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1 Onderwerp 

Dit voorschrift geeft richtlijnen voor het beheer met en onderhoud van het systeem voor 
automatische gegevensinwinning (DAS) in de RWS milieumeetcontainers (MMC) en gelijkwaardige 
meetruimten. 

2 Toepassingsgebied 

Het voorschrift is van toepassing op gebruik in combinatie met de RWS standaard 
milieumeetcontainer die ingezet wordt bij monstername en meten in oppervlaktewater voor de 
bepaling van (bio)chemisch/fysische waterkwaliteitsparameters. 

3 Documentatie 

Referentie (par.) Onderwerp Codering (RWSV) 

4/6.2.1 Beheer en onderhoud van de RWS-

milieumeetcontainer 

723.00.E009 

4 Documentatie van de hardware: Systeem voor 

automatische gegevensinwinning t.b.v. 

milieucontainers, RIKZ, Th. Sijben, 14-02-1992 (map 

milieucontainers, deel 2) 

Meetdienst-eigen 

6.1 Handleiding voor de meetprogramma’s in de 

milieucontainers, RWS, 27-02-1992, versie 1.0 1992 

(map milieucontainer, deel 2) 

Meetdienst-eigen 

6.2.1 Handleiding voor de systeembeheerder van de 

milieucontainer, RWS, 27-02-1992, versie 1.0 1992 

(map milieucontainer, deel 2) 

Meetdienst-eigen 

6.2.1 Softwarebeschrijving van het meetprogramma 

milieucontainer (MMO, RWS Middelburg, 24-05-

1993, versie 1.0 (map Hightech) 

Meetdienst-eigen 

7 Logboek Meetdienst-eigen 

4 Behuizing, toestellen en hulpmiddelen (hardware) 

Voor de beschrijving van het systeem voor automatische gegevensinwinning t.b.v. milieucontainers 
wordt verwezen naar de documentatiemap Milieucontainer, deel 2 en RWSV 723.00.E009. 

5 Uitvoeringsopdracht 

Niet van toepassing 
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6 Werkwijze 

6.1 Richtlijnen voor het gebruik 

Voor gebruik van de meetprogramma’s in de milieucontainer wordt verwezen naar de 
documentatiemap Milieucontainer, deel 2. 

6.2 Onderhoud 

6.2.1 ONDERHOUD PROGRAMMATUUR 

Als uitgangspunt bij aanpassing en installatie van de programmatuur dienen de richtlijnen zoals 
vermeld in de handleiding voor de systeembeheerder. Aanpassingen aan de programmatuur 
worden uitgevoerd onder verantwoording  van het door de hoofden meetdiensten ingestelde 
beheerdersoverleg milieumeetcontainers (BMC). Onder aanpassingen wordt tevens begrepen het 
onderhoud (wijzigingen, toevoegingen) van metagegevens die nodig zijn voor het exporteren van 
bestanden met meetgegevens aan opdrachtgevers.  
Het BMC wijst een partij aan die de uitvoering ter hand neemt. Distributie van nieuwe versies naar 
de systeembeheerders van de milieumeetcontainers/meetruimten geschiedt via het secretariaat van 
het BMC. De systeembeheerders installeren de nieuwe versies vóór de in het BMC vastgestelde 
datum. 

6.2.2 ONDERHOUD HARDWARE 

De hardware is in eigendom van de eigenaar van de milieumeetcontainer/meetruimte waar deze is 
geplaatst. Zij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de hardware.  
In het BMC worden afspraken gemaakt aangaande de vereiste hardware en aanpassingen daaraan. 
Via het BMC wordt de betreffende documentatie van de hardware geactualiseerd. 

7 Rapportage 

Vermeld alle relevante gegevens met betrekking het beheer en onderhoud van de programmatuur 
en hardware in het logboek. 

8 Kwaliteitsborging 

Een logboek wordt bijgehouden waarin tenminste de volgende informatie is opgenomen:  
- Nummer en installatiedatum van softwareversies 
- Indien geijkte apparatuur is aangesloten: ijktabellen en andere relevante ijkgegevens en 

invoerdatum daarvan. 

9 Veiligheid en milieu 

Niet van toepassing 

10 Referenties 

Niet van toepassing 


