannen en 
bodembeheerplannen is vergelijkbaar met die tus-
sen leggers en beheerregisters. Inhoudelijk be-
schrijft een bodembeheerplan de volgende zaken:
 De wijze van totstandkoming van de BKK;
 Welke gebieden schoon dan wel niet schoon 

zijn;
 Een stroomschema dat toelicht hoe er gehan-

deld moet worden bij grondverzet in het be-
treffende gebied en hoe gehandeld moet wor-
den bij uitzonderingssituaties;

 Toelichting op het stroomschema;
 Hoe en wanneer bij grondverzet er gemeld 

dient te worden aan het bevoegde gezag;
 Onder welke voorwaarden gebiedvreemde 

grond (van buiten de zonering) geaccepteerd 
wordt binnen de zonering van de BKK13. 

Het waterschap Zeeuwse Eilanden vormt en be-
heert sinds 2001 bodemkwaliteitskaarten in digita-
le vorm voor het eigen beheersgebied. Daarnaast 
worden dergelijke kaarten ook door gemeenten en 
de provincie opgesteld. In 2003 werd het initiatief 
genomen voor een speciale website die de kaarten 
voor alle belanghebbenden (zowel burgers als 
ambtenaren van de Zeeuwse waterschappen en 
gemeenten en de provincie Zeeland) toegankelijk 
maakt. Gegevens die tot dan toe werden opgesla-
gen in een BIS (Bodem Informatie Systeem) wer-
den overgeheveld naar een GIS-toepassing. Hoe-
wel de gemeenten hier aanvankelijk terughoudend 
tegenover stonden worden deze GIS gegevens 
over enige tijd voor iedereen toegankelijk gemaakt 
via de website www.BKKZeeland.nl. De Zeeuwse 
gemeenten hadden enige bezwaren in verband 
met de openbaarmaking van eventueel politiek ge-
voelige informatie. Uiteindelijk is toch de voorkeur 
gegeven aan de transparantie van het overheids-
handelen, dat wordt nagestreefd door middel van 
wet- en regelgeving zoals het Bouwstoffenbesluit. 
De kaarten voor het landelijk gebied die in 2004 in 
een samenwerking tussen lokale gemeenten, de 
Dienst Landelijk Gebied, de provincie Zeeland en 
het waterschap zijn vervaardigd, zijn nu op de site 
te raadplegen. Begin 2006 volgde de bodemkwali-
teitskaart voor de wegbermen. Op landelijk niveau 
is er sinds vorig jaar Bodeminformatie, essentieel 

13 'BKK Zeeland leeswijzer',  
http://www.bkkzeeland.nl/Leeswijzer.pdf (geraadpleegd 
op 10 juli 2007). 

voor landelijke en lokale sturing (Biells)14. Inmid-
dels is binnen dit project 70% van alle bodemkwa-
liteitskaarten en bodembeheerkaarten in Neder-
land geïnventariseerd.
De vaststelling van de bodemkwaliteitskaarten en 
bodembeheerplannen geschiedt bij het waterschap 
in de Algemene Vergadering (AV). Kaarten met 
een juridische status worden vrijwel altijd aan de 
AV voorgelegd ter besluitvorming. Meestal ge-
beurt dit in de vorm van een bijlage bij een verga-
derstuk en altijd op papier. Veelvoorkomende 
voorbeelden van dergelijke besluitstukken zijn leg-
gers, peilbesluiten, onderhoudskaarten en stukken 
betreffende de vaststelling van de omslagklassen-
verordening. In de regel kan worden gesteld dat 
door de AV goedgekeurde en getekende stukken 
een ‘harde status’ en een blijvend bewaarbelang 
hebben. Onderzoek in het archief van het water-
schap heeft uitgewezen dat alle bodemkwaliteits-
kaarten in papieren vorm als bijlage bij de bodem-
beheerplannen zijn aangeboden en als zodanig zijn 
vastgesteld. Ook de ter inzagelegging die aan de 
vaststelling voorafgaat vindt plaats door middel 
van een papieren exemplaar. Vastgesteld is dat 
voor de ter inzagelegging en vaststelling in digita-
le vorm nog onvoldoende juridische grond is. Dit 
blijkt uit een intern stuk uit 2003, waarin wordt 
vermeld dat: 'Het kunnen inzien van de legger op 
een computer in plaats van de papieren (en daar-
mee de geldende) versie van de legger ... onvol-
doende waarborgen (biedt) met betrekking tot de 
authenticiteit en het bereiken van de kring der be-
langhebbenden en is daarmee geen rechtsgeldig 
alternatief. Wettelijke regelingen als de Algemene 
wet bestuursrecht en de VwZ 2002 voorzien hier 
(nog) niet in'15. Hieruit kan worden geconcludeerd 
dat ondanks de vele digitale toepassingen waar-
mee de kaarten worden opgesteld en toegankelijk 
gemaakt voor publiek en medewerkers, het te be-
waren archiefstuk nog altijd het officieel vastge-
stelde papieren exemplaar is.

Zeekoe
Van oudsher verrichten de kustbeherende water-
schappen peilingen en metingen op en langs de 

14 'BIELLS - Bodeminformatie, essentieel voor landelijke 
en lokale sturing', 
http://dinolks01.nitg.tno.nl/dinoLks/BIELLS/index2.jsp 
(geraadpleegd op 16 juli 2007). 
15 Memo van 30 september 2003, betreffende terinzage-
legging legger.
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waterkeringen, die in het verleden werden vastge-
legd in de peil-, strand- en duinregisters. Tegen-
woordig worden deze gegevens alleen nog in digi-
tale vorm vervaardigd en opgeslagen. De Intwis 
module Keringen maakt deze gegevens, die wor-
den opgeslagen in het bestand ‘Zeekoe’, een afkor-
ting die staat voor Zeeuwse Kust en Oevers, toe-
gankelijk. Het bestand is de digitale opvolger van 
de in de statische waterschapsarchieven veelvul-
dig voorkomende peil-boeken of peilregisters.
Op dit moment is Zeekoe een databaseprogramma 
voor de opslag van loding-, waterpassing-, en la-
seraltemetriegegevens van de Zeeuwse kust en oe-
vers. De totale functionaliteit bestaat uit de import, 
bewerking, export en het beheer van peilingen en 
lodingen. De genoemde functionaliteit kan op vier 
niveaus uitgevoerd worden, namelijk de gehele 
database, een gebied, een raai en een raai-meting. 
Een raai is een haaks op de oever uitgezette lijn, 
waarlangs de metingen met bepaalde tussenlig-
gende afstanden worden verricht.
Zeekoe wordt gebruikt door vier partijen die on-
derling gegevens kunnen uitwisselen. Deze partij-
en zijn: waterschap Zeeuwse Eilanden, waterschap 
Zeeuws Vlaanderen, de meetkundige dienst van 
Rijkswaterstaat Directie Zeeland en het Rijksinsti-
tuut voor Kust en Zee (RIKZ). Sinds 2003 worden 
alle peilgegevens van deze organisaties beheerd 
binnen een afzonderlijke applicatie met de naam 
Zeekoe. Hierin worden ook historische gegevens 
uit de papieren registers opgenomen. Alle metin-
gen zijn gebaseerd op de Gemeenschappelijke Ba-
siskaart Nederland, ofwel GBKN. Dit houdt onder 
andere in dat alle meetpunten zijn georiënteerd 
ten opzichte van een punt ten westen van Parijs en 
hierdoor een grote mate van precisie hebben. De 
gegevens worden opgeslagen in een Oracle data-
base. Binnen deze database kunnen de gegevens 
worden bewerkt en geëxporteerd. Het bewerken 
heeft betrekking op het omzetten van hoogte- en 
dieptemetingen in een profiel. De export vindt 
plaats in de vorm van ASCII naar bijvoorbeeld een 
MS-Office toepassing zoals Excel of Word. In totaal 
worden elf soorten metingen geregistreerd. Alle 
registraties worden opgeslagen op het netwerk en 
uitgewisseld via Cd-rom's en e-mail. Van het be-
stand worden wekelijks back-ups gemaakt, die op 
verschillende plaatsen worden bewaard. Dit ge-
beurt onder andere in de vorm van een Cd-rom bij 
een medewerker thuis. In het bestand wordt 
slechts geschoond bij het constateren van zoge-

naamde extreme meetwaarden. Als deze eenmalig 
sterk afwijken van de naburige waarden, wordt er-
van uit gegaan dat het een foutieve meting betreft 
en worden zij verwijderd. Afgezien van deze ver-
wijdering worden alle meetgegevens per jaar in af-
zonderlijke bestanden bewaard. 
De netwerkomgeving en de opslag in Oracle-vorm 
worden ten behoeve van de bedrijfsvoering en ver-
antwoording voldoende duurzaam geacht. De ge-
gevens over alle jaren die in digitale vorm beschik-
baar zijn worden met een hoge frequentie geraad-
pleegd en onderhouden. Indien nodig wordt mi-
gratie toegepast, bij bijvoorbeeld het in gebruik ne-
men van een andere applicatie of nieuwere versie. 
Oracle is al gedurende 30 jaar een krachtige en sta-
biele database, die waarschijnlijk nog lang in ge-
bruik zal zijn. Conversie naar een andere database 
omgeving is daardoor tot op heden niet nodig ge-
weest. Daarnaast is het printen van de gegevens 
op papier geen haalbare zaak, vanwege de grote 
complexiteit en omvang en het verlies van de vele 
onderlinge relaties. Ook het converteren van een 
Oracle bestand als Zeekoe naar XML wordt vanuit 
technisch perspectief niet mogelijk geacht. Dit is 
slechts mogelijk bij minder complexe database toe-
passingen zoals het MS Office pakket Access.

III GIS en duurzaamheid
Op het gebied van de geografische informatievoor-
ziening staan twee zaken regelmatig in de aan-
dacht, namelijk metadata en standaardisering er-
van en de zogenaamde open-source programma-
tuur. In beide gevallen wordt in het kader van dit 
onderzoek gekeken of, en zo ja hoe beide kunnen 
bijdragen aan het vergroten van de duurzaamheid 
van geografische informatie. 
Onder duurzaamheid wordt verstaan de eigen-
schap van informatie dat deze gedurende langere 
tijd toegankelijk en raadpleegbaar is, in ieder geval 
gedurende de termijn dat deze wettelijk bewaard 
moet worden. Daarnaast moet de authenticiteit ge-
waarborgd zijn, dat wil zeggen dat inhoud, vorm 
en structuur niet achteraf kunnen worden gewij-
zigd. Dit is een aspect van duurzaamheid dat 
vooral bij digitale informatie een kwetsbaar punt 
vormt.
De problematiek van het toegankelijk, raadpleeg-
baar en authentiek houden van digitaal opgesla-
gen informatie wordt wel aangeduid met het be-
grip ‘digitale duurzaamheid’. Deze problematiek 
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kan vanuit twee invalshoeken worden benaderd; 
enerzijds vanuit de software, anderzijds vanuit de 
hardware16. Op het gebied van de software doet 
zich het probleem voor dat programma’s waarmee 
bestanden worden vervaardigd en geraadpleegd 
voortdurend worden vervangen door nieuwere 
versies. Op den duur zijn de oudere versies niet 
meer beschikbaar en wordt het steeds moeilijker 
de bestanden nog te gebruiken. Dit doet zich voor-
al voor bij de keuze van een geheel nieuw software 
pakket, zoals enkele jaren terug de tekstverwerker 
MS Word in plaats kwam van WordPerfect. Aan-
vankelijk bood Word nog wel de mogelijkheid om 
WordPerfect bestanden in te lezen, in de nieuwere 
versies wordt dit echter steeds lastiger. Afgezien 
van het verlies aan informatie (zoals bijvoorbeeld 
gegevens met betrekking tot de opmaak), wat zich 
aanvankelijk voordeed, is het nu vrijwel helemaal 
niet meer mogelijk oude WordPerfect bestanden in 
te zien, zonder te beschikken over een versie van 
het programma waarin zij oorspronkelijk zijn op-
gemaakt. Deze bestanden kunnen daardoor feite-
lijk als verloren worden beschouwd. Op het gebied 
van de hardware spelen vooral de veroudering 
van apparatuur en het verval van de informatie-
dragers een rol. Zo zijn oude diskettes of floppy-
disks op den duur niet meer raadpleegbaar, omdat 
er geen apparatuur meer is waarmee deze kunnen 
worden afgelezen. Daarnaast zijn dragers als dis-
kettes en Cd-rom’s onderhevig aan zeer snel spon-
taan verval; al na drie jaar kunnen deze hierdoor 
niet meer betrouwbaar zijn. Dit heeft te maken met 
de materialen waarvan zij gemaakt zijn, die niet 
berekend zijn op zeer langdurig gebruik.
Dat deze problemen ook van toepassing zijn op 
blijvend te bewaren GIS bestanden is duidelijk. 
Het betreft hierbij gegevens die in vele complexe 
databases worden opgeslagen, op verschillende 
plaatsen en verschillende dragers. 

Metadatastandaards
De groeiende informatiebehoefte op geografisch 
gebied heeft de afgelopen tien tot vijftien jaar ge-
leid tot veel geografische datasets en –series met 
een grote diversiteit aan onderwerpen, thema’s en 
benaderingen. Dit informatieaanbod ondersteunt 
bedrijfsprocessen zowel binnen als buiten de eigen 

16 ICTU, Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Deel  
I: Kostenmodel, beslissingsmodel, functionele specificaties, be-
waren van databases (Den Haag  2003).

organisatie. Gevolg van dit groeiende aanbod van 
data is dat het voor gebruikers van geografische 
datasets steeds moeilijker wordt de juiste informa-
tie te vinden. Een oplossing hiervoor kan worden 
gevonden in het beschrijven of kenbaar maken van 
deze datasets en –series, oftewel het vastleggen 
van metadata. Door deze vervolgens door middel 
van het maken van afspraken te standaardiseren, 
kunnen zij wereldwijd worden toegepast.
Metadata vergroten de toegankelijkheid door de 
tijd en dus de duurzaamheid. Aan de hand van di-
verse kenmerken die aan de bestanden worden ge-
koppeld kunnen deze makkelijker worden terug-
gevonden. De International Organization for Stan-
dardisation (ISO) heeft hiervoor een aantal jaren 
geleden een standaard ontwikkeld, met de naam 
ISO 19115:2003. Deze norm bestaat uit meer dan 
400 verschillende metadata-elementen, die speci-
fiek van toepassing zijn op geografische bestan-
den. Op 24 november 2004 heeft de Europese com-
missie voor normering (Commission Européenne 
de Normalisation, CEN) de norm aangenomen. 
Hierbij heeft zij enkele toevoegingen aangebracht, 
om deze beter toepasbaar te maken binnen Euro-
pa. Vanaf die datum is de Nederlandse voorlopige 
norm voor metadata met de naam NVN-ENV 
12657, gebaseerd op een Europese voornorm, ver-
vallen. In verband met deze overstap naar de ISO-
norm is gekozen te starten met versienummer 1.1 
voor de Nederlandse metadatastandaard.
Op basis van ISO 19115:2003 is in Nederland een 
profiel opgesteld, waarin een onderscheid wordt 
gemaakt in zowel verplichte als optionele metada-
ta-elementen. De verplichte elementen worden 
aangeduid als ‘kernset’, de optionele als ‘optionele 
set’. De elementen zijn weergegeven in een tabel 
met de velden ‘Metadata naam’, ‘ISO nr.’, ‘Neder-
landse metadata-element naam’ en ‘Definitie’. Het 
veld ‘ISO nr.’ vormt een verwijzing naar andere 
ISO standaarden. De reden voor het opstellen van 
een Nederlands profiel was dat de ISO kernset 
(hoewel op Europees niveau vastgesteld) op veel 
gebieden te abstract en summier was. Organisaties 
die werken met geografische data dienen de ver-
plichte Nederlandse kernset, afkomstig van ISO 
19115:2003 te hanteren. De Nederlandse norm is 
vorig jaar in rapportvorm verschenen en te down-
loaden van het internet17. De verschillende secto-

17 M.A. de Rink, M. Reuvers, Nederlandse metadatastan-
daard voor geografie versie 1.1 (Amersfoort 2006). Zie: 
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ren van overheid en bedrijfsleven kunnen op het 
Nederlandse profiel een eigen uitbreiding ontwik-
kelen. In illustratie II is weergegeven hoe de ver-
schillende kernsets en profielen met elkaar samen-
hangen.

Bij het totstandkomen van de Nederlandse kernset 
zijn onder andere organisaties als ICTU, het Ka-
daster, diverse ministeries en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) betrokken ge-
weest.
De Nederlandse metadatastandaard voor geogra-
fie is opgesteld door Ravi, Overlegorgaan Raad 
voor de Vastgoedinformatie, thans gefuseerd in 
Geonovum. Deze stichting maakt geo-informatie 
van de publieke sector toegankelijk en ontwikkelt 
en beheert standaarden die hiervoor nodig zijn18. 

Open source en duurzaamheid
Een belangrijke trend in de toepassing van (geo-
grafische) applicaties is het gebruik van zoge-
naamde open source producten. Zij worden ook 
wel aangeduid als ‘leveranciers onafhankelijk’.
Open source software is software waarvan de 
broncode is gepubliceerd en vrij beschikbaar is. 
Hierdoor kan deze door iedereen worden gekopi-
eerd, aangepast en opnieuw verspreid zonder kos-
ten aan auteursrechten en toeslagen. Dit wordt 
aangeduid met de term ‘intellectueel eigendom’ en 

www.geonovum.nl (geraadpleegd 16 juni 2007).
18 http://www.geonovum.nl. 

wordt in een eventuele licentie overeenkomst gere-
geld. De ontwikkeling van open-broncode gebeurt 
door gemeenschappelijke samenwerking van zo-
wel individuele programmeurs als grote bedrijven, 
waarbij soms sprake is van een zogenaamde ‘ont-
wikkel-community’. Voorbeelden van open-source 
software zijn Linux, Firefox, Gimp, OpenOffice.org 
en Apache19. 
Open source programmatuur wordt ook binnen 
steeds meer overheden toegepast, onder andere 
vanwege het voordeel van de gratis verkrijgbaar-
heid. Daarnaast kan de programmatuur gemakke-
lijk worden gewijzigd en aangepast aan de speci-
fieke individuele eisen. Er hoeven daardoor geen 
dure maatwerk-pakketten aangeschaft te worden 
voor moeilijk realiseerbare oplossingen. 
Op het gebied van GIS is Open Source GIS (OS 
GIS) verkrijgbaar. Hiermee wordt op dit moment 
door de gemeente Terneuzen en het waterschap 
Zeeuws Vlaanderen ervaring opgedaan. De Ge-
meente Terneuzen maakt bestemmingsplannen via 
internet toegankelijk met behulp van OS GIS pro-
ducten Mapserver en Pmapper. Zij doet dit in sa-
menwerking met het waterschap, dat de pakketten 
al langer in gebruik heeft20. Tot nu toe heeft het 
waterschap Zeeuwse Eilanden nog geen gebruik 
gemaakt van open GIS toepassingen.
De meningen over de voor- en nadelen van het ge-
bruik van open source of open standaarden lopen 
uiteen. Enerzijds is de ontwikkeling van open 
source programma’s moeilijk te sturen en vaak 
toch afhankelijk van commerciële leveranciers. De-
ze eigenschappen maken standaardisering moeilij-
ker. Minder standaardisering leidt uiteindelijk tot 
minder duurzaamheid. Anderzijds wordt beweerd 
dat de macht over de inrichting en functionaliteit 
meer bij de eindgebruikers komt te liggen en dat 
daardoor zaken als digitale duurzaamheid beter 
gewaarborgd kunnen worden. Deze visie wordt 
aangehangen door onder ander de Koninklijke Bi-
bliotheek in Den Haag21. Oplossingen kunnen on-
derhouden worden door anderen dan de eerste le-
verancier en er is ruimte voor latere innovatie. De 

19 http://www.ossos.nl. 
20 'Gemeente Terneuzen gebruikt OS GIS voor online be-
stemmingsplannen', http://www.opensourcegis.nl (ge-
raadpleegd op 22 juli 2007).
21 'Koninklijke Bibliotheek- 'Open source software: een 
logische keuze voor behoud!'', 
http://www.opensourcenieuws.nl (geraadpleegd op 25 
juli 2007).
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gegevensopslag geschiedt daardoor juist in een 
toekomstvast formaat.

IV. Mogelijkheden voor blijvende bewa-
ring

Oplossingsrichting 1: ‘bevriezen’.
Een oplossing voor het toegankelijk en raadpleeg-
baar houden van digitale geografische informatie 
kan gezocht worden in het maken van verschillen-
de ‘fotografische opnamen’ van willekeurige mo-
menten met behoud van de belangrijkste functio-
naliteiten. Op een willekeurig tijdstip wordt een 
volledige database opgeslagen en weggeschreven 
naar een andere drager. Deze methode wordt in de 
ICT wereld wel aangeduid met de term ‘bevrie-
zen’. Aan deze optie kleeft echter een aantal be-
langrijke bezwaren. In de eerste plaats zal bepaald 
moeten worden in welke formaten en op welke 
dragers de bestanden voor de toekomst worden 
vastgelegd. In de tweede plaats welke bestanden; 
deze problematiek overlapt die van de volgende 
oplossingsrichting, namelijk het toepassen van 
waardering en selectie. Daarnaast kan men zich af-
vragen of alleen enkele gegevens, de volledige da-
tabase, of ook de hierbij benodigde applicaties 
moeten worden opgeslagen. Hiervoor is echter al 
gesteld dat het volledige GIS, dus zowel de data-
base als de bijbehorende applicaties, als archief-
stuk moet worden aangemerkt. Vervolgens moet 
worden bepaald wie de bestanden gaat beheren en 
beschikbaar stellen ten behoeve van het toekom-
stig historisch-wetenschappelijk onderzoek. Welke 
instantie beschikt hiervoor over zowel de benodig-
de faciliteiten als de expertise? Een oplossing hier-
voor kan gevonden worden in het creëren van een 
digitaal depot (‘e-depot’) of een soort documenta-
tiecentrum voor digitale geografische informatie. 
Het Nationaal Archief en de gemeente Rotterdam 
hebben onlangs besloten tot het gezamenlijk in-
richten van een dergelijk depot. Zij beogen hier-
mee de blijvend te bewaren digitale bescheiden 
van de nationale overheid en de gemeente Rotter-
dam in de toekomst zo goed mogelijk te kunnen 
bewaren en toegankelijk te houden22.  

22 'Samenwerking archieven bij bouw digitaal depot. Di-
gitaal tijdperk maakt andere beheervormen noodzake-
lijk', http://www.nationaalarchief.nl/nieuws/pers (ge-
raadpleegd op 25 juli 2007).

Ten slotte moet worden nagedacht over het be-
houd van de oorspronkelijke functionaliteiten van 
het volledige systeem. In hoeverre is dit wenselijk 
of noodzakelijk? Welke gevolgen heeft bijvoor-
beeld het toepassen van waardering en selectie 
voor deze functionaliteiten? Wordt de raadpleeg-
baarheid en interpreteerbaarheid hierdoor beïn-
vloed en zo ja in welke mate?

Oplossingsrichting 2: toepassen van waarde-
ring en selectie
Al sinds het tijdperk van de louter ‘papieren’ ar-
chieven worden in de levenscyclus van documen-
ten drie belangrijke stadia onderscheiden. Dit zijn 
achtereenvolgens de dynamische, de semi-stati-
sche en de statische fase. In de dynamische fase 
spelen de documenten nog een belangrijke rol in 
de bedrijfsvoering en juridische verantwoording 
van het archiefvormende orgaan. Ze worden uit 
het oogpunt hiervan veelvuldig geraadpleegd 
door interne medewerkers en zijn in de regel niet 
openbaar. In de semi-statische fase neemt dit ad-
ministratief-juridische belang af en worden de do-
cumenten en bestanden overgebracht naar een vei-
liger zij het voor frequente raadpleging minder ge-
schikte locatie. In de statische fase is het admini-
stratief-juridische belang bijna geheel uitgespeeld 
en worden documenten alleen nog bewaard uit 
culturele en historische overwegingen. Ze worden 
hierbij overgedragen aan archiefbeherende instan-
ties die ze voor publieke raadpleging beschikbaar 
stellen. Bij de overgang van de semi-statische naar 
de statische fase wordt selectie en vernietiging toe-
gepast, waarbij documenten die geen cultuur-his-
torische waarde hebben worden verwijderd en uit-
eindelijk vernietigd. Aan deze selectie gaat waar-
dering vooraf, die uitmondt in het formuleren van 
selectiecriteria. Aan de hand van deze selectiecrite-
ria kunnen documenten vaak al in een vroeg sta-
dium (bij het ontstaan) worden gewaarmerkt als 
‘te bewaren’ of ‘vernietigbaar’, waardoor de ver-
nietigbare bescheiden op eenvoudige wijze kun-
nen worden verwijderd23. Deze selectiecriteria 
worden vastgelegd in selectielijsten of een Basis 
Selectie Document (BSD).

23 H. Waalwijk, 'Een bouwsteen voor de toren van Babel. 
Over definities voor waardering, selectie en verwijde-
ring', Stichting Archiefpublicaties. Jaarboek 2004  (Den 
Haag 2004), blz. 56-68.
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Deze procedure, die in het verleden alleen werd 
toegepast op papieren documenten, kan ook op 
eenvoudige wijze worden toegepast in een situatie 
met gedeeltelijk of uitsluitend digitale documen-
ten. Feitelijk verandert er weinig; er is nog steeds 
sprake van documenten waaraan op enige wijze 
selectiecriteria gekoppeld worden. Een praktisch 
probleem is echter dat digitale documenten of be-
standen moeilijker (her)kenbaar zijn en minder ge-
bonden aan een drager. Door deze ‘vluchtigheid’ 
zijn ze moeilijker te localiseren en te selecteren. Dit 
geldt in sterke mate ook voor digitale geografische 
informatie, die voor veel organisaties steeds be-
langrijker wordt en in zeer grote hoeveelheden 
wordt opgeslagen. Het koppelen van metadata aan 
de bestanden kan deze problemen voor een groot 
deel oplossen. Voor geografische metadata is een 
aantal jaren geleden een Nederlandse standaard 
ontwikkeld, zoals hiervoor beschreven. Het is van 
groot belang deze standaard toe te passen, ten be-
hoeve van het kunnen waarderen en selecteren van 
geografische data. De selectie kan hierdoor ook in 
een vroeg stadium worden toegepast, zodat sprake 
is van de zogenaamde ‘selectie aan de bron’. Met 
behulp van deze vroege selectie (bij voorkeur al bij 
het ontstaan) kan worden voorkomen dat belang-
rijke historische informatie uiteindelijk verloren 
gaat.
Een ander probleem ligt in het ontbreken van spe-
cifieke selectiecriteria. Voortvloeiend uit de Ar-
chiefwet en het archiefbesluit van 1995 moeten de-
ze worden vastgelegd in selectielijsten. Tegen-
woordig worden deze vaak opgesteld vanuit het 
perspectief van actoren en handelingen in de vorm 
van een Basis Selectie Document. Een BSD voor ac-
toren en handelingen die uitsluitend geografische 
data vastleggen en waarin deze data expliciet wor-
den beschreven is niet opgesteld. Dit zal in de toe-
komst wel moeten gebeuren ten behoeve van het 
in duurzame en toegankelijke staat bewaren van 
deze gegevens.

Oplossingsrichting 3: toegankelijk maken ten  
behoeve van de openbaarheid in de dynamische  
omgeving
Een derde oplossingsrichting ligt in het beschik-
baarstellen van digitale geografische gegevens in 
de oorspronkelijke, dynamische omgeving. Dit is 
een tendens die de laatste jaren steeds meer wordt 

waargenomen en al wordt toegepast bij onder an-
dere het kadaster.
Complexe digitale databestanden zoals het GIS 
worden in eerste instantie gevormd en beheerd bij 
organisaties waarvoor deze van vitaal belang zijn 
voor de eigen bedrijfsvoering en een goede taak-
uitvoering. Vanuit dit belang schaffen zij professio-
nele hard- en software aan die deze databestanden 
ondersteunen en richten zij hun organisatiestruc-
tuur in op een effectief en efficiënt beheer ervan. 
Met andere woorden: alle expertise voor het on-
dersteunen van de raadpleegbaarheid op zowel de 
korte als de lange termijn ligt feitelijk bij deze or-
ganisaties. Alleen de verantwoordelijkheid voor 
het beheer verschuift op de langere termijn naar 
instanties die het cultuur-historisch belang verte-
genwoordigen, zoals archiefbeherende instellin-
gen24.
In toenemende mate ontstaat het besef dat de be-
standen eigenlijk niet fysiek meer hoeven te wor-
den overgedragen en dat dit zelfs niet wenselijk is. 
Complexe digitale bestanden zoals kadastrale ge-
gevens en informatie in een GIS kunnen beter fy-
siek aanwezig blijven binnen de omgeving waarin 
zij oorspronkelijk zijn gevormd. Hier zijn zowel de 
benodigde kennis als de technische faciliteiten op-
timaal aanwezig. Alleen het beheer wordt op den 
duur overgedragen; wat in de praktijk neerkomt 
op het verleggen van enkele autorisaties die open-
baarmaking mogelijk maken. De zorg voor de be-
scheiden blijft liggen bij het bestuur van de organi-
satie die deze heeft ontvangen of opgemaakt en 
diens rechtsopvolgers. Hierin is geen verschil met 
de traditionele papieren archieven, zij het dat er 
geen fysieke overdracht meer plaatsvindt. 
Vertaald naar de casus van dit onderzoek blijven 
de GIS bestanden op het netwerk van het water-
schap Zeeuwse Eilanden opgeslagen en worden zij 
op afstand (bijvoorbeeld via internet) raadpleeg-
baar gemaakt voor bezoekers van de studiezaal 
van het Zeeuws Archief. Een applicatie die het wa-
terschap gebruikt voor het raadplegen van geogra-
fische gegevens is GeoWeb. GeoWeb is een viewer 
die in de plaats is gekomen van het oudere pakket 
Arcviewer. Deze applicatie kan eenvoudig worden 
uitgebreid ten behoeve van het faciliteren van his-
torisch onderzoek en openbaarmaking van geogra-
fische informatie. Deze openbaarmaking en be-

24 M.W. van Boven, R. Kramer, C.G.M. Noordam, De ar-
chiefwet 1995 in 100 trefwoorden (Woerden 1996). 
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schikbaarstelling aan andere gebruikersgroepen 
zal vooral moeten worden bewerkstelligd door 
middel van het maken van afspraken met bouwers 
en gebruikers van de huidige programmatuur. 
Hierbij kan worden gedacht aan afstemming op 
het gebied van versiebeheer, autorisaties, beveili-
ging en het bewarings- en vernietigingsregime; za-
ken die op het gebied van het beheer van digitale 
archieven meer op de voorgrond treden.

V. Naar een toekomstvast GIS; toeganke-
lijkheid door de tijd

Analyse oplossingsrichtingen; beste oplossing
Het met intervallen bevriezen van een GIS door 
middel van het maken van momentopnamen lijkt 
een voor de hand liggende optie, maar stuit op 
verschillende praktische en technische bezwaren. 
Voor de langdurige opslag moet een keuze worden 
gemaakt voor duurzame bestandsformaten en dra-
gers. Welke formaten en dragers ook in de toe-
komst nog raadpleegbaar zullen zijn is moeilijk 
voorspelbaar. Voor het opslaan van databases 
wordt het bestandsformaat XML momenteel het 
meest duurzaam geacht25. Het voortdurend moe-
ten toepassen van conversie en migratie lijkt tot op 
heden echter onvermijdelijk, daarnaast is XML niet 
geschikt voor complexe en omvangrijke databe-
standen in Oracle-vorm. Om digitale gegevens toe-
gankelijk te houden moeten zij herhaaldelijk wor-
den overgezet naar andere software-omgevingen, 
-formaten en dragers. Dit is een zeer arbeidsinten-
sief en dus duur proces, waarbij een verlies van in-
formatie moeilijk is uit te sluiten. Dit probleem 
geldt daarentegen niet alleen voor het behouden 
van ‘bevroren’ databases, maar voor de langdurige 
bewaring van alle digitaal opgeslagen informatie.
Wellicht het grootste probleem ligt in het eventue-
le verlies van functionaliteiten die bij een bevrie-
zing kan optreden. Het is de vraag of een ‘bevro-
ren’ database nog goed kan functioneren, of in ie-
der geval zodanig dat de situatie op een willekeu-
rig tijdstip naar tevredenheid gereconstrueerd kan 
worden. Dit is in feite ook aan de orde als ervoor 
gekozen zou worden deze volledig uit te printen 
en in papieren vorm te bewaren. Dat hierbij vele 
functionaliteiten en raadpleegmogelijkheden ver-

25 ICTU. Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast.  
Deel I: Kostenmodel, beslissingsmodel, functionele specifica-
ties, bewaren van databases (Den Haag 2003).

loren gaan is duidelijk. Daarbij komt nog een laat-
ste bezwaar aan de orde: de vraag of met de tus-
senliggende perioden (tussen de moment-opna-
men) niet te veel en daarmee cruciale informatie 
verloren gaat. Welke informatie in de toekomst be-
langrijk zal worden gevonden is echter moeilijk te 
voorspellen.
Een combinatie van de andere twee mogelijkhe-
den, het toepassen van waardering en selectie en 
het toegankelijk houden van digitale geografische 
informatie in de dynamische omgeving lijkt meer 
voordelen te bieden. Door middel van het toepas-
sen van waardering en selectie kan tegemoetgeko-
men worden aan een eventuele vernietigingsplicht 
die geldt op grond van artikel 3 van de Archiefwet. 
Het toegankelijk houden van de blijvend te bewa-
ren informatie binnen de dynamische omgeving 
van het archiefvormend orgaan geeft het voordeel 
van het beheer onder de meest optimale omstan-
digheden in de aanwezigheid van de benodigde 
kennis en technische faciliteiten. Er moet echter 
met een aantal punten, die overigens voor een deel 
al aan de orde zijn gekomen, rekening worden ge-
houden:
• Het vaststellen van selectiecriteria. Voor digi-

tale geografische gegevensbestanden zijn deze 
niet opgesteld, er bestaan voor deze bestanden 
dan ook geen selectielijsten of BSD’s. In de eer-
ste plaats zal onderzocht moeten worden of er 
voor bepaalde categorieën van gegevens op 
grond van de Archiefwet 1995 en hieruit voort-
vloeiende bepalingen (zoals het Archiefbesluit 
en verschillende ministeriële regelingen) een 
plicht tot vernietiging bestaat. Als dit zo is, is 
het opstellen van selectiecriteria zeker noodza-
kelijk. Als dit niet zo is kan de vraag gesteld 
worden of het wenselijk en noodzakelijk is de-
ze te formuleren. Een mogelijk nadeel van het 
verwijderen van bestanden komt in het vol-
gende punt aan de orde.

• De gevolgen van het verwijderen van informa-
tie in het kader van selectie en vernietiging 
voor de functionaliteit van geografische infor-
matiesystemen. Bij het toepassen van selectie 
en vernietiging worden gegevens of bestanden 
uit het systeem verwijderd. Dit kan gevolgen 
hebben voor het continuïteit en het functione-
ren ervan. De gevolgen van een eventuele ‘ver-
storing’ dienen zorgvuldig onderzocht te wor-
den. Deze problematiek komt aan de orde in 
een artikel van Geert-Jan van Bussel in Archos 
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Magazine26. Door de vele verwijzingen naar 
andere gegevens en andere databases in de 
vorm van zogenaamde ‘pointers’ is het kunnen 
reconstrueren van een bepaalde toestand in 
het verleden van de database vaak zeer lastig. 
Waarschijnlijk is het moeilijk een beeld te krij-
gen van de precieze consequenties. Deze pro-
blematiek is te vergelijken met die van het ar-
chiveren van websites. De vele hyperlinks heb-
ben, net als de vele velden en bestanden in een 
database, een nauwe samenhang. De vraag is 
in hoeverre het totaalbeeld van een willekeuri-
ge situatie in het verleden nog reconstrueer-
baar is bij het verwijderen van meerdere van 
deze links of bestanden. Daarnaast kan de 
vraag gesteld worden in hoeverre de recon-
strueerbaarheid ten behoeve van toekomstig 
wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk of 
wenselijk is. Hoewel het moeilijk is hierop 
vooruit te lopen is het volledig behoud van de 
functionaliteiten of het ‘gedrag’ van een data-
base waarschijnlijk niet noodzakelijk ten be-
hoeve van historisch onderzoek.

• De eisen die gesteld worden aan de opslag van 
blijvend te bewaren gegevens. Gegevens die 
voor blijvende bewaring in aanmerking komen 
dienen onder speciale omstandigheden te wor-
den bewaard, zodat deze zo lang mogelijk 
raadpleegbaar blijven. In de ‘traditionele’ si-
tuatie met papieren documenten zijn zorgvul-
dige procedures uitgewerkt voor de over-
dracht en het beheer, gebaseerd op de Archief-
wet en het Archiefbesluit 1995. Bepalingen met 
betrekking tot de fysieke opslag zijn vastge-
legd in de ministeriële Regeling voor de bouw 
en inrichting van archiefruimten en archiefbe-
waarplaatsen die is vastgesteld in 2001. In de 
toekomst zullen archiefbescheiden echter 
steeds minder vaak fysiek worden overgedra-
gen, maar in de oorspronkelijke dynamische 
omgeving worden gehouden zoals hiervoor 
werd beschreven. Dit heeft eveneens conse-
quenties voor de ruimten en de dragers waar 
blijvend te bewaren elektronische documenten 
zijn opgeslagen. In de praktijk betekent dit dat 
bijvoorbeeld serverruimten zoals die van het 
waterschap moeten worden aangewezen als 
archiefbewaarplaats in de zin van de Archief-

26 G.J. van Bussel, 'Archivering van databases: een com-
plex onderwerp', Archos Magazine nr. 4 (2003).

wet en dat zij moeten voldoen aan de eisen in 
de hiervoor genoemde regeling.

• Beschikbaarstelling op een andere locatie. Blij-
vend te bewaren informatie komt op grond 
van de Archiefwet uiteindelijk in aanmerking 
voor openbaarmaking, tenzij hierop uitzonde-
ringen worden gemaakt. In een digitale omge-
ving kan de beschikbaarstelling ten behoeve 
van het publiek op geheel andere wijze wor-
den gerealiseerd dan in de traditionele papie-
ren situatie. Via netwerken als het internet 
kunnen velen gelijktijdig informatie ophalen 
en raadplegen. Ook kan informatie op allerlei 
manieren met elkaar in samenhang worden 
gebracht, een eigenschap waarop het GIS gro-
tendeels gebaseerd is. GIS bestanden van het 
waterschap die openbaar zijn geworden kun-
nen via een online verbinding of via internet in 
de studiezaal van het Zeeuws Archief door on-
derzoekers worden geraadpleegd. Ook de ap-
plicaties waar deze bestanden op ‘draaien’ 
kunnen via internet beschikbaar worden ge-
steld. De beherende instantie hoeft deze appli-
caties niet zelf aan te schaffen.

Met inachtneming van deze punten wordt geadvi-
seerd de digitale geografische bestanden van het 
waterschap ten behoeve van het toekomstig weten-
schappelijk onderzoek toegankelijk te houden bin-
nen de eigen netwerkomgeving, met toepassing 
van waardering en selectie.

Een blik op de toekomst: WIA, Waterschaps-
Net, geo-portalen
In 2006 is het Waterschapshuis (een samenwer-
kingsverband tussen alle waterschappen in Neder-
land op ICT gebied) begonnen met een project on-
der de naam ‘WaterschapsNet’. Dit is de naam van 
een gezamenlijk Content Management Systeem 
(CMS) voor de waterschappen. Zij beogen hiermee 
efficiënter en slagvaardiger te worden en meer en 
betere diensten te leveren door onder andere het 
gebruik van internet.
Doelstelling van het project WaterschapsNet is het 
inzetten van één centrale beheeromgeving voor de 
websites, intranetten en extranetten van de Neder-
landse waterschappen en daaraan gerelateerde or-
ganisaties. Hiermee kunnen zowel content als 
functionaliteiten tussen de waterschappen worden 
gedeeld. De waterschappen hebben elk hun eigen 
redactioneel onderhoudbaar deel binnen deze om-
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geving zodat ze alleen de site(s) van de eigen orga-
nisatie op afstand kunnen beheren. Bovendien zijn 
er mogelijkheden om inhoud met elkaar te delen. 
Het is mogelijk dat waterschappen gedeeltelijk 
aansluiten op het centrale platform. Zo kan alleen 
de website bij WaterschapsNet worden onderge-
bracht, maar het intranet lokaal worden gehost27. 
Het is de bedoeling dat het waterschap Zeeuwse 
Eilanden per 6 september 2007 gaat deelnemen 
aan WaterschapsNet, ten behoeve van zowel de in-
terne als de externe dienstverlening. Bestanden die 
hierin worden ondergebracht worden geplaatst 
buiten de eigen firewall, zodat deze voor meerdere 
gebruikers toegankelijk worden. Het eigen redac-
tioneel deel binnen de omgeving kan worden op-
gedeeld in clusters. Bij de samenstelling van de 
content zijn niet alleen medewerkers communica-
tie betrokken maar contentmanagers vanuit meer-
dere disciplines. Er zijn inmiddels al clusters ten 
behoeve van belastingheffing en –inning en ICT. Er 
is ook ruimte gemaakt voor een historische invals-
hoek en dan met name in combinatie met geografi-
sche informatie. Het is de bedoeling dat er op kor-
te termijn een cluster geo-informatie gerealiseerd 
zal worden. Via een zogenaamd geo-portaal kan 
hierin toegang worden verkregen. Via een geo-
portaal kan (historische) geografische informatie 
worden gezocht, eventueel tegen betaling worden 
opgevraagd en gecombineerd. Dit combineren ge-
beurt op de eigen PC van de onderzoeker, terwijl 
de opgevraagde gegevens bij de bron blijven, dat 
wil zeggen de instanties die deze beschikbaar stel-
len. Blijvend te bewaren geografische informatie 
kan zo toegankelijk worden gemaakt voor histo-
risch-wetenschappelijk onderzoek. Ook in de stu-
diezaal van het Zeeuws Archief kan hiervan ge-
bruik worden gemaakt door in te loggen op Water-
schapsNet. 
Op dit ogenblik wordt binnen het waterschap 
GeoWeb gebruikt als viewer voor geo-informatie. 
GeoWeb is gebruikersvriendelijk en eenvoudig 
geschikt te maken voor gebruik door externen. 
Met behulp van GeoWeb kunnen vele soorten 
historische informatie worden gekoppeld aan geo-
grafische coördinaten. Via internet kunnen deze 
vervolgens overal beschikbaar worden gesteld. 
Een andere optie is het aansluiten op bij het pu-
bliek beter bekende programma’s als Google Earth 

27 'WaterschapsNet', http://www.hetwaterschapshuis.nl 
(geraadpleegd op 16 juni 2007) 

en Google Maps. Inmiddels is er overleg tussen het 
Waterschapshuis en Google om geografische data 
op deze wijze via internet beschikbaar te stellen. 
Het voordeel hiervan ligt voornamelijk in de be-
kendheid bij het publiek en het niet zelf hoeven 
ontwikkelen van software. Een nadeel ligt in het 
geringer oplossend vermogen van Google Maps in 
vergelijking met GeoWeb. De huidige kaarten die 
via Google beschikbaar worden gesteld hebben 
een resolutie van hoogstens 1 tot 1,5 meter. Geo-
Web gaat aanmerkelijk verder met een resolutie 
die kleiner is dan 0,5 meter.
In de toekomst kunnen met behulp van dergelijke 
ontwikkelingen velerlei vormen van historisch on-
derzoek op internet worden ondersteund. Het aan-
tal mogelijke toepassingen lijkt oneindig. Te den-
ken valt bijvoorbeeld aan huisnummertabellen, 
waarmee oude huisnummers in Middelburg in één 
oogopslag kunnen worden gekoppeld aan de hui-
dige nummers. Ook kunnen hieraan vroegere 
huisnamen worden verbonden. Een andere toepas-
sing is het koppelen van vindplaatsgegevens van 
verleende bouwvergunningen aan de huidige 
adressen. Hetzelfde geldt ook voor specifieke wa-
terschapsvergunningen, die vaak betrekking heb-
ben op het uitvoeren van werken langs waterkerin-
gen, waterlopen en wegen. Het opvragen van der-
gelijke vergunningen, wat dagelijks gebeurt en 
vaak veel tijd vergt, kan door de koppeling met 
een geografische plaatsbepaling eenvoudiger en 
sneller plaatsvinden. 
In feite is naar schatting 80% van de informatie die 
is vastgelegd in de waterschapsarchieven te relate-
ren aan een geografische aanduiding. Dit is onder 
andere te zien aan de omvangrijke kaartencollec-
ties die in de depots liggen opgeslagen. Van ouds-
her wordt voor de polders en waterschappen be-
langrijke informatie over bijvoorbeeld het bouwen 
en onderhouden van waterkeringen in kaartvorm 
vastgelegd. Het digitaliseren en met behulp van 
een GIS toepassing beschikbaar stellen van dit ma-
teriaal zou een bron van onschatbare waarde kun-
nen vormen voor het verrichten van historisch on-
derzoek. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld medewer-
kers van het waterschap vanaf de eigen werkplek 
snel en eenvoudig onderzoeken welke werkzaam-
heden eerder aan een waterkering zijn uitgevoerd 
en hoe de interne structuur eruit ziet. Een voor-
beeld van een gedigitaliseerde kaart uit het oud ar-
chief gekoppeld in het GIS en raadpleegbaar ge-
maakt in GeoWeb is te zien in bijlage I. De kaart 
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van het stadje Veere is twee maal weergegeven, 
éénmaal met ‘paspunten’ waarbij bepaalde oriën-
tatiepunten op de getekende kaart zijn verbonden 
met de geografische coördinaten in de GIS laag en 
éénmaal zonder deze punten. Bij oude kaarten die 
sterk afwijken van het werkelijke beeld kan hier-
door vertekening ontstaan om de kaart als het wa-
re ‘uit elkaar’ wordt getrokken. Aangezien de oor-
spronkelijke kaart in het voorbeeld zeer nauw aan-
sluit bij de werkelijke situatie, treedt hier nauwe-
lijks vertekening op.
Naast deelname aan WaterschapsNet gaat het wa-
terschap Zeeuwse Eilanden in samenwerking met 
de gemeente Middelburg een Storage Area Net-
work-verbinding (SAN) onderhouden. Dit houdt 
in dat beide organisaties een extern gezamenlijk 
opslagmedium gaan gebruiken dat met behulp 
van een onderlinge glasvezelverbinding te benade-
ren is. Het SAN is in feite een variatie op het LAN, 
het Local Area Network. Met SAN worden bestan-
den echter buiten het eigen netwerk opgeslagen, 
wat onder andere als consequentie heeft dat goed 
nagedacht moet worden over zaken als beveili-
ging. Dit komt in de volgende paragraaf uitgebrei-
der aan de orde.
Tot slot een korte beschouwing van twee belang-
rijke initiatieven op het gebied van de elektroni-
sche overheid, namelijk NORA en WIA. Deze pro-
jecten zullen ook ten aanzien van de informatie-
voorziening op het gebied van geografie en histo-
rie een belangrijke rol gaan spelen. NORA staat 
voor Nederlandse Overheid Referentie Architec-
tuur en streeft een verbetering van overheids-
dienstverlening en administratieve lastenverlich-
ting binnen de overheid na door middel van het 
doorontwikkelen van de elektronische dienstverle-
ning. Samenwerking tussen de verschillende over-
heidslagen staat hierbij centraal. Deze samenwer-
king kan alleen plaatsvinden door het maken van 
onderlinge afspraken. Dit zijn onder andere af-
spraken over de wijze waarop diensten gecombi-
neerd aan burgers en bedrijven worden geleverd, 
over de wijze waarop bedrijfsprocessen van meer-
dere organisaties aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden en over de wijze waarop informatie tussen 
overheidsorganisaties kan worden uitgewisseld. 
Daarnaast zal aandacht moeten worden besteed 
aan het uniformeren van begrippen, zowel over de 
opslag van gegevens als over de benodigde infra-
structuur om berichten en gegevens uit te kunnen 
wisselen. Kortom: standaardisering en nor-malise-

ring zullen in de nabije toekomst voor het volwas-
sen maken van de elektronische overheid van 
doorslaggevend belang zijn.
Binnen NORA wordt gestreefd naar een éénmalige 
unieke registratie van basisgegevens. Dit wordt 
aangeduid als de authentieke basisregistratie en 
vindt plaats in de zogenaamde ‘backoffice’. Voor-
beelden hiervan zijn de Gemeentelijke Basis Admi-
nistratie (GBA), het Handelsregister en het Kadas-
ter. Daarnaast is er ook een authentieke basisregis-
tratie gepland voor topografie en geografie. Ge-
bruikers, zowel intern als extern, kunnen via ver-
schillende kanalen diensten afnemen en gegevens 
opvragen. Dit gebeurt in de zogenaamde ‘frontof-
fice’. Interne gebruikers kunnen dit via een be-
paald (werk-)proces doen. Externe gebruikers, zo-
als burgers en bedrijven, kunnen via specifieke 
portalen bepaalde diensten of gegevens afnemen. 
Het maakt daarbij niet uit aan welk ‘loket’ de in-
formatievrager verschijnt; dit wordt het ‘no wrong 
door’ principe genoemd. Tussen backoffice en 
frontoffice bevindt zich nog een mid-office. Hier 
vindt de koppeling plaats tussen de informatie-
vraag en de hierop van toepassing zijnde basisre-
gistratie. Dit gebeurt onder andere door het route-
ren van informatievragen en het formuleren van 
standaardantwoorden. De geautomatiseerde sys-
temen die mogelijk maken worden aangeduid als 
‘Enterprise Service Bussen’. Deze service-bussen 
zorgen er voor dat de in totaal meer dan 1600 ver-
schillende betrokken instanties naar buiten toe 
kunnen opereren als één geheel. Iedere overheids-
organisatie op zich is hierbij een kleine versie van 
de gehele overheid (een ‘genest’ model). Hierdoor 
wordt een uniforme inrichting van de informatie-
voorziening binnen de overheid mogelijk. Figuur 3 
geeft één en ander schematisch weer. Duidelijk 
herkenbaar zijn de driedeling in front- mid- en 
backoffice en de communicatie door middel van 
de service-bussen. Het NORA concept is nog be-
trekkelijk nieuw; in september 2006 is er een eerste 
versie van uitgegeven. Sinds april 2007 is er een 
tweede versie beschikbaar, die via internet is te 
raadplegen.28

WIA staat voor Waterschaps Informatie Architec-
tuur. Het hiervoor genoemde WaterschapsNet is 
28 'NORA 2.0. Nederlandse Overheid Referentie Archi-
tectuur. Samenhang en samenwerking binnen de elek-
tronische overheid', http://www.e-
overheid.nl/data/files/architectuur/NORAv2_0.pdf 
(geraadpleegd op 20 juli 2007). 
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een voortvloeisel uit de ontwikkeling van een ge-
meenschappelijke informatie architectuur voor 
waterschappen, de Waterschaps Informatie Archi-
tectuur, of WIA. Hiermee is een fundament gelegd 
voor de samenwerking op het gebied van informa-
tiemanagement en automatisering tussen in totaal 
21 waterschappen29. De doelstellingen bestaan uit 
het optimaliseren van de informatiehuishouding 
binnen een waterschap en het scheppen van een 
kader voor samenwerking tussen waterschappen 
op het gebied van informatievoorziening, zoals het 
ontwikkelen van waterschapsspecifieke informa-
tiesystemen. Formeel is het project in december 
2005 afgesloten en in 2006 is een rapportage gepu-
bliceerd. De WIA wordt sinds 1 januari 2007 be-
heerd door het Waterschapshuis, dat het nog ver-
der zal doorontwikkelen.
Het stroomlijnen van de informatievoorziening 
binnen de overheid zoals in het kader van WIA en 

29 Samenwerkende waterschappen, Waterschaps Informa-
tie Architectuur. Een brug naar de toekomst (Rijswijk 2006).

NORA, zal ook de toegankelijkheid van geografi-
sche informatie voor de burger vergroten. Een 
voorbeeld hiervan is te zien op de website 
www.nieuwekaart.nl30, een initiatief van het minis-
terie van VROM. Op deze site zijn vele plannen op 
het gebied van ruimtelijke ordening te raadplegen. 
In principe kan ieder overheidsplan dat een ruim-
telijke ingreep vormt worden opgenomen in deze 
kaart. Ruimtelijke ontwikkelingen in alle mogelijke 
vormen en combinaties in de eigen woonomge-
ving kunnen door burgers via deze website snel 
gesignaleerd worden. Dat dit een grote vooruit-
gang betekent in vergelijking met de vroegere si-
tuatie waarin ruimtelijke plannen bij vele verschil-
lende overheden moesten worden opgevraagd, is 
duidelijk. Door de initiatieven van het Water-
schapshuis en WaterschapsNet is het zeer waar-
schijnlijk dat ook alle waterschappen in Nederland 

30 'De Nieuwe Kaart van Nederland. Interactieve Kaart', 
http://www.nieuwekaart.nl (geraadpleegd op 8 juni 
2007). 
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hun ruimtelijke plannen op deze wijze gaan publi-
ceren. 

VI. Conclusies en aanbevelingen; sug-
gesties voor vervolgonderzoek

Conclusie; beantwoording van de centrale  
vraag
De centrale vraag in deze scriptie is als volgt gefor-
muleerd: Op welke manier kan de duurzaamheid van  
digitale geografische informatie die is gevormd door het  
waterschap Zeeuwse Eilanden worden gewaarborgd? 
Het begrip duurzaamheid, dat in deze vraag cen-
traal staat, is als volgt gedefinieerd: ‘De waarbor-
ging van de toegankelijkheid, authenticiteit en 
leesbaarheid van documenten gedurende de gel-
dende bewaartermijn.’ 
Met behulp van deze definitie kan de vraag als 
volgt worden geherformuleerd: Hoe kan ervoor 
worden gezorgd dat de digitale geografische infor-
matie van het waterschap gedurende de geldende 
bewaartermijn toegankelijk, leesbaar en authentiek 
blijft? 
De toegankelijkheid en leesbaarheid van digitale 
geografische informatie kan het beste worden be-
houden in de ‘dynamische omgeving’ van het ar-
chiefvormend orgaan zoals beschreven in para-
graaf IV en met behulp van samenwerkings-ver-
banden en platforms zoals beschreven in paragraaf 
V. Deze conclusie komt overeen met de belangrijk-
ste slotsom in de paragraaf ‘Toekomst’ in het 
hoofdstuk over cartografie en ruimtelijke informa-
tie van het standaardwerk ‘Archiefbeheer in de 
praktijk’. Hierin wordt gesteld dat toekomstige 
(digitale) collecties van ruimtelijke data en kaarten 
alleen kunnen overleven door netwerken en sa-
menwerking31.
Onder authenticiteit wordt verstaan het behoud 
van inhoud, vorm en structuur. Op dit moment 
vormt migratie en eventueel conversie de enige 
methode tot het raadpleegbaar en toegankelijk 
houden van geografische bestanden, zoals te zien 
was in de toepassing ‘Zeekoe’. Er bestaat nog geen 
duurzaam formaat waarin deze complexe data in 
combinatie met de benodigde applicaties kunnen 
worden weggeschreven. Daarnaast wordt Oracle 
voorlopig voldoende duurzaam geacht. Of inhoud, 
31 J. Smits, 'Cartografie en ruimtelijke data', Archiefbeheer  
in de praktijk (Alphen aan den Rijn 1986...), 5525-1 – 5525-
34 (2002). 

vorm en structuur hiermee voldoende gewaar-
borgd zijn, is echter niet geheel duidelijk. Conver-
sie en migratie, die op de lange termijn toch nood-
zakelijk zullen zijn, leiden namelijk altijd tot ver-
lies van gegevens, maar tot op heden is er geen be-
tere methode.

1. Tot slot nog een terugblik op de van de centrale 
vraag afgeleide deelvragen. Deze waren als volgt: 
1. Wat is het GIS en hoe werkt het?
2. Hoe wordt het GIS gebruikt bij het waterschap 

Zeeuwse Eilanden?
3. Hoe wordt het GIS gebruikt bij andere instel-

lingen, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat?
4. Welke informatie komt binnen een GIS in aan-

merking voor blijvende bewaring?
5. Waarom is het blijvend bewaren een pro-

bleem?
6. Voor wie is het een probleem?
7. Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen?
De deelvragen 1 en 2 zijn beantwoord in paragraaf 
II. Hier is aan de hand van literaire bronnen een 
definitie gegeven van het GIS en is door middel 
van interviews het gebruik ervan binnen het wa-
terschap bestudeerd. Ook de beantwoording van 
vraag 4 komt in deze paragraaf II aan de orde. Op 
grond van de Archiefwet wordt bepaald dat alle 
procesgebonden informatie voor tijdelijke of blij-
vende bewaring in aanmerking komt. Informatie 
in een GIS is procesgebonden en valt dus onder de 
werking van de Archiefwet. Of alle informatie blij-
vend bewaard moet worden, moet worden be-
paald aan de hand van selectiecriteria, die met be-
trekking tot digitale geografische informatie als in 
een GIS nog niet voldoende zijn geformuleerd. 
Hiervoor is vervolgonderzoek noodzakelijk. Door 
middel van dit vervolgonderzoek dient tevens te 
worden uitgezocht over welke bestanden het wa-
terschap vanuit juridisch oogpunt en taakuitvoe-
ring moet beschikken. In de vragen 5 en 6 komen 
de verschillende bewaarbelangen van procesge-
bonden informatie aan de orde. Dit zijn het be-
drijfsvoerings-, verantwoordings- en cultuur-histo-
risch belang die ook paragraaf II werden bespro-
ken. Hieruit zijn de categorieën van belanghebben-
den voor wie het verlies van informatie uit het GIS 
een probleem vormt af te leiden: de medewerkers 
die de informatie voor hun dagelijkse werkzaam-
heden nodig hebben, degenen die het handelen 
van de overheid (het waterschap) politiek en juri-
disch moeten verantwoorden, en degenen die in 
de toekomst het handelen van de overheid (het 
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waterschap) willen kunnen reconstrueren. In de 
beide casussituaties is te zien dat de belangen van 
de eerste twee categorieën beter gewaarborgd zijn 
dan die van de laatste. Dit is feitelijk het antwoord 
op de vraag waarom het blijvend bewaren een pro-
bleem vormt. Eigenschappen van digitale gege-
vens en gegevensdragers en ontwikkelingen bin-
nen de ICT wereld zoals beschreven in paragraaf 
III dragen hiertoe bij.
De wijze waarop de problematiek kan worden op-
gelost (vraag 7) wordt aan de hand van een aantal 
oplossingsrichtingen beschreven in paragraaf IV 
en verder uitgewerkt in paragraaf V. De voorkeur 
gaat hierbij uit naar het toepassen van selectiecrite-
ria en metadata en het op lange termijn toeganke-
lijk houden van digitale geografische informatie 
binnen de oorspronkelijke netwerkomgeving van 
het archiefvormend orgaan.
In vraag 3 komt een vergelijking met een andere 
instelling, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat aan de or-
de. In het kader van dit onderzoek is een vergelij-
king met een ander waterschap, zoals het water-
schap Zeeuws Vlaanderen, meer relevant geble-
ken. Dit vooral in verband met de toepassing van 
open-source GIS producten. In paragraaf III  is dit 
terloops aan de orde geweest. Een meer uitgebreid 
onderzoek, waarbij het gebruik van deze software 
in verband wordt gebracht met een eventuele toe-
komstvisie is opgenomen bij de suggesties voor 
vervolg-onderzoek.

Aanbevelingen ten behoeve van het water-
schap Zeeuwse Eilanden en het Zeeuws Ar-
chief
Aanbevelingen ten aanzien van het waterschap 
hebben voornamelijk betrekking op het vergroten 
van het inzicht in de eigen huishouding van geo-
grafische bestanden en applicaties. Er moet duide-
lijk inzichtelijk worden gemaakt welke bestanden 
en applicaties samenhangen met welke werkpro-
cessen en daardoor archiefbestanden zijn. Wellicht 
kan het opstellen van een Documentair Structuur 
Plan (DSP) hier uitkomst bij bieden. Ook kan op 
deze manier inzichtelijk worden gemaakt over 
welke informatie het waterschap uit oogpunt van 
de taakuitvoering moet beschikken, ofwel waarvan 
het bronhouder is. 
Als voorbeeld is het bestand Zeekoe beschreven in 
paragraaf II. Dit bestand bevat duidelijk procesge-
bonden informatie en komt voor blijvende bewa-

ring in aanmerking. Dit geldt ook voor de applica-
tie Zeekoe, dat volgens de definitie deel uitmaakt 
van het GIS. Daarnaast bevat Zeekoe echter ge-
leende bestanden van het waterschap Zeeuws 
Vlaanderen, Rijkswaterstaat en het RIKZ, welke in 
strikte zin weer niet als archiefstuk kunnen wor-
den aangemerkt. Dit geeft aan hoe complex de GIS 
problematiek feitelijk is.
Voor het identificeren van geografische data als ‘te 
bewaren’ of ‘te vernietigen’, ‘proces gebonden’ of 
‘niet procesgebonden’, zijn metadata zoals gefor-
muleerd in de metadatastandaard voor geografie 
(ISO 19115:2003) van groot belang. Het koppelen 
van deze data vindt idealiter al plaats bij de eerste 
vorming, het ontstaan van een project of proces 
waaruit geografische data voortkomen. Op deze 
manier kunnen selectiecriteria al aan de bron wor-
den toegekend en kan het verloren gaan van histo-
risch waardevolle informatie worden voorkomen. 
Om grip te krijgen op de veelheid (‘wildgroei’) en 
de snelle ontwikkelingen van applicaties en be-
standen, is het ontwikkelen van een duidelijke toe-
komstvisie op ICT en informatievoorziening nood-
zakelijk. Initiatieven als NORA en WIA zijn al eer-
ste stappen op weg naar een gezamenlijke visie 
van de 1600 Nederlandse overheden c.q. 27 water-
schappen. Daarnaast is het eindrapport ‘Gezamen-
lijke visie op ICT’ gericht op de Nederlandse wa-
terschappen in de maak32, In dergelijke beleidsvi-
sies kan een gezamenlijk standpunt worden be-
paald ten aanzien van ontwikkelingen als de intro-
ductie van open source producten en de hiermee 
samenhangende duurzaamheidsgaranties.
In de tweede plaats dienen de procedures die lei-
den tot vaststelling van kaarten, leggers, registers 
of op andere wijze vastgelegde geografische infor-
matie worden beschreven. Het is van belang te we-
ten welk stuk juridische bewijskracht heeft, uit het 
oogpunt van de verantwoording en bewijsvoering. 
Als voorbeeld werd beschreven de bodemkwali-
teitskaart, die uiteindelijk in papieren vorm door 
de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. De 
digitale versies maken daarnaast echter deel uit 
van velerlei werkprocessen en worden in de nabije 
toekomst aan burgers via internet beschikbaar ge-
steld.
Ten derde dient het waterschap zich te beraden 
over zijn toekomstige rol als eigenaar, houder 

32 R. Kint, Gezamenlijke visie op ICT versie 0.5, 28 mei 2007 
[eindrapport] (Oegstgeest 2007).
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danwel beheerder van tijdelijk en blijvend te bewa-
ren digitale geografische informatie. Blijvend te be-
waren informatie uit het GIS dient onder omstan-
digheden te worden opgeslagen die voldoen aan 
de Ministeriële regeling bouw en inrichting ar-
chiefruimten en archiefbewaarplaatsen die is vast-
gesteld in 2001. Of de huidige netwerken, server-
ruimten en andere plaatsen waar digitale bestan-
den worden opgeslagen hieraan kunnen voldoen 
is onvoldoende duidelijk. Deze situatie wordt nog 
verder gecompliceerd door initiatieven als het op-
zetten van een SAN in samenwerking met andere 
organisaties. In feite komt deze problematiek over-
een met het in paragraaf IIIbeschreven hardware 
aspect van digitale duurzaamheid. 
Aanbevelingen ten aanzien van het Zeeuws Ar-
chief met betrekking tot het toekomstig beheer van 
digitale geografische informatie hebben voorna-
melijk betrekking op het nadenken over de wijze 
van presenteren hiervan. De rol van archief-behe-
rende instellingen zal zich in de toekomst in toene-
mende mate in de richting van deze presentatie 
gaan verleggen. Al eerder is aan de orde geweest 
aan welke mogelijke toepassingen gedacht kan 
worden, zoals het digitaliseren en koppelen van 
oude kaarten en het toegankelijk maken van grote 
hoeveelheden vergunningen. Daarnaast zal de toe-
komstige beheerder over de juiste autorisaties 
moeten beschikken om data te kunnen wijzigen en 
toevoegen. Welke dit zijn en om welke gegevens 
het gaat dient nog verder te worden uitgezocht. In 
feite worden archiefbeherende instanties zoals het 
Zeeuws Archief verantwoordelijk voor de vormge-
ving en inhoud van een ‘historische dimensie’ bin-
nen het GIS. In de vorm van historische kaartlagen 
kan deze aan zowel interne medewerkers als on-
derzoekers worden gepresenteerd.
Om optimaal in te spelen op de vraag naar geogra-
fische informatie bij zowel historisch onderzoekers 
als waterschapsmedewerkers zou een ‘top tien’ 
van veel gevraagde kaartbeelden kunnen worden 
opgesteld. Op deze manier zou inzicht verkregen 
kunnen worden in de (toekomstige) behoefte aan 
geografische informatie en daarbij ook de wijze 
waarop deze gepresenteerd kan worden. Deze in-
formatiebehoefte bij historisch onderzoekers kan 
vervolgens worden meegenomen in het definiëren 
van selectiecriteria. Dit in combinatie met in digita-
le vorm vastgestelde stukken met een juridische 
status, die meer het bedrijfsvoerings- en verant-
woordingsbelang vertegenwoordigen. Deze stuk-

ken kunnen, na bekrachtiging, via internet be-
schikbaar worden gesteld aan zowel het publiek 
als beroepsmatig geïnteresseerden. Een voorbeeld 
hiervan is te zien op www.nieuwekaart.nl, waar 
vastgestelde gemeentelijke bestemmingsplannen 
kunnen worden geraadpleegd. 
Tot slot een aanbeveling gericht aan beide instel-
lingen. Zowel de archiefvormende organisaties als 
de archiefbeherende instellingen zullen moeten 
deelnemen aan de netwerken en samenwerkings-
verbanden die in de conclusie al werden aange-
haald uit ‘Archiefbeheer in de praktijk’. Het opstel-
len van nieuwe informatie architecturen zoals bin-
nen WIA en NORA vormen hier een opmaat voor. 
Het in gebruik nemen van WaterschapsNet door 
het Waterschapshuis en het inrichten van portalen 
specifiek gericht op informatiezoekers op het ge-
bied van historie en geografie kan gezien worden 
als een belangrijke en positieve ontwikkeling. Het 
is van belang dat naast ICT-ers, informatiemana-
gers, content-managers en communicatiemede-
werkers ook archivarissen bij dergelijke initia-tie-
ven worden betrokken. Hierdoor kunnen zij direct 
invloed uitoefenen op het bepalen van de content 
achter deze portalen.

Suggesties voor vervolgonderzoek
 Onderzoek in hoeverre de selectiecriteria die 

zijn vastgelegd in de nu geldende selectielijs-
ten van toepassing zijn op de digitale geogra-
fische bestanden van het waterschap Zeeuwse 
Eilanden. Moeten deze criteria worden aange-
past? Over welke bestanden moet het water-
schap uit oogpunt van zijn taakuitvoering be-
schikken?

 Onderzoek de effecten van verwijdering van 
(op termijn) vernietigbare bestanden op de 
werking van een GIS. Beïnvloed dit belangrij-
ke functies of functionaliteiten?

 Welke ruimten waar digitale geografische data 
van het waterschap Zeeuwse Eilanden worden 
opgeslagen moeten in de toekomst worden 
aangewezen als archiefbewaarplaats in de zin 
van de Archiefwet? Is dit ook realiseerbaar in 
verband met ontwikkelingen waarbij bestan-
den op soms zeer verre locaties worden opge-
slagen?

 Onderzoek hoe andere waterschappen om-
gaan met ontwikkelingen als open source GIS 
en deelname aan netwerken en platforms als 
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WIA en WaterschapsNet. Zijn hierin grote ver-
schillen te zien met het waterschap Zeeuwse 
Eilanden?

 Op welke manier kunnen archiefbeherende 
instellingen als het Zeeuws Archief de presen-
tatie van digitale geografische informatie 
vormgeven? Welke bijdrage kunnen zij leveren 
aan de content achter toekomstige geo-porta-
len zoals op WaterschapsNet? Welke afspra-
ken moeten worden gemaakt voor het verkrij-
gen van de benodigde autorisaties om deze 
presentaties te realiseren?

 Welke taken van het waterschap kunnen wor-
den ondersteund door het gebruik van histori-
sche informatie in het GIS? Welke afdelingen 
en medewerkers hebben belang bij het gebruik 
van dergelijke informatie?
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