Kader gebruik Rijkswaterstaat Matroos

doel van dit document
De R W sOS systemen dragen zorg voor de informatievoorziening ten behoeve van het operationeel waterbeheer e n
crisism anagement van R WS. Deze systemen zijn daarom ook bestempeld als onderdeel van de Maatschappij Kritische Keten
van R ijk swaterstaat. Matroos is daarin de database met operationele re sultaten van de RWsOS verwachtingssystemen. Tevens
is Matroos e en belangrijk distributie k anaal, zowe l intern als extern Rijkswaterstaat.
O m te borgen dat Matroos deze rol goed k an vervullen is van belang zicht te hebben op de gebruikers e n het gebruik van
Matroos. Daarom hebben we dit k ader opgezet om gebruikers een duidelijke instructie mee te kunnen geven. Mochten er nog
vrage n zijn of wil m en na aanleiding van dit kader op andere wijze gebruik maken van Matroos dan kan men contact opnemen
m e t de Functioneel Be heerder van de afdeling W VL-VWMA.
Marc Philippart, juni 2020
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Voor ontwik keling en gebruik door Deltares is er de http://matroos.deltares.nl die alleen binnen
De ltare s bere ikbaar is. Er staat zowe l R WS data op als data van de testversies van de door Deltares
ontwik k elde RWsOS Fews systemen. Data is daarom ook NO OIT geschikt voor operationeel gebruik.
httpS is nie t in gebruik voor de RWS intern e systemen, voor e xtern we l. Tot zomer 2020 zijn de
e x te rne systemen ook nog met http bereikbaar.
De NO O S matroos is bereikbaar zonder login, voor de overige systemen dient e en login te worden
aangevraagd bij de Functioneel Beheerder van de afdeling WVL-VWMA.
Login wordt toegekend aan e en organisatie met daarbij e en specifiek contactpersoon. De login mag
nie t door andere partijen gebruikt worden.
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Inte rn: alleen het WMCN e n de crisis advies groepen, applicaties als Fews e n oilmap/chemmap
Ex te rn: Kustwacht (Search and Rescue) e n Waterschappen voor wate rveiligheid, Protide (wordt intern)
W ate rschappen, R educere n lodingen (RWS en Hydrografie), onderzoek, Deltares
Spe ciaal opgezet voor informatie delen met m odelontwik keling en waterberichtgeving van Noordzee
landen, incl. Ierland en Frankrijk (NOOS is onderdeel EuroGOOS)
O p de NO OS m atroos staan ook enkele datasets als Open Data, betreft eindverwachting RWS en
Kilom eter data. Dit deel is nog in ontwik keling.
In principe is data aanbod via matroos gericht op operationele ketenpartners van Rijkswate rstaat.
Zolang de belasting niet te groot is worde n we l commercië le partijen toegelaten m aar dit zal in e en
late r stadium via de NOOS versie gaan gebeuren. Tot die tijd houdt RWS zich het recht voor om
nie uwe gebruikers te we ren om zo de continuïteit te borgen voor de huidige gebruikers

Databronnen
KNMI-Hirlam wind



ECMWF wind



RWS_Prediction



KM datasets



oilmap_flow.php




overige bronnen





Hirlam alleen in operationele keten (Kustwacht, Waterschappen)

Ande rs zelf aanvragen bij KNMI, contactpersoon martine.reiling@knmi.nl
EC MW F alleen te gebruiken in operationele keten RIJKSWATERSTA AT

Ande rs zelf aanvragen bij KNMI, contactpersoon martine.reiling@knmi.nl dit in ve rband met een
EC MW F lice ntieregeling.
Dit is de e indverwachting van R ijk swaterstaat W MCN, hierin zit vaak e en combinatie van
m odelverwachting en update op basis van e xpert judgement. In ALLE operationele toepassingen
ve rdie nt deze dataset de voorkeur.
Voor R ijnMaasmond gebied e n de grote rivieren is een kilometer dataset gemaakt op basis van de RWS
e indverwachting. Hierdoor is de informatie losgekoppeld van de specifieke modellen. Daarmee
handiger te hanteren e n meer toekomst vast.
O ok voor de k ust is een dergelijk e dataset in voorbereiding.
Voor olieverspreiding e n andere chemische transporten wordt gebruik gemaakt van e en speciaal script
dat afhankelijk van de positie de juiste m odelresultaten te ruggeeft.
Voor ove rige bronnen is het altijd van belang te we te n wat de status van het model is. W ijzigingen
worde n in de nieuwsbrief aangekondigd. Bij twijfe l gewoon vragen bij Functioneel Beheer.
Er is ge e n actueel overzicht van de m odellen met uitleg e n meta informatie. Dit is we l e en we ns van
ons e n gaan we in 2017 aan Matroos toevoegen.
Zoe k en naar modellen e n parameters k an we l, per soort bron (timeseries, maps1d e n maps2d) is e en
zoe kfunctie aanwe zig. Bijvoorbeeld http://matroos.rws.nl/maps/search/
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O m andere gebruikers niet teveel oponthoud te geven zal de hoeveelheid opgevraagde data beperkt
m oe ten zijn. Voor tijdre eksen is een jaar m ogelijk maar e fficiënter is het per m aand op te vragen.
Ee n que ry van maps2series waar een tijdreeks gedestilleerd wordt uit de map (grid) bestanden k ost
ve e l data ve rwe rking en interpolatie. Hier is het opvragen van 1 maand tegelijk mogelijk.
Grid transformaties (kromlijnig modelgrid naar vast re gelmatig grid) is een zeer zware rekenopgave,
hie rin is 1 we ek we l het m aximaal haalbare.
O m dat sommige ophaaltaken veel re kenkracht vergen wordt verzocht geduldig af te wachten op het
re sultaat. Bij e en foute query komt de foutmelding of e en nul re spons vaak we l snel. Het vaak
probe ren na uitblijve n van re spons zal de boel alleen maar ve rtragen omdat de daadwe rkelijk e
dataverzoeken niet worde n afgebroken, ook niet als de browser wordt afgesloten.
Me e rmaals e en korte periode opvragen gaat vaak ook veel efficiënter dan het in één keer opvragen
van e e n langere periode. Zeker bij testen beginnen m et zeer k orte periode.
De nk goed na hoe vaak je alle data ophaalt. De meeste m odellen worden ie dere 6 uur ve rverst. Door
m e t re gelmaat een analysetijd op te vragen k an hoogfrequen t nagegaan worde n of nieuwe re sultaten
be schikbaar zijn e n pas als er e en nieuwe ve rwachting die data daadwe rkelijk op gaan halen.
Ee n voorbeeld van laatste analysetijd opvragen is:
http://noos.matroos.rws.nl/direct/get_anal_times.php?database=maps1d&source=fews_rmm_km&most_recent=1

de Functioneel Beheerder van de afdeling WVL-VWMA: marc.philippart@rws.nl of janrolf.he ndriks@rws.nl en via ons kan vraag ook doorgezet worde n naar te chnisch beheer of
applicatiebeheer.
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In de operationele keten kunnen R WS’ers via de helpdesk MKO storingen melden. C ontactgegevens
zijn be kend bij be trokkenen.
Voor de VITALE e xterne gebruikers kan bij ve rstoring contact gezocht worden met VW M-HMC.
C ontactgegevens zijn bekend bij betrokkenen. HMC zal ook pro-actie verstoringen m elden bij deze
ge bruikers.
Vrage n zijn in te dienen bij he t centrale matroos account: matroos@rws.nl
O pm erkingen kunnen ingediend worden bij de Functioneel Beheerder van de afdeling WVL-VWMA:
m arc.philippart@rws.nl of jan-rolf.hendriks@rws.nl
Ve e l informatie wordt gedeeld via een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief. Naast
achte rgrondinformatie worden daarin technische ontwik kelingen e n ve randeringen in data aanbod
be schreven. Aanmelden of opvragen oude e xemplare n kan via marc.philippart@rws.nl e n deze worden
ook gepubliceerd op: helpdeskwater.nl
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