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Inleiding 
Het NHI data portaal is de nieuwe ingang voor data van het Nederlands Hydrologisch 

Instrumentarium. Het portaal bouwt voort op de databases die zijn gebruikt voor de grondwater 

modeldatabank (GMDB), waarin invoer voor grondwatermodellen was opgeslagen. Achter de 

schermen worden de gegevens opgeslagen in een PostgreSQL/PostGIS database en als een THREDDS 

Data Server. De gebruiker ziet alleen het NHI portaal. 

Het portaal 
Het portaal bestaat uit diverse onderdelen, te weten: 

1. Basis functionaliteiten 

2. Informatie deel 

3. Data viewer 

4. Data download 

Basis functionaliteiten 
 

Het portaal werkt met een beperkt aantal basisfunctionaliteiten. Voor het kunnen schakelen naar 

een volledig scherm en het inzoomen en uitzoomen zijn de volgende knoppen beschikbaar: 

respectievelijk   en . 

Zoomen kan ook door middel van het muiswieltje. 

Het portaal werkt verder volgens de kenmerken van OpenEarth. OpenEarth is onderdeel van de 

OpenSource communitie van Deltares (bezoek http://oss.deltares.nl of lees meer op OpenEarth) 

Kenmerk is dat software, data en technieken worden gedeeld en dat de gebruikt technieken zoveel 

mogelijk aansluiten bij de wereldwijde standaarden voor gegevens uitwisseling. . 

  

https://www.postgresql.org/
http://postgis.net/
http://www.unidata.ucar.edu/software/thredds/current/tds/
http://www.unidata.ucar.edu/software/thredds/current/tds/
http://oss.deltares.nl/
http://openearth.eu/


Tabbladen met informatie over het portaal  
 

In een aantal tabbladen wordt achtergrond informatie gegeven over het portaal. Het tabblad “intro” 

is het scherm waarop de gebruiker binnenkomt. In het tabblad wordt een korte algemene toelichting 

gegeven en verwezen naar de andere tabbladen. Het tabblad “info” geeft een overzicht van de data 

die kan worden gevonden op het portaal, en ook een verwijzing naar de metadata (die in een later 

fase verder zal worden geïntegreerd in het portaal. Data bronnen geven een aantal mogelijkheden 

om andere type data van Nederland of meer achtergrond informatie op te vragen over bijvoorbeeld 

een model toepassing. 

Hieronder worden de tabbladen weergegeven. 

 



 



 

De data viewer 
 

De data viewer maakt het mogelijk om gegevens af te beelden op de zogenaamde mapcanvas. Het 

data viewer deel bestaat uit 2 onderdelen, een inhoudsopgave en de kaart component, zie hieronder 

weergegeven.  

 

In de inhoudsopgave is een indeling in mappen gemaakt waaronder diverse bestanden in deze eerste 

versie (v1.5) van het portaal beschikbaar zijn.  In de uitgangsituatie kunnen de mappen open en dicht 

geklapt worden, zie onderstaand voorbeeld voor de map bodem_ondergrond. 

Zodra een onderdeel een te groot aantal items heeft, verschijnt aan de rechterkant een schuifbalk. 

Wat verder opvalt zijn dat er een aantal iconen zijn, een oog (zie rode pijl met T) en een legenda 

icoon (pijl met L). Het oogje is te gebruiken om lagen aan of uit te zetten.  

inhoudsopgave 
Kaart component 



Het legenda icoon werkt alleen 

als er meerdere kaarten zijn die 

zijn afgebeeld. Het legenda icoon 

maakt het mogelijk om legenda’s 

aan/uit te zetten. 

Kaarten zijn in willekeurige 

volgorde beschikbaar. De 

kaarten kunnen binnen een 

categorie van volgorde worden 

veranderd door een kaart te 

selecteren en vervolgens boven 

een andere kaart te zetten. Het 

is ook mogelijk de categorieën te 

verschuiven. Bijvoorbeeld het 

plaatsen van een DM netwerk 

bestand, knopen en DM netwerk 

links boven het bestand met 

buisdraingeweerstand en 

vervolgens de legenda van de 

buisdrainageweerstand af te 

beelden. Zie ook onderstaande 

afbeelding. 

 

 

Dubbel klikken op een laag zorgt ervoor dat naar de omgrenzing van de betreffende kaart wordt 

gezoomd. 
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Er is voor gekozen om een aantal standaard lagen beschikbaar te maken in het mapje topografie. 

Deze gegevens zijn met behulp van open standaarden voor gegevens uitwisseling gekoppeld vanuit 

het PDOK, Publieke Dienstverlening Op de Kaart, zie verder http://www.pdok.nl.  

Data download 
Via dit deel kan data via het portaal worden gedownload.  

 

Basisbestanden kunnen worden gebruik om modelinvoer te genereren en deze bestanden zijn versie 

beheerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat binnen het NHI alle modelinvoer wordt gegenereerd op 

basis van deze basisbestanden. In deze fase van het NHI wordt echter rekening gehouden met het 

gebruiken van niet versie beheerde bestanden die direct invoer zijn voor de NHI-toepassingen. Deze 

invoer voor de diverse NHI-toepassingen is te vinden onder “modellen”. In sommige gevallen 

(bijvoorbeeld voor het LHM) is ook modeluitvoer beschikbaar. De specifieke modelinvoerbestanden 

kunnen op dit moment nog niet worden afgebeeld op het kaart venster. Uiteindelijk is de 

verwachting het kaartvenster en de datadownload verder geïntegreerd worden. 

Een paar voorbeelden voor selectie van de gewenste data: 

• Voor het selecteren van de basisbestanden moet je kiezen voor de optie Models, NHI 32. 

Voorlopig is deze werknaam gehanteerd, omdat we er van uitgaan dat alle bestanden straks 

NHI gaan heten. Je kunt dan vervolgens kiezen (bij categorie) op welke celgrootte je 

bestanden beschikbaar wilt hebben. De meeste bestanden zijn op 250 m resolutie 

beschikbaar, enkele op 100 m. 

• Voor het selecteren van modelinvoer voor MIPWA moet je kiezen voor de optie Modellen, en 

dan “MIPWA”. Je zit dan in het gedeelte dat voorheen via het GMDB-portaal beschikbaar 

was. 

• Voor het selecteren van modelinvoer voor LHM moet je (voorlopig nog) kiezen voor de optie 

Modellen, en dan “NHI” (7-laags model) of “NHI23 (23 laags model). Op deze wijze krijg je de 

Kies een of meerder kaartlagen 

Type raster uitvoer formaat 

Type vector uitvoer formaat 

Box tekenen 

Projectie 

Kies voorgedefinieerd bestand 

Box via coordinaten 

http://www.pdok.nl/


laatste versie beheerde modelinvoer of modeluitvoer van LHM. Verwarrend is op dit 

moment nog het naam gebruik van NHI voor LHM; dit heeft er mee te maken dat de naam 

NHI voorheen was gereserveerd voor de landelijke toepassing, en zo nog is ingericht in de 

grondwatermodeldatabank (GMDB).  

Opmerking 1: nu de data in het GMDB op een nieuwe manier zijn ontsloten via het NHI-portaal, is het 

gewenst beheer en onderhoud te verrichten op de data in de database van de GMDB. De huidige data 

is op onderdelen verouderd, en de naamgeving sluit nog niet aan op de huidige terminologie.  

Opmerking 2: Het dataportaal is ingericht voor toekomstige inrichting in basisbestanden. Volgens de 

afspraken binnen NHI is dit nu ingericht voor 3 resoluties (25 m, 100 m 250 m).  Voorlopig is hiervoor 

de naam “ Categorie” gebruikt. Bij het selecteren van basisbestanden geeft categorie dus de 

modelresolutie weer; bij het selecteren van modelinvoer gaat het om bepaalde thematische 

informatie. Dit kan bij verder beheer en onder houd worden aangepast. 

De gebruiker kan na de laag selectie één of meerdere bestanden selecteren, om te downloaden. 

Standaad wordt dit in het GeoTIFF formaat aangeboden (standaard OpenGIS formaat, dat ook wordt 

toegepast in het datamanagement deel), maar de gebruiker kan desgewenst ook GeoTIFF float en 

NetCDF3 en ASCII kiezen. Als meerdere bestanden worden gekozen dan worden deze als 

gmdb_export.zip aangeboden. Als het grotere bestanden betreft, kan het een aantal seconden in 

beslag nemen (afhankelijk van uw internetverbinding). De status van de download knop zal wijzigen 

in “bezig”. 

De bestanden kunnen op een aantal manieren worden gedownload via het portaal; ofwel een geheel 

bestand (klik op “download”  onder “heel Nederland download”) of als bestand binnen een door de 

gebruiker getekende box. Voor deze laatste optie kan de gebruiker interactief een specifieke box 

tekenen door te klikken op “Teken Box”  en vervolgens met cursor (vb via muis op pad) een 

omgrenzing te tekenen. Na het tekenen kan wederom worden gedrukt op “download” (onder “select 

Regio Download”). 

   

  



OpenGIS 
 

QGIS 
Hierboven is al kort gesproken dat van open standaarden voor gegevens uitwisseling wordt gebruik 

gemaakt. Dat betekent dat ook buiten het portaal om de gegevens beschikbaar zijn in het GIS 

systeem naar keuze (indien dit OGC standaarden ondersteund). Hieronder zullen een aantal 

voorbeelden worden gegeven van het werken met de data. Dit wordt gedaan aan de hand van 

QuantumGIS 3.4.1 Madeira.  

Er zijn hierbij een aantal zaken van belang, te weten: 

- De icoontjes ,  en  voor respectievelijk WMS, WFS en WCS in de QGIS 

interface 

- Er zijn 2 geoservers van het dataportaal met in totaal meer dan 200 lagen: 

o Basisdata – https://data.nhi.nu/geoserver:  

▪ WMS https://data.nhi.nu/geoserver/ows? 

▪ WFS https://data.nhi.nu/geoserver/ows? 

▪ WCS https://data.nhi.nu/geoserver/ows? 

o Modeldata - https://modeldata-nhi-data.deltares.nl/geoserver: 

▪ WMS https://modeldata-nhi-data.deltares.nl/geoserver/ows? 

▪ WFS https://modeldata-nhi-data.deltares.nl/geoserver/ows? 

▪ WCS https://modeldata-nhi-data.deltares.nl/geoserver/ows?  

De verschillen tussen deze protocollen zijn dat met WMS alleen figuren kunnen worden getoond (dat 

is snel, alleen een plaat gaat over de lijn), vector bestanden online worden bevraagd als ware het 

shape files die worden ingeladen (WFS). In het geval van WCS is dat een raster. Die laatste gedragen 

zich ook als zodanig. Bevragingen, overlays en de processen die normaliter voor shapes gebruikt zijn 

kunnen ook met een WFS worden toegepast (alleen veranderingen kunnen niet worden 

doorgevoerd, dat is niet toegestaan). Hetzelfde geldt voor een WCS. Deze gedraagt zich als een raster 

(incl. het in grijstinten opgevraagd eerste beeld). Hier wordt verder niet uitgeweid over het gebruik 

van QGIS en de mogelijkheden die open data met zich mee brengt. Deltares biedt u de mogelijkheid 

om indien gewenst een OpenGIS workshop te volgen. 

 

ArcGIS-ArcMAP 
Mogelijk ten overvloede, ArcGIS-ArcMAP heeft overigens dezelfde functionaliteit. Hiervoor wordt u 

verwezen naar de ArcGIS resources pagina (voor versie 9.3, voor 

versie 10.1).  

Als voorbeeld wordt 1 laag ingeladen en geprojecteerd naar RD-new 

(EPSG:28992) in ArcGIS 10.2.1.  

Start ArcGIS, zet het coördinaat systeem op RD (Layers -> 

rechtermuisknop -> layer properties -> Coordinate System -> 

http://www.opengeospatial.org/standards/wms
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://www.opengeospatial.org/standards/wcs
https://data.nhi.nu/geoserver
https://data.nhi.nu/geoserver/ows
https://data.nhi.nu/geoserver/ows
https://data.nhi.nu/geoserver/ows
https://modeldata-nhi-data.deltares.nl/geoserver
https://modeldata-nhi-data.deltares.nl/geoserver/ows
https://modeldata-nhi-data.deltares.nl/geoserver/ows
https://modeldata-nhi-data.deltares.nl/geoserver/ows
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Overview_of_OGC_and_ISO_support
http://resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#/OGC_support_in_ArcGIS_Server/015400000411000000/


Projected Coordinate System -> National Grids -> Europe -> RD New) (zie figuur). 

Start the ArcCatalog vanaf de knoppen balk ( , 2de icoontje van links).  

Navigeer naar GIS servers en klik op Add WCS server, zie ook figuur 

hiernaast. 

Vul hier het hierboven genoemde adres naar de WCS server van 

het NHI portaal in (https://data.nhi.nu/geoserver/ows? (inclusief 

het vraagteken)). Vervang ows door wcs en zet de version to 1.0.0. 

Klik op Get Coverages en een lijst van coverages verschijnt.  

Kies de lagen die gewenst zijn 

en klik op ok. 

Ok heeft niet als resultaat dat 

een laag geladen wordt, maar 

dat de server wordt toegevoegd 

aan een lijst met servers.  

Ga weer terug naar de 

ArcCatalog en dan is te zien dat 

er een extra ArcGIS server is 

toegevoegd. 

 

 

 

 

 

Kies dan een laag en sleep deze in de map canvas (kaart deel). 

ArcGIS zal met het volgende scherm opkomen, te weten het 

scherm met Geographic Coordinate Systems Warning. 

https://data.nhi.nu/geoserver/ows


 

Klik op transformations en maak de volgende keuze. 

 

Pas het gewenst kleurenschema toe voor afbeelden. In ArcGIS is het blijkbaar iets lastiger om aan te 

geven dat 0 niet gewenst is om naar te kijken.  

De kaart staat nu klaar om mee te rekenen in RD-New. 

 

Geoserver 
Geoserver is de motor of eigenlijk beter de spin in het web tussen dataopslag systemen en “veilig” 

eind gebruik. Zoals een proxyserver internet verkeer in veilige banen leid, zo zorgt Geoserver voor 

een laagje waarmee alleen gelezen kan worden uit beschikbaar gemaakte bestanden.  

Echter geoserver doet meer, niet onbelangrijk, geoserver kan kaart materiaal goed styling, die 



mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd (zie ook het de styling sectie in de documentatie van 

geoserver, waaronder het SLD cookbook) en verder kan het converteren tussen alle bekende 

coördinatensystemen (de EPSG coördinaten in met ingrepen alle coördinaat systemen). Even in het 

kort op een rijtje de belangrijkste geoserver eigenschappen: 

- Styling 

- Conversie naar coördinatensystemen 

- Omzetten van bestanden naar bekende uitwisselformaten (shape,csv, gml, kml etc) 

- Omzetten van vectoren naar rasters (alleen voor afbeelden) 

- ‘geknipt’ opslaan van bestanden 

- ‘bevragen’ van vector bestanden 

Het gaat hier te ver om al deze facetten uitgebreid te voorzien van commentaar, dat is meer het 

domein van een workshop OpenGIS.  

Op de OpenEarth pagina wordt voldoende aandacht besteed aan een aantal onderdelen van 

bovenstaande features. Voor de genoemde OGC standaarden WMS, WFS en WCS bestaan goed 

uitgewerkte (in het Engels) pagina’s, op een rijtje: 

- WMS  WMS primer 

- WFS  WFS primer 

- WCS  WCS primer 

  

http://suite.opengeo.org/docs/latest/geoserver/styling/index.html
http://suite.opengeo.org/docs/latest/geoserver/styling/sld-cookbook/index.html
https://publicwiki.deltares.nl/display/OET/WxS
https://publicwiki.deltares.nl/display/OET/WMS+primer
https://publicwiki.deltares.nl/display/OET/WFS+primer
https://publicwiki.deltares.nl/display/OET/WCS+primer


Ontwikkelingen en opmerkingen 
Het portaal is een dynamisch portaal wat betreft aanvullingen van data en functionaliteit. Mocht u 

een voorstel hebben, of vragen en/of opmerkingen dan kunt u die kenbaar maken via 

helpdesk.nhi@deltares.nl. 

mailto:helpdesk.nhi@deltares.nl

