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Introductie 

Tekst….

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est
laborum."

Economen zijn meestal juist in hun 
voorspellingen, maar verkeerd in 
hun data - Sidney James Webb
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Data
Katalysator voor een circulaire bouweconomie



5

Klimaatneutraal en circulair begint bij goede data: 
update van gegevens voor de GWW

Data stelsel GWW

Categorie 3 data RWS

Aanvullen
Prioriteren
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Data stelsel GWW



7

Data stelsel GWW
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Betrouwbare informatie

• Bepalingsmethode 3.0
• Openbare consultatie
• Processen categorie 3 

data
• beheer en onderhoud
• nieuwe kaarten
• MKI controle
• Inspraak en klachten
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Complete informatie

• Eenduidige datastructuur 
• Aansluiten RAW
• Controle compleetheid
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Categorie 3 data RWS
Analyse van de aanwezige data in Nationale Milieu Database

Inventarisatie:
• RWS intern
• GWW adviseurs
• Waterschappen
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Categorie 3 data RWS
Principe van de categorie 3 kaarten
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Categorie 3 data RWS
Principe van de categorie 3 kaarten – een voorbeeld

Funderingsconstructies 
(41) – m3 

Palen – m1

Damwanden – m2

Ankers - stuks

Prefab elementen – stuks

Onderwaterbeton – m3
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Ronde 1 = Aanvullen
Ronde 2 = Prioriteren
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RONDE 1

• Pak een uitdraai van de productkaarten
• Neem 15 minuten de tijd om aan te vullen op;

– RAW hoofdstuk niveau
– Decompositie productonderdelen
– Belangrijkste materialisatie

• Zet je aanvullingen op de post-it’s
• Plak de post-it’s op de posters
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RONDE 2

• Pak een strookje met 3 stickers (geel) en een strookje met 5 stickers 
(groen)

• Plak de 3 stickers (geel) op die RAW hoofdstukken die met prioriteit 
moeten worden uitgewerkt

• Plak de 5 (groen) stickers op de decomposities en/of materialisaties 
die met prioriteit beschikbaar moeten komen in de database

• NB uiteraard mag je ook de aanvullingen prioriteren



16

Eerste conclusies
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Hoe blijven we in contact?

www.milieudatabase.nl

Publicatie rapporten en data

Inhoudelijke projectvragen;
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