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Stellingen

Door de inzet van de computer bij planning als richtingzoeken kan het handelen
van de planningsactor(en) expliciet worden gemaakt, waardoor de werkwijze,
alsmededeoplossingsrichtingenenhunconsequenties,kunnenwordenbediscussieerd
en daardoor tevens als leerobject fungeren.
- dit proefschrift

2. Richtingzoekendoeteenbelangrijkappélopcreatieveenassociatieveeigenschappen
van de mens. Dit betekent, dat de inzet van geografische informatiesystemen als
analyse-instrument alleen onvoldoende is.
- dit proefschrift

Opdigitalewijzegeregistreerdeengeadministreerde handelingsmomenten bieden
de mogelijkheid tot geautomatiseerd hergebruik hiervan voor opgaven van
planvorming vooranderestudiegebieden alsmedeandereproblemen. Het gebruik
van die mogelijkheid is afhankelijk van een normatief model.
- dit proefschrift

Door milieugebruiksruimte en ruimtegebruik in de verschillende deelprocessen
vandeplanning opelkaar tebetrekken wordthetdenken over milieuvraagstukken
nadrukkelijk in planningsopgaven opgenomen.
- Tussen Houdbaaren Haalbaar; het ROM-project GelderseVallei als planningsopgave.
Tatenhove, J., Vlist, M. van der, Blom, G. (in prep.): hoofdstuk 3.
- Actieplan Nederland Duurzaam. Buitenkamp M., Venner, H., Wams, T., 1992.

5. Hetbegrip 'verinnerlijking' zoalsgehanteerd inhetNationaalMilieubeleid (1989)
duidteenpersoonlijkegedragscodeaan,dievooralsnogalleenkanwordenbegrepen
als 'less is more'.

6. De ontwikkeling van geautomatiseerde informatiesystemen is gebaseerd op de
toepassing van methodieken waarmee een geformaliseerde weergave van
kenniscategorieënuiteenofmeerderewetenschappelijke disciplineswordtverkregen.
Door dezetoepassing wordtdemogelijkheid totreflectie opdiekenniscategorieën
afzonderlijk en hun onderlinge samenhang gestimuleerd.

n*

7. De betekenis van geografische informatie systemen als middel om tot integratie
van wetenschappelijke disciplines te komen is momenteel vooral gebaseerd op
hetgebruikvangegevensenmethoden,losvandespecifiekedisciplinairebetekenis.

8. De opvatting dat met de inzet van geautomatiseerde systemen onzekerheden in
de ruimtelijke planning kunnen worden gereduceerd geeft aan dat noch de
mogelijkheden van het computergebruik noch de functie van planning worden
begrepen.

De scheiding in onderwijs- en onderzoeksinstituten binnen een faculteit vormt
een bedreiging voor het academisch onderwijs.
- nota Middenstructuur, LUW, november 1993
- De strategie richting 2000, LUW,juni 1992 (blz.10)

10. De film "Soylent Green" van R. Fleischman (1974) toont de maatschappelijke
gevolgenvaneentoestand waarinwerkelijkheid ensimulatievande werkelijkheid
worden verwisseld. De voortgaande ontwikkelingen om via de computer de
werkelijkheid op realistische wijze te simuleren brengt een dergelijke toestand
binnen bereik.

11. Het systeembeheer vancomputernetwerken inonderwijsorganisaties vereisteveneens
eenbeheersconceptdatisgebaseerdophet'OpenSystemsInterconnection'-model.
- Foly automatiserings zakboekje, PBNA, 1984 (blz. 200-223)

12. De herinvoering van een autoloze zondag biedt de vertegenwoordigers van een
stringent milieubeleid de mogelijkheid om zowel op haar eigen strepen als op
die van het wegdek te staan.

13. " Wij maken ons geen gesneden beeld
wij zijn het vloeiende teken op aarde"
- uit: taal & teken, Schierbeek, B., 1965.

Computergebruik in de ruimtelijke planning:
methodologische aspecten van ruimtelijke planvorming met behulp van informatieverwerkende systemen.
Ron van Lammeren
1994

In de atlas van de Grote Kan staan ook kaarten van beloofde landen die wel bezocht
zijn ingedachten, maar nog nietontdekt of gesticht: het Nieuwe Atlantis,Utopia,de
Zonnestad, Oceana, Tamoé,Harmonia, New Lanark, Icaria.
Kublai vroeg aan Marco:"Jijgaatopverkenning uiten zietdetekens,dusjij zult me
zeggen naar welke van deze toekomstbeelden wij door gunstige winden heengedreven worden."
"Voordezehavens zou ikgeen routekunnen uitstippelen opde kaart,en geen datum
van aankomst kunnen vaststellen. Soms heb ik genoeg aan een perspectief dat zich
opent midden in een onsamenhangend landschap, een twinkeling van lichten in de
mist, een gesprek tussen twee voorbijgangers die elkaar inhet gewoel tegenkomen,
om te denken dat ik van dat punt moet uitgaan om beetje bij beetje de perfecte stad
samen te stellen: zij wordt gevormd door fragmenten vermengd met de rest, door
momenten met intervallen ertussen, door signalen die iemand uitzendt zonder te
weten wie ze opvangt. Als ikje zeg dat de stad die het doel van mijn reis is discontinu is in ruimte en tijd, dan weer ijler dan weer dichter, moetje nietdenken dat we
wel op kunnen houden ernaar te zoeken. Misschien ontstaat zij op het moment van
dit gesprek, verstrooid binnen de grenzen vanjouw rijk;je kunthaar opsporen, maar
opde manier die ikje gezegd heb."
De Grote Kan bladerde alweer in zijn atlas dekaarten door van dreigende steden uit
nachtmerries en vervloekingen: Enoch, Babylon, Yahoo,Butua, Brave New World.
Hij zegt: "Alles is nutteloos alsde laatste aanlegplaats slechtsdehelse stad kan zijn,
endaarzuigtdestroom onstochuiteindelijk naartoe,ineensteedsnauwer wordende
spiraal."
En Polo: "De hel van de levenden is niets wat zal zijn; als er een is,dan ishet de
hel die hier al is,de hel die wij dag in dag uit bewonen, die we vormen door onze
samenleving. Er zijn twee manieren om er niet onderte lijden. De eerste valt velen
makkelijk: de hel aanvaarden en er deel van gaan uitmaken totje ophet punt bent
gekomen datje hem niet meer ziet.De tweede isriskant en vereist ononderbroken
aandacht en studie: zoeken en weten te herkennen wie en water, te midden van de
hel, geen hel is,dat laten voortduren, en er ruimte aan geven."

Uit: De onzichtbare Steden: Italo Calvino
uitgeverij Bert Bakker, 1981

VOORWOORD
Deze studie heeft betrekking opde toepassing van informatieverwerkende systemen
inderuimtelijke planvorming envormteenonderdeel vaneenomvattende studie aan
deLandbouwuniversiteit naarderol van hetcomputergebruik inde ruimtelijke planning. Ten aanzien van de ruimtelijke planvorming wordt aangesloten bij een planningsbenadering diedoor Kleefmann (1984)isaangeduid metde naam 'planning als
richtingzoeken'. Opwelke wijze informatieverwerkende systemen hierbij een ondersteunende rolkunnen vervullen en welkekenmerken zijdaartoe moeten bezitten vormen tweecentrale vragen indeze studie.Debeantwoording vandeze vragen leidt tot
dedefinitie van het RISOR, wat staat voor het 'ruimte informatie systeem ter operationalisering van het richtingzoeken'.
Aan de studie als geheel ligt de veronderstelling ten grondslag dat het gebruik van
computers via een adequaat geautomatiseerd informatiesysteem het richtingzoeken
opzinvolle wijze kan ondersteunen, omdat daarmee deze complexe en arbeidsintensieve wijze van planvorming mogelijkerwijze kan plaatsvinden binnen de daarvoor
beperkte beschikbare middelen (tijd, geld en menskracht).
In 1985 kon ik met dit type onderzoek beginnen omdat de toenmalige vakgroep
Planologie mij de mogelijkheid aanbood om onderzoek te verrichten naar 'de
methodologische aspecten van ruimtelijke planning met behulp van informatieverwerkende systemen'. Het was het begin van een dynamische periode. Een periode
waarin het gebruik van programmatuur, waarmee zogenaamde geografische informatie kon worden verwerkt, in toenemende mate een rol begon te spelen in het
onderzoek. Gezien mijn ervaringen met en opvattingen over dit instrument
(Lammeren, 1985)heb ik naast het feitelijke onderzoek geprobeerd om mijn kennis
en ideeën over te dragen om daarmee discussie over enerzijds de rol van dit nieuwe
instrumentarium bij de uitvoering van ruimtelijke planning en anderzijds de methodologische kenmerken van planning te bediscussiëren. Bovendien washet een periode waarin ,gezien mijn arbeidsrechtelijke positie,mijn gezinssituatie en de ombuigings-operaties aan de Landbouwuniversiteit, de aandacht voor dit onderzoek niet
altijd optimaal kon zijn. Menigmaal heb ik in dezeperiode de volgende stelling van
Gerard Linden (1989) in gedachten geciteerd:
" hetverdient aanbeveling ominnavolging vandebij zeezeilen gangbare procedures
de wetenschappelijke prestatie van een promovendus volgens een 'handicap-formule' te beoordelen. Daarin moet uitdrukkelijk rekening gehouden worden met zijn
of haar verplichtingen ten opzichte van gezin, werk en maatschappij."
Toch zijn te midden van deze dynamiek mijn intenties met dit onderzoek voortdurend gericht geweest op het inzichtelijk maken van de betekenis van dit nieuwe

instrumentarium voorderuimtelijke planvorming.Intentiesdieeenextraimpulskregen doordat in het afgelopen decennium pijnlijk duidelijk is geworden welke problemen de mensheid creëert ten aanzien van zijn leefmilieu. Het zoeken naar
denkbare en bruikbare oplossingsrichtingen voor deze problemen blijkt geen eenvoudige opgave te zijn, daar er rekening moet worden gehouden met allerlei fysiek
en maatschappelijk-ruimtelijke aspecten inhun onderlinge samenhang.
Via dit onderzoek hoop ik een bescheiden bijdrage te leveren aan het vereenvoudigen van dergelijke opgaven. Een bijdrage die in essentie gebaseerd is op een aantal
methodologische en methodische voorwaarden met betrekking tot het zoeken naar
oplossingsrichtingen met behulp van een geautomatiseerd systeem.Een bijdrage die
niet alleen mogelijkheden van dergelijk systeemgebruik schetst, maar ook een groot
aantal vragen stelt in het verlengde van die mogelijkheden. De bruikbaarheid en de
zinvolheid van het in deze studie gedefinieerde systeem staat dan ook volop terdiscussie enhet systeem zal,medegezien de voortgaande ontwikkelingen indehard en
Softwarebranche, daarom voor operationeel gebruik nog verder moeten worden
ontwikkeld.
Tevens wil ik iedereen bedanken die mij de kans heeft gegeven dit onderzoek uit te
voeren en af te ronden. Een aantal personen moet ik daartoe in het bijzonder
bedanken.
In de eerste plaats geldt ditmijn promotor Fer Kleefmann. Zonder zijn opvattingen,
gedrevenheid, enthousiasme en kritiek zou deze studie nooit tot stand zijn gekomen.
Wat de inhoud betreft hebben Frans Beitels, Noor Dessing,René van der Schans en
Alexander Udink ten Cate mij, ieder vanuit een specifiek aandachtsveld, voorzien
van bruikbaar commentaar, aanwijzingen en stimulansen.
Stimulans en ondersteuning heb ik in hoge mate gekregen van mijn collega's
Annelien van der Meer, die de ORACLE implementatie van het kennissubsysteem
heeft gerealiseerd, en Jan van Nieuwenhuize van wie ik altijd 'eerste hulp' kon
verwachten.
De bijdragen van studenten, die een afstudeerproject in het kader van deze studie
hebben uitgevoerd, zijn belangrijk geweest.Douwe,Gerald,Johan,Aline,Hans,Rik,
Rita,Coen,Pieter,Joep,Pieter, Willem, Mark,Eddo,Marcel enCatrien,ikhoopdat
jullie van mij net zoveel hebben geleerd als ik vanjullie.
Daarnaast zijn er een groot aantal personen geweest die voorwaarden hebben
gecreëerd waardoor onderdelen van dit onderzoek konden worden gerealiseerd:
Roland enGerritvoorde 'semi'-geautomatiseerdeuitvoering vanhet grafische werk,
Philip Wenting voor het verstrekken van bijzondere privileges, Liz Taber voor het
'scannen' en 'editten' van MCF-scanners en editors, Gerard van der Moolen voor
zijn speurlust, Jetty van Lith en Janneke Roos-Klein Lankhorst voor de hulpbij 'het
zetten van de eerste stapjes', Frans Rip en Robert Blom voor de wederzijdse

uitwisseling van inspiratie.
Tenslotte wil ik Carla, Kristy en Jellan bedanken. De gelegenheid om het samen
zoeken enherkennen weer voort te zetten lijkt aangebroken.

INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk 1
INLEIDING
1.1
1.2
1.3
1.4

Aard van de studie
Probleemstelling
Opbouw van de studie
Afbakening van het onderzoek

Hoofdstuk 2
PLANNING ALS RICHTINGZOEKEN
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4

De positie van planning als
richtingzoeken
Waarom richting zoeken ?
Twee pijlers onder het richtingzoeken
Modelrepresentatie van de werkelijkheid
De eerste pijler: hethandelingsmodel
De tweede pijler: het model van de ruimtelijke organisatie
Conclusies

Hoofdstuk 3
RICHTINGZOEKEN ALS KENNISSYSTEEM
3.1
Inleiding
3.2
Informatie: representatie van kennis
3.3
Het kennisbegrip
3.4
Kenmerken van kenniscategorieën
3.4.1
Normatieve kennis
3.4.2
Objectieve kennis
3.4.3
Methodenkennis
3.4.4
Proceskennis
3.5
Gebruik van kenniscategorieën
3.5.1
A/I-schema's
3.5.2
Een andere weergave van het handelingsmodel van Schutz
3.6
Conclusies

15
15
15
16
16

21
21
21
22
22
24
26
27

31
31
31
33
34
35
36
37
37
38
38
39
42

Hoofdstuk 4
PROBLEMEN ROND DE OPERATIONALISERING VAN HET RICHTINGZOEKEN

45

4.1

45

Inleiding

11

4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.4
4.4.1
4.5

Interactief leren
Problemen rond de verwerving en het gebruik van kennis
Kennisoverdracht
Normatieve kennis
Objectieve kennis
Methodenkennis
Proceskennis
Conclusies
Voorwaarden aan een oplossing
Schets van een methodologisch kader
Hypothese met betrekking toteen oplossingsrichting

Hoofdstuk 5
EEN INFORMATIEVERWERKEND SYSTEEM TEN BEHOEVE
VAN HETRICHTINGZOEKEN, EEN VERKENNING

45
47
47
49
52
54
55
55
57
57
60

65

5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.2.1
5.3.2.2
5.4
5.5

Inleiding
Kenmerken van informatieverwerkende systemen
De positie van geografische informatiesystemen
Beschrijving
Manipulatie
Methoden voor analyse
Methoden voor ontwerp
Gebruiksmogelijkheden van informatieverwerkende systemen
Verwachtingen ten aanzien van het gebruik van een informatieverwerkend systeem
Ondersteuning handelingen
5.5.1
5.5.1.1
Normatieve kennis
Objectieve kennis
5.5.1.2
Registratie
5.5.2
Administratie
5.5.3
5.5.4
Informatie en advies
Geautomatiseerde uitvoering van handelingen
5.5.5
Conclusies
5.6

65
65
67
67
70
70
72
73
76
76
77
78
79
80
80
81
81

Hoofdstuk 6
EEN INFORMATIEVERWERKEND SYSTEEM TER OPERATIONALISERING VAN HET RICHTINGZOEKEN: RISOR
87
6.1

12

Inleiding

87

6.2
6.2.1
6.2.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.4

87
89
90
92
92
93
94
94
95

Geautomatiseerde ondersteuning van het richtingzoeken
RISOR: het handelingsgericht subsysteem
RISOR: het kennisgericht subsysteem
De relatie tussen de twee subsystemen
Methodenkennis
Objectieve kennis
Normatieve kennis
Proceskennis
Conclusies

Hoofdstuk 7
EEN GEGEVENSMODEL VOOR HET KENNISGERICHT SUBSYSTEEM
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
7.3.2
7.4
7.4.1
7.4.2
7.5
7.5.1
7.5.2

Inleiding
Normatieve kennis
Typering
Gegevensmodel
Proceskennis
Typering
Gegevensmodel
Objectieve kennis
Typering
Gegevensmodel
Samenhang tussen de geadministreerde kenniscategorieën
Typering
Gegevensmodel

99
100
100
101
104
104
107
108
108
109
113
113
115

Hoofdstuk 8
IMPLEMENTATIE VAN HETRISOR

119

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

119
119
121
122
124

Inleiding
Hethandelingsgericht subsysteem
Het kennisgericht subsysteem
De gebruikers-interface
Conclusies

Hoofdstuk 9
DE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN HETRISOR
9.1

Inleiding

129
129

13

9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.3
9.4
9.5

Het interactief gebruik van het handelingsgericht subsysteem
Definitiefase
Constructiefase
Evaluatiefase
Afsluitende opmerkingen overhet gebruik
Het gecombineerd gebruik
Geautomatiseerde verwerking
Conclusies

130
131
134
136
138
141
144
148

Hoofdstuk 10
VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN HET RISOR

151

10.1
10.2
10.3
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.5

151
151
155
155
156
158
159
159
160
162
163

Inleiding
Terug naar 1984
Verwachtingen ten aanzien van kwantitatieve aspecten
Het verkrijgen van digitale gegevens
Tijdsbesparing
Geautomatiseerde gebruik
Verwachtingen ten aanzien van kwalitatieve aspecten
Meerdere actoren
Leerproces
Theorievorming
Conclusies

LITERATUUROVERZICHT

167

SAMENVATTING

185

SUMMARY

189

RESUMEN

191

BIJLAGEN 1-6

195

CURRICULUM VITAE

247

COLOFON

249

14

Hoofdstuk 1
INLEIDING

1.1 Aard vande studie
Inhet afgelopen decennium zijn er vele verkenningen uitgevoerd met betrekking tot
hetcomputergebruik inde ruimtelijke planning.Die verkenningen liepen uiteen van
eenvoudige toepassingen met de tekstverwerker tot uitdagende veronderstellingen
omtrent de mogelijkheden van zogenaamde "expertsystemen". Zo een uitdagende
veronderstelling, geformuleerd door Kleefmann in 1984, ligt ook ten grondslag aan
deze studie.
Voor iedere verkenning geldt dat aan het computergebruik c.q. aan de inzet van
informatieverwerkende systemen [1] in het algemeen een centrale methodologische
eis [2] van object-adequaatheid is te verbinden. Dat wil zeggen dat de in het informatiesysteem opgenomen informatiecategorieën [3] recht doen aan de in het object
te onderscheiden objectcategorieën.
Deze eis geldt ook bij toepassing van informatieverwerkende systemen in de
ruimtelijke planning [4]. Daarbij moet echter worden aangetekend dat het object
"ruimtelijke planning" niet eenduidig is, maar zowel in theorie als praktijk vanuit
verschillende invalshoeken wordt benaderd en gedefinieerd. Om object-adequaatheid als eis te kunnen hanteren dient het object ruimtelijke planning derhalve
dan ook naderte worden afgebakend. Indeze studie isdatgedaan dooraan te sluiten
bij een, door Kleefmann (1984) geïntroduceerde, planningsbenadering die wordt
aangeduid met de term "planning als richtingzoeken" [5].
Deze studie gaat dan ook in op methodologische aspecten van de ruimtelijke planning overeenkomstig de planningsbenadering van het richtingzoeken alsmede de
hieraan te verbinden perspectieven en consequenties voor de ontwikkeling en de
toepassing van informatieverwerkende systemen ter ondersteuning van het richtingzoeken.
1.2Probleemstelling
De probleemstelling die ten grondslag ligt aan dit onderzoek luidt:
- Welke typen informatie [6]spelen binnen planning als richtingzoeken een rol ?
- Welke problemen dienen zich bij een traditionele (handmatige) verwerking van
deze informatie binnen de context van planning als richtingzoeken aan ?
- Welke kenmerken dient een ten opzichte van planning als richtingzoeken adequaat informatieverwerkend systeem tehebben ?
- Hoe kan een dergelijk systeem worden geoperationaliseerd ?
- Welke betekenis kan aan de inzet ervan worden toegekend ?
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1.3 Opbouw vande studie
De opbouw van deze studie is als volgt.
De volgende drie hoofdstukken betreffen de aard van planning als richtingzoeken
(hoofdstuk 2),de typen kennis [7]waardezebenadering inhoofdlijnen op gebaseerd
is (hoofdstuk 3) en de problemen die een traditionele ('handmatige') aanpak bij het
operationaliseren van deze benadering ondervindt (hoofdstuk 4).
In de daarop volgende hoofdstukken wordt een beschrijving gegeven van de inzet
van een geautomatiseerd informatieverwerkend systeem ter ondersteuning van het
richtingzoeken. Allereerst worden de hoofdkenmerken van een informatieverwerkend systeem beschreven (hoofdstuk 5).Vervolgens wordt de relatie tussen planning
als richtingzoeken en de werking van een informatieverwerkend systeem verkend.
Aan dehand daarvan worden de hoofdlijnen van een informatieverwerkend systeem
ter ondersteuning vanhet richtingzoeken geschetst (hoofdstuk 6).Dit informatieverwerkend systeem wordt Ruimte Informatie Systeem ter Operationalisering van het
Richtingzoeken genoemd, afgekort tot RISOR. Na de introductie van het RISOR
worden achtereenvolgens de wijze waarop de kennistypen in het systeem zijn
gedefinieerd (hoofdstuk 7)en een vorm waarin het systeem kan worden gerealiseerd
(hoofdstuk 8) toegelicht. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de ontwikkeling van een
prototype, een eerste experimenteel systeem; het RISOR is bedoeld om ervaringen
op te doen, o.a. door problemen in het gebruik te signaleren en op basis daarvan
verder te worden ontwikkeld. Voordewerking van specifieke programmatuur wordt
verwezen naarde bijlagen bijdeze studie,alsmede naarprogrammahandleidingen en
afstudeerprojecten die inhet kader van deze studie werden verricht.
Inhoofdstuk 9worden de gebruiksmogelijkheden vanhet prototype beschreven. Tot
slot worden inhoofdstuk 10de verwachtingen ten aanzien van het RISOR geschetst
en, voorzover mogelijk, de positieve en negatieve kenmerken ervan aangegeven.
Het notenapparaat vult de tekst in drie opzichten aan. Ten eerste worden de in de
tekst gehanteerde begrippen erin toegelicht. Daarnaast wordt erin verwezen naarrelevante literatuur waarin sommige onderwerpen verder zijn uitgewerkt. Tenslotte
bevat het voorbeelden.

/.4Afbakening vanhet onderzoek
Ofschoon het idee van planning als richtingzoeken niet aan een bepaalde tijd- of
ruimteschaal gebonden is, wordt het in deze studie toegespitst op (alternatieve)
ontwikkelingsrichtingen voor de ruimtelijke organisatie op regionaal niveau en op
middellange termijn. Voordeplanningspraktijk heeft dezetoespitsing betekenisvoor
streekplanning en intergemeentelijke planning. Het richtingzoeken plaats zich in de
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objectgerichte planningstraditie [8].In hoofdstuk 2zal dit verder worden toegelicht.
Hoewel planning veelal door meerdere personen wordt uitgevoerd, wordt in deze
studie gebruik gemaakt van de enkelvoudige term planningsactor; strikt genomen is
het voor de methodische aspecten van het richtingzoeken niet essentieel of het door
één of meerdere personen wordt uitgevoerd.
De ontwikkeling van RISOR is, in tegenstelling tot de meeste geautomatiseerde systemen, niet gebaseerd op een analyse van planvormingsprocessen die eventueel
reeds kenmerken van het richtingzoeken vertonen. Ze steunt op een in het licht van
de huidige ruimtelijke vraagstukken weliswaar gewenst geachte maar nog niet geoperationaliseerde methodologie (het richtingzoeken).
Wel werden er gedurende de uitvoering van deze studie, vooral in de
'prijsvraag-sfeer', ruimtelijke plannen ontwikkeld die de methodologie min of meer
illustreren. Bijvoorbeeld de plannen die gepresenteerd werden in de publikaties
"Nederland-Rivierenland (EO Wijers-stichting, 1987) en "Nieuw Nederland 2050"
(vanderCammen, 1987)vande stichting Nederland Nu AlsOntwerp.Elementen uit
deze publikaties worden in dit onderzoek als illustratie gebruikt. Omdat de wijze
waarop deze ruimtelijke plannen tot stand kwamen niet met voldoende detail in de
publikaties werd toegelicht, bleek dit materiaal voor een analyse als bovenbedoeld
ongeschikt.
Dedenkbeelden overdemethodologische aspecten van hetrichtingzoeken, zoalsdie
worden gepresenteerd in deze studie en in hoofdlijnen tot stand zijn gekomen in de
periode 1987-1991, zijn dus behalve aan een interpretatie van het reeds genoemde
werk van Kleefmann ook ontleend aan ervaringen en onderzoek van anderen.
Voor de operationalisering, met name in de periode 1989-1992, van het richtingzoeken in de vorm van een informatieverwerkend systeem is gebruik gemaakt van
technieken uit de informatica om tot een formele beschrijving te komen van de
methodologische aspecten van het richtingzoeken.
Noten hoofdstuk1
[I]

In deze studie wordt het begrip informatieverwerkend systeem gebruikt om de geautomatiseerde
vorm van een informatiesysteem aan te duiden. Het begrip informatiesysteem heeft daarbij de
volgende betekenissen:
-administratie;
-instrument ten behoeve van het administreren. Onder administratie wordt verstaan het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het
besturen en doen functioneren van een huishouding en ten behoeve van de verantwoording, die
daarover moet worden afgelegd (Starreveld, 1972);
-bevattenen vervaardigen modellen vanreële systemen, die zijbesturen.Zijvinden het bestaansrecht ineenverhoging vandedoelmatigheidendoelgerichtheid vanorganisaties.Invelegevallen
kan deze verhoging worden gevonden in een verbetering van de processen van probleemoplossen.
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Solonderscheidt vieraandachtsvelden bijdeontwikkeling van informatieverwerkende systemen:
1. een systelogisch aspect: functie van het systeem;
2. een infologisch aspect: welke gegevens moeten met welk doel verwerkt worden;
3. een datalogisch aspect: hoe worden die gegevens formeel beschreven en vastgelegd en op
welke wijze kunnen zij verwerkt worden;
4. een technologisch aspect: van welke technische hulpmiddelen kan gebruik worden gemaakt.
[2]

In deze studie wordt onder methodologie verstaan het geheel van methoden waarvan de onderlinge samenhang isbepaald door de strategie waaropmet een object is omgegaan.

[3]

Informatiecategorieèn zijn informatie-groepen of -klassen, die vcx)r de uitvoering van een
bepaalde activiteit, indeze studie het richtingzoeken, van belang zijn.

[4]

Commissie de Wolff (1970) definieerde planning als wetenschappelijke beleidsvoorbereiding.
Het richtingzoeken moet ineerste instantie ook als zodanig worden begrepen.

[5]

De hoofdlijnen van planning als richtingzoeken worden in hoofdstuk 2 en 3 toegelicht. In het
werk van Klcefmann, met name "Planning als zoekinstrument" (1984), wordt het idee van richtingzoeken geïntroduceerd.

[6]

Het begrip informatie stamt uit de informatietheorie, ontwikkeld door o.a. Shannon (1948).
Uitgangspunt van deze abstracte, mathematische theorie over communicatiesystemen is dat
'Informatie leidttotonzekerheidsreductie'. Deinformatiewaarde vangegevensisgroter naarmate
de onzekerheidsreductie groter wordt, c.q. de kennis toeneemt. De hoeveelheid informatie kan
uitgedrukt worden in een meeteenheid, bit (binairy digit). Een bit is gelijk aan de hoeveelheid
informatie die het aantal mogelijkheden halveert. Een bekend voorbeeld is een muntstuk. Een
muntstuk bevat 1 bit informatie.
Het begrip informatie isnauw gerelateerd aan het begripkennis:
-In Van Dale wordt informatie omschreven als 'het verschaffen van kennis of inzicht'.
-Van Zutphen (1975)typeert informatie als 'datgene wat het bewustzijn van de mens bereikt en
bijdraagt tot zijn kennisbeeld'.
-Davis(1974)stelt:"Information hasasurprise value;ittellssomething thereceiverdidnotknow
or could not predict".
Ten aanzien van de wijze waarop informatie wordt aangeboden zijn er twee hoofdvormen te
onderscheiden:
-ongestructureerde informatie: informatie in de vorm van natuurlijke talen die gekenmerkt worden door een uitgebreide syntax en een ruime semantiek.
-gestructureerde informatie: informatie in de vorm van formele (kunst) talen, die gekenmerkt
worden door een beperkte syntax en een beperkte semantiek.

[7]
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Kenniswordtopgedaan aandehand vaneenafbeelding ofmodel vaneenofandere werkelijkheid
enwordt vastgelegd ofvormgegeven ineenafbeelding ofmodelmatige voorstellingdaarvan,ook
wel medium of informatiedrager genoemd.
Kennis is uiteindelijk een individueel menselijk kenmerk. Het kennisbegrip wordt dan ook vanuit meerdere disciplines bestudeerd.
-Psychologie: hoe gaat een individu met kennis om. Hoe verloopt een individueel denkproces
(o.a.Raaymakers, 1986,Draaisma, 1986,Vroon, 1976).
-Filosofie: opvattingen omtrenthetkennisbegrip inrelatietothetwetenschappelijk handelen (o.a.
van Peursen, 1980;Vroon, 1976).
-Sociologie: hoe gaat een samenleving om met kennis en welke invloed heeft communicatie op
deze omgang (o.a. Kleefmann (gebaseerd op Schutz), 1985, Habermass, 1983).

[8]

In "Streekplanwerk in de jaren tachtig" (van der Kruis e.a., 1987) worden ten aanzien van
inhoudelijke, bestuurlijke en methodische karakteristieken van het streekplan twee denkrichtingen onderscheiden, die als twee analyse-thema's functioneren;
a. de objectieve betekenis van het streekplan als plan (-inhoudelijk of strategisch aspect).
Het plan isop te vatten alseen kompas meteen sterk beeldend en conceptueel vermogen;
b. streekplanning in het perspectief van bestuurlijk handelen (het bestuurlijk aspect).
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Hoofdstuk 2
PLANNING ALS RICHTINGZOEKEN

2.1Depositie vanplanning alsrichtingzoeken
De idee van planning alsrichtingzoeken isdoor Kleefmann ontwikkeld methet oog
opde ruimtelijke planning.Deze kan, in navolging van deCommissie DeWolff [1],
worden getypeerd als een vorm van facetplanning; dat wil zeggen, planning gericht
op één aspect van verschillende sectorale beleidsvelden. In de ruimtelijke planning
is dathet ruimtelijke aspect van deze beleidssectoren.
Detaakdiederuimtelijke planningopgrond vanhaarfacetstatus moetvervullen kan
worden omschreven in termen van coördinatie en integratie.
Coördinatie omvat de onderlinge afstemming van ruimtelijk relevant plannings- en
beleidshandelen, binnen een daarop toegesneden politiek, bestuurlijk en administratief kader, zowel horizontaal (op eenzelfde bestuurslaag) als verticaal (tussen
diversebestuurslagen).Coördinatie iseenbestuurlijk begrip.Theorieën opditterrein
zijn procedureel [2] georiënteerd; ze hebben betrekking op de structurering van het
handelen van actoren binnen het betreffende kader, waarbij bepaalde voorwaarden
kunnen gelden bijvoorbeeld dievanrationaliteit offlexibiliteit. Alsvoorbeeld kande
onderhandelingsgerichte benadering wordengenoemd,diehaaroorsprongheeft inde
strategische keuzebenadering van Friend, Jessop en Hickling [3].
Het begrip integratie stamt uithet ruimtelijk ontwerpen, waarin de ruimtelijke planning inNederland in belangrijke matehaar oorsprong vindt.Het valt te omschrijven
alsdeinhoudelijke afstemming vandenkbeelden voordebetrekkingen tussen ruimte
en samenleving, de ruimtelijke organisatie, waarbij volgens een algemeen gebruikte
definitie van ruimtelijke ordening, gestreefd wordt naar "de best denkbare wederkerige aanpassing van ruimte en samenleving, zulks ter wille van de samenleving".
Theorieën en denkbeelden op dit terrein zijn inhoudelijk (of substantieel) georiënteerd.
Planning als richtingzoeken beoogt primair bij te dragen aan het ontwikkelen van
substantiële denkbeelden over de ruimtelijke organisatie. Deze benadering sluit dus
met name aan bij de opgave van integratie.
2.2 Waaromrichting zoeken ?
In 1971 definieerde de Commissie Van Veen de ruimtelijke ordening als: "het
zoeken naar en het tot stand brengen van de best denkbare wederkerige aanpassing
vanruimteen samenleving,zulksterwillevande samenleving". Deze omschrijving,
die in 1973werd overgenomen inde Oriënteringsnota, biedt tevenshandvatten voor
de omschrijving van ruimtelijke planning en ruimtelijk beleid. Het "zoeken naar"
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Staat voor ruimtelijke planning, het "tot stand brengen van" voor ruimtelijk beleid
[4].
Inplanningalsrichtingzoekenisdezeklassieke karakteristiek van planning opnieuw
tot methodologisch uitgangspunt gekozen. Belangrijkste reden hiertoe is de opvatting dat de overheid, wegens een toenemende complexiteit van het ruimtegebruik,
steeds minder in staat blijkt vooraf adequate beleidsdoelen te formuleren met
betrekking tot ontwikkelingsrichtingen voor de ruimtelijke organisatie [5];
doelvorming vergt politieke discussie. Planning als richtingzoeken beoogt aan deze
politieke discussie over "de best denkbare wederkerige aanpassing" bij te dragen
door alternatieve ontwikkelingsrichtingen voor de ruimtelijke organisatie te
bedenken o.a. op grond van wat mogelijk is, waarschijnlijk is of gewenst wordt en
de consequenties daarvan aan te geven.
2.3 Tweepijlers onder het richtingzoeken
Het richtingzoeken steunt op twee conceptuele pijlers. De eerste betreft een model
van een handelingsproces, gericht op het vormen van alternatieve ontwikkelingsrichtingen; detweedebetreft eenmodelvanderuimtelijke organisatie,optevatten alshet substantiële object van de ruimtelijke planning.
Om de plaats van beide modellen ten opzichte van elkaar te kunnen aangeven wordt
eerst ingegaan op een aantal algemene aspecten van de betrekkingen tussen de
werkelijkheid, i.e. onze ruimtelijke omgeving, en modelmatige voorstellingen daarvan.
2.3.1Modelrepresentatie vande werkelijkheid
Een belangrijk uitgangspunt voor deze studie vormt de opvatting dat de werkelijkheid A slechts via modelvoorstellingen kan worden gekend en dat deze zijn
gebaseerd op menselijke intenties (fig. 1). In verband daarmee onderscheid ik twee
typen modelvoorstellingen:
B) interpretatieve modellen: deze berusten op intenties vanuit noties over 'het
behoren'. De werkelijkheid wordt bekeken door een bril van 'praktische intenties' (pi).Dergelijke modellen worden veelal vanuit een belangencontext geconstrueerd en hebben veelal een beperkte algemene betekenis. Zulks mede omdat
zij noch naar vorm (syntax) noch naar inhoud (semantiek) zijn samengesteld uit
eenduidig omschreven en gehanteerde begrippen;
C) formele modellen: deze berusten op intenties vanuit een gerichtheid op het kennen van 'het zijn'. De werkelijkheid wordt hierbij bekeken door een bril van
'wetenschappelijke intenties'(wi).Dergelijke modellen pretenderen doorhuntheoretische onderbouwing en formele omschrijving veelal een algemene
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geldigheid. In tegenstelling tot interpretatieve modellen zijn formele modellen
wel gebaseerd opeen geformaliseerde syntaxensemantic
werkelijkheid

praktische
intenties

wetenschappelijke
intenties

interpretatieve modellen

formele modellen
planningsintenties

figuur 1: Modelrepresentatie van de werkelijkheid

In beide gevallen bepalen intenties de inhoud van de genoemde modellen.
Interpretatieve modellen bevatten voornamelijk normatieve uitspraken over de
werkelijkheid, bestaande uitprobleem- endoelformuleringen, gebaseerd op(inter-)
subjectievenormenen waarden.De uitspraken kunnen groteverschillen vertonen;zo
zal voor dezelfde situatie een interpretatief model van een belangengroep intensieve
veehouderij vermoedelijk verschillen van dat van een milieubeweging.
Aan formele modellen liggen wetenschappelijke inzichten ten grondslag en bevatten
voorzover zebeschrijvend, verklarend ofvoorspellend van aard zijn, uitspraken over
de werkelijkheid die gebaseerd zijn op per discipline als objectief geldende criteria.
Tussen dewerkelijkheid Aendemodelvoorstellingen BenCbestaan de volgende
relaties:
1:A-B

2:B-A

veranderingen inde werkelijkheid, aldan niet autonoom, kunnen de praktische intenties beïnvloeden endaarmee deinhoud van interpretatieve
modellen;
- viaeen interpretatief model wordt de werkelijkheid beschreven en geproblematiseerd;
- veranderingen inopvattingen c.q. inhet normen-enwaardepatroon, kunnen de praktische intentiesendaarmee deinhoud van interpretatieve modellen benvloeden;
-viainterpretatievemodellenkunnengewensteaanpassingenvandewerke-
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lijkheid in normatieve modellen (zie verderop) worden weergegeven;
3:A-C veranderingen in de werkelijkheid kunnen de wetenschappelijke intenties
beïnvloeden en daarmee de inhoud van formele modellen;
4:C-A -viaeen formeel model wordt dewerkelijkheid beschreven,verklaard enzo
mogelijk voorspeld;
- veranderingen in theoretische inzichten kunnen de wetenschappelijke
intenties en daarmee de inhoud van formele modellen beïnvloeden;
- via formele modellen kunnen, voorzover de wetenschappelijke kennis
rijkt,gewenste aanpassingen vandewerkelijkheid inconcrete modellen (zie
verderop) worden weergegeven en naarhun effecten worden geanalyseerd.
Door een actor met planningsintententies (pli) kunnen tussen de twee typen modelvoorstellingen betrekkingen worden aangebracht, waarin het behoren en het zijn
opelkaar worden betrokken:
5:B-C met behulp van interpretatieve modellen kunnen formele modellen worden
geïnterpreteerd, alsmede praktische effecten van concrete aanpassingen
worden beoordeeld;
6:C-B metbehulp van formele modellen kunnen in interpretatieve modellen vervatte denkbeelden voor aanpassingen van Aworden aangescherpt,
geoperationaliseerd en op hun objectieve effecten worden geanalyseerd.
Een actor met planningsintenties maakt dus gebruik van interpretatieve én formele
modellen.
Aan de hand van de hierboven aangegeven relaties tussen werkelijkheid en modelvoorstellingen en tussen modelvoorstellingen onderling, kan het richtingzoeken
worden aangeduid als een activiteit waarin de bestudering van betrekkingen tussen
alternatieve interpretatieve modellen enerzijds en formele modellen anderzijds centraal staat. De planningsactor [6] maakt daarbij gebruik van interpretatieve (B) en
formele (C) modellen die betrekking hebben op de werkelijkheid A van de
ruimtelijke organisatie.
2.3.2De eerstepijler: het handelingsmodel
De handelingen binnen het richtingzoeken hebben tot doel de afstand tussen de uitgangssituatie (To)engewenste toekomstige situatie (Tx)teoverbruggen. Kleefmann
(1984) contrasteert daarbij de werkwijze, die hij "sprongen maken" noemt met een
dusver veelal gevolgde traditionele aanpak, diehij "overkragen" noemt.
Met overkragen wordt bedoeld het verbinden van de bestaande toestand met één of
meerdere toekomstige situaties via het doortrekken van reeds bestaande en als rele-
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vant beschouwde ontwikkelingen, rekening houdend met bekend veronderstelde
interferenties tussen de betreffende deelontwikkelingen. Hierbij kan worden gebruik
gemaakt van methoden als extrapolatie, trendverkenning etc.Deze manier van doen
wordt indeliteratuur over scenariovorming [7] ookwelaangeduid met hetbegrip
projectie.
Sprongen maken daarentegen heeft betrekking ophetleggen vaneen verbinding
doorhet maken van een sprong naareen ofmeerdere teoverwegen en op zinvolheid
te toetsen toekomstige situaties inde vorm vansamenhangende toekomstbeelden
waarvoor vervolgens, aan dehand van verschillende aspecten enhun betrekkingen,
wordt onderzocht welke consequenties aandeze situaties zijn verbonden en welke
activiteiten dienen teworden ondernomen voorhet bereiken ervan. Veel minderdan
bij hetoverkragen wordt uitgegaan van continuïteit, trendbreuken kunnen juist uitdrukkelijk worden beoogd. Deze manier van doen wordt indeliteratuur over scenariovorming ook wel aangeduid methet begrip prospectie.
Binnen het richtingzoeken vormt het sprongen maken een methodisch principe voor
een samenhangende activiteit, diedoor Kleefmann wordt getypeerd alseenproces
van ontwerp,analyse enevaluatie.
Vooruitlopend opde bespreking van hethandelingsmodel inhoofdstuk drie,kan het
richtingzoeken in termen van modelgebruik als volgt worden getypeerd (fig.2):

y v,
planningsintenties
richtingzoeken

normatievemodellen
(visievorming)

concretemodellen
mbv. formelemodellen
(planvorming)

figuur 2: Modelgebruik aandehand vanplannings intenties

Het ontwikkelen van representaties van samenhangende opvattingen en daarmee
verbonden doelstellingen, uitmondend in alternatieve normatieve modellen(1).
Deze normatieve modellen resulteren uit selectieen bewerking van voornamelijk
interpretatieve modellen [8].Deze handeling wordt aangeduid als visievorming.
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b: Het concreet uitwerken van de normatieve modellen met behulp van formele
modellen voor een bepaalde ruimtelijke organisatie, uitmondend in concrete
modellen (2) waarin; de toestand is gedefinieerd, alternatieve plannen zijn
aangegeven en waarin de consequenties van die plannen zijn geanalyseerd. Deze
handeling, de vorming van drie typen concrete modellen, wordt aangeduid als
planvorming.
c: Het kiezen van een plan (c.q.een combinatie van meerdere) (3) als uitgangspunt
voor ruimtelijke ontwikkeling en bijbehorend beleid op grond van de drie in b
genoemde modellen. Deze handeling wordt aangeduid als besluitvorming.
Hetontwikkelen vannormatieve modellen steuntvooral ophetgebruik van interpretatieve modellen. In principe kan elk normatief model als uitgangspunt voor
planvorming dienen.Viaplanvorming wordendeinhetnormatief model gegeven
notiesvan"behoren"aandehand vanformele modellen inconcretemodellen uitgewerkt en vastgelegd. In aansluiting op de beschrijving van de planvormingsfase inbkunnen concrete modellen worden onderverdeeld in:
- toestandsmodellen, waarmee toestandsdefinities van de bestaande ruimtelijke
organisatie worden gegeven;
- planmodellen, waarmee ontwikkelingsrichtingen voor de ruimtelijke organisatie
worden gegeven;
- consequentiemodellen, waarmee consequenties en effecten van ontwikkelingsrichtingen worden gegeven.
Opbasis vaneen normatief model kunnen dus meerdere alternatieven (en varianten)
vandezemodellen (i.e.alternatieveruimtelijke plannen) wordenontwikkeld.Methet
oog op de grote hoeveelheid informatie die in het geval van een aanzienlijke alternatievenreeks aan de participanten in het planningsproces wordt aangeboden, kan
worden overwogen het aantal in te perken. De besluitvorming en heeft ten doel beleidsmodellen te selecteren. Een beleidsmodel bestaat uit een normatief model en
daarop gebaseerde concrete modellen.
2.3.3De tweedepijler: hetmodel vande ruimtelijke organisatie
Indevoorgaande paragraaf isaangegeven dathet richtingzoeken beoogt alternatieve
plannen voor ruimtelijke organisatie te construeren, waarbij gebruik wordt gemaakt
van normatieve en concrete modellen.
Deruimtelijke organisatie [9]betreft de structuur vanzich ruimtelijk manifesterende
fysieke verschijnselen en maatschappelijke functies, waarvan de samenhang
overeenkomstige maatschappelijke doelen wordt getracht te realiseren ( via o.a. het
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beleidsveld van de ruimtelijke ordening ).
De ruimtelijke organisatie kan inanalytische zin vanuit twee gezichtspunten worden
bekeken:
Enerzijds als maatschappelijk-ruimtelijke organisatie, dat wil zeggen als de structuur die is opgebouwd uit de ruimtelijke posities of lokaties van doelgerichte
maatschappelijke activiteiten mèt hun onderlinge relaties. Anderzijds als fysiekruimtelijke organisatie,dat wil zeggen alsde structuur die isopgebouwd uitde (met
hetoogopmaatschappelijke activiteiten,viatechnische omvorming ofgeleiding van
het natuurlijk substraat [10] tot stand gekomen en bewust vormgegeven) fysieke
gestalte van die lokaties mèthun onderlinge relaties.
Binnenderuimtelijke organisatiekunneneconomische,politiekeènculturele dimensies van zowel de maatschappelijk-ruimtelijke als de fysiek-ruimtelijke aspecten
worden onderscheiden.
De economische dimensies hebben betrekking op de conditionerende betekenis van
de ruimtelijke organisatie voor de produktie van goederen en diensten. De culturele
dimensies hebben betrekking op de, naar maatschappelijke normen en waarden
gevormde, maatschappelijke betekenis van de ruimtelijke organisatie.
2.4 Conclusies
Bij het richtingzoeken worden aan de hand van planvormende intenties normatieve
modellen ontwikkeld enbijpassende concretemodellen gecreëerd.Daarbij wordenin
beginsel driehandelingen uitgevoerd: visievorming,planvorming en besluitvorming.
Het ontwikkelen van normatieve modellen gebeurt tijdens de visievorming. In de
planvorming vormen die normatieve modellen het uitgangsmateriaal voor de bepaling van concrete modellen.Daarbij gaat hetomde vorming van toestandsmodellen,
planmodellen en consequentiemodellen. Aan de hand van deze modellen wordt
tenslotte, viapolitieke discussie, in de besluitvorming een plan (eventueel een combinatie van meerdere) voor ruimtelijke organisatie geselecteerd en als richtinggevend voorbeleidsimplementatie vastgesteld.
Hiermee zijn in grote lijnen decontouren van planning als richtingzoeken geschetst,
de belangrijkste kenmerken van het planningsobject aangeduid en een eerste indruk
gegeven van de informatie diebijhet richtingzoeken gebruikt engegenereerd wordt.
Noten hoofdstuk2
[1]

Naast het begrip facet introduceerde de Commissie De Wolff (1970) de definitie van planning
waarbij deze wordt aangeduid als wetenschappelijke beleidsvoorbereiding. Het richtingzoeken
moet als zodanig worden opgevat. Zie ook Van der Cammen e.a. (1986) bladzijde 311.

[2]

Procedurele en substantiële planning worden alstwee gescheiden benaderingen beschouwd.
Procedurele planning wordt in de strategische keuzebenadering als volgt gedefinieerd: verstandelijke activiteit met alsdoel het systematisch onderbouwen en afstemmen van de handelin-
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gen waaruit beleid ontstaat. Op deze wijze ontstaan zogenaamde beleidsprocedures.
Beleidsprocedures zijn gericht op het nemen van operationele beslissingen. Een operationele
beslissing iseen uitspraak waarmee een 'besluitnemer' zich vastlegt opeen bepaalde handeling.
Substantiële planning richt zichophetzoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden tenaanzien van
de ruimtelijke organisatie. Vanuit deze optiek vormt het richtingzoeken, als vorm van substantiële planning, een nadere invulling van de strategische keuzebenadering en wel met betrekking
tot de ontwikkeling van z.g. plankeuzesituaties.
[3]

Vanaf de zeventigerjaren isde ruimtelijke planning steeds sterker gericht ophet zoeken naaren
maken van strategische keuzen in het kader van de uitvoering van, door het beleid gekozen,
ideeën ten aanzien van de ruimtelijke organisatie. De introductie van de strategische keuzebenadering (Jessop, Friend en Hickling) heeft, mede als reactie op de systeembenadering, daarin
een belangrijke rol gespeeld. Centraal in die benadering staat de opvatting dat planning alleen
zinvol kan zijn bij (het verbeteren van)het nemen van strategische beslissingen gericht opbeleidsprocedures (zie ncx)t 2 huxrfdstuk 2). Zie voor de strategische keuzebenadering o.a. Van der
Cammen (1982 aen b),Faludi e.a. (1981) en Hickling e.a. (1976).

[4]

Rijksplanologische Dienst 1973aen b.

[S]

Het begrip organisatie duidt het geheel aan van middelen en hun onderling relaties (Van Doom,
1978).
Afgeleid daarvan duidt ruimtelijke organisatie het geheel aan van aan fysieke verschijnselen verbonden functies die met het oog op de realisering van maatschappelijke doelen en intenties via
regulatie en sturing worden beoogd tecoördineren en te integreren (Kleefmann, 1988).

[6]

Planningsactor: hetgeheel aan personen en groepen diedeelnemen aan het planningsgericht handelen binnen de procedurele kaders van een geïnstutionaliseerd planningsproces.

[7]

Een scenario is een "hypothetische gebeurtenis-sequenties, opgesteld met de bedoeling de aandacht te vestigen op causale processen en beslissingsmomenten" (vertaling van definitie van
Kahn en Wiener 1976door Verbaan (1983)).
Hierbij kunnen zogenaamde "forecasting"-technieken gehanteerd worden:
-extrapolatieve: gericht op trendverkenning middels extrapolatie, regressie-analyse, analogie
methode, projectieve scenario's en morfologische analyse;
-speculatieve: inschatten van ontwikkelingsmogelijkheden middels waarschijnlijkheidsdenken
(stochastisch) en subjectieve iteratieve groepsprocessen zoals Delphi en Brainstorming;
-explicatieve: het verduidelijken van denkbare ontwikkelingsmogelijkheden middels prospectievescenario's en PATTERN (Planning Assistence Through Technical Evaluation of Relevance
Numbers). Laatst genoemde methode isgericht ophet ontwikkelen van een z.g.relevante boomstructuur waarbinnen de doelstellingen zowel normatief alsbeschrijvend kunnen zijn.
-integratieve: combinatie van deze technieken, waarbij met name gebruik wordt gemaakt van
modelbouw. De FAR-methode (Field Anomaly Relaxation methode), cross-impact analyse en
MAPPING. Bij MAPPING wordt gebruik gemaakt van meerdere van de bovenstaande methoden en probeert middels (karto-)grafische beelden deresultaten tepresenteren en bespreekbaar te
maken.
(o.a. Van Doom, 1978).

[8]

De twee studies van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, teweten Beleidsgerichte
Toekomstverkenningen 1(1981) en 2 (1983) vormen een voorbeeld van een dergelijke aanpak,
waarbij het vormen van normatieve denkbeelden centraal staat. De verwachte maatschappelijke
discussie naar aanleiding van met name de BTV's is uitgebleven. Reden daartoe zou de hoge
abstractiegraad kunnen zijn.
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[9]

De relatie tussen maatschappelijke en fysieke organisatie wordt aangeduid als 'maatschappelijkfysieke organisatie' (MFO) (Kleefmann, 1989,blz.75-79).
Het begriporganisatie verwijst indit verband naardeorganiserende werking van het maatschappelijk organisatieprincipe, binnen de voorwaarden en potenties die aan het natuurlijk substraat
verbonden zijn.
Aan de werking van het maatschappelijk organisatieprincipe wordt bijgedragen vanuit drie subsystemen: het economisch (marktwerking), het cultureel (normerende werking vanuit de samenleving) en het politiek (inzet van stuur- en regelcapaciteit) subsysteem.
De voorwaarden en potenties verbonden aan het natuurlijk substraat zijn primair gebaseerd op
zelfregulatie c.q. fysieke organisatie op basis van principes van natuurlijke systematiek.

[10]

Natuurlijk substraat: een natuurlijk drager waarophet bestaan kan worden gefundeerd. Aan deze
drager zijn een abiotisch (niet levend) en een biotisch (levend) subsysteem te onderscheiden
(Hetsen, Hidding, 1991,blz.4).
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Hoofdstuk 3
RICHTINGZOEKEN ALS KENNISSYSTEEM

3.1 Inleiding
Inhet voorgaande hoofdstuk werden een aantal aspecten van modelmatige representaties van de werkelijkheid behandeld en werden de relaties daarvan met een model
van een handelingsproces dat ten grondslag ligt aan het richtingzoeken globaal verkend. Hiermee is een eerste stap gezet naar het operationaliseren van het richtingzoeken.De volgende stapbestaat uithetverkennen van de wijze waarop,met behulp
vandegenoemdemodellen,alternatieve ontwikkelingsrichtingen voorde ruimtelijke
organisatie gestalte kunnen krijgen. Dit vergt nader inzicht in het handelingsproces
dat een planningsactor doorloopt en dus ook in de manier waarop er in dat proces
wordt omgegaan metinterpretatieve en formele modellen.Daartoe introduceer ikhet
begrip informatie. Wat, naar ik meen, als sleutelbegrip in planning kan worden
beschouwd.
Om dat toe te lichten verbind ik het begrip informatie met het begrip kennis. Ik doe
dit aan de hand vaneen niet-interactief handelingsmodel naar Schutz,zoals dat door
Kleefmann (1985)isbeschreven, en leidter vervolgens een aantal kenniscategorieën
uitaf, dievoordeuitvoering vanhetrichtingzoeken relevantzullenblijken. Tenslotte
geef ik een eerste beschrijving van de wijze waarop deze kenniscategorieën in dit
handelingsproces kunnen worden ingezet.
3.2Informatie: representatie vankennis
Eén onderdeel van de probleemstelling van dit onderzoek betreft de vraag welke
typen informatie een rol spelen binnen planning als richtingzoeken. Een antwoord
daarop kan luiden: alle informatie over de inhoud en het gebruik van modellen
waarmee (ruimtelijk relevante kenmerken van) de werkelijkheid wordt gerepresenteerd. Informatie dient te worden begrepen als de betekenis, die een mens uitdrukt
door, of verleent aan gegevens.
Planning als richtingzoeken moet dan ook worden beschouwd als een informatieverwerkend en informatiegenererend proces. Informatieverwerkend, omdat een
planningsactor voorhet ontwikkelen van normatieveen concrete modellen betekenis
moet verlenen aan daartoe beschikbare gegevens. Het gaat daarbij in het bijzonder
om kenmerken van interpretatieve en formele modellen - in de planningspraktijk
worden daartoe ook wel (soms ten onrechte) gegevens van vigerende normatieve en
concrete modellen gebruikt.
Het proces is informatiegenererend, omdat een planningsactor modellen ontwikkelt
waarin de aanvankelijke betekenis van gegevens vaak is gewijzigd.
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Ik ga er dus vanuit dat het gebruik van gegevens door een planningsactor altijd
gebeurt opbasis van betekenisverlening [1].
Hoedooreen planningsactor betekenis wordt verleend aan gegevens,zodater sprake
is van informatie, is een vraagstuk dat ook centraal staat in fenomenologisch [2]
onderzoek naar betekenisverlening. Ik sluit hier aan bij het onderzoek van
Kleefmann naar aanleiding van het werk van Schutz.Deze blijkt betekenisverlening
terelateren aanhet relevantiesysteem vaneen actorendatbiedt voormijn onderzoek
een interessante houvast.
Omdat toete lichten geef ikhier inKleefmann's termeneen korte samenvatting van
Schutz' concept van het handelingsproces, waarin enerzijds de kenmerken van een
actor via de begrippen relevantiecontext, kennisarsenaal en relevantiesysteem wordenaangegeven enanderzijds dedooreen actortedoorlopen actiemomenten worden
benoemd en toegelicht.
Kleefmann omschrijft dit alsvolgt (fig. 3):"Een actorA, intentioneel gerichtop zijn
omgeving O, neemt vanuit deze intentionaliteit (1) die omgeving waar (w) en interpreteert zijn waarnemingen (i)met behulp van categorieën van kennis en relevantie.
Op basis hiervan definieert hij zijn handelingssituatie. Met deze definitie is tevens
een waardering en eventuele problematisering gegeven (2), hetgeen aanleiding kan
zijn om handelingen te overwegen en voor te bereiden (3).Na een eventuele beslissing (4) daarover grijpt Ahandelend in O in (h) en kan via terugkoppelend waarnemen (w)het effect ervan inschatten door vergelijking met zijn bedoelingen."
Opdegelijkenis vanhethierbeschrevenhandelingsproces methet inhoofdstuk twee
geïntroduceerde proces vanrichtingzoeken kom iklaterterug.Waarhetmenu vooral
om gaat is de door Schutz aangegeven fundering van het handelingsproces in een
subjectief relevantiesysteem (I), door Kleefmann getypeerd als een fundamentele
categorie, die haar uiteindelijke basis heeft inhet streven naar "mastering the situation"[3].Dit streven kan echter slechts worden gerealiseerd met behulp van doorde
actor als zinvol gekwalificeerde definities c.q. combinaties of extrapolaties daarvan,
die, volgens Schutz, gegeven zijn met, c.q. afleidbaar zijn uit, het kennisarsenaal
("stock ofknowledge") vandeactor(II).Kleefmann wijsteropdatkennis(de inhoud
vanhet kennisarsenaal) enrelevantiesysteem nauw metelkaar zijn vervlochten: "het
kennisarsenaal ligt weliswaar ingebed in het relevantiesysteem, maar dit laatste kan
zijn werking pas effectief maken, wordt pas 'operationeel' door het eerste."
Het opbovenstaande wijze verlenen en uitdrukken vanbetekenishoudt indatkennis
wordt gerepresenteerd. Uitgaande van deze opvatting beschouw ik kennis en informatie als synonieme begrippen. Informatie vat ik dan ook op als een representatie
van gegenereerde of verkregen kennis. Dit houdt tevens in dat informatie tijd en situatie (relevantiecontext) afhankelijk is (III).
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I relevantiesysteem II kennissysteem —
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figuur 3: Het handelingsmodel van Schutz volgens Kleefmann

3.3 Het kennisbegrip

Het kennisarsenaal van een planningsactor blijkt dus bepalend te zijn voor de wijze
waarop de ruimtelijke organisatie betekenis wordt toegekend.
In dit verband kan richtingzoeken, eerder omschreven alseen informatieverwerkend
en -genererend proces, ook worden begrepen vanuit de kenmerken van het (subjectieve) kennisarsenaal. De omhaking van het woord subjectieve duidt erop dat er
inde planningspraktijk nooit sprake zal zijn van één actormaar van meerdere, waardoor het kennisarsenaal in feite een intersubjectieve identiteit vertoond. Dat roept
allerlei vragen op, waarop in hoofdstuk vier wordt terug gekomen. In dit hoofdstuk
wordt vooralsnog uitgegaan van het kennisarsenaal van één actor.
Hetbelang vanhetbegripkennisarsenaal voorditonderzoek wil iktoelichten aande
hand van de denkbeelden van Schutz waarin het opbouwen binnen het kennisarsenaal, van min of meer samenhangende voorstellingen op basis van ervaringen, centraal staat.
Volgens Schutz vindt deze opbouw in eerste instantie plaats aan de hand van reeds
bij de actor aanwezige voorstellingen van soortgelijke situaties ( de "knowledge at
hand"), gebaseerd op ervaringen en overdracht. Deze in voorstellingen opgeslagen
kennis kan echter, volgens Schutz, ook in delen of elementen worden uiteengelegd
waarna er, via een vorm van herarrangeren, nieuwe voorstellingen kunnen worden
geconstrueerd. Schutz benadrukt dat dit 'afbreken' van eenmaal gemaakte
voorstellingen en het herarrangeren van kenniselementen veelal geen vanzelfsprekend gebeurtenis is. Volgens hem streven mensen in hun bestaan van alle dag naar
behoud van zekerheid en denken en handelen zij daarom vooral vanuit het principe
van "I can do it again", zowel in het definiëren van hun situatie als het omgaan
daarmee.Herarrangeren veronderstelt een bewuste keus (of noodzaak) om afstand te
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doen van voorheen alsjuist geldende denkbeelden en daarmee verbonden handelingen.
Het karakter van planning als richtingzoeken kan met het begrip herarrangeren
belangrijk wordenaangescherpt. Voordehuidige vraagstukken metbetrekking totde
ruimtelijke organisatie zijn tot dusver gehanteerde denkbeelden en handelingsstrategieën in veel gevallen niet langer toereikend en moet er een herarrangement van
voorstellingen plaatsvinden.
Het kennisarsenaal c.q. de kennis zal dus moeten worden aangepast. Inzicht in de
wijze waarop dit zou kunnen gebeuren vergt echter ook een aanscherping van het
begrip kennis. Hier biedt Schutz opnieuw een aanknopingspunt. Het door hem
gemaakte onderscheid in kennis over de werkelijkheid als zodanig en hoe die in elkaarzit("knowledgeabout what") enkennisovermogelijkheden om metdie werkelijkheid om te gaan ("knowledge about how") geeft een eerste houvast voor het
onderscheiden van kenniscategorieën. "Knowledge about what" noem ik objectkennis en "knowledge about how" handelingskennis.
Het inhet vorige hoofdstuk gemaakte onderscheid in formele en interpretatieve modellen maakt het numogelijk om de objectkennis uiteen te leggen informele objectkennis en interpretatieve objectkennis. Formele objectkennis is kennis over de
werkelijkheid zoals die vanuit wetenschappelijke intenties wordt verworven en
overgedragen; zebetreft dusvooral categorieën van het 'zijn'. Interpretatieve objectkennis is kennis die vanuit praktische intenties wordt verworven en uitgewisseld en
bestaat dus vooral uitcategorieën van 'behoren'.
Ook handelingskennis vraagt om precisering. Handelingskennis die eenduidig
gestructureerd en geformaliseerd is en als zodanig zelfstandig valt te benoemen
wordt methodenkennis genoemd. Sol (1986) omschrijft deze categorie als: "een
verzameling van voorschriften en regels zoals die in werkelijkheid worden
gehanteerd (descriptie) of zoals die gehanteerd moeten worden (prescriptie)".
Daarnaast kan er handelingskennis worden onderscheiden die niet eenduidig is
gestructureerd en geformaliseerd. Dit onderscheid raakt aan het begrip methodiek
opgevat als "een samenhangende geheel van methoden voor de aanpak van een
bepaalde categorie praktische (technische of organisatorische) problemen" (Sol,
1986).Uitgaande vandeze definitie betreft dit type handelingskennis de aard van de
betrekkingen tussen methoden- en objectkennis. Dezewordt 'nieteenduidig gestructureerd en geformaliseerd' genoemd omdat er voor de aanpak van problemen in
principe verschillende methodieken kunnen worden gebruikt.
3.4 Kenmerken van kenniscategorieën
In het voorgaande heb ik vier nauw aan elkaar gerelateerde kenniscategorieën
afgeleid, die relevant zijn voor de wijze waarop een planningsactor betekenis verleent aan de werkelijkheid c.q. aan modellen daarvan. Deze betekenisverlening kan
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betrekking hebben op het 'zijn' of op het 'behoren'. De onderscheiden categorieën
zijn (fig. 4):
interpretatieve objectkennis, die ik in het vervolg normatieve kennis (nk) noem;
formele objectkennis, die ik inhet vervolg objectieve kennis (ok) noem;
eenduidig gestructureerde en geformaliseerde handelingskennis,die ik inhet vervolg
methodenkennis (mk) noem;
niet eenduidig gestructureerde en geformaliseerde handelingskennis, die ik in het
vervolg proceskennis (pk) noem.
normatievekennis

proceskennis

objectievekennis

methodenkennis

figuur 4: Deonderscheiden kenniscategorieën en hun onderlinge afhankelijkheid bij gebruik

Ten aanzien van het gebruik van deze kenniscategorieën veronderstel ik dat normatieve kennis fungeert als initiator en selector.
Ter kennismaking met de aard van deze kenniscategorieën geef ik er in de nu volgende subparagrafen een korte beschrijving van; ik richt me daarbij vooral op hun
relevantie voor het richtingzoeken.
3.4.1Normatieve kennis
In het voorafgaande werd benadrukt dat normatieve kennis wordt verworven en uitgewisseld vanuit praktische intenties en dus vooral bestaat uit categorieën van
'behoren', gerepresenteerd inde vorm van normen en waarden. Methetoog opoperationalisering van het begrip normatieve kennis, verderop, vat ik zowel de normen
en waarden zelf, als ook de intenties van waaruit deze gestalte kregen, in het ene
begrip normatieve kennis samen. Ik maak hierna uitdrukkelijk geen gebruik van het
handelingstheoretische verschil tussen intenties enerzijds en normen en waarden
anderzijds. Zo beschouwd kan normatieve kennis hier worden opgevat als de
maatschappelijke motivatiebasis vanhethandelen.Binnen hetrichtingzoekenisdeze
kennisderhalve kaderstellend voorde wijze waarop (delen van)het planningsproces
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worden uitgevoerd.
Normatieve kennis betreft elk aspect van de maatschappelijk-fysieke organisatie
(MFO). Voor een beschrijving van het MFO-model verwijs ik naar Hetsen en
Hidding (1991: 4 - 8). Wel wil ik het hier gebruiken voor een typering van de drie
hoofdcategorieën van normatieve kennis,namelijk met betrekking tot:
- principes van natuurlijke systematiek; dat wil zeggen, normatieve opvattingen
over o.a. kenmerken van abiotische en biotische subsystemen en hun onderlinge
samenhang;
- principes van maatschappelijke organisatie; dat wil zeggen,normatieve opvattingenovero.a. kenmerken van economische,politieke enculturele subsystemen en
hun onderlinge samenhang;
- principes van een fysieke organisatie; dat wil zeggen, normatieve opvattingen
over o.a. het gebruik van het natuurlijk substraat waarin de principes van natuurlijke systematiek en maatschappelijke organisatie elkaar ontmoeten.
3.4.2 Objectieve kennis
Objectieve kennisiskennisoverdewerkelijkheid zoalsdievanuit wetenschappelijke
intenties wordt verworven en overgedragen enbestaat dusvooral uitcategorieën van
het 'zijn', gerepresenteerd in de vorm van feiten. Analoog aan wat ik hiervoor voor
normatieve kennis heb toegelicht, vat ik ook hier zowel de wetenschappelijke feiten
zelf,alsookdeintenties van waaruit zegestalte kregen (i.e. wetenschapstheoretische
intenties) inhet enebegrip objectieve kennis samen.
Ook de aard van deze kenniscategorie kan worden toegelicht aan de hand van het
MFO-model, in het bijzonder het daarvan als aspectuele organisatie afgeleide object
van de ruimtelijke planning, de ruimtelijke organisatie. Ruimtelijke organisatie
wordt hier gedefinieerd als "een gebiedsgebonden stelsel van locaties van onderling
samenhangende maatschappelijke functies en daarmee verbonden activiteiten en
fysieke condities"(Hetsen en Hidding, 1991).
Objectieve kennis dient dus te worden opgevat als kennis van zowel de ruimtelijke
organisatie inzijn geheel,als van onderdelen en aspecten daarvan.Vooreen toelichting op de specifieke kenmerken van de ruimtelijke organisatie verwijs ik opnieuw
naar Hetsen en Hidding (1991: 8 - 10).Objectieve kennis betreft zowel historische
en hedendaagse als toekomstige kenmerken van de ruimtelijke organisatie.
Ruimtelijke objecten kunnen worden getypeerd naar de volgende aspecten van de
ruimtelijke organisatie:
- maatschappelijk-ruimtelijke aspecten:
bijvoorbeeld maatschappelijke functies en activiteiten, hun omvang en dichtheid
en onderlinge betrekkingen;
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- fysiek-ruimtelijke aspecten:
bijvoorbeeld fysieke condities van en voor functies en activiteiten;
- conditionerende aspecten:bijvoorbeeld aanspraken, afspraken en maatregelen
met betrekking tot functies en condities;
- naar normen en waarden verwijzende aspecten:
bijvoorbeeld waardenenkwaliteiten metbetrekkingtotdekenmerkenvandedrie
hiervoor genoemde aspecten.
Een ruimtelijk object wordthierna steedsgetypeerd naaréénofmeerdere van bovenstaande aspecten.
In deze studie wordt aspect het thematische kenmerk van een object genoemd.
Behalve een thematisch kenmerk heeft een object ook een locatie.Dit zal inhet vervolg het geometrische kenmerk [4] worden genoemd. Bovendien moet van ieder
object de ligging ten opzicht van een ander object bekend zijn. Dit wordt inhet vervolg het topologische kenmerk genoemd.
3.4.3 Methodenkennis
Methodenkennis betreft de eenduidig gestructureerde en geformaliseerde verzamelingen van voorschriften en regels zoals die worden of dienen te worden
gehanteerd. Binnen het richtingzoeken is een groot aantal methoden van belang.
Voor een indruk hiervan verwijs ik naar de methodenhandboeken van Meise en
Vohwahsen en Hagget [5].
Bij de verdere afbakening van het richtingzoeken richt ik mij vooral op methoden
voor analyse en ontwerp. Ontwerpmethoden worden gebruikt om toekomstige situaties te construeren, analysemethoden om historische, hedendaagse of toekomstige
situaties te ontleden.
3.4.4 Proceskennis
Proceskennis betreft de in beperkte mate gestructureerde en geformaliseerde kenmerken van de betrekkingen tussen methoden- en objectieve kennis en representeert
derhalve het feitelijk verloop van het planningsproces.
Uit het eerder gemaakte onderscheid tussen "overkragen" en "sprongen maken"
blijkt reeds dat een proces op verschillende wijzen kan verlopen. Daarbij is ook de
rol van normatieve kennis verschillend. In het eerste geval wordt aangesloten bij
trends die naar de toekomst toe worden geëxtrapoleerd. Hier speelt normatieve kennis vooral een rol bij de selectie van trends als uitgangspunt voor toekomstige aanpassingen en veranderingen. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop er in de
Algemene Toekomstverkenning (ATV) van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) normatieve modellen werden gevormd.
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In het tweede geval wordt eerst een normatief toekomstbeeld geconstrueerd, waarna
de consequenties daarvan, voor de bestaande situatie, via analysemethoden worden
vastgesteld. Hier speelt normatieve kennis een rol bijhet formuleren van doelstellingen aan de basis van het toekomstbeeld, en is uiteraard mede van invloed opdeconsequentieanalyse. Een voorbeeld hiervan isde wijze waarop normatieve modellen in
de Beleidsgerichte Toekomstverkenning (BTV) van de WRR zijn geconstrueerd.
3.5 Gebruik van kenniscategorieën
Methettweede voorbeeld indevoorgaande subparagraaf ishetverloopvan planning
als richtingzoeken wederom globaal aangeduid. Een aangescherpte beschrijving van
het richtingzoeken vereist echter een notatiewijze waarmee het gebruik van alle
onderscheiden kenniscategorieën kan worden aangegeven. Daartoe introduceer ik
hierdezogenaamde activiteiten- en informatie-schema's vanLundeberg (1982).Aan
de hand van deze schema-typen transformeer ik het handelingsmodel van Schutz en
positioneer deinhoofdstuk twee omschreven handelingen binnen het richtingzoeken
alsmede de hierboven gedefinieerde kenniscategorieën.
3.5.1 All-schema's
Lundeberg heeft tenbehoeve vandeontwikkeling van informatiesystemen eenzogenaamde procesgerichte ontwikkelingsmethode geformaliseerd, die bekend staat als
ISAC (Information Systems work and Analysis of Change). Binnen ISAC zijn een
aantal fasen onderscheiden, die bij de ontwikkeling van informatiesystemen moeten
worden doorlopen. Binnen deze fasen wordt gebruik gemaakt van een notatiewijze
inde vorm van schema's.Met namede activiteiten-schema's (A-schema's) en informatie-schema's (I-schema's) zijn, naar ik meen, bruikbaar in dit onderzoek.
A-schema's presenteren, overeenkomstig de ISAC-regels, de activiteiten en verzamelingen (sets)binnen een werkorganisatie.Deze schema's worden gebruikt voorde
afbakening van (te ontwikkelen) informatiesystemen.
I-schema's worden gebruikt om te bepalen welke informatie ( i.e. de binnen een
werkorganisatie betekenis verleende gegevens) ten behoeve van een informatiesysteem beschikbaarmoet zijn,hoedieinformatie dientteworden verwerktenwelke
informatie verwerking dient op te leveren.
De schema's (fig. 5) worden, van boven naar beneden, als volgt gelezen:
- boven de bovenste streep staan verzamelingen (1) die de input van een werkorganisatie (b.v.die van een planningsproces) representeren;
- tussen de strepen staan de activiteiten (a, b) die door de werkorganisatie worden
uitgevoerd en de verzamelingen (2) die de tussentijdse produkten daarvan representeren;
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een lijn representeert de relatie tussen een activiteit en een verzameling. Zo kent
iedere activiteit als input en output één of meerdere verzamelingen. Een lijn met
een pijlpunt (c)houdt een terugkoppeling in;
onder de onderste streep staan verzamelingen (3) die de output van een werkorganisatie representeren.

mm

output

figuur 5: V<x>rbeeld van een ISAC schema

In het vervolg zal ik een notatiewijze gebruiken, die uitgaat van de hierboven
omschreven syntax.
3.5.2 Een andere weergave vanhethandelingsmodel vanSchutz
In voorgaande paragrafen is toegelicht dat het richtingzoeken kan worden opgevat
alseen handelingsproces,gebaseerd opdeinzet van verschillende kenniscategorieën
die door de planningsactor relevant wordt geacht. In deze subparagraaf wordt het
verloop van het richtingzoeken, overeenkomstig het handelingsmodel van Schutz,
genoteerd inde vorm van een A-schema.
Alvorens de transformatie in een A-schema wordt beschreven, situeer ik in het door
Kleefmann geconstrueerde handelingsmodel naar Schutz de tot nu toe ontwikkelde
begrippen (fig. 6).
De werkelijkheid (I) wordt hierin gerepresenteerd door interpretatieve en formele
modellen (II). De planningsactor (III) zal gegeven de planningscontext waarin hij
zich bevindt het richtingzoeken uitvoeren aan de hand van plannings intenties (pli).
Onder invloed van die intenties ontwikkelt de actor normatieve (1) en concrete modellen (2 t/m 5) via visievorming (a), toestandsdefinitie (b), planconstructie (c) en
planevaluatie (d). Via besluitvorming (e) worden de voor beleid relevante concrete
modellen geselecteerd en in praktische zin gehanteerd (f). In ieder van de handelingsfasen kan worden teruggegrepen (g) op beschikbare en toegankelijke interpretatieve en formele modellen.
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c d
figuur 6: Uitwerking van het handelingsmodel van Schutz

De transformatie ineen A-schema (fig. 7) vindt plaats door allereerst de kenmerken
van de planningsactor en die van hethandelingsproces nadrukkelijk te scheiden. Als
vertrekpunt voorhethandelingsproces van planning alsrichtingzoekensitueer ikdus
twee categorieën verzamelingen:
- representaties van de werkelijkheid (I) via de verzameling formele en interpretatieve modellen (II);
- representaties van de planningsactor (III) via een viertal kenniscategorieën (IV

(D).
Het uiteindelijke resultaat vanhet proces zal niet alleen uiteen gewijzigde representatie van de werkelijkheid bestaan via een beleidsmodel (5), maar ook, via uitbreiding en modificatie van de kenniscategorieën (IV (T+x)), uit een gewijzigde relevantiecontext c.q. kennisarsenaal van de planningsactor bestaan.
De tussenliggende activiteiten bestaan uit de handelingen: visievorming, planvorming en besluitvorming.
Visievorming (a) leidt, uitgaande van de planningsintenties van de actor, tot de
verzameling intenties c.q. normatieve modellen (1).
Planvorming valt, analoog aan het handelingsmodel van Schutz, te ontleden in de
activiteiten toestandsdefinitie (b), planconstructie (c) en planevaluatie (d).
Toestandsdefinitie leidt totde verzameling toestandsmodellen (2),planconstructie in
de verzameling toekomstprojecties c.q. planmodellen (3),planevaluatie resulteert in
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figuur 7: ISAC schema (1)van het richtingzoeken
Verzamelingtypen:
concrete modellen: (2) toestands-, (3) plan-, (4)evaluatie-en (5) beleidsmodellen
normatieve modellen (1)
interpretatieve en formele modellen
kenniscategorieën
Activiteiten: visievorming (a), toestandsdefinitie (b), planconstructie (c),planevaluatie (d)en
besluitvorming (e).
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de verzameling 'consequenties' van planmodellen c.q. consequentiemodellen (4) en
besluitvorming leidt tot de verzameling beleidsmodellen (5).
Inditverband wil ikdeaandacht vestigen opde positie vaneen activiteit. Gedurende
een activiteit worden modellen verzameld, geïnterpreteerd en gegenereerd (1 t/m 5)
aan de hand van de bestaande c.q. daartoe gemodificeerde kenniscategorieën. Bijde
vorming van de concrete modellen functioneren die kenniscategorieën als volgt:
- toestandsmodel(2):
via analysegerichte aandacht inde lijn van de normatieve
modellen gericht opde confrontatie van formele en interpretatieve modellen;
- planmodel(3):
viaontwerpgerichte aandacht indelijn vande normatieve
modellen en aan de hand van toestandsdefinities, formele
en interpretatieve modellen;
- consequentiemodel(4): via analysegerichte aandacht voor de planmodellen in de
lijn van de normatieve modellen en aan de hand van
toestandsdefinities, formele en interpretatieve modellen;
- beleidsmodel(5):
via besluitvormende gerichte aandacht voor de plan
modellen inde lijn van de normatieve modellen en aande
hand van de consequentiemodellen, en interpretatieve
modellen.
Uit figuur 7 blijkt tevens de complexiteit van planning als richtingzoeken. De actor
moet de verschillende kenniscategorieën (iv) aanwenden en modificeren om de
uiteenlopende modelmatige weergaven van de werkelijkheid betekenis te verlenen
om deze vervolgens te kunnen gebruiken bij de uitvoering van de verschillende
activiteiten. Daartoe neemt het gebruik van de verschillende modeltypen gedurende
de uitvoering van het planningsproces toe. Vanuit planvormende intenties wordt in
eerste instantie tijdens de visievorming gebruik gemaakt van formele en interpretatieve modellen (iii).Inde lijn vande normatieve modellen (ii),hetresultaat vande
visievorming, wordt in de volgende activiteiten naast de formele en interpretatieve
modellen ook gebruik gemaakt van de uit een voorgaande activiteit verkregen concrete modellen (i).Infiguur 7isdit,weliswaar afwijkend van de ISAC-notatiewijze,
gevisualiseerd door de centrale as, waarop de activiteitensymbolen staan gepositioneerd, extra aan te zetten.
3.6 Conclusies
Inhoofdstuk twee isinhoofdlijnen uitgelegd watmet richtingzoeken wordt bedoeld.
Er is daartoe aandacht besteed aan de handelingen binnen het richtingzoeken en de
wijze waarop de werkelijkheid wordt gemodelleerd.Dit hoofdstuk vormt daarop een
belangrijke aanvulling, omdat hierin, via de introductie van het begrip kennis, de
betekenis van informatie binnen het richtingzoeken isnagegaan. Hetkennisbegrip is
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ontleend aan een interpretatie van de opvattingen van Schutz.
Opbasisdaarvan zijn erkenniscategorieënonderscheiden, teweten: normatieve kennis, objectieve kennis, methodenkennis en proceskennis. Laatstgenoemde
kenniscategorie is bij het kennisgebruik vooral van belang om de eerste drie
genoemde kenniscategorieën op elkaar te kunnen betrekken. Normatieve kennis is
daarbij zowel een initiërende alseen sturende factor.
Ook is in dit hoofdstuk het handelingsmodel, aan de hand van een interpretatie van
het handelingsmodel van Schutz, verder uitgewerkt in een aantal activiteiten en de
daarbij tegebruiken c.q. teverkrijgen modellenenkenniscategorieën. Dit aangepaste
handelingsmodel is uiteindelijk uitgewerkt in de vorm van een gemodificeerd Aschema.Ditschema maakt decomplexiteit vanhet richtingzoeken inzichtelijk, doordat een onderscheid kan worden gemaakt in vijf activiteiten (visievorming, toestandsdefinitie, planconstructie, planevaluatie en besluitvorming), vier klassen van
verzamelingen (kenniscategorieën, normatieve modellen, concrete modellen en de
verzameling interpretatieve en formele modellen), alsmede een cumulatie in het
gebruik van verzamelingen gedurende de activiteiten.
Overigens heeft de daarbij tehanteren kennis geen statisch karakter maar zal tijdens
de uitvoering van een activiteit op verschillende wijzen worden ingezet en wijzigingen ondergaan. Inzicht in de wijze waarop kennis wordt aangewend en zich
gedurende het proces wijzigt kan een belangrijke bijdrage vormen aan het operationaliseren van het richtingzoeken.
Noten hoofdstuk 3
[1]

Han (1989) verwijst in zijn artikel naar een 'hierarchy of knowledge' zoals opgesteld door
Cataneseen Harris. Indeze hiërarchie worden gegevens (data),informatie (information) en intelligentie (intelligence) opelkaar betrokken. Die betrokkenheid wordt als volgt getypeerd:
"... data can be described as one-to-one relationships between observations and real world phenomena stored incleaned form. Information, on theother hand, isorganized data that arearesult
of aggregation, manipulation, and other changes of data. We derive information from data to
develop(!) acertain knowledge necessary tosolveaproblem ortoshow patternsand directions."
"... intelligence isan ability tocatch theessential factors from complex (!) information and
data."
De uitroeptekens heb ik geplaatst om aan te geven dat er in deze opvatting ook een aantal
onduidelijkheden bestaan.
Allereerst wordt gesteld dat gegevens veranderd moeten worden willen zij betekenis krijgen.
Daar ben ik het niet mee eens.De betekenis verlening berust mijns inziens ineerste instantie op
de interpretatie van gegevens en niet op transformatie van gegevens. Het betekenis verlenen aan
gegevens verandert namelijk destatus vangegevens in informatie.Dit betekentdatzij vervolgens
gebruikt kunnen worden voor verdere verwerking en als zodanig nieuwe informatie kunnen
opleveren.
Tenslotte heb ik moeite met het begripcomplexe informatie'. Indien aan gegevensbetekenis kan
worden verleend iser sprake van informatie. Het isdus onduidelijk waarnaar het adjectief complex in het bovenstaande citaat verwijst.
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[2]

Fenomenologie: filosofische methodedie probeertdoor geestelijk-intuïtieve beschouwing vande
dingen, en niet door rationele kennis,de constitutie van de wereld in de geest en het wezen van
dedingen te beschrijven (van Dale, 1993).

[3]

Kleefmann (1985) interpreteert het begrip 'mastering the situation' als volgt: " ... het gaat hier
allereerst om de beheersing door A(een actor -rvl) van zijn eigen betrekking met O (een omgeving -rvl), van zijn handelingssituatie (S) dus. Schutz verbindt 'mastering' veelal direct met de
begrippen 'familiarity' en 'determination'. Met heteerste bedoelt hij vooral 'bekendheid' en met
het tweede, dat hij als parallelbegrip hanteert, vooral 'zekerheid'. Bij 'mastering the situation'
gaat het dus vooral om de reductie van onbekendheid, dreiging, angst, onveiligheid, e.d..

[4]

De relatie tussen thematiek en geometrie is essentieel voor ruimtelijk onderzoek. Zie o.a. de
MAPPING methode (van Doorn, 1978)en het betoog van Ter Hart (1969).

[5]

Analysemethoden die gebruikt kunnen worden in een planvormingsproces zijn beschreven door
o.a. de volgende auteurs:
a. voornamelijk kwantitatief van aard:
- Wijvekate (1986):algemene statistische principes, waarin beschrijvende, verklarende- en
voorspellende statistische principesgeïntroduceerd worden
- Barner (1983): ten behoeve van ecologisch onderzoek.
- Davis (1973): v(x>rtgekomen uit geologisch onderzoek. Deze studie geeft zowel inzicht in de
benodigde elementaire bouwstenen alsde verdere toepassingen.
- Jongman (1987): een overzicht van multivariate methoden die gespecificeerd worden ten
aanzien van landschaps-ecologische toepassingen.
b. zowel kwantitatief alskwalitatief van aard:
- Chadwick (1971): methoden zitten verwerkt in zijn betoog.
-Dessing(1979):overzicht aandehandvaneen indeling vanhetplanningsproces zoals inmethodologisch opzicht beschreven (Dessing, 1978).
- Chorley en Hagget (1967 a en b): een overzicht van verwerkingsmethoden t.a.v. fysiek- als
maatschappelijk- ruimtelijke kenmerken.
- Jones (1970): beschrijving van vooral in de 60-erjaren ontwikkelde methoden. Gepresenteerd
onder denoemer 'design (...) methods'.
- Meise (1980): aan de hand van een indeling van een planningsproces worden, op grondige
wijze, denkbare methoden en technieken (ook met behulp van computer) beschreven en geïllustreerd. Een methoden-encyclopedie!
c. opbasis van kartografische methoden en technieken:
- Steinitz (1976): een overzicht en verwachtingen ten aanzien van het gebruik van de
zgn.kartografische 'overlay'.
- Bertin (1974): hoofdwerk ten aanzien van de kartografie. Kleinrensink (1981) geeft een praktische samenvatting van o.a. Bertin.Van der Schans (1988)geeft een beschrijving van de hoofdkenmerken van het werk van Bertin.
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Hoofdstuk 4
PROBLEMEN RONDDE OPERATIONALISERING VAN HET RICHTINGZOEKEN

4.1 Inleiding
Planning als richtingzoeken is met het voorgaande getypeerd als een kennissysteem
en een leerproces. De samenhang in dat systeem tussen de activiteiten binnen het
handelingsproces en het gebruik daarbij van modellen en kenniscategorieën blijkt
ingewikkeld. De inhet vorigehoofdstuk geschetste weergavevanhet richtingzoeken
toont slechts een gedeelte van die complexiteit, namelijk het gedeelte dat voortkomt
uit het subjectief handelen. Planning als richtingzoeken is echter ook en vooral een
interactief handelingsproces en ook als zodanig fungeert het als leerproces.
Indithoofdstuk wordtallereerst ingegaanopdekenmerken van watik,gemakshalve,
interactief leren noem. Daarop aansluitend wordt ingegaan opdekenmerken enproblemen van het verwerven en het gebruik van kennis.
Vervolgens wordt een hypothese opgesteld voor het efficiënter en effectiever verwerven en verwerken van kennis met het oog op de uitvoering van het richtingzoeken.Hierin wordt eeneerste aanzet gegeven om richtingzoeken alskennissysteem te
operationaliseren in de vorm van een informatieverwerkend systeem. Voorafgaand
aan die hypothese worden een aantal randvoorwaarden aangegeven.
4.2 Interactief leren
Het idee van richtingzoeken is gericht ophet zoeken naar oplossingsrichtingen voor
de veelal samenhangende ruimte- en milieuproblemen waarmee onze samenleving
zich geconfronteerd ziet. Het bedenken van zinvolle oplossingen voor deze problemen vergt een planningsproces waarin reflectie op bestaande kennis nodig is en
waarin kennis uit meerdere disciplines moet worden ingezet.
Allereerst wil ik nogmaals stilstaan bij de wijze waarop reflectie op kennis kan
plaatsvinden. Vervolgens behandel ik enkele kenmerken van interactief handelen.
Hiertoemaak ikwederom gebruik vandestudievanKleefmann (1985;hfd. 7-9) over
het handelingsmodel van Schutz.
Richtingzoeken houdt per definitie in dat gezocht moet worden naar alternatieve
oplossingsrichtingen. Ditkan alleen zinvol worden gerealiseerd indiendeplanningsactor zijn kennisarsenaal op een andere wijze weet aan te wenden. Kleefmann beschrijft inprincipetweemogelijkheden vooreenandere inzetvanhetkennisarsenaal.
De eerste mogelijkheid noem ik de verfijning van het kennisarsenaal. Kleefmann
(blz. 93) zegt hierover " Hoewel hij (een planningsactor - rvl) bij een eventuele
herdefinitie van de situatie zal pogen via een her-arrangering van zijn kennisele-
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menten de situatie te 'masteren', laathij de betrouwbaarheid van zijn kennisbestand
(dat wil zeggen, de basisbestanddelen van zijn typificatie ([l]-rvl)) overeind.
Bovendien zal hij trachten doorherhaling van zijn waarneming, zijn informatie over
O (het object -rvl) te controleren en eventueel uit te breiden en zodoende zijn definitie eventueel te corrigeren, nieuwe projecties of handelingsplannen te maken,
enzovoort."
Essentieel voor de verfijning van het kennisarsenaal is enerzijds de handhaving van
de intentionaliteit en anderzijds de uitbreiding van de kenniscategorieën voorzover
dit passend is binnen die intentionaliteit.
De tweede mogelijkheid duid ik aan als het relativeren van het kennisarsenaal.
Kleefmann (blz.94)zegthierover: "Maar,alsde situatie onhoudbaar lijkt te worden,
gaat A (een planningsactor-rvl) overstag. Hij corrigeert zijn wensen en gevoelens,
modificeert zijn relevantiecontext, treedt met daarmee overeenstemmende intenties
zijn omgeving O tegemoet, verwerft proberender wijs nieuwe kennis, definieert
nieuwe handelingssituaties,
"
In tegenstelling tot de verfijning vanhet kennisarsenaal wordt,bij hetrelativeren,de
intentionaliteit van de planningsactor onderwerp van verandering. Dit houdt in dat
andere kenmerken van de kenniscategorieën moeten worden aangewend, dan wel
kennis moet worden verworven.
In beide gevallen van reflectie op kennis is er sprake van leren. Echter in het geval
van het relativeren zal de inspanning die daartoe moet worden geleverd groter zijn
[2].
Inrelatietothetinhoofdstuk driegeïntroduceerdeA-schema betekentditdatinbeide
gevallen een terugkoppeling plaatsvindt, waardoor de noodzaak ontstaat om eerder
uitgevoerde activiteiten opnieuw te doorlopen. In het geval van het relativeren van
kennis zullen de effecten van die terugkoppeling op het reeds doorlopen proces
waarschijnlijk ingrijpender zijn dan inhet geval van kennisverfijning.
Beidevormen van lerenzullen vooreenbelangrijk deelgestalte moeten krijgen door
richtingzoeken opte vatten alseen interactief handelingsproces. Interactief handelen
is een vorm van samenhandelen tussen twee of meerdere actoren, waarbij het nodig
is dat de denkstromen [3] van de actoren gelijk op gaan, zodat er simultaneïteit [4]
in hun denken optreedt en derhalve overeenstemming tot stand komt.
Een vertaling van interactief handelen naar het A-schema uit het vorige hoofdstuk
zou een aanpassing betekenen van dit schema door de introductie van meerdere
verzamelingen planningsactoren c.q. kennisarsenalen (kolom iv in figuur 7). Om
simultaneïteit tebereiken moetertijdens deactiviteiten kennisuitwisseling plaatsvinden. Hieraan zijn echter wel een aantal problemen verbonden.
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4.3 Problemen rondde verwerving en hetgebruik vankennis
In deze paragraaf behandel ik de problemen die zich voor kunnen doen met
betrekking tot het verwerven, verwerken en presenteren van kenniscategorieën.
Allereerst wordtdaartoe inhetkortingegaan opdeoverdracht vankennis.Het begrip
taal wordt geïntroduceerd. Vervolgens wordt per kenniscategorie stilgestaan bij de
vorm waarinhetbeschikbaar entoegankelijk isendeproblemendietemaken hebben
met het verkrijgen en het gebruik van die kennis binnen een bepaalde activiteit van
hetrichtingzoeken. Dezeproblemen worden aangegeven voordevisievorming ende
planvorming. Inditverband beschouw ikde toestandsdefinitie, deplanconstructie en
de planevaluatie als activiteiten van de planvorming.
4.3.1 Kennisoverdracht
Om het samenhandelen te kunnen uitvoeren moet kennis worden uitgewisseld.
Daartoe beschikken mensen over de mogelijkheid tot communicatie viahet gebruik
van taal.
Via taal zijn de kenmerken van de kenniscategorieën overdraagbaar te maken. Dit
vormt een belangrijk gegeven. Want het interactief leren vereist dat kennis, voorzover ingezet ineen planningsproces,wordt 'overgedragen' doordezeviataal expliciet te maken. Glaser (in Arts, 1991) noemt verschillende manieren waarop taal kan
worden aangewend om kennis over te dragen. In aanleg maakt hij onderscheid in de
gesproken (b.v.overleg, lezing, e.d.) en de geschreven (boeken, artikelen, e.d.) vormen.
Overdracht vankenniskan plaatsvindentussen tweeof meerdere actoren. Uitgaande
vantweeactoren kanergesproken wordenovereen zendereneenontvanger (fig. 8).
De zender zal, daartoe aangezet door zijn positie in de werkelijkheid, via zijn kennisarsenaal toteenbepaalde opvatting (intentionaliteit) komen.Aandehand van zijn
taaibegrip (dat opgevat kan worden als methodenkennis) ontwikkelt de zender, via
eensoort vanmentaleconstructie,hiervaneenmodelmatige voorstelling. Vervolgens
kan de zender met het oog op communicatie het model, aan de hand van de tekens
die verbonden zijn aan het taaibegrip,ook in materiële zin construeren.
Veelal vindt deze constructie plaats aan de hand van gesproken (natuurlijke) taal.
Vanuitdenatuurlijke taalzijn erallerlei verbijzonderingen totformele talen ontstaan,
bijvoorbeeld de wiskundige symbolentaal of de (karto)grafische tekentaal. Al deze
vormen van taal kunnen in uiteenlopende materiële vormen beschikbaar komen
(boeken, tekeningen, video, etc).
Deontvanger zal,eveneens vanuiteenbepaalde intentionaliteit,demateriële vormen
waarin specifieke combinaties van kennis zijn verpakt ontvangen. Afhankelijk van
het taaibegrip van de ontvanger kan deze de 'boodschap' in zekere mate lezen.
Vanuit het kennisarsenaal van de ontvanger zal vervolgens een betekenis aan dit
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gegeven worden verleend. Het laatste vereist dat hiertoe in het kennisarsenaal voldoende 'aanknopingspunten' aanwezig zijn [5].
I

kennisarsenaal

relevantiecontext
intentionaliteit
mentaalmodel

materieelmodel

mentaalmodel

actoromgeving

mentaleconstructie

informatievanzender

•vertaling'-

gegevensc.q.

mentaleconstructie

informatievoorontvanger

figuur 8: Kennisoverdracht
I kenmerken vande kennisoverdracht
II kennisvormen tijdens de overdrachten

Omtrentdieaanknopingspunten maak ikgebruik vanbegrippen dieontleend zijn aan
de semiotiek [6].Deze begrippen zijn:
- syntax: de middelen waarmee een taaluiting tot stand wordt gebracht betreffend;
- semantiek: de betekenis van een taaluiting betreffend;
- modaliteit: de subjectieve houding of beoordeling van de taalgebruiker ten
aanzien van de betekenis van een taaluiting.
Het bovenstaande proces kan met gebruik van deze begrippen als volgt worden
beschreven.
De zender creëert vanuit een bepaalde intentionaliteit (modaliteit) een betekenisvol
(semantisch) model. Dit gebeurt door middel van de gebruiksregels van een taal
(syntax). De ontvanger doorloopt vanuit zijn intentionaliteit als het ware de omgekeerde volgorde. Indien zender en ontvanger een zelfde taaibegrip hanteren dan
bestaat ereen mogelijkheid dat door de ontvanger aan het uitgezonden model inderdaad een betekenis wordt verleend die door de zender is meegegeven. Er kan dus
alleen sprake zijn van een gelijk taaibegrip indien syntax, semantiek en modaliteit
volledig overeenkomen.
Uitgaande van deze relatie tussen zender en ontvanger blijkt een planningsactor
voortdurend in een dubbelrol te verkeren. Enerzijds is hij ontvanger, doordat hij de
opeenbepaalde wijze verpaktekenniscategorieën krijgt aangereikt,dan wel probeert
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te verkrijgen. Anderzijds is de planningsactor een zender naar mede-planningsactoren, verantwoordelijk bestuur en betrokkenen in de situatie.
Van oorsprong ligt in de ruimtelijke planning de nadruk vooral op de zend-functie;
een planningsactor creëert normatieve modellen (visievorming) en werkt deze normatieve modellen uit in concrete modellen (planvorming). Gezien de voorwaarde
van interactief leren is het voor het richtingzoeken noodzakelijk dat de planningsactor ook de rol van de ontvanger adequaat kan vervullen. Het verkrijgen van meer
inzicht indekenniszoalsdiedoorde planningsactor inderol van zender isgebruikt,
vormt daartoe een belangrijke voorwaarde. Want hierdoor ontstaan mogelijkheden
om simultaneteit te bereiken, kennis te verfijnen en zo nodig te relativeren.
In de volgende subparagrafen wordt in verband met mogelijkheden tot een verbetering van de kennisuitwisseling nagegaan of de onderscheiden kenniscategorieën in
materiële vorm aanwezig zijnen welke problemen zichkunnen voordoen bijhet verwerven en gebruik daarvan.
4.3.2 Normatieve kennis
De rol van normatieve kennis is die van initiator, selector en regulator inhet proces
van kennisverwerving en -verwerking. Omdat planning als richtingzoeken de discussie over de best denkbare wederkerige aanpassing van de fysiek-ruimtelijke en
maatschappelijk-ruimtelijke organisatie beoogt te activeren en te voeden, zou het
onjuist zijn hetverwerven vannormatievekennis altezeerinteperken.Temeer daar
opgrond vanhetpluriforme karaktervandecultuurmagwordenverwachtdaterverschillende intenties bestaan ten aanzien van wat op dit punt het "best denkbare" is.
Er moetjuist worden getracht grip te krijgen opdie uiteenlopende intenties.
Eenplanningsactor zaldus(alternatieve)doelstellingenofprobleemstellingen dienen
te verzamelen. Nota's met visies op korte en lange termijn ontwikkelingen, programma's van politieke partijen, resultaten van wetenschappelijk onderzoek,
ontwerpprijsvragen, pamfletten vanbelangengroepen engenquêteerde meningen van
bewonerskunnen daarbij alsbronmateriaal worden gebruikt.Ook ishetdenkbaarom
doelstellingen via reconstructie van reeds uitgevoerde planningsprocessen te achterhalen.
Het gaat hier dus om het verwerven van normatieve kennis in de vorm van
interpretatieve modellen. Deze kennis kan ook in de vorm van normatieve modellen
(zoals o.a. de doelstellingensets verwoord in Ruimtelijke Ordeningsnota's) en concrete modellen (bijvoorbeeld de ruimtelijke planschetsen in Ruimtelijke
Ordeningsnota's of de produkten van ontwerpprijsvragen) beschikbaar zijn.
In elk van de binnen het richtingzoeken onderscheiden activiteiten zal een planningsactor dezekennis trachten te verwerven, te interpreteren en toe te passen. In de
visievorming zal deze normatieve kennis zodanig dienen te worden verwerkt dat er,
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voor bijvoorbeeld de sub- en deelsystemen die in het MFO-model worden onderscheiden (paragraaf 3.5.1), sets van samenhangende doelstellingen (normatieve modellen) kunnen worden samengesteld [7].
Inde planvorming gaathet omde transformatie van de normatieve modellen totverschillende concrete modellen. Ook hierbij speelt het gebruik van normatieve kennis
een rol.Afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid die de oplossingsrichting (het
ruimtelijk plan)moetkrijgen zullen doelstellingen en opvattingen, diehierbij eenrol
spelen,meerspecifiek engedetailleerd moetenzijn.Ditbetekentdatnormatieve kennis ook een rol speelt in de consequentieanalyse.
De wijze waarop een planningsactor normatieve kennis verwerft en gebruikt is niet
eenvoudig vasttestellen en vergt infeite eenmethode omhethoeen waarom vande
wijze waarop de actor de doelstellingen selecteert, ordent en aan elkaar relateert te
beschrijven.
Met betrekking tot het ordenen van doelstellingen(sets) wordt wel gebruik gemaakt
van een hiërarchisch ordeningsprincipe waarbij een onderscheid wordt gemaakt in
richtdoelen, objectdoelen en projectdoelen (van Houten, 1976). Deze doelcategorieèn verschillen onderling in reikwijdte (mate van integratie) en nauwkeurigheid
(mate van gedetailleerdheid) [8].
Bijhetrichtingzoekenspelenricht-enobjectdoelen vooraleenrolbijhetvormenvan
normatieve modellen, zoals dat tijdens de visievorming plaats vindt. Object-en projectdoelen hebben vooral een rol in de planvorming.
Naast een hiërarchische ordeningsprincipe maakt de planningsactor veelal ook
gebruik van een inhoudelijk ordeningsprincipe. Het ligt voor de hand om in de
visievorming aansluiting te zoeken bij een indeling in sub- en deelsystemen, zoals
die onderscheiden zijn in het MFO-model. In de planvorming zal vanuit deze indeling ook een relatie moeten worden gelegd met de kenmerken van het model van de
ruimtelijke organisatie.
Inzicht in de normatieve kennis van een planningsactor vergt registratie in een
samenhangend systeem dat bestaat uit (fig. 9):
a. Deindeling vandoelstellingen inhiërarchische abstractieniveaus.Ophethoogste
abstractieniveau zijn dergelijke doelstellingen gericht op grote, ruimtelijke eenheden (objecten) bijvoorbeeld Nederland in zijn geheel en worden dan veelal
aangeduid als algemeen. Op een lager abstractieniveau zijn ze gericht op
ruimtelijke eenheden die binnen een grotere eenheid te onderscheiden zijn,
bijvoorbeeld de koersgebieden uit de VINEX (Ministerie van VROM, 1991).
Uiteindelijk zijn de meest concrete doelstellingen gericht op concrete inrichtingsmaatregelen. Doelstellingen op een lager abstractieniveau worden veelal
aangeduid alsconcreet c.q. specifiek.
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b. De indeling van doelstellingen in inhoudelijke klassen. Hierbij valt een onderscheid te maken tussen doelstellingen die een integrerend karakter hebben ten
aanzien van verschillende sectoren of aspecten (bijvoorbeeld ten aanzien van
landbouw, natuuren recreatie),deelsectoren of subaspecten (bijvoorbeeld binnen
de landbouw) dan wel onderdelen van deelsectoren of subaspecten (bijvoorbeeld
van de intensieve veehouderij).
I abstractieniveau's

II inhoudelijkeklassen

componentenvaninhoudelijke klasse
figuur9: Indeling van normatieve kennis

Voor het vormen van normatieve modellen is het van belang dat een passende en
leesbare presentatie van dit systeem kan worden geconstrueerd met het oog op het
verkrijgen van inzicht in de samenhang tussen de twee typen doelstellingen. Deze
vorming kan namelijk plaatsvinden doorenerzijds doelstellingen die in hiërarchisch
opzicht algemeen en in inhoudelijk opzicht integrerend zijn uit te werken in specifieke, sectorgerichte doelstellingen. Deze werkwijze is terug te vinden in o.a. de
Tweede nota over de Ruimtelijke Ordening (1976), maar ook in Nederland Nu als
Ontwerp (1987).
Anderzijds kan de vorming van doelstellingensets ook worden bereikt door uit te
gaan van zeerconcrete doelstellingen diezijn gericht opeen subaspect of deelsector.
Dergelijke doelstellingen kunnen vervolgens bijdragen aan de vorming van meer
algemene, integrerende doelstellingen.
Inzicht in de vorming ('top-down', 'bottom-up' of mixture van beide) van
doelstellingensets,desamenhang tussen doelstellingen binnen een doelstellingensets
en de onderlinge verschillen c.q. overeenkomsten tussen doelstellingensets kan bijdragen aanhet verkrijgen van alternatieve doelstellingensets o.a. doorbijstelling van
bestaande sets en het gericht ontwikkelen van nog niet bestaande.
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In het voorgaande is terloops aangegeven dat de normatieve kennis van een planningsactor moet worden omgezet in gegevens. In semantisch opzicht zijn hieraan
vooralsnog geen voorwaarden te verbinden. In syntactisch opzicht gebeurt dit met
behulp van natuurlijke taal. Normatieve kennis wordt dus via de formulering van
doelstellingen in natuurlijke taal expliciet gemaakt. Deze beide aspecten (syntactischeen semantische) makenhet lastig voorde planningsactor (hier inde rol van ontvanger) om deze kennis te verwerven.
Samenvattend kunnen problemen bij het verwerven en gebruiken van normatieve
kennis zich voordoen metbetrekking tot:
a. Heteffectief verwerven van normatieve kennis,diebruikbaar isvoorde vorming
vanzinvolle,alternatievedoelstellingensets.Deverschillende vormen (modellen)
waarin deze normatieve kennis is verpakt zijn opgesteld in 'natuurlijke' taal en
daaraan zijn geenof beperkte semantische voorwaarden gesteld.Hetbetekent dat
de interpretatie van diekennis dooreen ontvanger nietaltijd eenvoudig zal zijn;
b: Het ordenen van normatievekennis.Dit methet oog ophet vormen en bespreekbaar maken van die doelstellingen(sets) en het onderling vergelijken daarvan.
Momenteel vormt de onderlinge vergelijking van alternatieve doelstellingensets
een probleem.
4.3.3 Objectieve kennis
Objectieve kennis wordt opgevat als de kennis over de ruimtelijke organisatie. Het
gaat daarbij zowel om het vóórkomen van verschijnselen alsmede om de werking
daarvan.
Deze kennis is veelal terug te vinden in concrete en formele modellen. Concrete
modellen (plankaarten, schetsontwerpen, plananalyse, etc.) zijn vooral in
(karto-) grafische vorm beschikbaar. Via formele modellen beschreven verschijnselen kunnen ook in deze vorm worden weergegeven. Hierbij valt te denken aan
bijvoorbeeld hydrologische, topologische en bodemkaarten. De werking van deze
(dynamische) verschijnselen wordt veelal in een wetenschappelijke taal (bijv. formules die ten grondslag liggen aan simulatiemethoden) beschreven.
Aan de hand van objectieve kennis kunnen vaak al een aantal problemen worden
gesignaleerd. Beschrijvende kennis van verschijnselen naar aard en locatie betekent
uiteraard niet dat die verschijnselen ook steedskunnen worden verklaard. Vaak ontbreekt er kennis over de werking ervan of is ze, indien wel aanwezig, moeilijk te
verbinden met specifieke locaties ofwel te interpreteren doordat het model is
beschreven in een specifiek wetenschappelijke taal.
Laatstgenoemde problemen spelen inde visievorming nauwelijks een rol omdat een
planningsactor daar slechts doelstellingensets definieert. De mogelijkheden om die
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doelstellingen te realiseren staan hier nog niet ter discussie.
Tijdens de planvorming moet de actor echter op de hoogte zijn van de werking van
verschijnselen. Bijhetdefiniëren vandetoestand alsmedebijhetbepalen vandeconsequenties van een ontwikkelingsrichting vormt kennis omtrent de werking een
onmisbare schakel.
Ook voorobjectieve kennis geldtdateenplanningsactor dezekennisin verschillende
gradaties van nauwkeurigheid paraat moet hebben en zal hanteren. Bij de vorming
van normatieve modellen tijdens de visievorming kan in het algemeen worden volstaan met een globaal inzicht in de kenmerken van een ruimtelijke organisatie.
Tijdens de planvorming (het ontwikkelen van concrete modellen) worden er
afhankelijk van het plantype andere en veelal hogere eisen aan objectieve kennis
gesteld.Zo vereist de ontwikkeling van een structuurplan opgemeentelijk beleidsniveau meer detailkennis dan een streekplan op regionaal niveau.
Bij het verwerven van objectieve kennis indevorm van gegevens doet zichhet probleem voor dat er veelal een discrepantie bestaat tussen de aard van de beschikbare
gegevens en de behoefte die er, gezien de planningsopgave, bestaat [9].Deze discrepantie kan zich o.a. voordoen ophet punt van betrouwbaarheid.
Betrouwbaarheid van gegevens is afhankelijk van allerlei factoren. Eén ervan is
nauwkeurigheid. Nauwkeurigheid wordt in dit verband opgevat als de mate van
detaillering vanhet model.Indeplanningspraktijk vormen o.a. kaartschaal en statistische betrouwbaarheid daartoe centrale begrippen [10]. Een ander aspect van
betrouwbaarheid is de actualiteit van de gegevens. Dit betreft met name het tijdstip
waarop zij verzameld zijn. Tenslotte speelt de gehanteerde definitie van de kenmerken [11], waarmee de aard van ruimtelijke objecten worden vastgesteld (zie
bijlage 1), een belangrijke rol. Deze definitie is nauw verbonden met de intentionaliteit.
Verwante problemen zijn de beschikbaarheid en toegankelijkheid van gegevens.
Soms zijn gegevens in principe wel beschikbaar, maar niet toegankelijk voor een
planningsactor. In de meeste gevallen komt dit door beperkte 'zoek'-faciliteiten of
het ontbreken van middelen om de benodigde gegevens te verwerven. Indien
gegevens nietbeschikbaar, toegankelijk ofbruikbaarblijken, kan worden overwogen
nieuwe gegevens te verzamelen. Daarbij kunnen zich beperkingen voordoen op het
gebied van tijd, geld en menskracht, alsmede problemen op technisch, juridisch of
strategisch vlak (bijv. het ontbreken van adequate meetmethoden, respectievelijk
overwegingen rond privacy of geen medewerking willen verlenen).
Een planningsactor zal zich daarom wel eens tevreden moeten stellen met onbetrouwbare gegevens.Somsook omdat hij niet goed genoeg kan aangeven aan welke
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eisen objectieve kennis moet voldoen, of omdat de beschikbare objectieve kennis
niet voldoet aan gestelde eisen.
Samenvattend kunnen problemen bijhetverwerven engebruiken vanobjectieve kenniszich voordoen met betrekking tot:
a. debeschikbaarheid entoegankelijkheid vangegevens,waarbijookrekening moet
worden gehouden met de syntax van een taal;
b. de interpretatie van gegevens waarbij zowel de relatie tussen werking en
vóórkomen van verschijnselen als de betrouwbaarheid, van gegevens een rol
speelt;
c. de ordening van gegevens aan de hand van het aspect nauwkeurigheid.
4.3.4Methodenkennis
In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat methodenkennis nodig is om normatieve
kennis en objectieve kennis te verwerken. Methodenkennis is vastgelegd in formele
modellen, beschreven in een wetenschappelijke, dikwijls een wiskundige, taal.
Bekendheid met een dergelijk taaibegrip vormt dus een belangrijke voorwaarde om
methodenkennis te kunnen gebruiken.
Dekeuze vaneen methode hangt af van hetdoel van dehandeling.Zo zullen methoden van visievorming sterk verschillen vandie vanplanvorming. Bijhet gebruik van
methodenkennis kunnen zich de volgende problemen of knelpunten voordoen:
a. de interpretatie van beschikbare methoden;
b. het kiezen van een geschikte methode voor de uitvoering van een bepaalde
activiteit;
c. de hoeveelheid gegevens die met behulp van een methode tegelijkertijd verwerkt
kan worden;
d. de mogelijkheid tot controle van de gegevensverwerking;
e. de hoeveelheid arbeid, tijd en middelen die het gebruik van een methode vergt,
bijvoorbeeld voor de kartografische vervaardiging van ruimtelijke plannen of
complexe rekentechnieken.
Met betrekking tot de planvorming kunnen er zich ook specifieke problemen voordoen:
f. de nauwkeurigheid waarmee gegevens aan elkaar gerelateerd kunnen worden,
bijvoorbeeld bij het gebruik van z.g. overlay-technieken [12];
g. het klassieke probleem van het gecombineerd gebruik binnen een methode van
gegevens die volgens verschillende rekenschalen geordend zijn [13](zie bijvoorbeeld de verschillende studies naar multicriteria evaluaties);
h. de (grafische) presentatie van kennis.
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4.3.5 Proceskennis
Proceskennis betreft de kennis over de wijze waarop normatieve kennis, objectieve
kennis en methodenkennis gedurende de uitvoering van de activiteiten van het richtingzoeken metelkaarworden verbonden. Proceskennis wordt vastgelegd indevorm
van methodieken (dat wil zeggen een "samenhangend geheel van methoden voor de
aanpak van een bepaalde categorie van praktische (technische of organisatorische)
problemen (Sol, 1989)").Methodieken kunnen beschouwd worden alsconcrete handelingsmodellen.
In de ruimtelijke planning wordt het verloop van het door een planningsactor doorlopen planningsproces in het algemeen niet of nauwelijks [14]geregistreerd. Veelal
beperkt men zich tot het achteraf beschrijven van het proces, tot een reconstructie
dus, die vaak sterk wordt beïnvloed door het verkregen resultaat; het proces wordt
dus alshet ware naar het planresultaat toegeschreven.
Of deze werkwijze steunt op de opvatting dat ontwerpmethoden en analyse- en
evaluatiemethoden domeinen van sterk gescheiden disciplines zijn [15] dan wel
voortkomt uit slordigheid of tijdgebrek isnietdirect vanbelang.Hetgevolg isechter
datde wijze waarop de resultaten totstand kwamen voorderden,en dusook voorde
planningsactor inde rol van ontvanger, nietof nauwelijks inzichtelijk is.Tijdens het
planningsproces genomen beslissingen over o.a. het gebruik van gegevens ( i.e.van
normatieve en objectieve kennis) en het gebruik van methoden kunnen dus ook niet
tot onderwerp van discussie worden gemaakt.
Naar mijn mening leidt het niet vastleggen van proceskennis er bovendien toe dat
kennis op korte of langere termijn verloren gaat; daarmee wordt ook het gebruik
ervan bij soortgelijke planningsopgaven onmogelijk [16].
Via proceskennis zou daarom gaandeweg het planningsgebeuren moeten worden
vastgelegd. Voorzover mij bekend zijn er echter nog geen adequate methoden
ontwikkeld voor het registreren van proceskennis. Het is thans voor een planningsactor dan ook nagenoeg onmogelijk om proceskennis tot zijn beschikking te krijgen
endezetebeoordelen opdegeschiktheid voorverderetoepassing,uitbreiding of aanpassing.
4.3.6 Conclusies
Aandehand van de voorgaande subparagrafen zijn ertenaanzien van het verwerven
en gebruik van de kenniscategorieën een aantal problemen gesignaleerd die ik in
tabel 1heb samengevat. In deze tabel wordt per kenniscategorie aangegeven aan
welk modeltype deze kan worden ontleend en in welke taalvorm ze veelal beschikbaar is. Tenslotte worden een aantal problemen in drie categorieën samengevat:
beschikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid.
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De beschikbaarheid van kennis is uiteraard essentieel. Alskennis niet beschikbaar is
stagneert de voortgang van een planningsproces.
Toegankelijkheid heeft temaken metdevoorlichting overdevraag waarer zichkennis bevindt en hoe deze is te verkrijgen [17],maar ook met de leesbaarheid van de
modellen via de syntax van de taalvorm waarin de kennis expliciet is weergegeven.
De syntax beïnvloedt op twee manieren de toegankelijkheid. Een specifieke syntax
vereist enerzijds van de actor kennis om deze te kunnen hanteren, anderzijds staat
een specifieke syntax dichter bij de semantische lading. Dit betekent dat een uitgebreide syntax (bijv. natuurlijke taal)eenprobleem vormt voor detoegankelijkheid in
verband met de semantiek. Maar een beperkte syntax (bijv. wiskundige taal) vormt
datjuist doordat de syntax moet worden gekend voordat de betekenis valt af te leiden.
Bij bruikbaarheid zijn nauwkeurigheid, actualiteit en ordening van kennis van
belang.
Tabel 1:Aspecten van kennis verwerven
Tabel1:Aspectenvankennisverwerven
Kenniscategorie

Modelmatige
weergave

Taalvorm

Probleemsignaleringm.b.t.
Be- Toegankelijkschik- heid
baarheid

Bruikbaarheid

Voorl. Synt. Nwk. Act.
Normatief

-

wiskundig/form.

/
/
/
-

?

+

+

interpretatief

natuurlijke

concreet

wetenschappelijk

normatief

natuurlijke

concreet

(karto-)grafisch

(karto-)grafisch

Object

formeel

(karto-)grafisch
wetenschappelijk
wiskundig/form.

Methoden

Proces

formeel

?

wetenschappelijk

Verklaring: Voorl. :voorlichting
Synt. :syntax
Nwk. :nauwkeurigheid
Act. :actualiteit
Orde. :ordening
Form. : formule
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Waardering:

+

/
+

/
/
/
/

/
/
/
/
-

+ :grootprobleem
/ :probleem
- :geenprobleem
. :nietvantoepassing
? :nietbekend

Orde.

/
/
/
-

4.4 Voorwaardenaan eenoplossing
Zoals in de voorgaande paragrafen is toegelicht vereist het richtingzoeken
mogelijkheden om kennis te verfijnen en te relativeren via interactief leren. Daartoe
ishet noodzakelijk dat een planningsactor inzicht krijgt inde gehanteerde kennis en
daarop gebaseerde beslissingen van (eerder) uitgevoerde planningsprocessen, zodat
daadwerkelijk discussie overoplossingsrichtingen, overdracht vankennisensignalering vankennishiaten kan plaatsvinden. Uitgaande van deze voorwaarden kom ik tot
de conclusie dat registratie van het verloop van een planningsproces gewenst is.Dit
betekent dat:
a. er een relatie moet worden gelegd tussen de uitgangspunten, de uitvoering en de
resultaten van een planningsproces;
b. daartoe het planningsproces in handelingen c.q. activiteiten moet worden onderverdeeld;
c. de handelingen c.q. activiteiten moeten worden beschreven met behulp van
bepaalde basiseenheden;
d. er een basiseenheid voor de beschrijving van het handelen moet worden vastgesteld.
Registratie van planningsprocessen zal daardoor ook een bijdrage leveren aan hetgeen door Arts (1991) gesteld is: "..meer en beter inzicht in het kennisgebruik kan
ertoe bijdragen dathet planningsproces in zijn algemeenheid effectiever en efficiënterzoukunnen verlopen.Efficiëntie en effectiviteit binnen het kennisgebruik dienen
voorop te staan in een praktijk waar het omgaan met een schaarste aan financiële
middelen aan de orde van de dag is."
De voorwaarde van efficiency vat ik op als de wijze waarop de beschikbare arbeid,
tijd en middelen worden aangewend. De voorwaarde van effectiviteit betreft dan de
mogelijkheid omkenniste verwerven, rekening houdende met beschikbaarheid, toegankelijkheid enbruikbaarheid vankenniscategorieën,enbinnengrenzen van arbeid,
tijd en middelen op een andere wijze te gebruiken. Hierbij kan het gaan om gebruik
van o.a. alternatieve doelstellingen, meer gedetailleerde objectgegevens of andere
methoden.
4.4.1Schets vaneenmethodologisch kader
Het beschrijven van het verloop van het planningsproces vereist dus een basiseenheid vanhandelen (bouwsteen vanhet richtingzoeken) eneen voorschrift ten aanzien
van de wijze waarop basiseenheden aan elkaar dienen te worden gekoppeld.
Alsbasiseenheid gebruik ikindezestudiehetbegriphandelingsmoment (fig. 10),dat
ik definieer alsde eenduidige relatie tussen methodenkennis, objectieve kennis en
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figuur 10:Planningsproces en handelingsmomenten
I Kenmerken van een handelingsmoment
II Richtingzoeken weergegeven als een handelingsproces dat bestaat uit opeenvolgende handelingsmomenten (1)

normatieve kennis.Concreet betekent dit dat een handelingsmoment ontstaat als via
het gebruik van één specifieke methode (methodenkennis) een bepaalde set objectgegevens (objectieve kennis) wordt verwerkt overeenkomstig de met een bepaalde
doelstelling verbonden intenties (normatieve kennis). Het onderscheid in handelingsmomenten is dus gebaseerd op het methodegebruik, omdat een methode
handelingskennis betreft die zowel semantisch als syntactisch eenduidig kan worden
beschreven.
Visievorming en planvorming vormen de hoofdcategorieën van deelprocessen binnen het richtingzoeken. De uitgangspunten voor planvorming (i.e. normatieve modellen) komen in de visievorming tot stand. De uitwerking ervan in ontwikkelingsrichtingen (i.e. concrete modellen) vindt plaats in de planvorming. Beide categorieën zijn in principe opgebouwd uit meerdere opeenvolgende handelingsmomenten. Percategorie kan het daarbij al snel om een groot aantal gaan [18], daarom
onderscheid ik binnen iedere categorie een aantal fasen.
De visievorming is onderverdeeld in een definitiefase, een constructiefase en een
evaluatiefase. In de definitiefase worden problemen, intenties, vooronderstellingen,
doelstellingen en dergelijke, (o.a. ontleend aan interpretatieve, concrete en normatieve modellen (4.3.2)) opgespoord en onderling vergeleken. De koppeling met
gebiedskenmerken ishierbij in principe ondergeschikt.
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In de constructiefase worden hiermee sets van samenhangende doelstellingen
geformuleerd. Het gaat hier veelal om uiteenlopende doelstellingensets waarmee de
gehele bandbreedte van denkbare ontwikkelingsrichtingen kan worden aangegeven.
Inde evaluatiefase wordt nagegaan inhoeverre die sets compleet zijn en welke erin
de planvorming zullen worden uitgewerkt.
Deplanvorming bestaat uiteentoestandsdefinitiefase, eenplanconstructiefase eneen
planevaluatiefase. Omdat deze fasen in paragraaf 3.5 reeds zijn besproken, volsta ik
hiermet een samenvatting. Indedefinitiefase wordt bepaald welke gebiedsgegevens
(mede aan de hand van formele en concrete modellen) gewenst zijn. Deze worden
verzameld en vervolgens geanalyseerd teneinde kwaliteiten, diskwaliteiten enpotenties in een studiegebied op te sporen. De specifieke locaties hiervan worden in de
vorm van toestandsmodellen aangeduid.
Indeconstructiefase worden op basis van de toestandsmodellen, voorstellen worden
gedaan voor wijziging van bestemming, inrichting en beheer, alsmede voor de realisatie daarvan. Dit resulteert in concrete of planmodellen. In de evaluatiefase worden de planmodellen op hun juridische, financiële en technische consequenties
geanalyseerd, hetgeen leidt tot consequentiemodellen.
Het oogmerk van planning als richtingzoeken is dat er aan de hand van de verschillende sets van samenhangende doelstellingen (normatieve modellen) en de
uitwerkingen daarvan in toestands-,plan- en consequentiemodellen, discussie wordt
gevoerd. De resultaten van elk van de genoemde hoofdcategorieën bieden daar,
vooral in de besluitvorming, aanleiding toe. De rol van de planningsactor in de
besluitvorming is ondergeschikt. Overigens kan ook de besluitvorming in meerdere
fasen worden uiteengelegd: een definitiefase, een waarderingsfase en een evaluatiefase.
In de definitiefase wordt vastgesteld aan de hand van welke normatieve en concrete
modellen, alsmede specifieke kenmerken daarvan, een keuze moet worden gemaakt.
In de waarderingsfase wordt de wijze van beoordelen bepaald en vervolgens uitgevoerd. In de evaluatiefase tenslotte, bieden de resultaten aanleiding tot discussie,
waarbij ook de beoordelingsmethoden kunnen worden betrokken. Bij uitblijven van
consensus kan worden besloten om zowel de voorgaande fasen van de besluitvorming, als delen vande visie-en planvorming teherhalen, de laatste aande hand van
tijdens de besluitvorming bijgestelde doelstellingensets, basisgegevens,etc..
Tabel 2 geeft een overzicht van de relatie tussen alle vormen van activiteiten. Ze
toont wel de indeling in hoofdcategorieën (c.q. deelprocessen), fasen en momenten
van het richtingzoeken, maar geeft nietde volgorde aan, waarin deze (herhaald) zijn
te doorlopen; dit is immers afhankelijk van de voorwaarden van effectiviteit.
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Tabel 2:Indeling vanhetrichtingzoeken
Tabel2;Indelingvanhetrichtingzoeken
proces

hoofdcategorieënof
deelprocessen

fasen

Richtingzoeken

Visievorming

Definitie

momenten

Constructie
Evaluatie
Planvorming

ToestandsDefinitie
PlanConstructie
PlanEvaluatie

Besluitvorming

Definitie
Waardering
Evaluatie

4.5Hypothese met betrekking toteen oplossingsrichting
Uit het voorgaande blijkt dat de operationalisering van planning als richtingzoeken
geen eenvoudige opgave is. Voor de oplossing daarvan zullen er mogelijkheden
moeten worden gevonden om, binnen de randvoorwaarden van doelmatigheid en
effectiviteit:
- verschillende kenniscategorieën te verwerven en teverwerken, en
- kennis,met het oog op interactief leren, vast te leggen.
Bovendien moet het mogelijk zijn:
- simultaan gebruik te kunnen maken van verschillende taalvormen;
- de kennis gedurende de uitvoering van het richtingzoeken te registreren.
In deze studie wordt verondersteld dat het mogelijk is om bovengenoemde voorwaarden met behulp van een informatieverwerkend systeem te realiseren. Dat wil
zeggen met een systeem dat is opgebouwd volgens een formele, logische structuur,
waarmee informatie wordtverzameld, bewerkt, bewaard enverstrekt metbehulpvan
een computer en bijbehorende randapparatuur en programmatuur [19]. Om een
dergelijk systeem ten behoevevanplanning alsrichtingzoekentekunnen inzetten zal
het echter goede mogelijkheden moeten bieden voor
1. Het zodanig ondersteunen van een planningsactor, in de rol van zender, binnen
hetplanningsproces,dat deze de verschillende handelingen doelmatiger, flexibeleren inzichtelijker kan uitvoeren;
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2. Het registreren van deze handelingen in de vorm van handelingsmomenten binnen de onderscheiden handelingsfasen;
3. Het administreren van de geregistreerde activiteiten;
4. Het, aan de hand van de in het systeem geadministreerde kennis, informeren en
het adviseren van een planningsactor, in de rol van ontvanger; hiertoe moet
normatieve, object-, methoden- en proceskennis worden verzameld (2.)en opgeslagen (3.),alsmede opvraagbaar en beschikbaar [20] worden gemaakt;
5. Het 'geautomatiseerd' uitvoeren van handelingsmomenten die vooral, op basis
van 4.,door een planningsactor zijn geaccepteerd.
In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de mogelijkheden om een
dergelijk informatiesysteem te bouwen, alsmede de constructie en het gebruik daarvan.
Noten hoofdstuk4
[I]

Typificatie of 'type'-vorming wordt beschreven (Kleefmann, 1985: 78-80) als selectie uit
mogelijke polythetische arrangementen van 'set of types' toteen monothetisch 'type'.Een 'type'
wordt opgevat als een kenniselement. Het door mij geïntroduceerde begrip kenniscategorie
bestaat uit meerdere kenniselementen.

[2]

Arts (1991: 39) bespreekt de enigszins vergelijkbare opvatting van Van Spengler (1990). Deze
betrekt het lerend vermogen van een overheidsorganisatie, c.q. de mensen die daarbinnen werkzaam zijn, bij situaties van beleidsvernieuwing. Allereerst iser volgens hem sprake van leren in
dezin van verbetering van kennis.Ten tweede iser sprake vaneen tweede leerniveau, waarbij de
waardering voor wat men kan en zou kunnen zich ontwikkelt. Dit leren betreft de vorming van
doeleinden en van achterliggende waarden. Van Spengler noemt deze laatste categorie van leren
doelleren.

[3]

Hetbegripdenkstroomontleent SchutzaanBergson (Kleefmann, 1985:31-33).Dezehanteert het
inde betekenis van stroom van ervaringen of bewustzijnsstnx)m.

[4]

Het begrip simultaneïteit is eveneens door Schutz aan Bergson ontleend (Kleefmann, 1985:7677).Simultaneïteit moet opgevat worden alseen noodzakelijke aanname datdedenkstromen van
twee actoren een mate van overeenstemming vertonen.

[5]

Dit kan in toenemende mate het geval zijn indien de kennis kan worden gerekend tot de zogenaamde 'specific knowledge'. Dit is kennis die, volgens Schutz (Kleefmann, 1985: 104-106),
betrekking heeft op specifieke probleemsituaties en die in bezit zijn van min of meer specifieke
categorieën groepen in de samenleving.
Debetekenisdie daaraan methet oog opoverdracht kan worden verbonden betreft de beperking
van toegankelijkheid van kennis,alsmede de toenemende kennis-differentiatie en -specialisatie.

[6]

De begrippen syntax, semantiek en modaliteit zijn ontleend aan de semiotiek. Deze zijn
gebaseerd opde definities volgens van Dale (1992) zoals ik die naar aanleiding van gesprekken
met R. van der Schansen depublikaties van Schanks (1977)en Dijk, e.a. (1989)heb geïnterpreteerd.

[7]

Planning als richtingzoeken heeft ten doel dediscussie overde "best denkbare wederkerige aan-
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passing van ruimte en samenleving" te activeren. Aan het expliciet maken van normatieve kennis moet daaromjuist veel aandacht worden besteed.
Deze gedachte heeft ook ten grondslag gelegen aan de Beleidsgerichte Toekomstverkenning
(BTV) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Schooneb<x>m (1986)
zegt indit verband: "Het uitgangspunt van deBTV isdatde toekomst van de samenleving mede
vorm krijgt en ook dient te krijgen door het resultaat van maatschappelijke discussie en politiek
handelen. In de BTV wordt hieraan bijgedragen dooreen scala van mogelijke ontwikkelingen te
presenteren, die zijn gebaseerd op normatieve opvattingen, met steun in het politieke stelsel".
Overigens wasde BTV niet specifiek toegesneden ophet terrein van de ruimtelijke planning; zij
bestreek een aanzienlijk breder terrein van overheidszorg en geldt dan ook alseen voorbeeld van
een interpretatief model.
[8]

Het doelstellingenbegrip wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Van Houten (1974)
onderscheidt drie categorieën:
-richtdoelen: politieke uitspraken m.b.t. de maatschappelijke ontwikkeling als geheel. De aard
van dedoelstellingen is abstract;
-objectdoelen: doelstellingen gericht op deobjectivering van richtdoelen, door middel van daartoe benodigde middelen;
-projectdoelen: doelstellingen op dit niveau vormen de middelen waarmee doelstellingen op
objectdoelniveau geoperationaliseerd worden binnen een bepaald project.

[9]

In de ruimtelijke planning wordt veelal summier aangegeven welke behoefte er bestaat aan
objectgegevens die zijn te duiden als basisgegevens gehanteerd worden. Veelal iser sprake van
een adhoc verzameling vanobjectgegevens gedurendehetplanningsproces, waarvan de geschiktheid inrelatie tot een planningsvraagstuk soms sterk mag worden betwijfeld (o.a. Blom, 1986).

[10]

Een kaartschaal geeft via het schaalgetal een indicatie van de feitelijke werkelijkheid, daar:
-de gegevens die staan gepresenteerd op een kaartbeeld veelal met een andere nauwkeurigheid
zijn verzameld;
-de lijndikten in een kaartbeeld een indicatie geven van de 'werkelijke' ligging van de lijnelementen. In zijn algemeenheid geldt dat bij een groter schaalgetal de fout met betrekking tot de
lijndikte zal toenemen.
Statistische betrouwbaarheid wordt uitgedrukt inspreidingsmaten o.a. variantie (ten aanzien van
thematische kenmerken op een kwantitatieve rekenschaal) of via o.a. covariogrammen (ten
aanzien van thematische kenmerken meteen topologische component, bijvoorbeeld de interpolatie van puntmetingen (multivariaat)) (o.a. Burrough, blz. 213-251 in Jongman, 1987).

[11]

Zowel doorhet IBA/VNGalsRAVI (1987)zijn verschillende studiesgewijd aandedefinitie van
relevante aspecten met betrekking tot het gebruik van kaartbeelden in de ruimtelijke ordening.
Daarbij betrof het niet alleen de definitie van presentatie-aspecten (kartografie) maar <x>k ten
aanzien van de geometrische en de thematische aspecten.
Metdeaandachtgerichtophetgebruik vanzgn.Vastgoed-Informatie Systemen (GISalsregistratiesysteem op gemeentelijk niveau) is de aandacht aan definitie-aspecten toegenomen (o.a.
Chorley-rapport, 1987;Gemeentelijk Functioneel Ontwerp-studies van IBA/VNG)).

[12]

De kritiek ophet handmatig gebruik van overlay-technieken richt zich met name opde
arbeidsintensiteit en de mate van informatieverlies. Het laatste treedt op alshet aantal tecombineren kaarten in praktische zin niet langer meer over elkaar heen kunnen worden gelegd.

[13]

Het begrip rekenschaal of meetschaal is geïntroduceerd door Torgerson (1958). Daarmee zijn
meetgegevens op basis van hun betekenis en meeteenheid te klassificeren (o.a. Van der Schans,
1978).De onderscheiden schalen zijn:
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1.nominale;
2. ordinale;
3. binaire;
4. interval;
5. ratio (reëel).
[14]

In de provinciale praktijk wordt in toenemende mate gewerkt met 'schaduw-notities', waarin de
tijdens een planningsproces genomen beslissingen en achterliggende motivatie beschreven staan.
De 'schaduw-notities' worden toegeleverd aan het bestuur.

[15]

Een discussie over dit onderwerp valt te lezen in Beitels en van Lammeren (1987).

[16]

Friedlander heeft een U-vormig verband aangetoond tussen handelings-respons en criteria c.q.
doelen (Hendriks,1983). Uit dit verband blijkt dat doelstellingen ten aanzien van basisbehoeften
endoelstellingen m.b.t.urgentedanwelactuele behoeften eenhogereresponskrijgen danoverige
doelstellingen.
Ik veronderstel dan ook dat ten aanzien van het kennisgebruik binnen het planningsproces eenzelfde mechanisme werkt. Redenerend vanuit deze stelling komt men opde vraag, welke kennis
over planning-'topics' uit de afgelopen decennia (suburbane deconcentratie, open ruimte-concept/ randstad-groenstructuur, etc.) er in de huidige planningsopgaven, met een sterk
milieugerichte aandacht en dus dito kennisgebruik, nog wordt gebruikt.

[17]

Veelbetekend in dit verband is de stimulans van NWO aan zogenaamde expertisecentra.
Dergelijke centra hebben met name een voorlichtingsfunctie t.a.v.kenniscategorieën in bepaalde
(conglomeraten van) wetenschappelijke vakgebieden. Voor ruimtelijke informatie wordt die rol
in Nederland door het NEXPRI (Nederlands Expertise centrum voor Ruimtelijke Informatie)
vervuld.

[18]

Simon (1976: 80-83) stelt in zijn behandeling van het vinden van alternatieven (dat hij ook aanduidt als 'zoeken'): " Het iskarakteristiek voor hetzoeken van alternatieven datdeoplossing, de
volledige handeling die het uiteindelijke plan vormt, opgebouwd is uit een sequentie van deelhandelingen. De enorme uitgestrektheid van het heelal van alternatieven is het gevolg van het
ontelbare aantal manieren waaropdedeelhandelingen, die nieteens zeer talrijk behoeven te zijn,
tot sequenties kunnen worden samengevoegd.
Hierbij is het van veel nut alsmen dedeelhandelingen meteen op hun plaats zet inde sequentie
diede volledige handeling vormt."

[19]

Een computerconfiguratie bestaat in essentie uit: apparatuur, systeemprogrammatuur,
toepassingsprogrammatuur en relevante digitale gegevens. De apparatuur bestaat naast de computer uit componenten ten behoeve van interactie (beeldscherm), invoer (beeldscherm, digitaliseer-tafel), opslag (externe en interne opslagmedia) en presentatie (beeldscherm, tekenmachine
(plotter) en afdrukeenheid (printer e.a. hard-copy-apparatuur).
Systeemprogrammatuur wordt aangeduid alsfirmware, stuursysteem of operating system (opPC
b.v. DOS). Zonder systeemprogrammatuur kan het computersysteem niet functioneren (o.a.
Bemelmans, 1984en Augarten, 1985).

[20]

Onder beschikbaarheid versta ik het opnieuw gebruiken van eenmaal geregistreerde gegevens
voor (verdere) verwerking.
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Hoofdstuk 5
EEN INFORMATIEVERWERKEND SYSTEEM TEN BEHOEVE VAN HET
RICHTINGZOEKEN, EEN VERKENNING

5.1Inleiding
In dit hoofdstuk wordt verkend in hoeverre informatieverwerkende systemen daadwerkelijk kunnen worden aangewend voor het operationaliseren van het richtingzoeken. Allereerst wordt het begrip informatieverwerkende systemen behandeld, de
kenmerken daarvan benoemd en de verschillende bedoelingen ermee toegelicht.
Vervolgens wordt ingegaan opeen bijzondere groep van informatieverwerkende systemen: geografische informatiesystemen.Aan dehand van de kenmerken van informatieverwerkende systemen i.e. geografische informatiesystemen worden vervolgens drie typen systemen onderscheiden en voor elk de mogelijkheden aangegeven
om planning als richtingzoeken te ondersteunen. Daarna wordt per kenniscategorie
nagegaan in hoeverre aan de, in het vorige hoofdstuk genoemde, voorwaarden met
de beschikbare programmatuur kan worden tegemoet gekomen.
5.2 Kenmerken vaninformatieverwerkende systemen
Eén van de vele definities van de term informatieverwerkend systeem luidt
(Lundeberg ,1982): 'een systeem dat ontwikkeld is voor het scheppen, bijeenbrengen, opslaan, beheren, verwerken, presenteren en distribueren van
gegevensverzamelingen'. Daaruitblijkt datereenonderscheid wordt gemaakt tussen
handelingen, inde vorm van methoden, en gegevensverzamelingen.
Lundeberg's definitie kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.
Een geautomatiseerd informatieverwerkend systeem interpreteer ik als programmatuur indien de methoden in digitale vorm beschikbaar zijn en naar eigen inzicht
kunnen worden gehanteerd voor niet nader gedefinieerde gegevensverzamelingen.
In programmatuur worden de beschikbare methoden meestal in modulen onderverdeeld (fig. 11)aangeboden, namelijk modulen voor:
1. de invoer van gegevens;
2. de opslag en het beheer van gegevens;
3. de bewerking (manipulatie) van gegevens, waarbij twee typen worden onderscheiden:
-bevraging: inde database aanwezige gegevens worden selectief opgevraagd; de
betekenis van de gegevens verandert daarbij niet;
- transformatie: in de database aanwezige gegevens worden selectief getransformeerd; de betekenis van de gegevens verandert daarbij;
4. de presentatie en de uitvoer van gegevens.
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1 gegevensbestand
2 modulemetinvoerprocedures
3 modulemetbeheersprocedures

4 modulemetverwerkingsprocedures
5 modulemetuitvoer-enpresentatieprocedures

figuur 11: Methoden componenten binnen informatieverwerkende systemen

In de tweede interpretatie,die ik aanduid als informatiesysteem, wordt een informatieverwerkende systemen beschouwd als een georganiseerde samenwerking tussen
mensen met het doel informatie te verwerken en te verplaatsen, waarbij wordt
gebruik gemaakt van computers en de specifieke inzetvanprogrammatuur. Erwordt
ineen dergelijke interpretatie niet langer over gegevens gesproken maar over informatie of informatieverzamelingen. De aard van de gegevens en het gebruik van
methoden zijn dan ook omschreven en toegankelijk gemaakt volgens een bepaald
protocol dat veelalmet de term 'user-interface' wordt aangeduid. Ditprotocol berust
opde veronderstelling dat eenhandelingsproces goed i.e.formeel structureerbaar is,
daardoor geformaliseerd kan worden en zodoende algoritmisch valt uit te voeren. In
tegenstelling tot de voorgaande interpretatie berust deze op een nauwkeurige beschrijving van uit te voeren werkwijzen en te hanteren gegevens.
Een handelingsproces dat niet formeel kan worden gestructureerd isdan ook slechts
gebaat bij een systeemgebruik dat minder protocol is gebonden, gebruik naar eigen
inzicht mogelijk maakt enderhalve deeigenschappen van programmatuur behoort te
hebben.Ditvereist van degebruikerechterkennis over dekenmerken ende werking
vandeprogrammatuur aan de basis van methodensets(i.e.de modulen),inclusief de
daaronder begrepen methoden (i.c de procedures) en de middelen waarmee deze
interactief [1] kunnen worden geactiveerd (i.e. de commando's). Indien gebruikers
ook verantwoordelijkheid wensen met betrekking tot de aard en de kwaliteit van de
gegevens, vergt ook dit speciale kennis.
Hetgebruik van informatieverwerkende systemen berustdusopdetransformatie van
gegevensbestanden en methoden naar een digitale vorm. Toepassing van deze
transformatietechniek, in bijvoorbeeld het verkrijgen van een materieel model
(fig.8),houdt indatzowelhetmaterieel model alsdewijze waarophettotstand komt
indigitale vorm wordtbeschreven. Vooralhet laatste aspectbiedt mogelijkheden om
het inhoofdstuk viergeïntroduceerde begriphandelingsmoment te operationaliseren.
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5.3Depositie vangeografische informatiesystemen
De laatste jaren voltrekt zich een sterke opkomst van de zogenaamde geografische
informatiesystemen (GIS). Deze systemen zijn mijns inziens een bijzondere klasse
van informatieverwerkende systemen en beide, in de voorgaande paragraaf geïntroduceerde, interpretaties zijn dan ook van toepassing op GIS. De wijze waarop GIS
zich verhoudt tot de algemene kenmerken van informatieverwerkende systemen
vormt het onderwerp van deze paragraaf.Als uitgangspunt daarvoor gebruik ik de
definitie van Chorley (1987) " Geographic Information Systems, usually abbreviated to GIS is a term which first appeared in general use in the late 1960's. It is normally used todescribe computer facilities, which are used tohandle data referenced
to the spatial domain, with the capability to inter-relate datasets, to carry out functions to assist in their analysis and the presentation of the results" en die van
Burrough (1986) "GIS isa powerful set of toolsfor collecting, storing,retrieving at
will, transforming and displaying spatial data from the real world for aparticular set
of purposes".
Tot zover vertoont het begrip geografisch informatiesysteem overeenkomst met de
algemene definitie van informatieverwerkend systeem zoals die in de vorige paragraaf is besproken. Beide definities zijn echter programmatuur georiënteerd. Deze
interpretatie duid ik in het vervolg aan met de afkorting GISp. De afkorting GIS
hanteer ikinhetvervolg voorGIS-gebruikovereenkomstig de,indevorige paragraaf
geïntroduceerde, tweede interpretatie.
Beide interpretaties onderscheiden zich van de algemene kenmerken van
informatieverwerkende systemen door de mogelijkheid om:
- objecten in de werkelijkheid naar zowel fysiek-ruimtelijke als maatschappelijkruimtelijke betekenis indigitale modellen te beschrijven;
- deze modellen te manipuleren en grafisch weer te geven.
Dezebeschrijving,manipulatie en weergave vanruimtelijke objecten kunnen alsverschillende handelingen worden opgevat.
Inde nuvolgende paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan opde mogelijkheden
van GISp voor beschrijving, manipulatie en weergave.
5.3.1 Beschrijving
Bij de beschrijving van objecten worden veelal vier fasen doorlopen:
- markering van het aandachtsveld (universe of discourse);
- conceptuele beschrijving van de benodigde informatie (gegevensmodel);
- formele beschrijving van het gegevensmodel (gegevensstructuur);
- implementatie van de gegevensstructuur metbehulp van programmatuur
(gegevensbestand).
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Indeze studie wordt het richtingzoeken als aandachtsveld opgevat. De wijze waarop
ruimtelijke objecten bij toepassing van GISp worden beschreven is afhankelijk van
de wijze waarop een bepaald gegevensmodel met behulp van een gegevensstructuur
kan worden geoperationaliseerd. Ruimtelijke objecten kunnen worden beschreven
aan de hand van de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van:
- thematische attributen (hoedanigheid en omvang);
- geometrische attributen (locatie, vorm en omvang);
- temporele attributen (tijdstip en tijdsduur).

figuur 12: Attributen van een ruimtelijk object

Figuur 12vormt de representatie van de gegevensstructuur overeenkomstig de "formal data structure"(FDS) gedefinieerd door Molenaar (1991).De temporele attributen zijn hierin opgevat als een attribuut van de thematiek en van de geometrie van
een object. Een voorbeeld van een temporeel aspect van de thematiek is de verkeersintensiteit van een snelweg op verschillende uren van de dag. Een voorbeeld
vaneentemporeel aspectvandegeometrie isde locatie-envormverandering vaneen
stedelijk gebied door uitbreiding via woonwijken en industriegebieden.
Daarnaast zijn in deze representatie ook de kwaliteitskenmerken van thematiek en
geometrie opgenomen. Hiermeekano.a.demeetnauwkeurigheid van een thematisch
of geometrisch kenmerk worden aangeduid. Ook aan de temporele kenmerken kan
een kwaliteitskenmerk worden meegegeven. Dit staat echter niet afgebeeld in figuur
12.
Ten aanzien van het vastleggen van een dergelijke gegevensstructuur verschillen de
diverse GISp. Allereerst valt er ten aanzien van de geometrie een onderscheid te
maken tussen een beschrijving die opvectoren isgebaseerd en één gebaseerd opeen
gelijkvormige structuur. De eerste wordt vectorgestructureerd genoemd en de
tweede,hoewel niet geheel correct, rastergestructureerd [2].
Een tweede onderscheid betreft de beschrijving van de geometrie in twee of drie
dimensies. In een rastergestructureerde beschrijving kan een driedimensionale
beschrijving gerealiseerd worden door een indeling in gelijkvormige volumes.
Vectorgestructureerde beschrijving kan plaatsvinden met drie ordinaten (x, y,z).
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Een derde onderscheid betreft de wijze waarop de ruimtelijke relaties (topologie)
tussen verschillende objecten worden beschreven. In de rasterstructuur zijn deze
relaties veelal niet expliciet opgenomen. Wel biedt deprogrammatuur meestal aanvullende procedures om de onderlinge relaties van objecten te bepalen.
In een vectorgestructureerde beschrijving kunnen relaties expliciet worden
beschreven, hetgeen wel als topologisch gestructureerd wordt aangeduid.
Figuur 13toonteen voorbeeld van een implementatie van een vectorgestructureerde
beschrijving ineen tweedimensionale ruimte.Aan dehand vandethematische criteria, bijvoorbeeld grondgebruik, worden twee objecten onderscheiden: A(bos)en B
(water).Dezeobjecten worden zowel inthematische zinbeschreven (fig. 13,nr.l) als
in geometrische zinbeschreven. Degeometrische beschrijving vanieder ruimtelijk
object (beschreven alspunt, lijn ofvlak) bestaat ineerste instantie uitdecoördinaten vanhoek- ofknikpunten. Door vervolgens de relaties tussen depunten te beschrijven zijn vorm,oppervlakte enlocatie van een object vastgelegd (fig. 13,nr.2).
Tenslotte kan de ligging van objecten tenopzichte van elkaar, i.e.de topologie,worden beschrevendooraantegeven aanwelkekantvaneen lijnstuk eenobject ligt (fig.
13,nr.3).
Tijdskenmerken zijn, afhankelijk van hun aard ofwel inde geometrische dan welin
de thematische database aanwezig (fig. 13,nr.5).
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figuur 13: Voorbeeld van geografische gegevensbeschrijving

Aangezien binnenGISpdebeschrijving vanruimtelijke objecten endegrafische presentatie daarvan gescheiden zijn, ishetmogelijk eentweedimensionaal beschreven
object toch opdriedimensionale wijze tepresenteren. Inditgeval wordt er veelal
gesproken over 2.5 D.
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In het voorbeeld is ten behoeve van een tweedimensionale (karto-)grafische presentatie aan ieder object een aantal grafische kenmerken [3] toegekend (fig. 13, nr.4).
5.3.2 Manipulatie
Zoals uithetvoorgaande blijkt bieden de procedures binnen GISpmogelijkheden om
raster-en vectorgestructureerde beschrijvingen vandewerkelijkheid intevoeren, uit
te voeren, te presenteren, op te slaan en te beheren.
Essentieel voor planningsopgaven zijn echter de procedures waarmee die gegevens
kunnen worden gemanipuleerd. Manipulaties kunnen gericht zijn op de specifieke
thematische, geometrische (topologische) of temporele kenmerken afzonderlijk, dan
wel op combinaties daarvan. Wat het richtingzoeken betreft kunnen deze
mogelijkheden ook worden benut bij het ontwerpen en analyseren.
5.3.2.1Methoden vooranalyse
GISp representeert een groot aantal methoden, te onderscheiden in bevragings-en
transformatiemethoden, waarmee analysegerichte activiteiten kunnen worden uitgevoerd.
Bijbevragingsmethoden gaathet uitsluitend omde selectie vanobjecten aandehand
van aanwezige gegevens. Selectie kan thematische, geometrische (topologische) of
temporele kenmerken betreffen, dan wel een combinatie van deze (van Lammeren,
1990). Bevragingsmethoden kunnen voor een gegevensbestand afzonderlijk of voor
meerdere gegevensbestanden tegelijk worden gebruikt.
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figuur 14: Verwerkingsprocedures gericht op analyse t.a.v.:
. thematische kenmerken (I);
. geometrische kenmerken (2);
. topologische kenmerken (3);en
. gericht opontwerp (4) ten aanzien van één gegevensset (a) of meerdere (b)

Transformatiemethoden grijpen eveneensaanopdedriegenoemde typen kenmerken
van ruimtelijke objecten. Figuur 14verbeeldt de transformatie van thematische (fig.
14:1), van geometrische i.e. topologische (fig. 14:2) kenmerken en een combinatie
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(fig. 14:3) daarvan.
Ook hier geldt dat de methoden op een gegevensset afzonderlijk (fig. 14:a) als op
meerdere tegelijk (fig. 14:a en b) kunnen worden uitgevoerd. Bij het gebruik van
meerdere gegevenssets wordt wel gesproken van 'overlaying', een begrip ontleend
aan de kartografie.
In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de analysemogelijkheden bevraging en
transformatie aan de hand van aspecten van de gegevensstructuur van geografische
gegevens.Indeze tabel kunnen decellen vandekolom bevraging en de kolom transformatie voor ieder GISp verder worden ingevuld door de specifieke procedures te
vermelden. Bij thematische bevraging kan in dat geval de cel worden ingevuld met
bijvoorbeeld de procedures die zijn uit te voeren met logische en relationele operatoren.
Tabel 3 :Globaal overzicht van analysemogelijkheden aan de hand van
aspecten van de gegevensstructuur
Tabel 3: Globaal overzicht van analysemogelijkheden aan de hand van
aspecten van de gegevensstructuur
Bevraging

Transformatie

Aspectenvande gegevensstructuur
Attribuuttype

Temporeel

Thematisch

Nee
Ja
Basis-element

Geometrisch

Nee

Raster

Topologie
Nee

Ruimtedimensie
2
3
2

Vector

3
Ja

2
3

Geometrisch

Ja

Raster

Nee

2
3

Vector

2
3
Ja

2
3

Analysemethoden waarbij wordt gebruik gemaakt van rastergestructureerde
gegevens kunnen ook op een andere wijze worden geklassificeerd. Bij dergelijke
klassificatie principes wordt rekening gehouden met het ontbreken in de
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gegevensstructuur van expliciete geometrische en topologische kenmerken. De
indeling van Tomlin (1990) incel- ("local"), filter- ("focal"), zone- ("zonal") en op
het totale raster gerichte ("global") manipulaties vormt hiervan een voorbeeld.
5.3.2.2 Methoden voorontwerp
Transformatiemethoden zijn mede van belang bij het construeren van nieuwe
ruimtelijke situaties.Infiguur 14zijn ontwerpmethoden dan ook aangegeven alseen
vierde klasse van transformatiemethoden (fig. 14:4), dat wil zeggen methoden,
waarmee de weergave vande werkelijkheid wordt veranderd, doorhet wijzigen van:
1. dethematische beschrijving;
2. degeometrische beschrijving;
3. detopologische beschrijving,
afzonderlijk dan wel een combinatie daarvan.
Ter illustratie hiervan dient figuur 15, die geïnspireerd isdoor debeschrijving van
dynamiek (Molenaar, 1990). Deze methoden kunnen zowel interactief alsalgoritmisch worden gebruikt.
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figuur 15: Vwrbeelden van ontwerpgerichte procedures

Bij interactief gebruik moesten tot voor kort ontwerpbeelden (schetsen) worden
gedigitaliseerd [4].Indemeeste GISpishetdigitaliseren ondergebracht ineen aparte
moduul, dieniet inalle gevallen mogelijkheden biedt om grafisch leesbare 'onderleggers' te gebruiken. Ditbetekent dathet interactief ontwerpen niet altijd op de
gewenste wijze kanwordenuitgevoerd.Getracht wordtditprobleem aandehandvan
ontwikkelingen indesfeer vanhetcomputerondersteund ontwerpen optelossen[5].
Behalve interactieve methoden worden ook verschillende lineaire programmeringsmethoden, voorzover althans het gebruik daarvan tot één vande bovenge-
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noemde veranderingen kan leiden, tot ontwerpmethoden gerekend; lineaire programmeringsmethoden zijn in beperkte mate in een GISp vertegenwoordigd. Het
verschil tussen lineaire programmering en interactieve methoden bestaat in hoofdzaak uit de mate waarin keuzen en criteria expliciet kunnen worden gemaakt en te
vertalen zijn inwiskundige formules. Lineaire programmering anticipeert infeite op
het principe van 'I can do it again'.
5.4 Gebruiksmogelijkheden vaninformatieverwerkende systemen
Informatieverwerkende systemen kunnen, overeenkomstig de tweede interpretatie,
binnen een organisatie op verschillende manieren worden gebruikt. De informatieinhoud van een dergelijk systeem is afhankelijk van het kennisarsenaal, binnen het
domeinvaneenbepaaldedisciplinec.q. interdiscipline,isderhalvebepalend voorhet
functioneren van het betreffende systeem.
In deze studie worden drie typen systemen onderscheiden, te weten: registratie-,
monitoring- en planningsystemen (tabel 4). Dit onderscheid kan als volgt worden
omschreven:
- registratiesystemen: in het systeem verzamelde gegevens worden niet getransformeerd maar uitsluitend gebruikt voor selectieve bevraging. De via aard en
omvang van in het systeem aanwezige gegevens bepalen de via bevraging te
verkrijgen informatie.
Binnen een organisatie wordt veelal uit efficiency eerst een registratiesysteem
opgebouwd. Het registreren van gegevens die vervolgens op eenvoudige en
snelle wijze zijn te raadplegen en te presenteren vormt vaak ook de enige
behoefte. Een voorbeeld van een dergelijk systeem op het gebied van de
ruimtelijke ordening is het Ruimtelijk Data Processing systeem (RUDAP). Dit
bevat thematische gegevens per gemeente (o.a. kengetallen over demografie,
grondgebruik, etc.) die in principe ieder jaar opnieuw worden verzameld
(Scheurwater, 1983a).
Eenandervoorbeeld vormthetprogrammapakket SORTEER [6],voorhet hiërarchisch en inhoudelijk rangschikken en analyseren van richtdoelen (R), uitgangspunten (U)enmaatregelen (M),zoalsdie zijn afteleiden uitofficiële plandocumenten (rijksnota's, streekplannen, etc). Het SORTEER-pakket wordt
gebruiktbinnenhetkadervandemethode BASALT(BASisALTernatieven),een
methode van planvorming voor landinrichtingsprojecten (Dessing, 1987a).
Bij monitoring- en planningssystemen wordt niet alleen informatie verkregen via
bevraging, maar ook door transformatie van gegevens.
- monitoringsystemen: dit zijn systemen waarmee aan de hand van een continue
toelevering van actuele gegevens inzicht in veranderings-processen kan worden
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verkregen,waaruit bepaalde voorspellingen, i.e.trendsignaleringen, kunnen worden afgeleid. Ten behoeve van degegevenstoevoer wordt het gedrag vancomponenten inde werkelijkheid gemeten (absolute monitoring) of gesimuleerd (voorspellende monitoring). In beide gevallen vindt de transformatie van de gegevens
plaats met behulp van een eenduidig gedefinieerde methodiek, die een aantal
opeenvolgende procedures omvat.
Een operationeel voorbeeld van een absoluut monitoringsysteem op het gebied
van de ruimtelijke ordening is in Nederland niet aanwezig. Wel worden er
aanzetten op dit punt ondernomen, o.a. in de zogenaamde Streekplan Informatie
Systemen [7].Buiten de ruimtelijke ordening zijn er verschillende voorbeelden,
o.a. op het gebied van weers- en oogstvoorspellingen en bij de signalering van
vervuiling van oppervlaktewater en atmosfeer. Het meest significante voorbeeld
vormt waarschijnlijk de systemen die geleid hebben tot de informatie voor het
rapport 'Zorgen voor morgen" (Langeweg, 1989).
Voorbeelden van voorspellende monitoringsystemen binnen de ruimtelijke
ordening bieden de systemen waarmee o.a. kwantitatieve aspecten van woningvoorraad, werkgelegenheid en woon- en werkverkeer worden voorspeld (de
zogenaamde terndmodellen). Voorbeelden in de sfeer van het milieubeleid vormen de systemen waarmee kwantitatieve aspecten van emissie, transmissie en
immissie van stoffen worden gesimuleerd.
Tabel 4: Systeemtypen
Tabel4 Systeemtypen
Componenten
TYPEN

INVOER

MANIPULATIE

UITVOER

registratie

basisgegevens

bevraging

informatie = basisgegevens

monitoring
- absoluut
- voorspellend

basisgegevens

analytische transformatie en bevraging
volgens een goed gestructureerd proces

informatie - f (basisgegevens)

planning
- goed gestructureerd
- slecht gestructureerd

basisgegevens
en afgeleide
gegevens

analytische transformatie en bevraging
alsmede ontwerpgerichte transformaties
volgens slecht en goed gestructureerde
processen

informatie - f (basis /
afgeleide gegevens)

planningsystemen: deze systemen zijn gericht op de ondersteuning van
beslisprocessen ten aanzien van beleidsvragen. Hierbij wordt zowel van analytische als ontwerpgerichte procedures gebruik gemaakt. De betreffende
vraagstukken variëren van eenvoudig tot complex. De wijze waarop hierbij
informatiesystemen kunnen worden ingezet, is echter mede afhankelijk van de
mate waarin de vraagstukken structureerbaar zijn. Goed structureerbare
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vraagstukken kunnen in principe volledig algoritmisch worden beantwoord.
Slecht structureerbare vereisen veelal een flexibel, i.e. interactief, gebruik vande
manipulatiemogelijkheden vanprogrammatuur. Sol (1983) spreekt indit verband
over beslissing ondersteunende systemen [8]. De term slecht-structureerbaar
("ill-structured") isafkomstig van Mitroff (Geurts, 1989).De mate waarin
beleidsvragen te structuren zijn wordt in tabel 5 aangegeven. De daarin onderscheiden kenmerken vormeneen interpretatie vandekenmerken zoalsMitroff die
genoemd heeft.
Tabel 5: Structureerbaarheid van beleidsvragen
Tabel 5 Structureerbaarheid van beleidsvragen
~~

structureerbaarheid
goed

matig

slecht

aantal planningsactoren

één

weinig

veel

aantal belangengroepen

één

weinig

veel

alternatieve oplossingen

geen

beperkt

onbeperkt

kwaliteit vande oplossing

eenduidig en hoog

gemiddeld

dubbelzinnig

zekerheid omtrent de realisatie van
de oplossing

berekenbaar

(on)berekenbaar

onberekenbaar

criteria

""-—~-_____^

Voorbeelden van planningsystemen voor de ondersteuning bij de categorie goed
of matig structureerbare vraagstukken. Bij deze voorbeelden is er veelal sprake
van een methodische kern van optimaliseringstechnieken. Een voorbeeld in de
ruimtelijke ordening isBIMOB (Wessel e.a., 1992).RAINS (Hordijk e.a., 1991)
vormt een voorbeeld inde sfeer van het milieubeleid.
Van de werkwijze bij ongestructureerde vraagstukken zijn vele voorbeelden te
noemen. Noot 12.c van dit hoofdstuk geeft enkele van die voorbeelden. Het betreft hier vooral de manier waarop gebruikers programmatuur naar eigen inzicht
hebben ingezet.
Bijderealisatie vandezedriesysteemtypen dienen zichviadeinzetvanGISpdevolgende mogelijkheden aan:
- Het gehele systeem wordt gebaseerd op de mogelijkheden van (commerciële)
GIS-programmatuur[9].
Met betrekking tot de monitoringfunctie betekent dit dat numerieke methoden
[10]vertaald moeten worden ineen aantal GISp procedures;
- Het systeem vormt een combinatie van GISp procedures en procedures die niet
via GISp beschikbaar zijn (externe programmatuur). Laatstgenoemde categorie
wordt ontleend aan andersoortige programmatuur of daartoe geprogrammeerd.
Het beheer van de gegevens [11] en de interactie met de gebruiker wordt veelal
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viaGISpgerealiseerd. Dithoudt indat de externe programmatuur zodanig wordt
ontwikkeld dat ook deze programmatuur gebruik kan maken van de GISp
gestructureerde gegevensbestanden;
- Het systeem vormt eencombinatie van GISpenexterne programmatuur, waarbij
GISp een toevoeging is aan de via externe programmatuur beschikbare
numerieke methoden. De conversie van gegevens met het oog op uitwisseling
van gegevens tussen GISp en de numerieke methoden moet daartoe worden
geregeld.
5.5 Verwachtingen ten aanzien van het gebruik van een informatieverwerkend systeem
Inde slotparagraaf vanhet vorige hoofdstuk (paragraaf 4.5) zijn ten aanzien van een
ondersteunend systeem voorhet richtingzoeken vijf functies aangegeven:
1. Het ondersteunen van de planningsactor (als zender) binnen het planningsproces
(het richtingzoeken), zodat deze de verschillende handelingen doelmatiger,
flexibeler en inzichtelijker kan uitvoeren;
2. Het registreren van die handelingen in de vorm van handelingsmomenten
overeenkomstig de binnen het richtingzoeken onderscheiden handelingsfasen;
3. Het administreren van geregistreerde activiteiten;
4. Het informeren en het adviseren, aan de hand van de in het systeem geadministreerde kennis, van planningsactoren ( als ontvangers) die (willen) richtingzoeken. Hiertoe moet kennis overeenkomstig de indeling in normatieve, object-,
methoden- en proceskennis worden verzameld (2.) en opgeslagen (3.), alsmede
opvraagbaar en beschikbaar worden gemaakt;
5. Het 'geautomatiseerd' uitvoeren van handelingsmomenten die als zodanig door
een planningsactor aan de hand van de door het systeem verstrekte informatie
geaccepteerd zijn.
Indeze paragraaf wordt nagegaan inhoeverre dehuidige programmatuur geschikt is
voorderealisatie vandezefuncties. Dezebeoordeling ismede gebaseerd opde interpretatie van een aantal GIS-toepassingen, waarvan enkele tijdens ditonderzoek [12]
tot stand zijn gekomen.
5.5.] Ondersteuning handelingen
Deeerste functie vormt dekern vanhetrichtingzoeken.Hetbetreft de ondersteuning
vandehandelingen visievorming enplanvorming. Inhoofdstuk vier is verondersteld
datdeze handelingen zijn opgebouwd uit handelingsmomenten, gedefinieerd alseen
eenduidige relatie tussen methodenkennis, objectieve kennis en normatieve kennis,
waarbij de methodenkennis als onderscheidend kenmerk wordt beschouwd.
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Bij de toets op de bruikbaarheid van GIS moet daartoe worden nagegaan of de via
programmatuur beschikbare middelen bruikbaar zijn voor deze ondersteuning.
Daartoe wordt eerst nagegaan of de categorieën normatieve en objectieve kennis in
gegevensstructuren zijn om te zetten. Daarna worden de mogelijkheden besproken
om die gegevensstructuren overeenkomstig de karakteristiek van een planningssysteem (paragraaf 5.4) te manipuleren.
5.5.1.1 Normatieve kennis
Normatieve kennis kan weliswaar door de planningsactor worden afgeleid uit verschillende modellen, te weten interpretatieve, normatieve en concrete modellen
(tabel 1, hoofdstuk 4), maar de door de actor, gedurende alle handelingen van het
richtingzoeken, gevormde normatieve kennis zal vooralsnog in natuurlijke taal
moeten worden beschreven (paragraaf 4.3.2).
De visievorming is gericht op het verkrijgen, verfijnen en het relativeren van normatieve kennis.Daartoe kunnen inde definitiefase bruikbare sets van doelstellingen
als hiërarchisch geordende teksten worden vastgelegd en zonodig worden geselecteerd. Het programma SORTEER (Dessing, 1987)biedt mogelijkheden hiertoe.
Tijdens de constructiefase moeten er normatieve modellen worden ontwikkeld via
het opsporen en creëren van doelstellingen en hun onderlinge relaties. Hierbij worden veelal methoden als brainstorming en Delphi gebruikt, die de gedachtenuitwisseling tussen actoren beogen te bevorderen.
Met betrekking tot het reageren op standpunten en het construeren van denkbeelden
zijn bij de afsluiting van dit onderzoek geen voorbeelden van computergebruik
gevonden. De uit deze fase resulterende doelstellingensets (normatieve modellen)
kunnen uiteraard wel als geordende teksten indigitale vorm worden vastgelegd.
Bij de evaluatie van de op bovenstaande wijze geconstrueerde modellen gaat het in
principe om de volledigheid c.q. de consistentie van de doelstellingen binnen een
normatief model.Om dit te toetsen dienen de doelstellingensets onderling te worden
vergeleken. Mits er geen semantische interpretaties hoeven te worden uitgevoerd, is
hiervoor programmatuur beschikbaar.In dit laatste aspect schuilt eveneens de zwakte van geautomatiseerde systemen. Ze beschikken niet over een referentiekader om
adequate interpretaties te kunnen uitvoeren.
Een ander probleem ishet gebrek aan inhoudelijke criteria waarmee de volledigheid
endeconsistentie van normatieve modellen kan worden beoordeeld. Ook opdit punt
zijn er dan ook geen voorbeelden te vinden van computergebruik.
In de planvorming worden de in de fase van de visievorming geconstrueerde normatieve modellen via het gebruik van objectieve kennis uitgewerkt in concrete modellen.Overhetgebruik van normatieve kennisdaarbij endeondersteuning vanprogrammatuur op dit punt geldt hetzelfde als bij de visievorming. Kortom de hierbij
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aangewende normatieve kennis zal in de vorm van teksten moeten worden vastgelegd.
Ten aanzien van het geautomatiseerde gebruik van normatieve kennis kan worden
geconcludeerd dat:
- deze kennis in de vorm van teksten digitaal kan worden gestructureerd, verzameld en gepresenteerd;
- selectie en onderlinge vergelijking van deze kennis via bevraging kan plaatsvinden;
- mede door het slecht structureerbare karakter van richtingzoekopgaven kan de
vorming van normatieve kennis via verfijning en relativering niet op digitale
wijze plaatsvinden.
5.5.1.2 Objectieve kennis
Detoepassing vanobjectieve kennisvindtvooral indeplanvormingplaats.Zeonderscheidt zich doordat naast het gebruik van natuurlijke taal (t.a.v. normatieve kennis)
ook wiskundige taal (t.a.v. kenmerken en processen van ruimtelijke objecten) en
(karto-)grafische taal (t.a.v. de weergave van kenmerken en processen van
ruimtelijke objecten) wordt gebruikt. Via een combinatie van geografische
gegevensstructuren (paragraaf 5.3) en manipulatiemethoden kan deze kennis in digitale vorm worden omgezet en ineen bepaalde taalvorm worden gepresenteerd.
Zoalseerder (paragraaf 4.6) isaangegeven kan binnen de planvorming een definitie,constructie-enevaluatiefase worden onderscheiden. Inelkefase wordenerconcrete
modellen gegenereerd aan de hand van beschikbare formele en concrete modellen.
Voor het gebruik daarvan in digitale vorm, zijn er binnen GISp invoerprocedures
beschikbaar waardoor het mogelijk isom:
- Ten opzichte van het ondersteunende systeem externe digitale gegevens in te
voeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde conversie-procedures,waarmee de structuur van een gegevensbestand kan worden gewijzigd.
- Niet-digitale gegevens ineen digitale vorm om te zetten.
Tenaanzien van niet-digitale gegevens kanéén van devolgende mogelijkheden worden gebruikt :
a. Het verzamelen van thematische gegevens per telgebied of meetpunt (monsterpunt), waarbij elk telgebied wordt beschreven aan de hand van een code en/of
coördinaten. Steedsvakerwordt hierbij gebruik gemaakt van eendraagbare computer die in feite dienst doet als notitieboek.
b. Het verzamelen van gegevens in het veld met behulp van landmeetkundige
technieken. De laatste ontwikkeling opdit terrein vormen de zogenaamde
Global Positioning technieken (GPS).
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c. Het verwerven van gegevens via het digitaliseren van kaartmateriaal of luchtfoto's, waarbij gebruik gemaakt wordt van een 'digitizer'.
d. Het verwerven van gegevens door middel van 'scanners' [13],die met behulp
van sensoren stralingswaarden meten (een voorbeeld van deze mogelijkheid is
het multi-spectrale satellietbeeld).
Inheteerste geval kunnen de gegevens zowel aanvectoren alsaan punten (opte vatten alsposities inhet raster)worden gekoppeld; inhettweedeen derde geval kunnen
gegevens alleen aan vectoren worden gekoppeld, in het laatste geval slechts alleen
aan punten.
Bij al deze vormen van gegevensinwinning geldt overigens dat binnen een bepaald
project degegevens uiteindelijk aanelkaarmoeten worden gerelateerd. Dit is slechts
mogelijk indien er sprake is van een eenduidige gegevensstructuur [14] en een
overeenkomstige georeferentie.
Ten aanzien van de manipulatie van deze gegevens zijn een groot aantal procedures
beschikbaar (paragraaf 5.3).
Uithetvoorgaande kan ten aanzien van hetgeautomatiseerde gebruik van objectieve
kennis het volgende worden geconcludeerd:
- objectieve kennis kan op verschillende manieren digitaal worden verkregen ;
- de op verschillende wijzen verkregen categorieën van objectieve kennis kunnen
aan elkaar worden gerelateerd mits de gegevensstructuur en de georeferentie
overeen stemmen;
- manipulatie van objectieve kennis is met het oog op het verkrijgen van nieuwe
inzichten mogelijk voorzover het (overigens ruime) aanbod van op numerieke
methoden gebaseerde procedures;
- presentatie van gegevens is mogelijk in verschillende taalvormen ((karto-grafische, tekst en wetenschappelijke).
5.5.2 Registratie
De tweede systeemfunctie, de registratie van de handelingsmomenten, behoeft in
technische opzicht geen probleem te vormen zodra er normatieve, objectieve en
methodenkennis in digitale vorm beschikbaar komen.
Er zijn inmiddels al verschillende voorbeelden van registratie beschikbaar. Ik wijs
hier op de macro-procedure; via deze procedure kunnen de door een gebruiker
gegeven commando's worden geregistreerd.
Veelal biedt een dergelijke procedure geen faciliteiten om te vermelden waarom er
voordebetreffende commando's werd gekozen en ishet daardoor ook niet mogelijk
om de volgorde van deze commando's toe te lichten. Er zijn echter verschillende
redenen waarom demacro-procedure voorhet verwerven van proceskennis een veel-
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belovende aanzet vormt:
- Planning als richtingzoekenkanworden opgevat alseenproces waarin aanminder goed tot slecht structureerbare vraagstukken wordt gewerkt. Dit vereisteen
flexibel gebruik van de programmatuur binnen het protocol van handelingen.
Belemmeringen in de vorm van voorgeschreven opeenvolging van handelingsstappen, c.q. vanonderbreking vanhet feitelijke proces vanregistratievan
watergedaan is, moeten daarom zoveel mogelijk vermeden worden. Registratie
via macro's biedt demogelijkheid totzo'nflexibel gebruik waarbij deregistratie
overigens toch parallel ('on line') aande uitvoering vanhetfeitelijk planningsproces plaats vindt.
- Deregistratie vindt plaats in de vorm vancommando's diede specifieke manipulatie vangegevens weergeven. Daardoorkaneencommandoals synoniemmet
een handelingsmoment worden beschouwd.
- Daareencommando alssynoniem meteenhandelingsmoment wordt beschouwd
zullen alleendehandelingsmomenten worden geregistreerd diedoorde actor zijn
uitgevoerd. Daar deze in eerste instantie gebruik maakt van eigen inzichten,
opvattingen en associaties sluit dit goed aan bij het oplossen van slecht structureerbare vraagstukken.
5.5.3 Administratie
Met hetoogopinformeren enadviseren vanplanningsactoren ishetgewenst om de
administratie vandegeregistreerde proceskennis zodanig opte zetten dater ofwel
selectie kanplaatsvinden viade relaties tussen dekenniscategorieën (proceskennis)
of wel viadezelfstandige kenniscategorieën zelf. Eendergelijke selectiefunctie kan
worden gerealiseerd met behulp van zogenaamde gegevensbeheer-programmatuur
('database management' programmatuur (DBMS)' [11]). Dit type programmatuur
vormt veelal eenintegraal onderdeel vanGISp. Registratiesystemen vormen hiervan
een voorbeeld.
5.5.4 Informatie enadvies
De vierde functie betreft de informatieverstrekking en de advisering zelf. Bij
informatieverstrekking moet gedacht worden aan het selectief bevragen van de
geregistreerde en vervolgens geadministreerde gegevens. Devorm waarin deresultaten vandebevraging beschikbaar komen zijn bepalend voor het inzicht erin.Het
lijkt daarom zinvol omdeprocesmatige inhoud vanhandelingen tepresenteren inde
vorm vanprocesschema's (vanLammeren, 1985)waarin perhandelingsmoment is
opgenomen:
- eentekst vanhetdoel vanhetbetreffende handelingsmoment (in normatieve
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kennis);
- een weergave van het gebruikte commando (in proceskennis);
- een (grafische) presentatie van het resultaat (in objectieve kennis).
Deoperationalisering vaneen dergelijke bevraging behoeft gezien de mogelijkheden
van de programmatuur geen probleem te vormen.
De advisering opbasis van de inde administratie aanwezige gegevens is aanzienlijk
complexer. Bij advisering moet er enerzijds worden ingespeeld op de bij de actor
aanwezig kennisen opde strategiediedezebijhetverwerven en verwerken vankennishanteert. Anderzijds vraagteen advies vanhet systeem ook om verklaring aan de
actor. Vraagstukken die te maken hebben met een dergelijke interactie tussen
gebruiker en systeem zijn terug te vinden ino.a. studies op het terrein van computer
ondersteund onderwijs en kunstmatige intelligentie.
In deze studie ga ik echter niet verder in op de mogelijkheden voor advisering.
Bijlage vier behandelt wel een aantal aanzetten zoals die door het onderzoek op het
terrein van de kunstmatige intelligentie [15] ter beschikking zijn gekomen.
5.5.5 Geautomatiseerde uitvoering vanhandelingen
Alsdeactoreen (deel vaneen)handeling indevorm van een daartoe gestructureerde
macro heeft geselecteerd kan hij vervolgens besluiten om deze macro opnieuw te
gebruiken.
De ontwikkeling van de programmatuur illustreert dat er via een macro-procedure
niet alleen wordt geregistreerd, maardatdemacroook alseen draaiboek kan worden
gebruikt. Via een dergelijk draaiboek (script) vindt dan de geautomatiseerde uitvoering plaats.
Voor het richtingzoeken is het echter essentieel dat dergelijke macro's op onderdelen kunnen worden aangepast. Verderop zal ik op de mogelijkheden van deze aanpassing ingaan.
5.6 Conclusies
De verkenningen in dit hoofdstuk moeten nu nog worden vergeleken met de GIStoepassingen [12] die eerder als planningsystemen werden getypeerd. De voorbeelden in deze sfeer maken duidelijk dat het accent in de geautomatiseerde ondersteuning vooral op de plan- en besluitvorming; de visievorming blijft in hoofdzaak
buiten het gezichtsveld.
Inde projecten van Wit (1986), Terpstra (1986) en van Biesbergen (1987), waarvan
de laatste twee in het kader van dit onderzoek werden uitgevoerd, zijn de handelingsmomenten geregistreerd enopnieuw gebruiktbijvergelijkbare opgaven.Ingeen
van deze projecten was dit 'hergebruik' echter gebaseerd op administratie of aan-
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passing met behulp van een daartoe ontwikkeld systeem.
De in paragraaf 5.4 genoemde toepassingen geven eveneens een indruk van de mate
van operationalisatie van de in paragraaf 5.5 besproken mogelijkheden. Op basis
daarvan kan geconcludeerd worden dat:
- de ondersteuning van handelingen met behulp van de modulen van GISp,
weliswaar in de toepassingen toegespitst op specifieke opgaven van plan- als
besluitvorming, blijkt te operationaliseren;
- de registratie van handelingsmomenten in de vorm van een daartoe aangepaste
macro-procedure is te operationaliseren;
- de administratie van geregistreerde handelingsmomenten in geen van de
toepassingen is geoperationaliseerd;
- de informatieverstrekking en advisering in geen van de toepassingen is
geoperationaliseerd;
- degeautomatiseerde uitvoering weliswaar in technische zinfunctioneert, maarin
geen enkele toepassing is gebaseerd op inhoudelijke randvoorwaarden die
voortkomen uit de planningsmethodologie.
Op grond van het voorgaande kan worden vastgesteld dat er met name (numerieke)
methoden [16]beschikbaar zijn voordemanipulatie vandigitalegegevensdie objectieve kennis weergeven. Binnen de planvorming kunnen deze methoden dienst doen
als basiseenheid om het handelen te registreren in de vorm van handelingsmomenten.
Bovendien biedt GISp de mogelijkheid om simultaan gebruik te maken van
wiskundige taal (de algoritmen die ten grondslag liggen aan de procedures), een
wetenschappelijke taal ( b.v. de commandotaal waarmee procedures worden
aangeroepen), natuurlijke taal (b.v. de beschrijving van doelstellingen) en grafische
taal.Het laatste is van belang voor de presentatie van de concrete modellen.
Opgrond vande omschreven mogelijkheden kunnen metbetrekking totde inzet c.q.
de ontwikkeling van een informatieverwerkend systeem nu de volgende conclusies
worden getrokken:
- Er bestaat thans geen operationeel systeem dat het totaal aan gewenste
mogelijkheden beschikbaar stelt.
- Gezien het karakter van het richtingzoeken, het omgaan met slecht structureerbare vraagstukken, zal de ontwikkeling van een dergelijk systeem gebaseerd
moeten zijn opde mogelijkheden van GISp.
- GISp biedt met betrekking tot het voorgestelde gebruik van normatieve en proceskennis nog weinig of geen mogelijkheden.
- GISpbiedt wel goede mogelijkheden voorde ondersteuning van de planvorming
, als procesfase, binnen het richtingzoeken; vooral daar waar het objectieve kennis en daaraan gerelateerde analysegerichte methodenkennis betreft.
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Ontwerpmethoden zijn veelal op indirecte wijze aanwezig.
- Voorzover nategaan,bestaat erbinnen deruimtelijke planning geen systeem dat
demogelijkheid biedt omhandelingsmomenten teregistreren,teadministreren en
te selecteren teneinde ze met behulp hiervan opnieuw tekunnen gebruiken.
- De programmatuur om een systeem te ontwikkelen dat alle genoemde
mogelijkheden in zich bergt is, met uitzondering van de mogelijkheid tot advisering, beschikbaar.
Uit het bovenstaande blijkt datdehuidige mogelijkheden vanGISpniet zonder meer
geschikt zijn omeen planningsysteem teontwikkelen terondersteuning van devisieen besluitvorming binnen het richtingzoeken. Daarom richt deze studie zich met
name op de ontwikkeling van een dergelijk systeem ter ondersteuning van de planvorming. De adviseringsfunctie zal daarin niet worden meegenomen. De beperking
opdit punt ismede gebaseerd ophet gegeven dat GISp vooral kwaliteiten heeft met
betrekking tot het verwerken van gegevens die objectieve kennis representeren.
Noten hoofdstuk5
[1]

Interactie: onderbreking van en ingreep in de voortgang van het programma al dan niet vanuit het
programma daartoe aangezet.
Bij het interactieve gebruik blijven keuzen en criteria in eerste instantie misschien meer impliciet en domineren intuïtieve en associatieve ingevingen. Toch lijkt de rol van de interactieve
methoden met het oog op het idee van richtingzoeken van grotere betekenis dan die van algoritmische methoden.

[2]

Geografische gegevens zijn in verband met opslag en verwerking te verdelen in twee typen:

- rastergegevens (zie o.a. A. van den Berg (1985), Burrough (1986), Carter (1984) en Kraak
(1986). Rastergegevens worden verkregen via b.v. Remote Sensing, scanning of puntsgewijze
veldwaarnemingen. Molenaar spreekt dan (x>kover veldbeschrijving;
- vectorgegevens (zie o.a. Burrough (1986) en van Est (1975). Vectorgegevens worden verkregen via landmeetkundige activiteiten, dat wil zeggen rechtstreeks uit objectgerichte veldwaarnemingen. Daarnaast worden ze verkregen viahetdigitaliseren van beeldmateriaal of viadeobjectgerichte omzetting van rastergegevens.
Ten behoeve van de datacommunicatie is het van groot belang dat geografische gegevens uit
diverse bronnen met elkaar in relatie kunnen worden gebracht, daartoe zijn omwerkingen van
raster-gestructureerde data naar vector-gestructureerde en andersom noodzakelijk.
Ten aanzien van het gebruik van geografische gegevens wordt nog altijd gediscussieerd over de
voor- en nadelen van beide opslag-structuren (zie Maffini, 1987). Toch valt te verwachten dat
beide structuren ook in de toekomst naast elkaar blijven bestaan daar voor iedere structuur aanwijsbare voordelen zijn m.b.t. toepassings-mogelijkheden (o.a. Logan, 1987).
[3]

Grafische kenmerken zijn o.a.:
- puntsymbolen;
- lijnsymbolen;
- vlaksymbolen;
- letters.
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Ieder van deze grafische attributen kunnen aangepast worden ten aanzien van: kleur, vorm, grein
en textuur. ( Bertin (1974), Kleinrensink (1981)en Van der Schans (1988b)).
[4]

Digitaliseren: het transformeren van gegevens in binaire vorm.
Digitaliseren van kaartbeelden gebeurt met behulpvan een digitizer. Een digitizer bestaat uiteen
blad waarin zich een dicht elektro-magnetische 2-dimensionaal dradenveld bevindt. Dit dradenveld vormt een intern coördinatenstelsel. D(x>rnueen kaart opdit blad teleggen kan middelseen
aanwijsloupe (waarin een kruisdraad is verwerkt) vrij nauwkeurig een punt (coördinaat) op de
kaart worden aangeduid. De plaatsbepaling vindt ook plaats in het elektro-magnetische dradenveld. Opdeze wijze wordt een relatie gelegd tussen kaart-c<x>rdinaaten digitizer-coördinaat.

[5]

Ontwerpmogelijkheden waren vooral gekoppeld aan tekenpakketten.Tekenpakketten uitgegroeid
in de vorm van CAD (computer aided design)zijn bijvcxwbeeld: AUTOCAD, DIGICAD en
DOGS.Cad-technieken worden gehanteerd omgerelateerd aaneeneuclidisch assenstelsel (tweedan wel driedimensionaal) geometrisch bepaalde gegevens in te voeren. De methoden die daartoe gehanteerd worden, zijn:
1.invoeren van punt-, lijn- en vlakobjecten (aangeduid als 'entities' of 'objects';
2. wijzigen van deze objecten via b.v. meetkundige transformaties;
3. opvragen van (delen van)objecten op willekeurige locaties.
4.toekennen van grafische symbolen aan de objecten.
De ontwikkeling is in eerste instantie i.v.m. industriële toepassingen v<x>ral op CAD gericht
geweest. Voor de elektronica-industrie zijn de CAD/CAM-mogelijkheden elementair geweest
voor de verdere verkleining van de 'integrated circuits' en aanverwante onderdelen. Langzamerhand worden de achterliggende gegevensstructuren van GIS en CAD gelijkwaardig. CAD krijgt
mogelijkheden voor een topologische beschrijving en geïntegreerd gebruik van thematische
gegevens. GIS-programmatuur groeit in grafisch opzicht en krijgt steeds betere 'ontwerp'-faciliteiten (Burrough (1986, 23-38».
Het onderscheid tussen GIS,CAD en beeldverwerking ismomenteel sterk aan het vervagen. Zij
benaderen elkaar steeds dichter qua datastructuur en gebruiksmogelijkheden (van der Schans,
1988e).Voorbeelden van dergelijke programmatuur zijn: ARCCAD, MGEen GEO/SQL.

[6]

Met het programmapakket SORTEER worden doelstellingen, zoals vermeld in o.a. nationale
facet- en sectorplannen, alsmede streekplannen, verzameld en geclassificeerd. De classificatie
vindt plaats volgens een hiërarchisch principe (RUM-boom). Hierin worden de doelstellingen
geordend naar inhoudelijke betekenis en de geografische ligging. Dit laatste gebeurt in de vorm
van een locatiecode.
Een doelstelling wordt ingevoerd in de vorm van een tekst waaraan een codering (deze verwijst
naar de hiërarchische, inhoudelijke en geografische indeling) wordt verbonden, waardoor die
doelstelling wordt verankerd in het classificatie-systeem. Via selectie op onderdelen van de
codering kunnen doelstellingensets worden geselecteerd. Doelstellingensets worden in de vorm
van teksten gepresenteerd en uitgevoerd.

[7]

Bij verschillende Nederlandse provincies ontwikkelt men streekplan informatiesystemen (SIS).
Dergelijke systemen zijn primair gericht opmonitoring (o.a. B.van den Berg (1986) en Mierop
(1987)).

[8]

Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS): Systemen voor het oplossen van slecht gestructureerde vraagstukken via interactief gebruik, waarbij van ervaringsgegevens en waardeoordelen
gebruik wordt gemaakt (Sol,1983).
Ten aanzien van vraagstukken heeft Sol (1983) een aantal voorwaarden geformuleerd waarmee
bepaald kan worden in welke mate zij gestructureerd zijn. Onderstaande voorwaarden gelden
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vixir goed gestructureerde vraagstukken:
-de verzameling alternatieve oplossingen iseindig en begrensd;
-de oplossingen zijn opeen consistente wijze af te leiden uit een empirisch model dat een
goede overeenstemming met de probleemsituatie vertoont;
-deeffectiviteit of efficintie van de oplossingen kan numeriek worden bepaald.
[9]

GIS-programmatuur waarin gegevens volgens een vectorstructuur worden gehanteerd, zijn o.a.:
SALADIN, F1NGIS,CAR1S.Programmatuur waarin gegevens volgens een rasterstructuur worden gehanteerd, zijn o.a.: USEMAP, MAP2 ,ERDAS,GRASS,EPPL7, IDRISI en SPANS.
Daarnaast bestaat er GIS-programmatuur waarmee beide typen data-structuren al dan niet direct
aan elkaar gerelateerd, kunnen worden gebruikt o.a.: ARC/INFO, SICAD, MGE (TIGRIS),
GEOPAKKETen GENAMAP.

[10]

Simulatie: een methode om het gedrag van een systeem te bepalen zonder het systeem zelf te
hanteren (vertaling analoog aan de definitie van Chadwick, 1971).

[II]

Data Base Management programmatuur is in essentie gebaseerd op de begrippen van de verzamelingenleer. Enkele kenmerkende begrippen zijn:
verzameling:
groep van aldan niet bij elkaarhorende elementen; deelverzameling: alselk element van verzameling Abehoort tot verzameling B,dan isAeen deelverzameling van B.
produktverzameling:
de verzameling van alle mogelijke geordende paren (a,b) waarbij aeen element is van de verzameling Aen been verzameling van de verzameling B.
relatieverzameling:
een verzameling diebestaat uitverbanden diegelegd kunnen worden tussen elementen uit verzameling Aenelementen uit verzameling B.Derelatie-verzameling isveelal een deelverzameling
van een bepaalde produktverzameling.
Database-management programmatuur maakt het mogelijk verschillende gegevensbestanden in
relatie tot elkaar te gebruiken. Aan de opbouw van ieder gegevensbestand moet dan de voorwaarde worden gesteld, dat iedere gegevensbestand een of meerdere verwijzingen naar de
daaraan terelateren gegevensbestanden bevat (zie o.a. Janssens,1986).

[12]

Voorbeelden van de verschillende systeem-toepassingen, zoals op basis van projectdoelstelling
en resultaten is ingeschat:
a. registratiesystemen o.a.:
-Burrough e.a.,1982 :beschrijving landschapselementen;
-van Kleef, 1987:beschrijving infrastructuur;
-Scheurwater,1983a:beschrijving diversekenmerken vangemeenten o.a. afgeleid vandebodemstatistiek;*
-Toppen, 1986: kartografische presentatie van bouwlocaties opgemeentelijk niveau;
-Veelenturf, 1985:beschrijving landschaps-ecologische kenmerken;*
-Buitenhuis e.a. 1988:beschrijving landschapselementen;
-alsmede de hausse in zogenaamde vastgoedregistratie-systemen voor de gemeentelijke overheden (o.a.CLOVIS-en GEOVAST-concepten).
b. monitoringsystemen o.a.:
-A. van den Berg, 1984:studie naar landschappelijke kwaliteiten;
-J.R. Davis,1986;monitoring van vegetatie ten aanzien van brandbaarheid;
-Eppink, 1988 ;bepalen van erosiegevoeligheid;
-van Naelten, 1985:bepaling bufferzones.
c. planningsystemen o.a.:
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-van Biesbergen e.a., 1987: voorstel recreatieplan opregionaal niveau;
-Blom, 1985a: voorstel voor landschapstructuurplan;
-J.R. Davis,1987a :ontwikkelen van bestemmingsplannen;
-Dubbeling e.a., 1988: bepaling bouwlokaties op gemeentelijk niveau;
-Fabos, 1984;diverse studies ten aanzien van mogelijke beheersvormen;
-Harms, 1987: bepaling ecologische infrastructuur op nationaal niveau;
-van Lammeren,1984: ontwikkeling bestemmingsplan;
-Maesen, 1987: bepaling hoogspanning-tracé's;
-Terpstra, 1986: bepaling van toekomstig agrarisch gebruik op regionaal niveau;
-Wit, 1986:bepaling bouwlokaties op stadsgewestelijk niveau.
[13]

Scanner, een apparaat waarin een sensor isopgenomen. Via de sensor worden stralingswaarden
(golf-waarden) gemeten van een oppervlak. Aan die gemeten waarden, is door middel van een
klassificatie-principe, een betekenis te verlenen. Voorbeelden zijn multi-spectrale opnamen,
zoals viade satellieten LANDSAT, SPOT.

[14]

Het verhelpen van conversie-problemen wordt gerealiseerd door middel van streving naar standaardisatie vandestructuur waarin geografische gegevensworden vastgelegd.Zieo.a.een artikel
over het Standaard Uitwisselings Formaat inGeodesia,jaargang 22 nr.10.
Een andere mogelijkheid, die vwirziet in een flexibele mogelijkheid tot uitwisseling van
gegevens, bestaat uit daartoe geschikte conversie-programmatuur.

[15]

Hiertoe zal binnen GIS-programmaruur mogelijkheden moeten worden ingebouwd. Daarbij kan
gedacht worden aan ontwikkelingen die voortkomen uit het onderzoek naar kunstmatige intelligentie(Artifical Intelligence (AI)). Metnamedezogenaamde 'kennis-acquisitie' isindit verband
van belang.
In hoeverre hetcomputergebruik kan uitgroeien, middels AI-resultaten, tot lerendeen intelligent
handelende machines wordt op uiteenlopende wijzen behandelend door:
o.a. Weizenbaum (1976): de façade van computergebruik en met name in de richting van AI
wordt duchtig onder vuur genomen.
Literatuur die inzicht geeft in de AI-ontwikkeling is:
- Minsky, 1988:een prachtig boek, zowel naar vorm als inhoud, waarin, weliswaar verweven, de
ontwikkeling van het onderzoek naar kunstmatige intelligentie wordt gepresenteerd, alsmede de
denkbare mogelijkheden;
- Sell, 1985:zoalsde ondertitel al aangeeft 'praktisch'.
Geeft de stand van zaken met betrekking tot de mogelijkheden.
Literatuur ten aanzien van de bouw van zgn. kennis -of expertsystemen:
- Projektgroep ClAD, 1985 : gericht op toepassing bij met name het ontwerpen. Bijnen (1985)
bespreekt dit rapport;
- Hayes-Roth, 1983: methoden-handboek;
- Klahr, 1986:eveneenséén van de vele instructie-boeken die indehausse omtrent expert-systemen isverschenen;,r.- Kaper, 1986a en b:eenvoudige, korte toelichting.
Literatuur ten aanzien van de toepassingsmogelijkheden met betrekking totGIS:
- J.R. Davis, 1986,1987a en b: vooral het artikel "Roles for knowledge-based systems in
environmental planning" is in mijn ogen lezenswaardig;
- Ripple, 1987en Robinson, 1987geven ideeën ten aanzien van de toepassing incombinatie met
GIS.

[16]
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Een tijdelijk probleem is het onderling verschil in het methodenaanbod van de diverse GISP.
Hierbij denk ik niet alleen aan de aard van de methoden, maar ook aan de wijze (de syntax)
waaropde actor een methode kan aanroepen.

Hoofdstuk 6
EEN INFORMATIEVERWERKEND SYSTEEM TER OPERATIONALISERING VAN HET RICHTINGZOEKEN: RISOR

6.1Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk is geconcludeerd dat het mogelijk en zinvol is om de
planvorming met behulp van een informatieverwerkend systeem te ondersteunen. In
dit hoofdstuk worden dehoofdkenmerken besproken van een daartoe te ontwikkelen
systeem: het Ruimte Informatie Systeem terOperationalisering van het Richtingzoeken, inhet vervolg afgekort tothet RISOR.
Aan dehand van het inhoofdstuk 3geïntroduceerde ISAC-schema zal eerst worden
aangegeven welke onderdelen uit het richtingzoeken via het RISOR kunnen worden
ondersteund. Met het oog op deze ondersteuning wordt het informatieverwerkend
systeem onderverdeeld in twee typen subsystemen: een handelingsgericht- en een
kennisgericht-subsysteem, waarvan de kenmerken vervolgens worden toegelicht en
de relaties er tussen besproken.
6.2Geautomatiseerde ondersteuning vanhetrichtingzoeken
In het vorige hoofdstuk is, na vergelijking van de gewenste ondersteuningsfuncties
en de beschikbare programmatuur, besloten om de aandacht aan de inzet van
informatieverwerkende systemen in dit onderzoek te beperken tot de planvorming.
Aan dehand van het in hoofdstuk 3geïntroduceerde ISAC-schema geef ik allereerst
aan welke onderdelen van het richtingzoeken in digitale vorm beschikbaar gaan
komen. Dit ISAC-schema (figuur 7) beschrijft een handelingsproces, waarin zowel
kenniscategorieën als interpretatieve, formele en concrete modellen de in- en uitvoerverzamelingen vormen van vijf onderscheiden activiteiten. Methet oogopdein
hoofdstuk 5 verkende mogelijkheden om een informatieverwerkend systeem te
ontwikkelen heb ik het oorspronkelijke schema als volgt aangepast (figuur 16):
a. Er iseen nieuwe categorie verzamelingen toegevoegd (figuur 16,kolom v).Deze
categorie representeert geregistreerde handelingsmomenten van opgaven van
richtingzoeken overeenkomstig de wijze waarop dat in paragraaf 5.5.2 is
omschreven. Deze toevoeging berust enerzijds op het gegeven dat het gebruik
van de feitelijke kenniscategorieën door een actor tijdens de planvorming alleen
kan worden gekend door derepresentatie via handelingsmomenten.
Anderzijds berust ze opdeoverweging datde indevorm van commando's geregistreerde handelingsmomenten verwijzen naar kennis, die op grond van het
samenhandelen aan een opgave door alle betrokkenen als zinvol en bruikbaar
wordt beschouwd en derhalve dus gedeelde kennis betreft.
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b. Via een grijs raster zijn infiguur 16die verzamelingen en activiteiten aangeduid
die inaanmerking komen voor omzetting enuitvoering indigitale vorm. Hetbetreft hier de verzamelingen concrete modellen (kolom i),normatieve modellen
(kolom ii), formele modellen (kolom iii)enhandelingsmomenten (kolom v). De
mogelijkheden om deze verzamelingen in digitale vorm te verkrijgen staan
beschreven inde paragrafen 5.5.1 en5.5.2.
Daarnaast betreft het de activiteiten toestandsdefinitie (b),planconstructie (c)en
planevaluatie (d).

concrete
modellen
figuur 16: ISAC-schema II
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normatieve
modellen

formele
modellen

kenniscategorieën

Via deze aanpassingen kan nu worden verduidelijkt dat een informatieverwerkend
systeem voor een planningsactor een tweeledige werking behoort te hebben. Ten
eerstemoethet informatiesysteem inzichtgeven inbeschikbare digitale gegevens ten
aanzien van concrete, normatieve en formele modellen, alsmede van de handelingsmomenten, zodat deze kunnen worden gebruikt in de planvorming. Deze werking is in paragraaf 5.5.aangegeven via de functies 3en 4.
De tweede werking betreft de feitelijke uitvoering van de planvorming via o.a. het
gebruiken enhet genereren vangegevens tijdens de toestandsdefinitie, planconstructie en planevaluatie. Deze werking is in paragraaf 5.5 aangegeven via de functies 1,
2en 5.
Beide werkingen van het systeem hangen nauw met elkaar samen maar kunnen separaat worden bekeken.Indeontwikkeling vanhetRISOR ishetlaatstegedaan door
hetsysteem in twee subsystemen uiteen teleggen gelegd, teweten een kennisgericht
subsysteem (KSS) en een handelingsgericht subsysteem (HSS). Het kennisgericht
subsysteem is ontwikkeld om de administratie van de gegevens die de aard van, de
relatie tussen en de herkomst van de handelingsmomenten, zoals geregistreerd tijdens verschillende opgaven van richtingzoeken, alsmede debevraging vandie geadministreerde gegevens te verzorgen. Het handelingsgericht subsysteem is vooral
gericht op de manipulatie binnen een specifieke opgave van richtingzoeken van de
gegevens die de formele en concrete modellen representeren.
6.2.1RISOR: hethandelingsgericht subsysteem
Zoals in het vorige hoofdstuk ook is toegelicht, moet de informatieverwerking ten
behoeve vanhetrichtingzoeken worden gezien alseenproceswaarinvooralmatigen
slecht structureerbare vraagstukken aan de orde zijn. Zoals bleek vereist dit een
maximale flexibiliteit ten aanzien van het kennisgebruik i.e.de inzet van geautomatiseerde middelen door de planningsactor. Dit houdt volgens mij in dat het
handelingsgericht subsysteem uitGIS-programmatuur(GISp)moetbestaan,waaraan
de volgende voorwaarden worden gesteld:
- met de gebruiksmogelijkheden van de GISp moet de planningsactor
zelfstandig objectgegevens in digitale vorm kunnen verkrijgen;
over mogelijkheden voor de manipulatie van objectgegevens beschikken
zoals die in paragraaf 5.3.2 staan beschreven;
over een basisset grafische presentatietechnieken beschikken;
- er zijn geen restricties aan die gebruiksmogelijkheden verbonden;
- de gebruikte commando's, inclusief toelichtende teksten, moeten parallel aan de
werkelijke uitvoering van commando's worden geregistreerd;
- de geregistreerde commando's moeten, eventueel op onderdelen gewijzigd,
automatisch kunnen worden verwerkt.
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Indien door de GISp aan deze voorwaarden wordt voldaan zijn daarmee drie van de
in paragraaf 5.5. genoemde vijf functie-eisen gerealiseerd. Aan deze invulling van
het handelingsgericht subsysteem zijn echter wel een aantal opmerkingen te
verbinden.
De beschikbaarheid over de hiervoor genoemde gebruiksmogelijkheden garandeert
nog niet de aanwending ervan. De planningsactor kan het pas aanwenden wanneer
hij voldoende kennis heeft over de commando's, achterliggende methoden en de
objectgegevens.
Ook de aanwezigheid van registratiemogelijkheden garandeert nog niet dat de registratie overeenkomstig de in de hoofdstukken 4 en 5 aangegeven indeling van
handelingsmomenten in deelprocessen plaats vindt. De planningsactor zal zich dus
voortdurend moeten realiseren in welk deelproces zijn handelingen zich bevinden.
Ook de mogelijkheden tot geautomatiseerde verwerking biedt op zichzelf nog geen
garantie vooreen zinvolle ondersteuning vanhet richtingzoeken; inhoofdstuk 8kom
ik hier op terug.
In figuur 17isde inzet van het handelingsgericht subsysteem in de planvorming als
volgt weergegeven. De cilindervorm is opgebouwd uit schijven. Iedere schijf representeerteenhandelingsmoment endetotalecilinderrepresenteerthet richtingzoeken.
Begin-eneindpunt vaneencilindervormen eenverwijzing naarde interpretatieve en
formele modellen die als het ware de modelrepresentaties van de werkelijkheid vormen van waaruit het richtingzoeken, zoals beschreven in paragraaf 2.3.1, plaats
vindt. De blokvorm (1) inhet midden van de figuur representeert de kenmerken van
een informatieverwerkend systeem zoals dat in paragraaf 5.2 is beschreven en via
figuur 11 is afgebeeld.

figuur 17: Inzet van HSS tijdens planvorming

6.2.2RISOR: het kennisgerichtsubsysteem
Via het kennisgericht subsysteem wordt de kennis, die tijdens het gebruik van het
handelingsgericht subsysteem is geregistreerd, geadministreerd. Dit gebeurt aan de
hand van vaste regels, gebaseerd op de classificatie van de kenniscategorieën naar
inhoud en hiërarchie zoals besproken inhoofdstuk 4.Deze regels worden verder uitgewerkt inhoofdstuk 7.
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In hoofdlijnen komt het gebruik van het kennisgericht subsysteem door een planningsactor tijdens het richtingzoeken erop neer dat hij dit systeem kan raadplegen
met betrekking tot:
- proceskennis, inde vorm van gedigitaliseerde handelingsmomenten (macro's);
- objectieve kennis inde vorm van gedigitaliseerde objectgegevens (vnl. geografische gegevensbestanden);
- normatieve kennis in de vorm van gedigitaliseerde normatieve modellen (tekstbestanden).
Omdat de geadministreerde gegevens afkomstig zijn van een registratie van handelingsmomenten die bij de uitwerking van een bepaald normatief model in concrete
modellen heeft plaats gevonden, zal de actor, bij het gebruik van het kennisgericht
subsysteem in andere opgaven en met name bij het beoordelen voor verder gebruik
van de geselecteerde proces- en objectieve kennis, zich bewust moeten zijn van de
inhoud van het achterliggend normatieve model. Een actor die dit subsysteem raadpleegt zal zich dus moeten vergewissen in hoeverre de geselecteerde gegevens
aansluiten of afwijken van zijn eigen uitgangspunten. Op dit punt lijkt advisering
door het systeem op basis van kennisvergelijking en opgedane ervaringen een
mogelijk volgende stap inde ondersteuning van de planningsactor. Deze gedachte is

figuur 18: Centrale rol van KSS met betrekking tot de administratie van handelingsmomenten van
meerdere opgaven van richtingzoeken.

in dit onderzoek echter niet verder uitgewerkt.
Samengevat vormt het kennisgericht subsysteem een voorziening waarmee de
geregistreerde kennis van verschillende processen van richtingzoeken kan worden
geadministreerd en toegankelijk worden gemaakt ten behoeve van onderlinge raadpleging. In figuur 18 is dit weergegeven door het kennisgericht subsysteem (3) te
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representeren via de aan figuur 11 ontleende weergave van een informatieverwerkend systeem. De centrale rol van het kennisgericht subsysteem met
betrekking totdeadministratie vangeregistreerde procesgegevens wordt aangegeven
doorderondom hetkennisgericht subsysteem afgebeelde methandelingsgericht subsysteem ondersteunde richtingzoekprocessen (4).Depijlen tussen kennisgericht subsysteem en de verschillende handelingsgerichte subsystemen symboliseren de
administratie- en raadpleegfuncties.
6.3De relatie tussende twee subsystemen.
Het kennisgericht subsysteem bevat gegevens waarmee van ieder met handelingsgericht subsysteem ondersteund proces van richtingzoeken de uitgangspunten
en resultaten overeenkomstig de indeling in kenniscategorieën zijn geadministreerd.
Het isechter niet voor alle tijdens een dergelijke proces gebruikte gegevens noodzakelijk om inhetkennisgericht subsysteem tewordenovergenomen.Het isveelal voldoende om gebruik temaken van verwijzingen naarde inhet handelingsgericht subsysteem gebruikte gegevens.
Dergelijke, naar de oorspronkelijke gegevens verwijzende, gegevens worden veelal
metagegevens genoemd. Het kennisgericht subsysteem bestaat vooral uit dergelijke
metagegevens. In het volgende hoofdstuk zal dit worden verduidelijkt.
Om metagegevens af te leiden van c.q. te herleiden tot de feitelijke gegevens iseen
tussenbewerking van de geregistreerde gegevens vereist. Dit kan o.a. plaatsvinden
door tussen beide subsystemen een intermediair te ontwikkelen. Op de technische
realisatie daarvan wordt inhoofdstuk 9 ingegaan. In deze paragraaf wordt de relatie
tussen de subsystemen aan de hand van de indeling inkenniscategorieën toegelicht.
6.3.1 Methodenkennis
In de vorige paragraaf is aangegeven dat het handelingsgericht subsysteem wordt
gerealiseerd via de GISp, dat zich kenmerkt door de in hoofdstuk 5 besproken via
commando's [1] te activeren procedures. Deze zullen met name zijn gericht op de
manipulatie van objectgegevens. Het totale aanbod aan dergelijke procedures
alsmededeaardvandeachterliggende methodebepalen infeite deinzetbaarheid van
deGISp.Een commandoverenigt methodenkennis en objectieve kennisen vormt de
formele toegang tot een procedure van de GISp. Deze vorm van methodenkennis
maakt het mogelijk om handelingsmomenten te registreren.Ten aanzien van de
relatie tussen beide subsystemen kan worden gesteld dat de methodenkennis via, in
GISP aanwezige, procedures een vast gegeven is.Het heeft daarom geen zin om dit
nogmaals inhetkennisgericht subsysteem teadministreren.Wel ishetvanbelangom
voor ieder proces van richtingzoeken in het kennisgericht subsysteem aan te geven
welk GISp als handelingsgericht subsysteem werd gehanteerd.
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6.3.2 Objectieve kennis
Binnen het handelingsgericht subsysteem werkt de planningsactor vanuit een normatief model. De keuze van binnen een planningsopgave gebruikte objectgegevens
zijn daardoor normatief bepaald en vormen daardoor slechts een deelverzameling
van de mogelijke objectieve kennis.
Dat het om een deelverzameling gaat, blijkt ook uit de omstandigheid dat een planningsopgave zich veelal richt op een specifiek studiegebied. Een illustratie van het
laatste vormen de verschillende streekplangebieden binnen een provincie.
Gezien de niet goed structureerbare wijze waarop in de planvorming met objectgegevens wordt omgegaan, is het gewenst om binnen het kennisgericht subsysteem
het geheel aan objectgegevens te administreren. Ten aanzien van de relevantie van
objectgegevens zal daartoe o.a. een indeling moeten worden gemaakt naarde rol die
de gegevens hebben gespeeld in een planvormingsproces. Die rol kan uiteenlopen
van basisgegevens ( die, vanuit het handelingsgericht subsysteem geredeneerd, qua
herkomst extern zijn), via intermediaire gegevens (die via het planvormingsproces
tot stand zijn gekomen en veelal beschouwd moeten worden alstussentijds resultaat)
tot concrete gegevens, dat wil zeggen de gegevens waaruit de verschillende typen
concrete modellen zijn opgebouwd, alsmede die welke in het planvormingsproces
zelf tot stand zijn gekomen en alsrelevant worden beschouwd voor besluitvorming.
Ook ishet gewenst om binnen het kennisgericht subsysteem objectgegevens die een
gelijke thematiek betreffen, maar afkomstig uit verschillende opgaven, onder één
noemertebrengen. Hierbij kunnen zichproblemen voordoen metbetrekking totconsistentieen standaardisatie [2],waarbij deherkomst vandegegevens eenrolkanspelen.Voordeobjectgegevens diebinneneenproject zijn gegenereerd kandeherkomst
worden aangegeven via een verwijzing naar de daarvoor verantwoordelijke planningsactor en naar het normatief model dat als uitgangspunt heeft gediend. Maar
omtrent gegevens die als basisgegevens worden gebruikt moet, met het oog op
geschiktheid, de herkomst nader worden getypeerd. Het kennisgericht subsysteem
moetdusde mogelijkheid bieden om aan objectgegevens een bepaalde context (normatief model of disciplinaire herkomst) te verbinden.
Een ander probleem bij het onder één noemer brengen betreft de geometrische
kwaliteit vandegegevens.Hoewel degegevensthematisch gezien identiek zijn, kunnen zij in geometrisch opzicht sterk verschillen. Hierbij valt te denken aan verschillen met betrekking tot de geometrische nauwkeurigheid, maar ook aan verschillen in de gegevensstructuur (raster of vectorgestructureerd).
Ten aanzien van de objectieve kennis kan worden geconcludeerd dat in het handelingsgericht subsysteem deze kennis in de vorm van een database met objectgegevens voor de betreffende opgave aanwezig is. De aard van die gegevens wordt
vooral bepaald door het gehanteerde normatief model en de locatie van het studie-
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gebied.
Via het kennisgericht subsysteem worden alleen de verschillende thematische
kenmerken gerubriceerd zoals die in verschillende opgaven zijn gebruikt. Hierdoor
wordt als het ware de stand van zaken met betrekking tot de thematische kennis
omtrent deruimtelijke organisatie vastgelegd. Metbetrekking totdegeometrie wordt
voor ieder gebruikt gegevensbestand in het handelingsgericht subsysteem
aangegeven welke gegevensstructuur en geometrische nauwkeurigheid het bestand
heeft.
De relatie van de objectgegevens met een opgave wordt gelegd via een verwijzing
naareengeografische locatie waarvoordegeadministreerde objectgegevens beschikbaar zijn en een verwijzing naar handelingsmomenten waarin deze zijn gebruikt.
6.3.3Normatieve kennis
De aanvang van de planvorming ligt ineen normatief model besloten.Gedurende de
planvorming wordt dat normatief model uitgewerkt inconcrete modellen o.a. via de
formulering van (meer gedetailleerde) doelstellingen en criteria.
Het expliciet krijgen en formaliseren van de tijdens de planvorming gebruikte normatieve kennis is lastig. In het RISOR is het daartoe vereist dat gedurende het
gebruik van het handelingsgericht subsysteem, doelstellingen en criteria, die ten
grondslag liggen aan of voortkomen uit het gebruik van de commando's, worden
beschreven. Dit moet vooraf, tijdens of volgend ophet gebruik van één of meerdere
commando's gebeuren.Deze beschrijving wordt inclusief de bijbehorende commando's geregistreerd ineen extern bestand (macro).
Inhet kennisgericht subsysteem wordt normatieve kennis als volgt geadministreerd:
- via een verwijzing naar tekstbestanden waarmee normatieve modellen die het
uitgangspunt vormen van planvorming worden weergegeven;
- via een verwijzing naarmacro's, waarin de aan handelingsmomenten verbonden
doelstellingen en criteria staan vermeld.
6.3.4 Proceskennis
In dit verband wordt onder proceskennis verstaan de opeenvolgende handelingsmomenten binnen eenfase van planvorming. Iederhandelingsmoment isopgebouwd uit
kenmerken vandedrieeerderbehandeldekenniscategorieën. Ditbetekentdat binnen
het handelingsgericht subsysteem proceskennis geformaliseerd wordt via de opeenvolging van commando's en de bij ieder commando behorende beschrijving van
doelstellingen en criteria. Deze opeenvolging wordt geregistreerd in een extern
bestand (macro).
In het kennisgericht subsysteem worden die bestanden geadministreerd alsmede de
relatie van een dergelijk bestand met objectgegevens en normatieve model.
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6.4 Conclusies
Ter realisatie van de ondersteuning van de planvorming binnen het richtingzoeken
wordt het RISOR ontwikkeld. Dit informatiesysteem bestaat uit twee subsystemen.
Het handelingsgericht-subsysteem (HSS) ondersteunt de feitelijke planvorming en
de registratie daarvan. Bovendien biedt het demogelijkheid voor 'geautomatiseerde'
verwerking. Daartoe moeten primair objectgegevens en methoden in digitale vorm
beschikbaar zijn.
Viahetkennisgericht-subsysteem (KSS)wordendegeregistreerde kenniscategorieën
geadministreerd. Daarnaast biedtditsubsysteem demogelijkheid omdiegegevens te
bevragen.
In tegenstelling tot het handelingsgericht subsysteem bevat het kennisgericht subsysteem voornamelijk metagegevens, die enerzijds verwijzen naar de samenhang
tussen normatieve modellen in de vorm van tekstbestanden, formele en concrete
modellen in de vorm van geografische gegevensbestanden en handelingsmomenten
in de vorm van macro-bestanden en anderzijds naar de opslaglocatie en de inhoud
vandefeitelijke gegevens.
Dit laatste is gedaan om de immer beperkende factoren intern opslag- en werkgeheugen [3]zoveel mogelijk teontzien. Dithoudt indat binnen het RISOR bestanden
metdefeitelijke gegevens (tekstbestanden, geografische bestanden en macro's) worden opgeslagen opexterne opslagmedia (o.a. tape,floppy of optische disk).
Daar het kennisgericht subsysteem gedurende de (gelijktijdige) uitvoering van
meerdere processen van richtingzoeken beschikbaar moet zijn, dient dit subsysteem
een centrale voorziening te zijn binnen een computernetwerk. Dit stelt tevens eisen
aan het beheer daarvan [4].
Noten hoofdstuk 6
[1]

Een procedure is een, in een programmeertaal omschreven set formele handelingen (methode),
die gegevens manipuleert volgens de semantiek van de methode.
Veronderstel dat gebruik wordt gemaakt van een methode voor het optellen van waarden en de
procedure waarin dit in digitale vorm is vastgelegd bekend staat onder de naam OPTEL. De gegevensbestanden die worden opgeteld zijn AA en BB. Het resultaat wordt vastgelegd in bestand

CC.
De opdracht aan de computer ter realisering van deze verwerking luidt dan bijvoorbeeld:
OPTEL AA BB FOR CC
of
CC =AA +BB
Beide opdrachten zijn voorbeelden van commando's, die qua procedure identiek zijn maar qua
commandostructuur (syntax) verschillend.
[2]

Ondanks de intenties tot standaardisatie (gebruik van eenduidige begrippen en bijbehorende
coderingen) blijven er problemen bestaan met betrekking tot de consistentie van de betekenis.
Deze problemen hebben te maken met het niet eenduidige gebruik van definities en coderingen
binnen organisaties, o.a. doordat deze afkomstig zijn uit hetjargon van verschillende disciplines.
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Ter illustratie een voorbeeld van standaardisatie zoals door het IAWM isopgesteld en een voorbeeld van daaruit voortvloeiende consistentie-problematiek.

Tabel 6:

Standaardisatie Interprovinciale Inventarisatie eenheden (IAWM, 1985)

Tabel6Standaardisatie Interprovinciale Inventarisatieeenheden (IAWM,1985)
Omschrijving

Codering

Minofmeernatuurlijkegebieden

1
11

Bossen
Broekbossen

111
Duinvalleibos

1111

Elzenbroekbos

1112

Wilgenvloedbos

1113

Berkenbroekbos

1114

Naaldbossenengemengdbos

Openbuitengebiedbuitenagrarischeproductiesfeer

12

Wateren

13

2

Cultuurgebied
Agrarisch

24

Stedelijk

25

Infrastructuur

3
Droog

36

Nat

37

Hydrobiologischeaanvulling
Brongebieden
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112

4
48

De IAWM-standaardisatie is gebaseerd op 4 hiërarchische niveaus. De eerste code geeft de
hoofdeenheid (globale typering grondgebruik),de tweede code een uitwerking van het grondgebruik die met name praktisch van karakter is. De derde code geeft een landschaps-ecologische
eenheid aan, terwijl de laatste code gebaseerd is op een onderscheid in eco-typen, waarbij
karakteristieke plantengemeenschappen, volgens Westhoff en den Held , ter typering worden
beschreven.
Veronderstel nu dat binnen een project gebruik wordt gemaakt van de grondgebruikseenheden
11, 12, 13, 24, 25, 36, 37 en 48. Bij het gebruik spelen deze coderingen een belangrijke rol,
alsmedede formele beschrijving dieopeen codering van toepassing is.Binnen een ander project
worden dezelfde eenheden gebruikt aandehand vandezelfde formele beschrijvingen gehanteerd,
maar nu voorzien van de coderingen 11, 12, 13,21, 22, 31,32 en 41,omdat deze al eerder binnen de projectgroep werden gebruikt.
Op basis van een dergelijk verschil incodering bestaat dus de mogelijkheid dat binnen het KSS
een tweetal objectgegevenssets worden opgenomen die qua betekenis overeenkomstig zijn. Bij
de opzet van het subsysteem moet met dit consistentie probleem rekening worden gehouden.
[3]

Veronderstel dat één kaartblad van de topografische kaart van Nederland (schaal 1:25000) in
gedigitaliseerde vorm ongeveer 15 Mb computergeheugen beslaat, dan betekent dit dat heel
Nederland in topografisch opzicht ongeveer 332 (aantal kaartbladen) * 15Mb - ong. 5000 Mb
geheugenruimte zal innemen.
Ter vergelijking: totvoorkort ( 1990)hadeen standaard PC-ATt.b.v.deopslag van te gebruiken
programmatuur en gegevens 40 Mbopslaggeheugen beschikbaar.

[4]

Onder systeemvoorwaarden worden alle regels en randvoorwaarden begrepen die door
bijvoorbeeld een systeembeheerder aan iederesysteemgebruiker wordtopgelegddoormiddel van
o.a. beperkte geheugenruimte en andere systeeminstellingen, logische namen, prioriteiten en
gebruiksvoorwaarden.
Watdat aangaat wordt indezestudieeenbelangrijk verschil gemaakttussen hetgebruik van HSS
en KSS. Het gebruik van HSS is alleen gereglementeerd ten aanzien van het klassificeren van
handelingsmomenten en de beschrijving daarvan. Het gebruik van KSS iskan slechts binnen de
voorwaarden die vanuit het systeembeheer zijn opgelegd.
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Hoofdstuk 7
EEN GEGEVENSMODEL VOOR HET KENNISGERICHT SUBSYSTEEM

7.1Inleiding
Het kennisgericht subsysteem van het RISOR vormt als het ware de boekhouding
van de kennis die is gehanteerd bij alle opgaven van richtingzoeken die zijn uitgevoerd met het handelingsgericht subsysteem. Indeze boekhouding dienen daartoe
alle relevante gegevens van de uitgevoerde planningsprocessen te worden
geadministreerd. Indit hoofdstuk wordt met behulp van een gegevensmodel van het
kennisgericht subsysteem aangegeven welke gegevens het hier betreft.
Een gegevensmodel omvat een zodanige definitie en structurering van de gegevens
dat deze in een digitaal gegevensbestand kan worden omgezet. Een gegevensmodel
kan op twee niveaus worden beschreven .Heteerste betreft deentiteiten,het tweede
de uitwerking van entiteiten in attributen en gegevenstypen. Een entiteit [1] is een
samenhang tussen kenmerken of eigenschappen die vanuit een bepaalde opvatting
alsuniek wordt beschouwd. Attributen betreffen despecifieke eigenschappen ofkenmerken van een entiteit. In dit hoofdstuk beperk ik mij tot de beschrijving van het
gegevensmodel ophet entiteitsniveau, de uitwerking daarvan op het attribuutniveau
wordt in bijlage 2 gegeven.
Behalve deeenduidige beschrijving vangegevens beoogteen gegevensmodel ookde
samenhang van gegevens te beschrijven en wel zodanig dat er geen problemen kunnen ontstaan ten aanzien van integriteit en redundantie [2].Om deze aspecten te verduidelijken wordt in dit hoofdstuk eerst per kenniscategorie een gegevensmodel
beschreven. Daarna wordt de samenhang tussen de gegevensmodellen aangegeven.
Met het oog op een systematische beschrijving van een gegevensmodel per
kenniscategorie is iedere paragraaf uit twee subparagrafen opgebouwd. In de
subparagraaf 'typering' wordt voor elke kenniscategorie aangegeven op welke inde
vorige hoofdstukken genoemde uitgangspunten de keuze en de beschrijving van de
entiteiten zijn gebaseerd. In de subparagraaf 'gegevensmodel' wordt het gegevensmodel opentiteitsniveau beschreven.
De volgorde vandeparagrafen isnietwillekeurig.Omdat normatieve kennisvoorde
planvorming de belangrijkste initiërende, selecterende en regulerende factor vormt,
volgt eerst de beschrijving van het gegevensmodel voor deze kenniscategorie.
Vervolgens wordt het gegevensmodel voor de proceskennis beschreven, waarbij
tevens de relatie tussen normatieve en objectieve kennis wordt gelegd. Tenslotte
volgt de modelbeschrijving voor objectieve kennis; dit gegevensmodel is het meest
omvangrijk.
Inbijlage 6staandebijbehorende schema's vandegegevensmodellen op uitklapbare
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bladzijden weergegeven zodatbijhetdoorlezen vandithoofdstuk, alsmede bijlage 2,
viade schema's de samenhang tussen gegevensmodellen,entiteiten en attributen kan
worden nagegaan.
7.2Normatieve kennis
Zoals in de voorgaande hoofdstukken is aangegeven vormt normatieve kennis de
kern van normatieve modellen.Tevensvormt zeeen belangrijk element van concrete
modellen en van de beschrijving van handelingsmomenten. Via het RISOR komt
normatieve kennis in digitale vorm beschikbaar via:
- tekstbestanden die de normatieve modellen representeren;
- geografische gegevensbestanden die de concrete modellen representeren;
- macro's die de handelingsmomenten representeren.
In het gegevensmodel worden alleen de tekstbestanden welk normatieve modellen
weergeven onder de noemer van normatieve kennis opgenomen. Dit, omdat de uitgangspunten van een planvormingsopgave, met een normatief model in feite zijn
vastgelegd; het normatief model vormt de unieke context waarbinnen zowel het
gebruik van objectieve kennis wordt bepaald als de handelingsmomenten tot stand
komen.
7.2.1 Typering
In paragraaf 4.3.2. werd toegelicht dat de bij het, met het oog op het vormen van
normatieve modellen, verwerven en gebruiken van normatieve kennis een probleem
schuilt indeordening van intenties,doelstellingen en criteria. In dat verband werden
twee ordeningsprincipes aangegeven: één naar inhoudelijke klassen en één naar
abstractieniveau's.
Beide ordeningsprincipes zijn bij deconstructie van het gegevensmodel gebruikt; de
normatieve modellen worden daarom aandehand van de volgende integratieniveaus
beschreven :
1. Integraal of facetniveau; hiertoe behoren de normatieve modellen waarin doelstellingen voorkomen die de samenhang tussen verschillende aspecten betreffen.
Deze normatieve modellen vormen de normatieve context van een
planvormingsproces [3].Voorbeelden hiervan zijn devierscenario's (dynamisch,
kritisch, ontspannen en zorgvuldig) uit Nieuw Nederland 2050(Cammen, 1987).
2. Aspectniveau; hiertoe behoren de normatieve modellen waarin doelstellingen
voorkomen die zijn gericht op de samenhang tussen deelaspecten of beleidssectoren. Een aanzet hiertoe wordt o.a. gegeven in bouwstenen voor een geïntegreerde landbouw (Weijden, 1984).
3. Deelaspectniveau;hiertoebehorende normatieve modellen waarin doelstellingen
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voorkomen die gericht zijn opkenmerken van een deelaspect. Voorbeelden hiervan zijn de verschillende opvattingen over de omgang met de intensieve vormen
van landbouw (Ministerie van VROM (1991)
Tussen dezedrieniveausbestaandevolgende,onderlingerelatie(figuur 19).Metéén
normatief model op integraal niveau (eennormatievecontext)kunnen meerdere normatieve modellen opaspectniveau zijn verbonden enmet één normatief modelop
aspectniveau meerdere normatieve modellen op deelaspectniveau.
Integraal niveau
(integratievannormatievemodellenopaspectniveau)

aspect

Aspectniveau
(integratievannormatievemodellenopdeelaspectniveau)
deelaspect

/ \

Deelaspectniveau

figuur 19: Relaties tussen normatieve modellen

Ook kan een normatief model op deelaspectniveau met éénofmeerdere normatieve
modellen opaspectniveau zijn verbonden eneennormatief model opaspectniveau
met één ofmeerdere normatieve modellen op integraal niveau.
Aan defeitelijke inhoud vaneennormatief model worden hier vanuit hetkennisgericht subsysteem vooralsnog geen bijzondere voorwaarden gesteld. Wel dienende
doelstellingen pernormatief model expliciet terefereren aan deverschillende categorieën van een ruimtelijke organisatie zoals binnen het MFO-model zijn
onderscheiden.
7.2.2Gegevensmodel
Om gegevens over de kenmerken van denormatieve modellen inhetkennisgericht
subsysteem tekunnen administreren, ishet gegevensmodel uiteen aantal clustersen
bijbehorende entiteiten opgebouwd. In onderstaand overzicht isde naam van een
entiteit,diebijde implementatie vanhet gegevensmodel alsnaam vaneen gegevensbestand of-tabel isgebruikt, steeds onderstreept.
Cluster 1:gegevens ter identificatie vande tekstbestanden
Binnen dit cluster iséén entiteit gedefinieerd:
- Metde entiteit 'norm' worden tekstbestanden geadministreerd. Een dergelijk
bestand beschrijft de kenmerken van een normatief model voorzover deze, apri-
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ori of posteriori, als uitgangspunt inhet planningsproces hebben gefunctioneerd.
Alle overige entiteiten binnen het gegevensmodel voor normatieve kennis zijn
hier direct of indirect aan gerelateerd.
Cluster2: gegevens over deonderlinge betrekkingen tussennormatieve modellen
Binnen dit cluster zijn twee entiteiten gedefinieerd waarmee een aanduiding wordt
gegeven van:
- De tekstbestanden die de normatieve modellen representeren welke voorafgaan
aan het te administreren tekstbestand (entiteit 'prev'). Deze bestanden betreffen
integratieve, normatieve modellen opbijvoorbeeld integraal of aspectniveau.
- Detekstbestanden die normatieve modellen representeren welkevolgen ophette
administreren tekstbestand (entiteit 'next'). Deze bestanden betreffen specificerende,normatieve modellen opbijvoorbeeld aspect- of deelaspectniveau.
Cluster 3: gegevens over de rol van het via een tekstbestand beschreven normatief
model in het planvormingsproces
Binnen dit cluster iséén entiteit gedefinieerd:
- Aanduiding van het integratieniveau (entiteit 'integration'). Via deze entiteit
wordt de mate van integratie (integraal, aspect of deelaspect) van het normatief
model aangegeven.
Cluster4: gegevens over de herkomst vanhetnormatief model
Binnen dit cluster zijn een aantal entiteiten onderscheiden die de herkomst van een
normatief model weergeven en daardoor tevens kunnen dienen om de kwaliteit van
een normatief model te karakteriseren.
- Herkomst van het normatief model en tijdstip waarop het ontwikkeld is (entiteit
'origin_norm');
- Aanduiding van actor of auteur (entiteit 'author');
- Oorspronkelijke titel of typering van het normatief model (entiteit 'original_title');
- De oorspronkelijke functie van het normatief model (entiteit 'function');
- Aanduiding van de wijze waarmee de inhoud staat beschreven (entiteit 'extension').Zoalsindevoorgaande subparagraaf isopgemerkt wordener,behalveeen
referentie aan de categorieën van het MFO-model, geen bijzondere voorwaarden
gesteld aan de inhoud van een normatief model. Door via een bestands-extensie
[4] te verwijzen naar een tekstbestand kan deze, zowel naar inhoud als naar
gebruikte programmatuur, worden geïdentificeerd.
Cluster5: gegevens over de opslag vanhettekstbestand
Binnen ditcluster zijn entiteiten gedefinieerd dieverwijzen naardemedia door mid-
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del waarvan de feitelijke bestanden zijn opgeslagen:
- Een gebiedsaanduiding opeen bepaald apparaat (entiteit 'storage').
- Een aanduiding van het opslagmedium (entiteit 'location_type'), bijvoorbeeld
harddisk, optische disk, tape, etc..
- Een aanduiding van een apparaat (entiteit 'storage_node') waarin het
opslagmedium zich bevindt. Bijvoorbeeld een computer die als data-server
dienst doet ineen netwerk.
- Gegevens overdegene die de administratiegegevens inhet kennisgericht subsysteem heeft ingevoerd (entiteit 'input_person').
Het gegevensmodel is in overeenstemming met de normaliseringsmethoden [5] uit
de informatica vormgegeven overeenkomstig schema 1, waarin, met het oog op
voorwaarden van redundantie en integriteit, binnen cluster 2de entiteit 'nfile_reP is
gedefinieerd. Om dezelfde reden zijn in cluster 4 en 5 respectievelijk de entiteiten
'origin_rel_nor' en 'storage_rel_nor' toegevoegd.
Het schema dient als volgt te worden gelezen. Een rechthoek representeert een
entiteit. Elke entiteit kent relaties met een andere entiteiten. Deze worden
weergegeven via een lijn. De relaties kunnen inhouden dat bij elke inhoudsset van
een entiteit slechts één set hoort van een andere entiteit. Dit wordt een zogenaamde
1 : 1 relatiegenoemd.Dezewordtafgebeeld viaeenlijn zondersymbolen.Alsnu bij
één inhoudsset van een bepaalde entiteit meerdere sets van een andere entiteit kunnen behoren, bijvoorbeeld tussen entiteit 'norm' en entiteit 'intentionality', dan
wordt dit afgebeeld viaeen vorksymbool opde lijn tussendeentiteiten.Het symbool
is geplaatst aan de kant van de entiteit waarmee meerdere sets kunnen zijn gerelateerd.
7.3Proceskennis
Zoals in het voorgaande is aangegeven betreft proceskennis de wijze waarop normatieve kennis, objectieve kennis en methodenkennis gedurende de uitvoering van
het richtingzoeken met elkaar worden verbonden. Inzicht indezekennis vergt dat er
handelingsmomenten worden beschreven. Via het RISOR komt proceskennis
beschikbaar in de vorm van macro-bestanden waarin de handelingsmomenten via
geregistreerde GISp-commando's zijn opgeslagen.
Onder de noemer proceskennis zijn daarom in het gegevensmodel verwijzigingen
opgenomen naar de macro-bestanden die gedurende een bepaalde opgave van richtingzoeken zijn aangemaakt.
7.3.1Typering
Als gezegd, beperk ik mij bij de ontwikkeling van een informatie verwerkend sys-
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teem tot deplanvormingsfase van het richtingzoeken. Dit betekent dat inhetkennisgericht subsysteem alleen de administratie van gedurende de planvorming gevormde
macro-bestanden plaats vindt.
In paragraaf 4.6 is aangegeven dat er in de planvormingsfase drie subfasen kunnen
worden onderscheiden: toestandsdefinitie, planconstructie en planevaluatie. Deze
sub-fasering vormt ook een belangrijk uitgangspunt voor de administratie van
macro-bestanden.
Ten behoeve vanhetgegevensmodel isde sub-fasering nogverder verfijnd (tabel 7).
Binnen dedefinitiefase worden een inventarisatie-,een analyse-eneen interpretatiefase onderscheiden. Tot de inventarisatiefase behoren de handelingsmomenten van
het invoeren van objectgegevens en de aggregatie en de uiteenlegging daarvan, dit
ter voorbereiding van de analysefase. Tot de analysefase behoren de handelingsmomenten van het uiteenleggen van objectgegevens en het vaststellen van hun onderlinge betrekkingen; bijvoorbeeld het bepalen van afstanden uit een oogpunt van
bereikbaarheid, de betrekking van natuurlijke leefgemeenschappen en recreatiegebieden, etc. . Tot de interpretatiefase behoren de handelingsmomenten van het beoordelen van de analyseresultaten in termen van problemen, potenties of indifferenties. Binnen de planconstructiefase worden een inventarisatie- en een ontwerpfase
onderscheiden. Tot de inventarisatiefase behoren, evenals in de toestandsdefinitiefase, de handelingsmomenten van het invoeren van objectgegevens, alsmede de
aggregatie en de uiteenlegging en het vaststellen van hun onderlinge betrekkingen;
echter nu tervoorbereiding van de ontwerpfase. Totde ontwerpfase behoren de handelingsmomenten van het construeren van ruimtelijke planmodellen.
Tabel 7:Onderverdeling vande planvorming
Tabel7Onderverdelingvandeplanvorming
Hoofdcategorievanhet
richtingzoeken

subfasen

verfijning

Planvorming

Toestandsdefinitie

Inventarisatie

handelingsmomenten

Analyse
Interpretatie
Planconstructie

Inventarisatie
Ontwerp

Planevaluatie

Inventarisatie
Analyse
Interpretatie

105

PROCES
WWftfMM-

Cluster1

PROCES TYPE

Cluster2
ORIGIN_TYPE
ORIGIN REL
PRO

ORIGIN
AUTHOR

EXTENSION

Cluster3
STORAGE_REL_
PRO

Cluster4

INPUT PERSON

Schema2 Proceskennis

106

STORAGE

m~ LOCATION TYPE

STORAGE NODE

Tenslotte zijn, analoog aan de toestandsdefinitie, binnen de planevaluatiefase, een
inventarisatie-,eenanalyse-eneeninterpretatiefase onderscheiden.Debetekenisvan
deze verfijning komt overeen met die van de toestandsdefinitiefase.
7.3.2 Gegevensmodel
Om gegevens over de kenmerken van de handelingsmomenten in het kennisgericht
subsysteem tekunnen administreren,bestaathetgegevensmodel ookhieruiteenaantal clustersen bijbehorende entiteiten.
Cluster1:gegevens ter identificatie vande macro-bestanden
Binnen dit cluster is één entiteit gedefinieerd:
- De kenmerken van een aantal opeenvolgende handelingsmomenten binnen een
subfasen staan in de vorm van opeenvolgende GISp-commando's in een macrobestand geregistreerd. Elk macro-bestand wordt via de entiteit 'proces'
beschreven o.a. aandehand vaneenuniekebestandscode waaraan bestandsnaam
en de relatie met een voorafgaand en een navolgende macro-bestand zijn gekoppeld.
Alle entiteiten binnen het gegevensmodel voor proceskennis zijn hier direct of
indirect aan gerelateerd.
Cluster2: gegevens over de betrekkingen tussen het macro-bestand en het handelingskader
Binnen dit cluster iséén entiteit gedefinieerd:
- Aanduiding vande subfase waartoe hetmacro-bestand isgeklassificeerd (entiteit
'proces_type').
Cluster3: gegevens over de herkomst vanhetmacro-bestand
Binnen dit cluster zijn een aantal entiteiten gedefinieerd die de herkomst van het
macro-bestand weergeven en daardoor tevens kunnen dienen om de kwaliteit van
bestand te karakteriseren:
- Herkomst van de handelingsmomenten en tijdstip waarop het ontwikkeld is
(entiteit 'origin_proces').
- Aanduiding van actor of auteur (entiteit 'author').
- Oorspronkelijk kenmerk van de via een macro-bestand bijeengevoegde handelingsmomenten (entiteit 'origin_type').
- Aanduiding van de GIS-programmatuur waarvan de commando's zijn geregistreerd (entiteit 'extension').
Cluster4: gegevens over de opslag van hetmacro-bestand
Binnen ditcluster zijn entiteiten gedefinieerd diequainhoud volledig overeenkomen
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metdievancluster5vanhetgegevensmodel vande normatieve kennis.Dit zijn dus:
- Een gebiedsaanduiding opeen bepaald apparaat (entiteit 'storage').
- Een aanduiding van het opslagmedium (entiteit 'location_type').
- Een aanduiding van een apparaat (entiteit 'storage_node') waarin het
opslagmedium zich bevindt.
- Gegevens over degene die de administratiegegevens inhet kennisgericht subsysteem heeft ingevoerd (entiteit 'input_person').
Ook dit gegevensmodel is genormaliseerd met het oog op voorwaarden van redundantie en integriteit. Ditheeft geleid toteen vormgeving vanhetmodel overeenkomstig schema 2. Uit dit schema blijkt dat in cluster 3 de entiteit'origin_rel_pro' is
gedefinieerd en incluster 4de entiteit 'storage_rel_pro'.
7.4Objectievekennis
Objectieve kennis betreft dekennis overde ruimtelijke organisatie. Het gaat daarbij
zowel om het vóórkomen van verschijnselen alsmede om de werking daarvan. Via
het RISOR komt objectieve kennis beschikbaar in de vorm van geografische
gegevensbestanden beschikbaar.
In het gegevensmodel worden onder de noemer objectieve kennis verwijzingen
opgenomen naar de geografische gegevensbestanden die zijn gebruikt gedurende
processen van richtingzoeken [6].
7.4.1Typering
Ten aanzien van de verschillen in nauwkeurigheid waarmee thematische en
geometrische kenmerken van geografische gegevens in de planvorming worden
gebruikt vereist de administratie van objectieve kennis extra aandacht. Vooralsnog
ontbreekt echter een adequate gegevenstheorie. Wel zijn er op dit punt belangrijke
aanzetten gegeven (o.a. Molenaar, 1989), waarbij de aandacht zich richt op generalisatie (het abstraheren van gegevens) en aggregatie (het samenvoegen van
gegevens). In het hieronder te bespreken gegevensmodel zijn daarom voor generalisatieenaggregatieentiteiten gedefinieerd. Dedaaraan tengrondslag liggende structuur bestaat uit een hoofdinformatiecategorie, die vervolgens uit één of meerdere
informatiecategorieën of gegevensklassen kan bestaan. Tenslotte wordt aan de hand
van verschillende waarden een informatiecategorie gepresenteerd [7].
Het volgende voorbeeld illustreert bovenstaande onderverdeling. Een geografische
gegevensbestand met bodemgegevens kent waarden waarmee vier verschillende
podzolbodemtypen worden aangegeven. Het bestand wordt getypeerd als de informatiecategorie 'podzolbodems' en ingedeeld tot de hoofdinformatiecategorie
'fysieke-ruimtelijke kenmerken: bodem'.
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Een tweede aspect waarmee inhet gegevensmodel rekening wordt gehouden betreft
hetgenerieke karakter van metnamedethematische kenmerken van de geografische
gegevens. Gesteld dat er een proces van richtingzoeken wordt uitgevoerd voor een
regio in de provincie Noord Brabant waarbij wordt gebruik gemaakt van de
informatiecategorie 'podzolbodems', en dat er tegelijkertijd een dergelijk proces
wordt uitgevoerd voor een andere regio in Noord Brabant. In het als tweede
genoemde proces verschillen de thematische gegevens (podzolbodems) niet van het
eerst genoemde, maar de geometrische gegevens verschillen wel per proces. Dat er
dergelijke overeenkomsten tussenthematische gegevens vanverschillende processen
van richtingzoeken bestaan heeft bij de ontwikkeling vanhet gegevensmodel als uitgangspunt gediend.
Een derde aspect waarmee in het gegevensmodel rekening is gehouden betreft de
aard van de concrete en formele modellen. Hierbij gaat het zowel om de aanduiding
van reeds gebruikte modellen die als basisgegevens ten grondslag hebben gelegen
aan het planvormingsproces, als om modellen die zijn voortgekomen uit
planvormingsproces zelf. Inhet laatste geval gaathet dan tevens om de vraag of het
intermediaire resultaten of eindresultaten zijn van planvormingsfasen, bijvoorbeeld
toestands-, plan-,evaluatie- of beleidsmodellen (paragraaf 3.5.2).
Een vierde aspect tenslotte, betreft de aanduiding van de gegevensstructuur (paragraaf 5.3.1).
Ten behoeve van alle de hierboven genoemde aspecten zijn in het gegevensmodel
entiteiten gedefinieerd.
7.4.2Gegevensmodel
Om gegevens over de kenmerken van de objectieve kennis in het kennisgericht systeem tekunnen administreren, ishet gegevensmodel uit een aantal clusters en bijbehorende entiteiten opgebouwd.
Cluster I:gegevens ter identificatie vaneengeografische gegevensbestanden
Binnen dit cluster iséén entiteit gedefinieerd:
- Elk geografisch gegevensbestand wordt, evenals de tekst- en macro-bestanden,
geïdentificeerd aan de hand van een unieke bestandscode waaraan de bestandsnaam is gekoppeld. Deze gegevens staan beschreven in de entiteit 'object'. Alle
overige entiteiten binnen het gegevensmodel van de objectieve kennis zijn hier
direct of indirect aan gerelateerd.
Cluster2: gegevens over debeschreven locatie
Binnen dit cluster zijn een aantal entiteiten gedefinieerd waarmee kan worden
aangegeven voor welke ruimtelijke locatie een geografisch gegevensbestand
beschikbaar is.

109

Allereerst zijn er entiteiten gedefinieerd waarmee de aanduiding van een locatie aan
de hand van een georeferentie-systeem kan gebeuren:
- De gebruikte projectietechniek (entiteit 'projection') van het referentiesysteem.
- De bij de projectietechniek gebruikte meeteenheid (entiteit 'measure_unit').
- De coördinaten waarmee een de rechthoekige begrenzing van de locatie wordt
gegeven (entiteit 'location_coord').
Het gebruik van logische namen vormt de tweede manier om geografische gegevens
te localiseren, bijvoorbeeld 'de gemeente Wageningen' of 'de regio Midden
Brabant'. Ook voor deze wijze van locatie-aanduiding zijn entiteiten gedefinieerd:
- De logische naam (entiteit 'area_name').
- Een extra aanduiding (o.a. gemeente, intergemeente, waterschap, etc.) van de
logische naam (entiteit 'area_type').
Cluster 3: gegevens over de thematischeinhoud
Zoals eerder vermeld kunnen aan de geometrische gegevens van een geografisch
gegevensbestand meerdere thematische gegevenssets worden verbonden. Aan de
geometrische beschrijving van postcodegebieden kunnen gegevenssets met kengetallen per postcode over bijvoorbeeld fysiek- en maatschappelijk ruimtelijke kenmerken worden gekoppeld. Een dergelijke thematische gegevensset werd in de
vorige paragraaf reeds aangeduid als informatiecategorie.
Een informatiecategorie wordt beschreven aan de hand van een rekenschaal en de
waarden binnen zo een schaal. Binnen dit cluster zijn meerdere entiteiten
gedefinieerd waarmee de thematische inhoud van een geografische gegevensbestand
kan worden beschreven.
- De relatie tussen meerdere thematische gegevenssets en het geografisch
gegevensbestand (entiteit 'them_data_group').
- De hoofdinformatiecategorie waartoe meerdere informatiecategorieèn behoren
(entiteit 'maininfo_cat').
- De informatiecategorie waartoe verschillende waarden behoren op een bepaalde
rekenschaal (entiteit 'info_cat')
- De waarden van een informatiecategorie (entiteit 'feature').
- De rekenschaal waarbinnen de waarden vaneen informatiecategorie gedefinieerd
zijn ( 'arithmetic_scale').
Cluster 4: gegevens over de objectaanduiding binnen degegevensstructuur vaneen
geografisch gegevensbestand
Binnen dit cluster is één entiteit gedefinieerd:
- De geometrische eenheid waarmee objecten worden beschreven, bijvoorbeeld
rastercellen, punt-, lijn- en vlakelementen.
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Cluster 5: gegevens over de rol van een geografisch gegevensbestand in de planvorming
Binnen dit cluster iséén entiteit gedefinieerd:
- Een geografische bestandkan worden getypeerd metbetrekking totdefunctie die
hetvervult ineenplanvormingsproces.Hetbestand kan getypeerd wordenalseen
bestand met basis-, intermediaire- of resultaatgegevens. Deze gegevens kunnen
vervolgens nog als formele of concrete modellen worden aangeduid.
Laatstgenoemde modellen kunnen bovendien als toestands-, plan of evaluatiemodel worden gespecificeerd (entiteit, 'file_type').
Cluster 6:gegevens over de herkomst vaneengeografisch gegevensbestand
Binnen dit cluster zijn meerdere entiteiten onderscheiden die de herkomst van het
geografische gegevensbestand weergeven en de gegevensstructuur van de
geometrische objecten beschrijven:
- Deherkomst van hetbestand via deoorspronkelijke naamgeving van het produkt
en de data van publikatie en digitalisatie (entiteit 'origin').
- De oorspronkelijke presentatievorm van de gegevens, bijvoorbeeld een tabel uit
een boek, een kartografisch produkt of veldmetingen (entiteit 'origin_type').
- De actor of auteur (entiteit 'author') die het bestand heeft geproduceerd.
- Dedigitaliseertechniek die is gebruikt (entiteit 'dig_soft').
- De geometrische meetnauwkeurigheid vanhet oorspronkelijke materiaal (entiteit
'scale').
- De gemaakte c.q. veronderstelde meetfouten (entiteit 'error').
- De gegevensstructuur van de bestanden (entiteit 'data_type').
- Laatstgenoemde entiteit isgerelateerd aan deGIS-programmatuurdie isgebruikt
(entiteit 'extension'). Beide entiteiten zijn in samenhang met elkaar gedefinieerd
omdat deextensie vaneenbestand inveel gevallen een onvoldoende onderscheid
geeft ten aanzien van de gegevensstructuur.
Cluster 7:gegevens over de opslag vaneengeografisch gegevensbestand
Binnen ditclusterzijn entiteiten gedefinieerd, dienaarinhoud overeenkomen metdie
van cluster 5 van het gegevensmodel van de normatieve kennis en cluster 4van het
gegevensmodel van de proceskennis, namelijk:
- Een gebiedsaanduiding opeen bepaald apparaat (entiteit 'storage').
- Een aanduiding van het opslagmedium (entiteit 'location_type').
- Een aanduiding van een apparaat (entiteit 'storage_node') waarin het
opslagmedium zich bevindt.
- Gegevens over degene die de administratiegegevens inhet kennisgericht subsysteem heeft ingevoerd (entiteit 'input_person').
Ook dit gegevensmodel is genormaliseerd waardoor het de structuur heeft gekregen
die in schema 3 staat afgebeeld. Uit dit schema blijkt dat er extra entiteiten zijn
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gedefinieerd, te weten: incluster 2de entiteit 'area_rel', in cluster 5de entiteit 'origin_rel_obj' en incluster 4de entiteit 'storage_rel_obj'.
7.5Samenhang tussendegeadministreerde kenniscategorieën
Inde voorgaande paragrafen isde administratie van de bestanden diede kenniscategorieën representeren aan de hand van afzonderlijke gegevensmodellen
weergegeven. Hieronder wordt de samenhang tussen deze gegevensmodellen
besproken, op grond waarvan er uiteindelijk gebruik kan worden gemaakt van één
gegevensmodel voor de administratie van de planvorming.
7.5.1Typering
Tussen normatieve kennis i.e. de normatieve modellen enerzijds en objectieve kennisi.e.de formele enconcrete modellen anderzijds, zijn relatiesonderscheiden. Deze
relaties zijn in figuur 20 terug te vinden via de letter die in de nu volgende opsomming wordt gebruikt om een relatie aan te duiden:
a aan een normatief model op integraal niveau kunnen tenminste ééndefinitie-,één
plan- en één beleidsmodel worden verbonden;
b aan een normatief model op aspectniveau kunnen tenminste één definitie-, één
plan- en één beleidsmodel worden verbonden;
c aaneen normatief model opsubaspectniveau kunnen tenminsteééndefinitie-, één
plan- en één beleidsmodel worden verbonden;
d een normatief model op integraal niveau kan worden gebruikt om concrete modellen op een aspect- c.q. subaspectniveau te integreren;
e een normatief model opaspectniveau kan worden gebruiktomconcrete modellen
op subaspectniveau te integreren;
f een normatief model op integraal niveau kan worden uitgewerkt in normatieve
modellen op aspect- c.q. subaspectniveau, andersom geredeneerd kunnen verschillende modellen op aspect- of subaspectniveau worden gebruikt om tenminste één normatief model op integraal niveau te ontwikkelen;
g een normatief model op aspectniveau kan worden uitgewerkt in normatieve modellen op subaspectniveau, andersom geredeneerd kunnen verschillende modellen op subaspectniveau worden gebruikt om één normatief model op aspectniveau te ontwikkelen.
Naast deze betrekkingen bestaan er ook relaties tussen proceskennis (i.e.
handelingsmomenten) en normatieve modellen enerzijds en proceskennisen formele
dan wel concrete modellen anderzijds. Zo kan de vertaling van een normatief model
in één of meerdere concrete modellen alsmede de verdere uitwerking van een normatief model aan de hand van formele en concrete modellen gebeuren via de
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Normatievemodellen

Concretemodellen

figuur 20:relaties tussen normatieve modellen en concrete modellen

Normatievemodellen

Concretemodellen
subfasen planvorming
Il S 3

Pi

2

Et S 3

figuur 21:relaties tussen modellen en subfasen

handelingsmomenten binnenelk van de inparagraaf 7.3.1 genoemde handelingssubfasen. Infiguur 21wordtditgepresenteerd doormiddelvangerasterdekolommen die
de subfasen weergeven.Deze subfasen kunnen worden getypeerd aandehand vande
geografische gegevensbestanden die daarin zowel worden gebruikt als daaruit
voortkomen (tabel 8).
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Tabel 8: Relatie tussen geografische gegevens en subfasen van de planvorming
Tabel8: Relatietussen geografischegegevens ensubfasen vande planvorming
Subfase

Invoer

1.1 inventarisatie

basisgegevens

1.2analyse

intermediaire gegevens

1.3 interpretatie

analyse resultaten

2.1 inventarisatie

basisgegevens en
resultaten uit voorgaande
subfasen, metnameuit
deontwerpfase

2.2ontwerp

intermediaire gegevens

3.1 inventarisatie

basisgegevens en
resultaten uit voorgaande
subfasen,met name uit
deontwerpfase

Resultaat

F,C

intermediaire gegevens
analyse resultaten
interpretatie resultaten

F.CfT)

ontwerpresultaten
F,C(T,P)

C<P)

intermediaire resultaten

3.2 analyse

intermediaire gegevens

analyse resultaten

3.3 interpretatie

analyse resultaten

interpretatie resultaten

F:formele modellen
C:concretemodellen

C{T)

intermediaire gegevens

C(B)

C(T) toestandsmodellen
C(P) planmodellen
C(B) beleidsmodellen

7.5.2Gegevensmodel
Het uiteindelijke gegevensmodel van het kennisgericht subsysteem bestaat nu uit de
in de vorige paragrafen beschreven gegevensmodellen alsmede uit een aantal
entiteiten waarmee de onderlinge relaties daartussen zijn gedefinieerd (schema 4).
De relatie tussen het gegevensmodel van de normatieve kennis en dat van proceskennis wordt gedefinieerd via de entiteit 'proces_rel'; een tekstbestand en een
macro-bestand zijn hierdoor aan elkaar te verbinden.
De relatie tussen de gegevensmodellen van de proceskennis en de objectieve kennis
wordt gedefinieerd via de entiteit 'objectdatagroup'. Een macro_bestand uit een
inventarisatiegerichte subfase kan hiermee worden gerelateerd aan de geografische
gegevens die daarbij zijn ingevoerd. Een macro_bestand uit de andere subfasen kan
hiermee worden gerelateerd aan de geografische gegevens die het resultaat vormen
van die subfasen.
Door deze twee entiteiten is ook de normatieve kennis, in de vorm van tekstbestanden, via de proceskennis, in de vorm van macro-bestanden, te relateren aan de
objectieve kennis, in de vorm van geografische gegevensbestanden.
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Noten hoofdstuk7
[1]

Entiteit: een 'kunstmatige' dan wel 'natuurlijke' drager van bepaalde eigenschappen (attributen).
Het begripkunstmatig duidtaandatentiteiten niet werkelijk v<x>rkomen,maargecreëerd zijn met
het oog op de structuur van een gegevensbestand, zoals bij het streven naar normalisatie
(Janssens, 1985).

[2]

Redundantie:
- het dubbel voorkomen van dezelfde gegevens;
- het overbodig vix>rkomen van gegevens.
Integriteit:
- entiteit-integriteit: iederentiteit moet als zelfstandige entiteit te identificeren zijn;
- referentiële integriteit: een entiteit mag niet verwijzen naareen niet bestaande entiteit.

[3]

Door de WRR (1981) werden in theoretisch opzicht 6 integrale, normatieve modellen geschetst,
te weten vanuit een sociocratische of technocratische visie die gerelateerd zijn aan christelijke,
sociale of liberale uitgangspunten.
Eveneens vanuit een politiek perspectief kwam de stichting Nederland Nu Als Ontwerp(van der
Cammen, 1988a)met een viertal integrale, normatieve modellen,te weten: kritisch (overwegend
socialistisch), ontspannen (liberaal-socialistisch), dynamisch (overwegend liberaal) en
zorgvuldig (overwegend christelijk) (van der Cammen,1988a: blz.42-63).

[4]

Een bestandsnaam is opgebouwd uit een bij voorkeur unieke naam die gevolgd wordt d<x>reen
uitgang ( de extensie). Een extensie wordt gebruikt om de aard c.q. structuur van de gegevens
mee aan te duiden. Zo duidt deextensie .EXEeen 'run-time' versie van programmatuur aan, de
extensie .COM een reeks opdrachten op het niveau van het stuursysteem geschreven in
DCL-commando'sendeextensie .DIGeen geografisch gegevensbestand metgeometrische kenmerken aangemaakt met een bepaald GISp.

[5]

Normaliseren: eentechniekomeengegevensmodel teontdoen van redundantie (Hofstede, 1990).

[6]

METAPLAN-plan bijlagen (Dessing e.a.,1986) geven eveneens via tabel B16 "Methodiek
planontwikkeling streekplanzonering landelijk gebied per streekplan" en per werkwijze de aard
van de gebruikte gegevens isen uit welke bron een gegevensset voortkomt.
Tabel B20 "Aard en bronnen gegevens per streekplan"geeft deherkomst van de gegevens aan.
Inbeide tabellen wordt niet ingegaan opdekwaliteit van degegevens inrelatietothet vraagstuk.

[7]

De IAWM-axlering t<x>nt vier niveaus waarop gegevens omtrent landschapsecologische
gegevens geordend kunnen worden. Bekijk in dit verband tabel 6 in noot 2 van hoofdstuk 6.
Niveau 4betreft demeest gedetailleerde gegevens.Onderniveau 1 vallendeminst gedetailleerde
gegevens. Gegevens op niveau 1 vormen een generalisatie van de gegevens op niveau 2.
Hetzelfde geldt voor de gegevens op niveau 2 ten opzichte van die van 3 en van die van niveau
3 ten opzichte van de gegevens van niveau 4.
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Hoofdstuk 8
IMPLEMENTATIE VAN HETRISOR

8.1 Inleiding
Zoals in hoofdstuk 6 werd toegelicht bestaat het RISOR uit een handelingsgericht
subsysteem en een kennisgericht subsysteem. Het handelingsgericht subsysteem
betreft degebruiksmogelijkheden vanGIS-programmatuur,-zoalsdieinparagraaf 5.3
zijn beschreven. Het kennisgericht subsysteem betreft de mogelijkheden om
gegevensbestanden, die bij de planvorming zijn gebruikt en daaruit resulteren, te
administreren teneinde aan de hand van deze administratie relevante gegevens op te
sporen en te vergelijken.
In dit hoofdstuk wordt besproken op welke wijze een prototype van het
informatieverwerkend systeem RISOR is geïmplementeerd. Deze implementatie
heeft plaatsgevonden volgens de zogenaamde 'integration approach' [1] volgens
welke een informatieverwerkend systeem wordt ontwikkeld met behulp van zowel
zelf ontwikkelde programmatuur alsbestaande (commerciële) programmatuur.
Eerst wordt de implementatie met betrekking tot het handelingsgericht en het kennisgericht subsysteem toegelicht. Daarna wordt onderde noemer 'gebruikersinterface' de koppeling tussen beide subsystemen en de toegankelijkheid daarvan voor de
planningsactor besproken.
Voor een gedetailleerde beschrijving van daartoe ontwikkelde programmatuur verwijs ik naar o.a. de verslagen van de in het kader van dit onderzoek uitgevoerde afstudeer-projecten (Hornstra, 1989;Klomp en Lafarre, 1990;Osinga, 1988).
8.2Het handelingsgericht subsysteem
Hethandelingsgericht subsysteem bestaat inessentie uitGISpdie allereerst overeen
bepaaldefunctionaliteit moetbeschikken,waarmeegeografische gegevensbestanden
kunnen worden verzameld, beheerd, gemanipuleerd en gepresenteerd in het kader
vaneen bepaalde opgave van richtingzoeken. Inparagraaf 5.2 isdeze functionaliteit
aan de hand van een viertal modulen in hoofdlijnen omschreven. In paragraaf 5.3.2
isde functionaliteit van de module manipulatie nader toegelicht. Daarnaast dient de
te gebruiken GISp over de mogelijkheid te beschikken om de commando's en de
overwegingen die ten grondslag liggen aan de keuze van die commando's te registeren (paragraaf 5.5).
Voorde implementatie vanhet handelingsgericht subsysteem iser inhet begin van
het onderzoek reeds gekozen voor MAP2 [2],dat gebaseerd is op een
rastergeorienteerde gegevensstructuur. Omdat MAP2 niet geheel voldeed aan de in
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hoofdstuk 5genoemde voorwaarden voor functionaliteit iser in de beginperiode
van dit onderzoek (1986-1988)veel tijd besteed aan de verbetering van de functionaliteit, hetgeen heeft geleid tot:
- Uitbreiding van de manipulatie-mogelijkheden; o.a. door een procedure te
ontwikkelen voorhetherkennenvanruimtelijke vormenc.q.ruimtelijke patronen
[3].
- Uitbreiding van de manipulatie-mogelijkheden via interactieve locatie-aanduiding waarmeedegebruiker aandehand vandekartografische presentatie vaneen
concreet model op het scherm ruimtelijke objecten kan selecteren via het aanwijzen met een kruisdraad (Osinga, 1988).
- Ontwikkeling van procedures voor interactief ontwerpen (paragraaf 5.3.2.2)
waarmee de gebruiker planmodellen kan ontwikkelen via de constructie van
ruimtelijke objecten en daaraan tekoppelen thematische kenmerken. Daarbij kan
het planmodel gebaseerd worden op één of meerdere bestanden die als het ware
in grafisch opzicht alseen 'onderlegger' fungeren (Osinga, 1988).
- Ontwikkeling van procedures voor grafische presentatie en voor uitvoer van
geografische gegevens [4].
In tabel 9, die een copie is van tabel 3 uit paragraaf 5.3.2.1, is via de tekst MAP2+
in de cellen van de kolommen bevraging en transformatie aangegeven welke
analyse-gerichtefunctionaliteiten, naastdehierboven genoemdeontwerp-gerichte,er
na deze aanpassing van MAP2 in 1987 ten behoeve van het handelingsgericht subsysteem beschikbaar kwamen.
Behalvedeuitbreiding vandemanipulatie-en presentatiemogelijkheden zijn erinde
genoemde periode ook procedures ontwikkeld voor de registratie van de handelingsmomenten in de vorm van commando's van de aangepaste MAP2-programmatuur.
Eén daarvan verzorgt de registratie van de commando's in een macro-bestand; in
MAP2+ heet dit een MCF-bestand. Aan deze procedure is een tweede procedure
gekoppeld waarmee het normatieve kennisaspect van een handelingsmoment kan
worden geregistreerd. Met andere woorden, ieder commandogebruik kan worden
becommentarieerd en gemotiveerd via de beschrijving van doelstellingen, criteria,
etc.. Bovendien kan de planningsactor via deze procedure decommando's en commentaren, c.q. de motivaties ten aanzien van het commandogebruik, binnen het
MCF-bestand inhiërarchisch opzicht ordenen [5].
Een derde procedure maakt het mogelijk een eenmaal aangemaakt MCF-bestand
opnieuw te gebruiken. Dit met het oog op 'geautomatiseerde' verwerking van eenmaal geregistreerde gegevens. Een uitvoerige bespreking van deze mogelijkheid
volgt inhoofdstuk 9.
Voor een gedetailleerde toelichting op de technische implementatie van bovenge-
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noemde procedures verwijs iknaardeeerdervermelde doctoraal-scriptie van Osinga
(1988).
Tabel 9 :Overzicht van de analysemogelijkheden van het aangepaste MAP2
Tabel 9: Overzicht van de analysemogelijkheden van het aangepaste MAP2
Bevraging

transformatie

Aspectenvande gegevensstructuur
Attribuutlype

Temporeel

Thematisch

Nee

:':v:-:v.v:v:-:o^o:o:-:o:-:-:-:

B:s5MAP2*sïas SBSMWSSiSSSS

mmmmm wÊÊÛMm

Ja
Basis-element
Geometrisch

Nee

Raster

Topologie
Nee

Ruimtedimensie
2
3
2

Vector

3
Ja

2

Nee

2

3
Geometrisch

Ja

Raster

mmmmmmmmmm

3
Vector

2
3
Ja

2
3

Na 1988kwam er een nieuwe generatie GIS-programmatuurbeschikbaar. Sommige
van deze programma's voldeden aan de gestelde voorwaarden van functionaliteit en
boden ten aanzien van de manipulatie, veelal ook meer mogelijkheden. Bij een
implementatie van het handelingsgericht subsysteem is vanaf 1989 vooral gebruikt
gemaakt van GEOPAKKET [6].
Gezien deentiteitsdefinities van cluster 3inparagraaf 7.3.2 ishetduidelijk daterten
behoeve van het handelingsgericht subsysteem ook een ander GISp dan
GEOPAKKET kan worden gebruikt. Wel moet die GISp voldoen aan de voorwaarden zoalsdie inparagraaf 6.2metbetrekking totdeuitvoering vanhetplanvormingsproces en de registratie daarvan zijn gesteld.
8.3Het kennisgericht subsysteem
Zoals inhoofdstuk 6werd toegelicht,dienthetkennisgericht subsysteem als centrale
administratie van de gegevens die het kennisgebruik tijdens het werken aan ver-
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schillende opgaven van richtingzoeken representeren.
De ontwikkeling van een met het oog op deze functie adequaat gegevensmodel
(hoofdstuk 7) is in eerste instantie verricht aan de hand van planningsmethodologische inzichten in combinatie met de eerder genoemde aanpassingen van
MAP2. Voor de implementatie van het kennisgericht subsysteem is vanaf het begin
gebruik gemaakt vande 'vierde generatie taal' [8] S1032(Hornstra, 1989), waarmee
relationele gegevensstructuren kunnen worden gesimuleerd.
Uiteindelijk is in 1989 besloten om gebruik te maken van de vierde generatie taal
ORACLE, met behulp waarvan enerzijds het gegevensmodel daadwerkelijk relationeel kon worden gebouwd en anderzijds de centrale database via de gestandaardiseerde bevragingstaal SQLkon worden gebruikt.
Behalvedeontwikkelingvaneenrelationeel gegevensmodel (hoofdstuk 7)zijnerten
behoevevanhetkennisgericht subsysteem proceduresontwikkeld voordeinvoer,het
beheer, de selectie en de presentatie van de gegevens binnen het kennisgericht subsysteem. Daarnaast zijn er ten behoeve van de instructie van de gebruiker, alsmede
voor de invoer en selectie van gegevens,verschillende scherm lay-outs ontworpen.
In bijlage drie wordt aan de hand van verschillende lay-outs een overzicht gegeven
van de inhoud en mogelijkheden van de programmatuur voor de invoer van
gegevens.
8.4De gebruikers-interface
De toegang tot en de interactie tussen de twee subsystemen verloopt viaeen gebruikers-interface. Figuur 22 geeft aan hoe deze interface met de twee subsystemen is
verbonden.
Overeenkomstig figuur 18 worden beide subsystemen via de interface als het ware
alséén systeem aande gebruiker aangeboden (fig. 22; 1).Ditbetekent tevens datde
interfaces van de vier modulen van een informatieverwerkend systeem (Invoer,
Verwerking,Beheeren Uitvoer),zoalsinfiguur 11weergegeven, vanzowelhethandelingsgericht als het kennisgericht subsysteem zijn te gebruiken via de interface
(fig. 22;2).Daardoor beschikt een planningsactor tijdens de uitvoering van een proces van richtingzoeken over het geheel aan gebruiksmogelijkheden van het RISOR
(fig. 22;3).
Door middel van de interface kan, naasthet gebruik vanéén van beide subsystemen,
ook gekozen worden uit algemene ondersteunende programmatuur. Deze betreffen
vooral het vereenvoudigen van een aantal handelingen met gegevens, zoals bijvoorbeeld het schrijven van gewenste gegevens van een extern opslagmedium naar het
opslaggeheugen van het computersysteem waarvan de processorcapaciteit wordt
gebruikt.
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Samenvattend beschikt de actor via een dergelijke gebruikers-interface over de volgende mogelijkheden:
- toegang tothet handelingsgericht subsysteem;
- toegang tot het selectiegedeelte van het kennisgericht subsysteem;
- systeem-programmatuur, waarmee onder andere bestanden ten behoeve van het
gebruik binnen het handelingsgericht subsysteem kunnen worden gekopieerd,
verwijderd, etc.;
- digitaliseer- en 'edit'- mogelijkheden methetoogophetverkrijgen van gegevens
in digitale vorm;
- conversie van de gegevensstructuur van bestanden [9]
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figuur 22: Implementatie van het RISOR: een nieuw systeemdiagram
1.Het HSS en KSSworden onder 1gebruikers-interface geplaatst
2. De representatie van een informatiesysteem wordt gewijzigd
3. Nieuwe representatie van het RISOR (4.representatie van het KSS,5.de gebruikers-interface, die
toegang biedt tot HSS en KSS,6.representatie van het HSS)

Tenslotte kan er via de interface programmatuur worden aangeroepen waarmee
macro-bestanden kunnen worden geanalyseerd en aangepast methet oog opde specifieke inhoud van het bestand, de administratie daarvan in het kennisgericht subsysteem en de geautomatiseerde uitvoering daarvan.
In dit onderzoek is ten aanzien van deze mogelijkheden een vooronderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van een dergelijke interface ten behoeve van MCFbestanden die via het gebruik van GEOPAKKET zijn verkregen. In de volgende
hoofdstukken wordt hierop ingegaan.
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Bovenstaande gebruiksmogelijkheden van de gebruikers-interface worden in de
vorm van een menustructuur (schema 5) aan de gebruiker van het systeem beschikbaar gesteld.
Schema5:Hoofdmenu-userinterfaseRISOR
code

onderdeel

A

handelingsgerichtsubsysteem

B

kennisgerichtsubsysteem

C

MCF-bewerking

D.1

systeemprogrammatuur

D.2

editor

D.3

digitaliseren

D.4

conversie

EX

beëindigenRISORgebruik

Schema 5: Hoofdmenu -userinterface RISOR

8.5 Conclusies
Het gebruik van het op bovenstaande wijze geïmplementeerde RISOR vergt een
belangrijke inzet van de gebruiker, i.e.deplanningsactor. Deze zal zich de GIS-programmatuur, zoals dat via het handelingsgericht subsysteem wordt aangeboden,
moeten eigen maken waarbij er veel nieuwe kennisen vaardigheden moeten worden
aangeleerd. Deaard vandenieuwekennisisvooral methodisch,bijvoorbeeld desyntax van een commando,de structurering van gegevens,en dekenmerken van methoden. Bovendien zal de zinvolheid van het nieuwe instrumentarium moeten worden
ontdekt. Veel auteurs, waaronder Batty (1988), de Jong (1989) en Linden (1985b),
hebben op deze aanloop-problemen gewezen.
Ter oplossing daarvan wordt door hen de ontwikkeling van verschillende interfaces
bepleit, bedoeld om de onervaren maar disciplinair deskundige gebruiker het totaal
aan gebruiksmogelijkheden inzichtelijk aantebieden.Inditonderzoek isgeen specifieke aandacht besteed aan dit aspect van het computergebruik.
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Het gebruik van het kennisgericht subsysteem is minder complex aangezien de
gebruiker hier aan de hand van vaste gebruiksmogelijkheden de centrale database
kan raadplegen.
Om zijn kennis over de mogelijkheden en kenmerken van het GISp in het
handelingsgericht subsysteem bijdeuitvoering vanhetplanvormingsproces efficiënt
te kunnen gebruiken dient hij ook de classificatie van de kenniscategorieën in het
kennisgericht subsysteem (hoofdstuk 7)alsmethodologisch kader te aanvaarden. Dit
betekent dat een planningsactor moet aangeven tot welke subfase van het
planvormingsproces zijn activiteiten in het handelingsgericht subsysteem kunnen
worden gerekend. Door deze vaststelling van subfasen kunnen de verschillende
bestanden eenvoudiger via de centrale database van het kennisgericht subsysteem
worden geadministreerd.
De keuze van bepaalde GIS-programmatuur ter implementatie van het handelingsgericht subsysteem ligt nietvast.VeleGIS-programmatuur, mits ze voldoet aan
de gestelde functionele voorwaarden, kan worden ingezet.
Noten hoofdstuk 8
[I]

Het RISOR-prototype isaanvankelijk (1986-1988) ontwikkeld opeen microVAX II onder VMS
4.0.. VMS isdenaam vandesysteem-programmatuur('operating system'). Vanaf 1989is mede
onder invloed van de toegenomen PC-capaciteit en netwerkfaciliteiten de ontwikkeling van het
kennisgericht voortgezet opeen VAX4000 onder VMS. Voor het handelingsgericht subsysteem
werd gebruik gemaakt van GISp op PC (DOS) en VAXstation (VMS).
Voor de ontwikkeling van het prototype zijn de volgende schrijvers geraadpleegd: Baltissen
(1986a en b); Davis (1983); Hartman (1972); Hofstede (1990); Bots (1990) en Sol (1985).

[2]

In 1983 werd het Map Analysis Package (Tomlin, 1980), kortweg MAP, geïntroduceerd. Een
programmapakket dat veelbelovend leek v(X)r ruimtelijk onderzoek, maar vol 'algoritmische'
eigenaardigheden zat. Medewerkers van DLO-instituten en LU-vakgroepen kwamen tot de
oprichting van een werkgroep. De taak van de werkgroep bestond uit het testen van het
programmapakket en het formuleren van functionele eisen ten aanzien van gebruik en werking
van het pakket.
Eind 1985 (A. v.d. Berg, 1986) verscheen de opvolger van MAP;het programmapakket MAP2.
Een pakket dat qua functionaliteit geënt was opMAP,maar zich onderscheidde door een andere
commando- en gegevensstructuur. De ervaringen op dat moment in zowel onderwijs als onderzoek toonden aan, dat metdit pakket dcx>reen niet-computerdeskundige relatief snel opeen elementair niveau gewerkt kon worden.
Het pakket kenmerkte zichdoordat hetniet grafisch was,beperkte invoermogelijkheden bezaten
degegevens raster-gestructureerd waren. Naast deze beperkende kenmerken bezat het ook grote
voordelen: de uitgebreide, analytische mogelijkheden en een begrijpelijke commandostructuur.

[3]

Ook MAP2 werd verder ontwikkeld. Naast ontwikkelingen aan de Landbouw Universiteit
Wageningen bleef men (x>kbij de Dorschkamp actief. Met name de analytische mogelijkheden
werden vergroot (Harms, 1988).
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[4]

Deze procedures zijn ontwikkeld op basis van de ervaringen in het Haaglandenproject
(Blom,1985b).

[5]

Vœrbeeld van een MCF-bestand zoalsdat met GEOPAKKET wordt aangemaakt.

**********************************************************************
*
* HOOFDNR: 1
* DATUM: 9-JUN-87
* TIJD:
14:09
* AUTEUR: RL

*

* MCF-FILENAAM: WEIVOll
* DATABASE-NAAM: LMW1

*

* Doel: Invoeren van gegevens t.b.v. definitie-fase
*
Definitie-fase richt zich op het bepalen van potenties
voor het
*
handhaven c.q. ontwikkelen van weidevogelgebieden.
*
Van betekenis daarbij zijn de opvattingen mbt verstoringsbronnen
*
als gevolg van menselijke aktiviteit, schaal van het landschap en
*
het grondgebruik.
* Crit: -de maat van openheid (min.300m in doorsnede)
*
-geluidszonering van verstorende bronnen (vanVeen,
1988).

******************************************************************[MCF]:NO

GROUP:1
Invoer van gegevens

1- 1-

Invoer van gegevens benodigd voor het bepalen van grasland-areaal
1- 1- 1
RASTER
WEIDE
I,B
LMWEIDE
156000
426000
100
100
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> procedure
> objectieve kennis
-> specificatie van de procedure
->externe objectgegevens
-> x-ordinaat zuidwestelijke grens
-> y-ordinaat zuidwestelijke grens
-> celmaat in x-richting in meters
-> celmaat in y-richting in meters

GROUP:2
Aanpassen van gegevens

Specifieke bepaling grasland-areaal
RENUMBER
WEIDE
GRAS
0
4
40

4.1.1
Specifieke bepaling bouwland-areaal
RENUMBER
BOUWL
BOLA
0
4
40

4.1.1
: specifieke bepaling niet stedelijke open ruimte
COVER
WEIDE WATER BOLA
VLAK

4.1.2

GROUP:3
Verwijderen van gegevens

DELETE
WEIDE WATER BOUWL BOLA

[MCF]:WEIV012 ::opvolgende methodiek
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[6]

In deze studie (hoofdstuk 9) is voor het handelingsgericht subsysteem gebruik gemaakt van
GEOPAKKET (GEOPS, 1989). GEOPAKKET is een geïntegreerd pakket (raster- en
vectorgestructureerde gegevens) dat ten aanzien van de verwerking van rastergegevens een
verdere uitbouw vormt vandeten behoeve van het R1SORontwikkelde MAP2-implementatie en
dus de mogelijkheden in zich heeft voor registratie van commando's en daaraan gerelateerde
commentaren.

[8]

De term 'vierde generatie taal' verwijst naar een volgende generatie programmeer-programmatuur, waarbij met name de mogelijkheden voor de ontwikkeling van gegevensstructuren en
user-interfaces aanzienlijk vereenvoudigd zijn ten opzichte van de voorgaande generaties zoals
assemblers, interpreters en compilers.

[9]

Conversie wordt gehanteerd omgegevensdiegeordend zijn volgenseen bepaalde gegevensstructuur ('format') om te zetten ineen andere ordening, waarbij de inhoudelijke kenmerken van het
bestand niet gewijzigd mogen worden. Conversie is van belang met het oog op de uitwisseling
van digitale gegevens tussen verschillende programmatuur. In dit verband kan ook noot 14van
hoofdstuk 5 worden geraadpleegd.
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Hoofdstuk 9
DE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN HET RISOR

9.1 Inleiding
Nu hetconcept en implementatie vanhetRISOR zijn toegelicht, rijst devraagin
hoeverre hetindeze vorm aan zijn doel beantwoordt. De toetsing opditpunt zalin
vervolgonderzoek plaatsvinden. Vooruitlopend daarop wordt indithoofdstuk een
overzicht gegevenvangebruiksmogelijkheden vanditsysteem.Infiguur 23zijn deze
aangegeven aande hand vanhetin paragraaf 8.3 via figuur 22 geïntroduceerde
systeemdiagram.
Eerst worden demogelijkheden voor interactief gebruik vanhethandelingsgericht
subsysteem aangegeven. Deze illustreren het flexibel gebruik van GIS-programmatuur (GISp) met betrekking tot de planvorming en de registratiefunctie. Het
systeemgebruik beperkt zich daarbij totdeinterface enGISp (fig. 23:1). Overigens
is inalle voorbeelden GEOPAKKET de GIS-programmatuur die inhet handelingsgericht subsysteem isgebruikt.

D DD
"

A

xxy

r 1 interactief

3 gecombineerd

J

L

T

r

2 administratie

4 geautomatiseerd

figuur 23:Gebruiksmogelijkheden van het RISOR

De gebruiksmogelijkheden van hetkennisgericht subsysteem voor de administratie
van de geregistreerde gegevens worden niet in dit hoofdstuk, maar in bijlage 3
besproken. Ditgebruik beperkt zichtotdeinterface ende invoer-enbeheersmodulen
vanhetkennisgericht subsysteem (fig. 23:2)en zalofwel dooreen beheerder vanhet
kennisgericht subsysteem ofviaeengeautomatiseerde proceduremoeten worden uitgevoerd. Inhet afsluitende hoofdstuk wordt opditlaatste aspect teruggekomen.
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Het gecombineerd gebruik van kennis-en handelingsgericht subsysteem tijdens de
planvorming vormt het onderwerp van de volgende paragraaf (fig. 23:3).
Vervolgens wordt ingegaan op wat in de voorgaande hoofdstukken als 'geautomatiseerde' verwerking is aangeduid. Hierbij zal de actor vooral gebruik maken van
hetkennisgericht subsysteem endeinterface. Slechtswanneerde 'geautomatiseerde'
verwerking dit uitdrukkelijk vereist zal de actor gebruik maken van het handelingsgericht subsysteem (fig. 23:4).
Het hoofdstuk wordt afgesloten meteen aantal conclusies.
Terillustratie vanderesultaten worden indeparagrafen 9.2en9.5een aantal figuren
gebruiktdiealshetwareeen samenvatting vormen vandesubfasen opde wijze zoals
in paragraaf 5.5.5 is omschreven. Iedere figuur bestaat aan de linkerkant uit twee
onder elkaar afgebeelde kartografische afbeeldingen van geografische gegevensbestanden (i.e. objectieve kennis) zoalsdie tot stand zijn gekomen tijdens een subfase.
Ze geven de regio 'Land van Maas en Waal' in de provincie Gelderland weer. Ter
referentie zijn iniedere afbeelding de loop vanderivierde Waal (aan de bovenkant)
endeloopvanderivierdeMaas(aandeonderkant) weergegeven,alsmedede dijken,
de belangrijkste doorgaande wegen en de begrenzingen van de grotere
bebouwingskernen.
Viaeen verbindingslijn tussen een kartografische afbeelding en het tekstblok aande
rechterkant in een figuur wordt aangegeven welke naam tijdens een planvormingsfase aan dit geografisch bestand is gegeven. Het tekstblok geeft een macro-bestand
(i.e. de proceskennis) weer. In een macro-bestand zijn dus objectieve kennis, in de
vorm van de namen van geografische gegevensbestanden, alsmede methodenkennis,
in de vorm van commando's, en normatieve kennis, in de vorm van teksten, geregistreerd. De macro-bestanden die zijn afgebeeld in de tekstblokken worden MCFfiles genoemd.
Behalve een verwijzing naar de figuren wordt in de volgende paragrafen ook verwezen naar bestanden waarin de verschillende gegevens geregistreerd staan. De
naam van een bestand wordt inhoofdletters en onderstreept aangegeven.
Aangezien hetindithoofdstuk om een illustratie vandegebruiksmogelijkheden van
het RISOR gaat, is er zowel bij de keuze van de afgebeelde geografische bestanden
als de weergave van macro-bestanden niet naar volledigheid gestreefd.
9.2Het interactiefgebruik vanhet handelingsgericht subsysteem
In paragraaf 7.5 zijn de relaties tussen verschillende typen normatieve modellen,
concrete modellen en handelingsmomenten getypeerd aan de hand van een matrixstructuur (figuur 21).Essentieel daarvan is de indeling van normatieve modellen in
integratieniveaus en de opdeling van de planvorming in subfasen. Het cyclisch c.q.
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iteratief karakter van planvorming kan nu, aan de hand van de eenheden binnen die
matrixstructuur, worden voorgesteld als de handelingsmomenten die een planningsactoréén of meerdere malen in zo'n eenheid verricht.
Wanneer een werkproces van richtingzoeken begint staat echter de volgorde waarin
een actor deze eenheden aandoet niet bij voorbaat vast. Eén en ander is afhankelijk
van de aard van de normatieve modellen en de aanwezige kennis. Een actor kan
bijvoorbeeld beginnen met de definitiefase op subaspectniveau of, gezien de inhoud
van het normatief model of het vooralsnog beperkte inzicht in de benodigde objectgegevens,met de constructiefase op integratieniveau.
Doordat de precieze kenmerken van de handelingsmomenten bij aanvang nog onbekend zijn en gaandeweg worden ontwikkeld ishet ook niet vanzelfsprekend dat elke
eenheid binnen de matrix slechts één keer wordt doorlopen. Zoals in hoofdstuk 7 al
is aangegeven maakt het voor de administratie van de geregistreerde gegevens niet
uitoferbinnen alleeenheden handelingsmomenten worden uitgevoerd enofdieeenheden in een lineaire, cyclische of een andere volgorde worden doorlopen. Het is
voor de registratie van de handelingsmomenten slechts van belang dat deze geklassificeerd worden in een daartoe adequate subfase.
In dit voorbeeld van interactief gebruik van hethandelingsgericht subsysteem wordt
een lineair proces beschreven; achtereenvolgens worden de uitvoering van de definitie-,constructie en evaluatiefase toegelicht.
Het voorbeeld is gebaseerd op een voor dit onderzoek ontwikkeld normatief model
op aspectniveau, waarin uitspraken worden gedaan over grootschalige
natuurontwikkeling in de regio 'Land van Maas en Waal' die mede natuurgerichte
recreatie toelaat en als zodanig ontsluiting vereist via openbaar vervoer van en naar
deBrabantse stedenrij,het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen endestad Utrecht
met omliggende groeisteden. Dit normatief model staat beschreven in een tekstbestand met de naam NAT1.NMF.
In de nu volgende toelichting van de fasen wordt een en ander uitgewerkt voor een
deelaspect, namelijk de natuurontwikkeling ten gunste van de weidevogelstand. Het
betreffende normatief model met doelstellingen op deelaspectniveau staat
beschreven in een tekstbestand NAT1_1_1.NMD .
9.2.1 Definitiefase
Binnen dedefinitiefase, waarindeproblemen, dekwaliteiten en depotenties van het
studiegebied worden opgespoord, zijn achtereenvolgens de drie subfasen, inventarisatie, analyse en interpretatie, uitgevoerd.
De inventarisatie-subfase betrof het verzamelen en voorbewerken van de geografische gegevens.In figuur 24worden enkele kenmerken van de inventarisatie-subfase
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getoond aan de hand van een korte samenvatting van het macro-bestand, WEIVOll.MCF, waarin de handelingsmomenten zijn geregistreerd.
Uit de notaties onder de noemer 'group:1' valt op te maken dat gebruik is gemaakt
van een extern bestand, te weten AGRAGEBR , waarvan, via de procedure
RASTER, alleen het gedeelte is gebruikt dat het Land van Maas en Waal beschrijft.
Het studiegebied werd in dit geval gedefinieerd door de coördinaten linksonder
(156000,426000),een rastercelmaat (100bij 100meter)eneen bepaalde rastermaat.
Bovendien blijkt dat inhet bestand AGRAGEBR het landbouwkundig grondgebruik
isbeschreven, uitgezonderd de veehouderij.
Uit de notaties onder 'group:1' blijkt dat deze ingevoerde objectgegevens vervolgens,voorzover nodig,werden aangepast; onderandere viaaggregatieen generalisatie. Indit voorbeeld iseen geografische gegevensbestand OBST aangemaakt waarin
alle opgaande beplantingselementen, oorspronkelijk via de bestanden OBST1,
OBST21, OBST3, OBST4, OBST51 beschreven, zijn geaggregeerd. Tenslotte zijn
de overbodige gegevensbestanden verwijderd.
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figuur 24: Registratievoorbeeld van dedefinitiefase (1): inventarisatie

Figuur 25 toont vervolgens enkele kenmerken van de analyse-subfase. Aan de hand
van de via de voorgaande fase verkregen geografische gegevensbestanden zijn o.a.
de ligging en de omvang van die gebieden geanalyseerd welke getypeerd kunnen
worden als open ruimte. Open ruimte werd in dit verband afgeleid van de land-
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schapsstructuur (bestand LANDSCH) en het voorkomen van graslandvegetaties
(bestand GRAS). Dit gebeurde via de procedure MAXIMIZE en het leverde het
bestand OPENWEI op.Ditlaatstebestand isindefiguur kartografisch weergegeven.
Bovendien werd in deze subfase onderzocht welke objecten in het studiegebied de
vestiging van weidevogelsoorten zouden kunnen verhinderen. Ditwerdgebaseerd op
de bestanden BEBOUWD, waarmee het bebouwingspatroon is beschreven,
PROVWEG en SECWEG, waarmee de belangrijkste doorgaande wegen zijn
beschreven, en het bestand SPOORL, waarmee de spoorwegen in het gebied zijn
beschreven. Viadeprocedure ADDzijn dehinderveroorzakende objecten endezone
waardehinderzichvooral zalmanifesteren bepaald.Ditresultaat isvastgelegd inhet
bestand INVLOED.
Tenslotte zijn ook in deze subfase alle niet relevante bestanden verwijderd. Het
geheel aanhandelingsmomenten uitgevoerd met GISpisgeregistreerd inhet macrobestand WEIV012.MCF.

' MCF-FILEMAAM:

WEIV012
LMW1

i op h e t b e p a l e j
pots

*

handhaven c.q. ontwikke-

*

lenvanweidevogelgebied

(MCFJ:WEIV011
GR0UP:1 Analyse open ruimte
b.v.viabepaling vanmassa
MAXIMIZE
GRAS LANDSCH
OPENWEI

GROUP:2 Analysevanmatevan
verstoring via zonering en
samenvoeging vandie zoneringen
ADD
BEBOUWDPROVWEGSECUWEGSPOORL
INVLOED

';3 Verwijderen gegeve

figuur 25: Registratievœrbeeld van de definitiefase (2): analyse

Figuur 26 toont enkele handelingsmomenten uit de interpretatie-subfase, die geregistreerd staan in het macro-bestand WEIV013.MCF. Daarmee worden potentiële
weidevogelarealen zonder restricties en potentiële arealen in een hinderzone
aangegeven.
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Via deze interpretatie kan het studiegebied ten aanzien van bepaalde mogelijkheden
worden gewaardeerd.Het interpreteren betreft veelal slechtshetherclassificeren van
kenmerken op een kwalitatieve intervalschaal [1]. Aan de hand van dergelijke
classificaties kan onderscheid worden gemaakt tussen probleemgebieden, indifferente gebieden en niet-probleemgebieden alsmede tussen gebieden met en zonder
significante ontwikkelingspotenties.
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waarde grondgebruik
Kosten worden per flOOOO
hinderzonevogels

p e r * , uitgedrukt
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GRONDG
GROND«

:GROUP :3Verwijderen gegevens
: [MCF] :WEIV032

Potentieel <

figuur 26: Registratievoorbeeld van de definitiefase (3): interpretatie

9.2.2 Constructiefase
De opvolgende fase, de constructie, kent twee subfasen, namelijk inventarisatie en
ontwerp. Inventarisatie betrof in dit verband het verzamelen van geografische
gegevens en het ontwikkelen van doelstellingen en criteria die van belang zijn met
het oog ophet ontwerp.
In figuur 27 wordt een voorbeeld gegeven van enkele handelingsmomenten uit de
inventarisatiesubfase waarbij aan de hand van verschillende bestanden met grondwaterstandgegevens,tewetenGWT7,GWT6,GWT5,GWT4,GWT3enGWT2,een
aggregatie vandezegegevensheeft plaatsgevonden, waarbijprioriteit isgegeven aan
degrondwaterstanden diede vochtigste gebieden aanduiden.Dit isuitgevoerd viade
procedure COVER en het resultaat is beschreven via het bestand GWT. Op een
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vergelijkbare wijze zijn alle bebouwingselementen geaggregeerd en gegeneraliseerd
inhet bestand BEBO.
Worden deze gegevens gerelateerd aan de ondergrond, dan valt op dat niet alle als
zodanig bekende elementen in het bestand BEBO aanwezig zijn. Dit heeft onder
andere te maken met de grotere nauwkeurigheid van de oorspronkelijke, vectorgestructureerde gegevens in relatie tot de in het voorbeeld gebruikte nauwkeurigheid
die gebaseerd is opeen rasterstructuur.
Handelingsmomenten uit deze subfase zijn geregistreerd via het macro-bestand
WEIV021.MCF.
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figuur27: Registratievwrbeeld van deconstructiefase (1): inventarisatie

De GIS-programmatuur die voor uitvoering van de met dit voorbeeld gegeven handelingsmomenten beschikbaar is, biedt de gebruiker de grafisch-interactieve
ontwerpmethoden die in paragraaf 5.3.2.2 staan beschreven. De tweede groep
ontwerpmethoden, de optimaliseringstechnieken, zijn niet in GEOPAKKET
geïmplementeerd en derhalve ook niet indeze voorbeeldstudie gebruikt [2].
Het geheel van met GISp uitgevoerde handelingsmomenten in de ontwerpfase zijn
geregistreerd inhetmacro-bestand WEIV022.MCF.Figuur28toontenkele vandeze
handelingsmomenten. Onder de aanduiding 'group 1' is aangegeven dat het
gegevensbestand GWT, afkomstig uit de inventarisatie-subfase werd gebruikt om

135

* MCF-FILEN&AM: WEIV022
op grondwater

«DATABASE-NAAM:LMW1
* D: Ontwerpen

opvogelgegevens
op bebouwing

:[MCF]:WEIV021
Eerste ontwerpstap
a.d.h.v. grondwater

: GROUP:2 Volgendeontwerp:

stappen a.d.h.v.

:

vogelgegevens en

:

bebouwing.

EDrT
0NTW1
0NTW2

: GROUP:3 Ontwerpresulti
EDIT
0NTW2
0NTW3

: GROUP:3 V e r w i j d e r «
: IMCF]:N0

figuur 28: Registratievoorbeeld van de constructiefase (2): ontwerp

een eerste ontwerp temaken.Ditontwerp isuitgevoerd viade procedure EDITende
'ontworpen* locaties voor weidevogelgebieden kregen de code 1.Vervolgens is dit
eerste ontwerp verder aangepast waarbij respectievelijk gegevens over de weidevogelstand en de hinderzones (bestand INVLOED) zijn gebruikt. De bestanden
ONTW2enONTW3beschrijven opeenvolgende resultaten uitdeontwerpfase. Indit
voorbeeld kan het laatste bestand opgevat worden alshet planmodel.
9.2.3 Evaluatiefase
De evaluatiefase betreft het signaleren van de consequenties van het planmodel ten
aanzien van:
- het functioneren van de voorgestelde ontwikkelingsrichting in onder andere
economisch, sociaal en ecologisch opzicht;
- hetrealiseren vandevoorgestelde ontwikkelingsrichting inpolitiek,financieel en
technisch opzicht.
Deze fase omvat drie subfasen, namelijk inventarisatie, evaluatie en interpretatie. In
de inventarisatie-subfase gaathet, zoalsook indehiervoor beschreven subfasen, om
de verzameling van geografische gegevens die nodig zijn om de evaluatie van het
planmodel uit te voeren.
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figuur 29: Registratievoorbeeld van de evaluatiefase (1): inventarisatie

Figuur 29 toont daarvan enkele handelingsmomenten, die geregistreerd staan in
WEIV031.MCF. Aan de hand van een overzicht van het grondgebruik, via bestand
GRONDG, wordt de maatschappelijke waarde van dat grondgebruik bepaald. Deze
waarde staat beschreven in het bestand GRONDW. Hiertoe zijn respectievelijk de
procedures COVER en RENUMBER gebruikt.
Inde analyse-subfase moeten vooral de aard en de mate van de veranderingen worden opgespoord. Figuur 30 toont enkele handelingsmomenten waarin een analyse
methet oog opde verwervingskosten, via het bestand KOSTEN,en de mate waarin
herinrichtingswerkzaamheden moeten worden gerealiseerd, via het bestand HINDER, zijn bepaald. Deze handelingsmomenten zijn geregistreerd via het macrobestand WEIV032.MCF.
Tenslotte geeft figuur 31 enkele via het macro-bestand WEIV033.MCF geregistreerde handelingsmomenten uit de interpretatie-subfase weer. Deze handelingsmomenten zijn gericht op de waardering van de resultaten uit de voorgaande
subfase. Uiteindelijk levert deze waardering een beleidsmodel op. In dit voorbeeld
vormt het bestand BELEID het beleidsmodel. Dit model is gebaseerd op een bepaling van de kosten, via het bestand KOSTEN, om de hinderzones (uit het bestand
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HINDER) zodanig in te richten dat daardoor het planmodel uit de constructiefase
(bestand ONTWERP) valt te realiseren. Het model geeft de via het commando
CROSS toegekende prioriteiten aan voor realisatie van een vogelareaal aan.
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figuur 30: Registratiev<x>rbeeld van deevaluatiefase (2): analyse

Hetbetreft inditvoorbeeld alleen deevaluatie vaneen planmodel voorweidevogels.
Binnen het aspect natuur kunnen op vergelijkbare wijze voor verschillende subaspecten van natuur plannen worden ontwikkeld. De integratie van verschillende
plannen op subaspectniveau vindt plaats inde evaluatiefase op aspectniveau.
9.2.4Afsluitende opmerkingen over hetgebruik
In de voorgaande subparagrafen is een voorbeeld gegeven van het gebruik van het
handelingsgericht subsysteem ten behoeve van de planvorming op het subaspectniveau. De gebruiksmogelijkheden beperken zich echter niet tot dit niveau, maar
kunnen evengoed ingezet worden opaspect-en integratieniveau. Omditaan te tonen
zijn ook een aantal exercities met het handelingsgericht subsysteem op aspectniveau
uitgevoerd
Het hier via de figuren 32,33en 34getoonde voorbeeld richt zich opde definitiefase van dit niveau, waarvoor het normatief model voor natuurontwikkeling
(bestand NAT1.NMF)het uitgangspunt vormt.
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figuur 31: Registratievoorbeeld van deevaluatiefase (3): interpretatie
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figuur 32: Definitiefase opaspectniveau (1): inventarisatie
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Figuur 32 toont enkele van de in de inventarisatie-subfase ingevoerde geografische
gegevens (BOSEI2 en WATEREI). Deze gegevens representeren respectievelijk de
planmodellen zoals die tot stand zijn gekomen op subaspectniveau voor
natuurontwikkeling via bosgezelschappen en via moeras- en open watergebieden.
Deze met GISp uitgevoerde handelingsmomenten staan geregistreerd in het macrobestand NATU1 l.MCF.
In figuur 33 worden de verschillende opties in het kader van natuurontwikkeling, te
weten de ontworpen weidevogelgebieden (POTENWVG1), moeras- en open
watergebieden (WATEREI1), bosarealen (BOSEI21) en restricties aan natuurontwikkeling (ADD71) op elkaar betrokken. Dit gebeurt via de procedure ADD waarvanhetbestand CLAIMS hetresultaat vormt.Ditbestand geeft eenoverzicht vanhet
aantal claims per rastercel,
Vervolgens is een overzicht gemaakt van de locaties voor weidevogelgebieden met
daarbinnen het aantal claims voor andere vormen van natuur'bouw' per locatie. Dit
resultaat isbeschreven in de vorm van het bestand VOGPOT.
Deze handelingsmomenten binnen de analyse-subfase van de definitiefase zijn
geregistreerd in het macro-bestand NATU12.MCF.
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figuur 33: Definitiefase op aspectniveau (2): analyse
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Ter afsluiting van dit voorbeeld toont figuur 34 de via het macro-bestand NATU13.MCFgeregistreerde handelingsmomenten van de interpretatie-subfase. Dit is
o.a. gebeurt voor de potenties voorbosaanleg (NADD7) en een prioriteitsstelling ten
aanzien van de ontwikkeling van moerasgebieden en weidevogelarealen.
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figuur 34: Definitiefase op aspectniveau (3): interpretatie

93 Hei gecombineerdgebruik
Het gecombineerd gebruik van het handelingsgericht en het kennisgericht subsysteem tijdens deplanvorming kanplaatsvinden indien inhetkennisgericht subsysteem
gegevens van eerdere opgaven van richtingzoeken zijn geadministreerd.
Via de gegevens in het kennisgericht subsysteem kan een planningsactor in principe
op ieder moment tijdens de planvorming, maar ook voorafgaand daaraan, het subsysteem raadplegen ten aanzien van daarin aanwezige kennis.
Ook hiervoor geldt dat de gebruiksmogelijkheid is gebaseerd op de kenmerken van
een registratiesysteem: de gegevens die in het subsysteem zijn gebracht kunnen via
gerichte selectie ook weer worden opgevraagd.
De gegevens in het kennisgericht subsysteem kunnen daartoe bevraagd worden aan
de hand van de attributen (bijlage 2) zoals die binnen de verschillende entiteiten zijn
onderscheiden (hoofdstuk 7).
Een dergelijk bevraging kan informatie opleveren over:
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A normatieve modellen, in de vorm van tekstbestanden, ten aanzien van:
1 de aanwezigheid van normatieve modellen op ieder van de drie integratieniveaus;
2 de relaties tussen normatieve modellen opde verschillende integratieniveaus;
3 de betekenis van een normatief model;
4 deherkomst van een normatief model;
5 het medium waarop een dergelijk tekstbestand is opgeslagen;
6 deprogrammatuur waarmeeeentekstbestand isgemaakt enwaarmeehetzonderconversie opnieuw kan worden gebruikt.
B objectieve kennis, in de vorm van geografische gegevensbestanden, ten aanzien
van:
1 de aard van groepen van informatiecategorieën (hoofdinformatiecategorie);
2 de aard van informatiecategorieën zelf;
3 de relatie tussen een hoofdinformatiecategorie en informatiecategorieën;
4 de aanwezige kenmerken van een informatiecategorie, zowel qua beschrijving als codering;
5 de modeltypering;
6 het geografische gebied waarop de gegevens betrekking hebben;
7 de herkomst c.q. betrouwbaarheid van de gegevens;
8 hetmedium waaropeendergelijk geografisch gegevensbestand isopgeslagen;
9 de programmatuur waarmee een geografisch gegevensbestand is gemaakt en
waarmee het zonderconversie opnieuw kan worden gebruikt.
C handelingsmomenten, inde vorm van macro-bestanden, ten aanzien van:
1 de aanwezigheid van een bestand voor een bepaalde subfase;
2 debetekenis van het bestand;
3 de relaties tussen macro-bestanden binnen een bepaalde subfase, fase, integratieniveau of meerdere integratieniveaus;
4 deherkomst van de achterliggende handelingsmomenten;
5 het medium waarop een dergelijk macro-bestand is opgeslagen;
6 deprogrammatuur waarnaareenmacro-bestand verwijst en waarmeehetzonderconversie opnieuw kan worden gebruikt.
D de relaties tussen de bovenstaande drie categorieën, ten aanzien van:
1 de relatie tussen een normatief model en de bijbehorende handelingsmomenten;
2 de relatie tussen een normatief model en de bijbehorende geografische
gegevensbestanden;
3 de relatie tussen een handelingsmomenten en geografische gegevensbestanden.
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figuur 35: Enkele schermen voor de bevraging van het kennisgericht subsysteem

Deze mogelijkheden van het RISOR zijn beschikbaar via een aantal schermen (fig.
35) waarin allereerst wordt gevraagd naar het doel van de bevraging. Er kan informatie worden opgevraagd omtrent de inhoud- en de opslagkenmerken van de kenniscategorieën. Voor de objectieve kennis kan ook informatie worden opgevraagd
over de beschikbare objectieve kennis pergeografische indeling.Dit wordt in figuur
35:a aangeduid met de term locatie.
Vervolgens moetdegebruiker aangeven aan dehand van welke kenmerken de informatiewordtgeselecteerd.Figuur35:btoontdedrieselectie-ingangen: inhoud,opslag
en locatie.Afhankelijk van deze keuze krijgt de gebruiker keuze-menu's metkeuzemogelijkheden ten aanzien van selectiemogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn
afgeleid van de in hoofdstuk 7 omschreven entiteiten. In bijlage 4 worden deze
menu's toegelicht.
Uiteindelijk verschijnt ereen scherm waarmee de gebruiker kan aangeven of degeselecteerde informatie (selectieset) wordt bekeken of wordt gecombineerd (fig. 35:c).
Ook kan de gebruiker op dat moment besluiten een nieuwe selectieset te maken die
bijvoorbeeld later wordt gecombineerd met een aanwezige selectieset.
Aandehand vanditscherm kandegebruiker altijd nagaan welkekeuzen methetoog
opselectie zijn gemaakt. Het voorbeeld infiguur 35:claat zien dat achtereenvolgens
de selectieset tot stand isgekomen via de keuzen: objectieve kennis - inhoud - the-
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matiek op het niveau van de informatiecategorie en de informatiecategorie
"Administrative boundaries". Op basis van deze criteria zijn er 49 records geselecteerd diehieraan voldoen.
In bijlage 4worden de selectiemogelijkheden toegelicht.
Via deze mogelijkheden kan de actor, voorafgaand aan de planvorming, normatieve
modellen dielijken aan tesluiten bijdeintentiesaandebasisvaneen nieuwe opgave
van richtingzoeken, opsporen en deze onderling vergelijken.
Gedurende de planvorming wordt het mogelijk:
- geografische gegevensbestanden opte sporen die inde onderhavige opgave kunnen worden ingezet;
- beschrijvingen en coderingen van kenmerken van een informatiecategorie op te
vragen, zodat bij het gebruik van vergelijkbare objectgegevens aangesloten kan
worden bij deze beschrijvingen en coderingen;
- bijpassende macro-bestanden te selecteren.
Voor deze mogelijkheden geldt dat een planningsactor de geselecteerde gegevens
integraal kan overnemen, die alsvoorbeeld kan gebruiken en via verfijning of relativatie aan eigen opvattingen kan aanpassen of uiteindelijk toch weer kan verwerpen.
9.4 Geautomatiseerde verwerking
Een macro-bestand fungeert binnen het RISOR als een middel waarmee handelingsmomenten in de vorm van commando's en toelichtende teksten worden geregistreerd. Een macro-bestand heeft echter nog een tweede betekenis. Handelingsmomenten kunnen er door de GIS-programmatuur geautomatiseerd, zonder
tussenkomst van de gebruiker, mee worden uitgevoerd. Dan krijgt een macrobestand de betekenis van een draaiboek, een script, waarmee de GIS-programmatuur wordt bestuurd.
Deze mogelijkheid kan door een planningsactor op de volgende wijze worden
gebruikt. De planvorming vangt aan viahet raadplegen van de gegevens inhet kennisgericht subsysteem. Aan dehand van dezegegevens wordt doorde actoreen normatief model geselecteerd dat past bij zijn intenties.Tevens worden de bijbehorende
proceskennis (macro-bestanden) en de basisgegevens (geografische gegevensbestanden) van het betreffende proces opgevraagd. Vervolgens kan de actor het planvormingsproces, door middel van de macro-bestanden, via het handelingsgericht
subsysteem geautomatiseerd doen uitvoeren. De daartoe in te zetten GIS-programmatuurkan ditechter alleen indien het zowel de gegevensstructuur, alsde commando-syntax en -semantiek van het macro-bestand juist interpreteert.
Deze mogelijkheid is interessant om:
a een alternatief planmodel op een overeenkomstige wijze als in voorgaande
opgaven te evalueren;
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b voor een ander studiegebied (delen van) een reeds bekend en beschikbaar planvormingsproces uit te voeren [3];
c intermediaire geografische gegevens, overeenkomstig de wijze waarop dat in
eerdere opgaven isgedaan, te genereren;
d (delen van) een reeds bekend en beschikbaar planvormingsproces opnieuw uitte
voeren,maar dit,voorafgaande aande geautomatiseerde uitvoering,oponderdelen aan te passen of uit te breiden.
Deeerste driemogelijkheden zijn, naarinvloed van de actoropdeaardende inhoud
vandehandelingsmomenten, alspassief tebeschouwen. De actorbeperkt zich totde
keuze van de macro-bestanden en de geografische gegevensbestanden (bij
mogelijkheden a en b). Met name de eerste twee mogelijkheden zullen dan ook
vooral worden benut in de definitie- en evaluatiefase. In mindere mate in de
constructiefase, omdat hier veelal grafisch-interactieve momenten aanwezig zijn,die
bij geautomatiseerde uitvoering altijd een actie,inde vorm vanhetaanwijzen opeen
scherm van een (nieuw) punt-, lijn-, vlak- of volume-object, vereisen.
Via de vierde mogelijkheid kunnen handelingsmomenten worden aangepast. In
tegenstelling tot de vorige mogelijkheden, duid ik deze mogelijkheid aan als actieve
geautomatiseerde verwerking. Hierbij blijft de structuur van een macro-bestand
ongewijzigd, maarde specificaties van commando's binnen de structuurkunnen wel
worden gewijzigd.
Zoals in paragraaf 5.2 is toegelicht bestaat een commando uit de aanroep van een
procedure en de daarmee te manipuleren geografische gegevens. De feitelijke werking van een commando kan verbijzonderd worden door specificaties ten aanzien
van de werking van de procedure via zogenaamde kwalificaties ('qualifiers') of
opties.Ook kan dit door de volgorde waarin de gegevens moeten worden bewerkt te
specificeren.
Aanpassing via dergelijke specificaties kunnen gericht zijn op:
- Aanpassing van de geometrische nauwkeurigheid van de basisgegevens. Zowel
bij het gebruik van raster- als vectorgestructureerde gegevens ishetmogelijk via
een specificatie van een commando deze nauwkeurigheid te veranderen. Bij
rastergestructureerde gegevens moet daarbij gedacht worden aan het veranderen
van de maat vaneen rastercel,bij vectorgestructureerde gegevens kanditdoorde
klassificatienorm van lijnlengtes, oppervlaktematen enpuntdichtheid te wijzigen.
Figuur 36 geeft een voorbeeld van een aanpassing van het macrobestand
WEIVOl1(figuur 24) gericht op een grotere geometrische nauwkeurigheid van
de rastergestructureerde gegevens. In figuur 36 staat onder het kopje "!!
OORSPRONKELIJK COMMANDO" aangegeven in welke vorm het commando oorspronkelijk in een macro-bestand is geregistreerd. Onder het kopje "!!
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AANPASSING NAUWKEURIGHEID" staat de aanpassing van het commando
genoteerd.
Daaruit blijkt datde oorspronkelijk gehanteerde celmaat van 100bij 100meter is
gewijzigd in 50 bij 50 meter. Die hogere nauwkeurigheid blijkt bijvoorbeeld uit
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GROUP:1 Invoer gegevens
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:GROUP:3Verwijderen gegevens
: [MCFJ:WEIV012

figuur 36:Aanpassing macro-bestand (1): geometrische nauwkeurigheid

de schijnbare toename van de glastuinbouwlocaties inhet westelijk gedeelte van
hetprojectgebied. Terverduidelijking van figuur 36moet worden vermeld datde
rastermaathetzelfde isals in deoorspronkelijke versie.Hetgevolgdaarvan isdat
alleen voor het westelijk deel van het studiegebied een hogere nauwkeurigheid
beschikbaar is gekomen.
- Aanpassing vanmatendiebij geometrisch gericht manipulaties normgevend zijn
geweest. Voorbeelden hiervan zijn de normgevende mate ten aanzien van afstand, oppervlakte, hoogte, volume, etc.
Figuur 37 toont het oorspronkelijk geregistreerde macro-bestand WEIV031 .
Figuur 38geeft een indruk van de wijzigingen die geografische gegevens ondergaan na aanpassing van de afstandparameters van een commando.
- Aanpassing van de klasse-indeling van de gegevens.
- Aanpassing van de volgorde waarin geografische gegevensbestanden via een
commando worden verwerkt. In o.a. de zogenaamde 'overlay'-procedures heeft
de verwerkingsvolgorde een belangrijke invloed [4]op het resultaat.
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figuur 37:Aanpassing macro-bestand (2):origineel

'MCF-FILENAAM: WEIV012
' DATABASE-NAAM:LMW1
*D:Analyseren gegevens
*

t.b.v.definitie-fase

*

Definitie-fase richt

1

zichophetbepalen van

1

potenties voor het

'

handhaven c.q. ontwikke-

'

lenvanweidevogelgebied

:[MCF]:WEIV011
!AANGEPASTE PARAMETERS !!

:GROUP:1 Analyse openruimte
;.viabepalingvanmassa
MAXIMIZE
GRAS LANDSCH
OPENWEI

: GROUP:2 Analysevanmatevan
:verstoring via zoneringen
: samenvoeging vandie zoneringen
ADD
BEBOUWD PROVWEG SECUWEG SPOORL
INVLOED

: GROUP:3 V e r w i j d e r «
: [MCF):WEIV013
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9.5Conclusies
In dit hoofdstuk is aangegeven op welke wijze een planningsactor het RISOR kan
toepassen bijeenopgave vanrichtingzoeken.De inzet vanhethandelingsgericht subsysteem biedt de mogelijkheid om op interactieve wijze GIS-programmatuur te
gebruiken bij de uitvoering van de planvorming en de handelingsmomenten in de
vorm van commando's en teksten te registreren.
Het gebruik van het kennisgericht subsysteem speelt een rol bij het verwerven en
gebruik van ineerdere opgaven van richtingzoeken in bestanden geregistreerde kennis. Dit gebruik kan zich beperken tot het inwinnen van informatie over het kennisgebruik in eerdere opgaven van richtingzoeken, waarna de uitvoering van de planvorming vervolgens weer via het interactief gebruik van de mogelijkheden van het
handelingsgericht subsysteem plaats vindt.
De ingewonnen informatie kan ook leiden tot het 'geautomatiseerd' gebruik van het
handelingsgericht subsysteem aan dehand van via het kennisgericht subsysteem geselecteerde macro-bestanden. Deze gebruiksvorm valt uiteen te leggen in een
passieve en actieve vorm. Bij het gebruik in de passieve vorm worden de oorspronkelijke macro-bestanden zonder wijzigingen opnieuw gehanteerd. Inde actieve
vorm worden de specificaties van de commando's binnen de structuur van een
macro-bestand gewijzigd.
De twee laatstgenoemde opties zijn interessant omdat daardoor grote delen van het
planvormingsproces, uitgezonderd de handelingsmomenten waar een interactiefgrafische ontwerpmethode wordt gebruikt, via het handelingsgericht subsysteem
volledig automatisch kunnen worden uitgevoerd. Actief hergebruik is vanuit het
richtingzoeken bezien een interessante optie doordat op relatief snelle wijze varianten kunnen worden ontwikkeld.
Daar de via actief hergebruik gewijzigde macro-bestanden alleen van betekenis zijn
voor het ontwikkelen van varianten, worden de op deze wijze aangepaste macrobestanden niet inhet handelingsgericht subsysteem geadministreerd.
Noten hoofdstuk9
[1]

Het begrip kwalitatieve intervalschaal en de rekenkundige gevolgen van het gebruik daarvan, is
een belangrijk aandachtsveld in de kwalitatieve multi-criteria-evaluatie (Voogd, 1983;Kreuwel,
1987).

[2]

Lineaire programmeringstechnieken ten behoeve van rastergestructureerde gegevens zijn
ontwikkeld voor o.a. grondgebruiks-bestemming (Trip, 1987).

[3]

Een andere term voor geautomatiseerde verwerking is BATCH. Via een BATCH wordt het verwerkingsproces in formele systeemopdrachten gedefinieerd en uitvoering daarvan d(x>rhet sys-
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teem vereist geen interactie van de gebruiker.
Doorhetherhaald geautomatiseerd gebruik vaneen macrobestand kan hetoorspronkelijke, handmatige principe waarbij een studiegebied in zijn geheel wordt bestudeerd, vervangen worden
door een studie naar een significant deel van een gebied. De daarbij geregistreerde handelingsmomenten kunnen vervolgens geautomatiseerd voor het gehele gebied worden uitgevoerd,
waarbij de interactie van de gebruiker beperkt blijft.
[4]

Met name de "overlay'-procedures waarbij de methode werkt volgens een 'afdek'-principe. Dit
principe gaatervan uit dateen bestand dat inhet commando naeen eerst genoemd bestand wordt
vernield bepalend isvoor de kenmerken van een nieuw bestand. Alleen indien dekenmerken uit
het tweede bestand voldoen aan een bepaald criterium wordt hetkenmerk van hettweede bestand
overgenomen in het nieuwe bestand. Dit principe komt sterk overeen met de 'overlay'-techniek
die McHarg (1969) introduceerde.
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Hoofdstuk 10
VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN HET RISOR
10.1 Inleiding
Deaanleiding totditonderzoek, sterkernogdeuitdagingdaartoe,vormden de veronderstellingen overeen mogelijk ondersteunende rol van informatieverwerkende systemen bij het richtingzoeken (Kleefmann, 1984).Deze veronderstellingen zijn indit
proefschrift eerst via twee wegen uitgewerkt. Enerzijds door een nadere analyse van
demethodologische aspecten vanhetrichtingzoeken en anderzijds dooreenbeschrijving van de kenmerken van informatieverwerkende systemen. Vervolgens zijn de
bevindingen langsdezeroutesmetelkaarverbonden. Ditheeft geleid toteen concept
voor een informatieverwerkende systeem ter ondersteuning van het richtingzoeken
(RISOR).
In dit hoofdstuk resumeer ik eerst hoe de veronderstellingen van Kleefmann in het
RISOR worden benaderd en gestalte gegeven. Vervolgens licht ikmijn verwachtingen toe ten aanzien van de toepassing van dit systeem. Deze verwachtingen betreffen
zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van de toepassing van
informatieverwerkende systemen inde planvorming.
Verwachtingen in kwantitieve zin zijn te karakteriseren via de trefwoorden sneller,
efficiënter en nauwkeuriger; ze richten zich dus op de hoeveelheid tijd die aan de
planvorming wordt besteed.
Verwachtingen in kwalitatieve zin betreffen vooral het inzicht in het kennisgebruik
inde planvorming.Daarbij gaathet onder andere omde aard van normatievekennis,
objectieve kennis,methodenkennis en proceskennis, en de betrekkingen tussen deze
kenniscategorieën.
10.2Terugnaar1984
Indeze paragraaf neem ikmijn vertrekpunt indeveronderstellingen die in 1984door
Kleefmann (1984: 126-126) werden geformuleerd. Via een markering met een letter
tussen aanhalingstekens ((x)) geef ik steeds aan welk deel van het citaat met het
RISOR wordt vergeleken. Ik citeer:
" Een dergelijke machine bestaat uit een systeem (a), waarbinnen allerlei (eventueel
op verschillende plaatsen aanwezige informatiebestanden) met betrekking tot
onderdelen (c.q. aspecten, facetten en sectoren) van het RS-systeem kunnen worden
gekoppeld (b). Deze informatie kan cijfermatig en/of cartografisch worden gepresenteerd (c),naarbelieven incategorieën van schaalniveaus worden gegeneraliseerd
of verfijnd (d), en laat met behulp van eenvoudige bediening alle bewerkingen toe
die hierboven reeds globaal werden aangeduid (e)."
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Deze veronderstellingen zijn inhet RISOR als volgt terug te vinden:
(a) Het RISOR kent twee subsystemen: een handelingsgericht en een kennisgericht.
(b) In het RISOR wordt een onderscheid gemaakt tussen twee typen object-kennis,
namelijk normatieve en objectieve kennis. In het handelingsgerichte subsysteem
wordt gebruik gemaakt van objectieve kennis in de vorm van geografische
gegevensbestanden en van de normatieve kennis in de vorm van tekstbestanden.
Deze gegevens zijn inprincipe specifiek voor elke opgave.
Inhetkennisgericht subsysteem worden verwijzingen opgenomen naar in andere
opgaven van richtingzoeken gebruikte objectieve en normatieve kennis. Dit
gebeurt voor de objectieve kenniscategorie in de vorm van verwijzingen naar
geografische gegevensbestanden en voor normatieve kennis via verwijzingen
naarnormatievemodellen indevorm van tekstbestanden alsmede indevorm van
macro-bestanden.
(c) DoordeinzetvanGIS-programmatuurkunnendegegevens zowel indevormvan
een natuurlijke dan wel wetenschappelijke taal (i.e. kartografische taal) worden
weergegeven.
(d)In het handelingsgericht subsysteem kan dit worden gerealiseerd door een fase
van de planvorming opnieuw interactief te doorlopen en een handelingsmoment
uit te voeren via een daartoe geschikt commando. Veelal zullen aggregaties c.q.
verfijningen in de inventarisatie-subfasen plaatsvinden.
Ook via het kennisgericht subsysteem kan generalisatie en verfijning van de
objectieve kennis worden uitgevoerd, namelijk doordegeografische gegevens te
klassificieren in een hiërarchie van informatiecategorieën. Ten aanzien van de
verfijning van gegevens bieden ook de uitbreiding van de beschrijving van thematische kenmerken en de aanduiding van degeometrische nauwkeurigheid binnen dit subsysteem mogelijkheden (paragraaf7.4.2).
Viade geautomatiseerde verwerking kan eveneens zowel verfijning als generalisatie worden gerealiseerd door het aanpassen van de geometrische
nauwkeurigheid. Hieraan zijn echter een aantal problemen verbonden, waaropin
de volgende paragraaf wordt ingegaan.
(e) GIS-programmatuur blijkt in het merendeel van de voor planvorming gewenste
methoden tekunnen voorzien.
Kleefmann vervolgt:
" Het bijzondere van deze machine isechter, dat zecomplete zoekprogramma's kan
uitvoeren volgenseenmethodisch principe dat verbonden ismetdefunctie van planning als instrument bij het richtingzoeken (f). De procedure daarbij is betrekkelijk
eenvoudig.Metalsuitgangspunt eenclustervanbeleidsperspectieven (g)waarvande
programmering voor ruimtelijke organisatie in hoofdlijnen is getypeerd (bijvoorbeeld verweving van functies via meervoudig grondgebruik, verstedelijking door
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verdichting, e.d.) worden er allereerst, met behulp van ideaaltypische modellen en
uiterste randvoorwaarden, globale programma's (h) gemaakt. Aan de hand daarvan
wordt vervolgens het informatiebestand van het ruimtelijk systeem op een bepaald
niveau op globale mogelijkheden afgetast; dat is de fase van de ideevorming (i)."
Deze veronderstellingen zijn in het RISOR als volgt terug te vinden:
(f) Zoekprogramma's kunnen inhetRISOR doordeactorworden uitgevoerd aande
hand van het kennisgericht subsysteem. De op deze wijze gevonden
gegevensbestanden kunnen vervolgens op verschillende manieren worden
gebruikt in de planvorming. Bijvoorbeeld via interactief gebruik van het handelingsgericht subsysteem of via actieve dan wel passieve geautomatiseerde uitvoering van (delen van) de planvorming.
(g)(h)
In het RISOR is gekozen voor een hiërarchische ordening van normatieve modellen. Daardoor is een normatief model op integratieniveau te interpreteren is
met wat in het citaat "beleidsperspectief' wordt genoemd. Terwijl "globale programma's" vergelijkbaar zijn met normatieve modellen op integratie-, aspect-of
subaspectniveau.
Deconstructie van normatievemodellen kanviahetRISOR echter alleen worden
ondersteund via de mogelijkheden van het kennisgericht subsysteem,
(i) Het aftasten van "globale mogelijkheden" gebeurt binnen het RISOR tijdens de
definitiefase van de planvorming. Deze fase levert zogenaamde toestandsmodellen op, die ten aanzien van een bepaald subaspect, aspect of integratie van
aspecten, de kwaliteiten, problemen en potenties van de betreffende ruimtelijke
organisatie aangeven.
Ik citeer verder:
" Met wat dat aan mogelijke ingangen oplevert worden vervolgens ordenings- en
inrichtingsprincipes gestileerd, verfijnd engeprogrammeerd (j).Daarnaherhaaltzich
het aftastingsproces, waarbij er op basis van deze principes en eventueel variërend
daarop, (holistische) toestandsvoorstellingen worden gegenereerd; dat isde fase van
projectie (k).
Vervolgens worden deze projecties uiteengelegd of ontleed naar hun potentieel ten
opzichte van onderdelen die corresponderen met de onderwerpen van de beleidsperspectieven... (1) "
In het RISOR zijn deze mogelijkheden als volgt terug te vinden:
(j) Via de inzet van het handelingsgericht subsysteem gedurende de constructiefase.
(k) In deze studie worden toestandsvoorstellingen planmodellen genoemd. Deze
kunnen met behulp van het handelingsgericht subsysteem via de constructiefase
op één van de drie integratieniveaus worden geconstrueerd.
(1) Dit gebeurt eveneens via het handelingsgericht subsysteem, echter nu in de eva-
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luatiefase van de planvorming. Resultaten hiervan worden beleidsmodellen
genoemd. Deze kunnen worden ontwikkeld op ieder van de drie integratieniveaus.
Tenslotte eindigen de veronderstellingen met:
" Vanzelfsprekend zullen de fasen zich (als een iteratief proces) moeten herhalen
(m), waardoor het resultaat in scherpte kan toenemen (n),de selectiemogelijkheden
zich verruimen (o)en het inzicht vergroot kan worden (p)."
In het RISOR isdit als volgt terug te vinden:
(m) Noch aan de volgorde waarin subfasen elkaar opvolgen, noch aan de frequentie
waarmee subfasen wordenuitgevoerd zijn binnenhetRISOR voorzover het interactief gebruik van het handelingssysteem betreft geen voorwaarden verbonden.
Zodra de handelingsmomenten geregistreerd en geadministreerd zijn zal bij geautomatiseerde gebruik van het RISOR de geregistreerde volgorde worden doorlopen
(n)'Toename van de scherpte"betekent binnen het RISOR dat de objectieve kennis
zowel geometrisch, thematisch als temporeel steeds nauwkeuriger wordt
gedefinieerd.
(o)Indien er meer geregistreerde resultaten van opgaven van richtingzoeken in het
kennisgericht subsysteem zijn geadministreerd zullen de mogelijkheden voor
selectie inderdaad uitgebreider zijn.
(p)Het inzicht kan tijdens het gebruik van het handelingsgericht subsysteem vergroot worden, doordat de met GIS-programmatuur uitgevoerde handelingsmomenten tevens demogelijkheid geven omhet resultaat (karto-)grafisch tepresenteren. Door het gebruik van het kennisgericht subsysteem kan dit door selecties
uit te voeren op ieder van de geadministreerde kenniscategorieën selecties uit te
voeren en de geselecteerde gegevens te vergelijken. Bovendien biedt het ook
mogelijkheden omderelaties tussen dekenmerken van die kenniscategorieën op
te sporen.
Een belangrijk verschil in deze vergelijking tussen de RISOR-implementatie en de
veronderstellingen van Kleefmann betreft het kenmerk van het uitvoeren van "complete zoekprogramma's". Zoals uit de hoofdstuk 7 en 9 is gebleken kan alleen een
actor, viade gegevens inhetkennisgericht subsysteem, een zoekactie uitvoeren naar
bruikbare gegevens. De "machine" kan dit niet 'zelfstandig'. Ieder van de drie kenniscategorieën kan door de actor daartoe als ingang worden gebruikt.
Overeenkomstig de veronderstelling van Kleefmann kan worden gestart aan dehand
van een normatief model.
Indien een geadministreerd proces wordt opgevat als een zoekprogramma dan biedt
het RISOR ook ten aanzien van deze veronderstelling mogelijkheden.
Tenslottedienthierteworden opgemerkt datKleefmann eensysteem voorhetgehele
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richtingzoeken voorogen heeft gehad,terwijl indeze studie alleen de mogelijkheden
voor planvorming zijn uitgewerkt.
10.3Verwachtingentenaanzien vankwantitatieve aspecten
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op het verkrijgen van digitale
gegevens,opdemogelijkheden van hetRISOR ten aanzien van efficiënte tijdsbesteding en opeen aantal problemen die zich aandienen bij de geautomatiseerde uitvoering van de administratie en de planvormingsfasen.
10.3.1 Het verkrijgenvandigitale gegevens
In het RISOR wordt het gebruik van gegevens niet langer beperkt tot gegevens die
deobjectieve kennis weergeven.Ookdedigitale weergave van normatievekennisen
proceskennis worden inhet RISOR gebruikt.
Voorzover dezegegevens niettijdens het richtingzoeken wordengegenereerd, zullen
ze op een andere wijze moeten worden verkregen. Dat dit problemen kan opleveren
is inhoofdstuk 5reeds aangegeven.
Ten aanzien vangegevens omtrent objectieve kennis zijn ereenaantal ontwikkelingen te signaleren die het in toenemende mate eenvoudiger maken om digitale basisgegevens te verkrijgen:
- Instituten die zich traditioneel bezighielden met de verzameling van gegevens
vanderuimtelijke organisatie gaan langzamerhand overophet aanbieden vandie
gegevens indigitale vorm (bijvoorbeeld: Staring Centrum,Topografische Dienst,
Centraal Bureau Statistiek).
- De toename van initiatieven gericht op de verzameling van digitale gegevens
voor een bepaald marktsegment en deze tegen commerciële tarieven aanbieden
(bijvoorbeeld: Tele-Atlas, KLM-Aerocarto).
- Initiatieven van gebruikers van digitale geografische gegevens tothet zelfstandig
aanmaken daarvan (o.a. onderzoeksinstellingen, provinciale en gemeentelijke
diensten).Hiertoe wordt veelal besloten omdat ereen specifieke vraag bestaat en
om de afhankelijkheid en de kosten van de bestanden van instellingen die digitale gegevens produceren, te verkleinen.
Laatstgenoemde ontwikkeling toont aan dat de met de taken van een gebruiker verbonden gegevensbehoefte, zo specifiek kan zijn dat men er toe overgaat om zelf digitale gegevensverzamelingen aan te leggen. Dit is ook de reden dat het onderzoek
naar de aard en de betrouwbaarheid van gegevensstructuren van geografische
gegevens in relatie tot het gebruik daarvan, meer aandacht krijgt (Molenaar, 1989).
Het kennisgericht subsysteem kan aan dergelijk onderzoek toeleveren, o.a. door de
ordening van gegevens ophiërarchische niveaus.

155

Daarnaast kan de administratie van objectieve kennis in het kennisgericht subsysteem ook gebruikt worden om overzicht te behouden overde binnen een organisatie
beschikbare geografische gegevens. Deze functie is vergelijkbaar met het gedeelte
van de informatiebank van NEXPRI waarin de binnen Nederlandse instituten en
instellingen aanwezige geografische gegevens staan beschreven [1].
Een dergelijke functie i.e., het verstrekken van gegevens over normatieve kennis en
proceskennis die binnen een organisatie aanwezig zijn, kunnen met de administratie
van proceskennis en normatieve kennis gerealiseerd worden.
Bij de toepassing van het normatieve kennisdeel van het kennisgericht subsysteem
kan gedacht worden aan de registratie en administratie van programma's van politieke partijen, van belangengroepen en van wetenschappelijke teams.
Voor het proceskennisdeel kan gedacht worden aan de registratie en administratie
van allerlei computerapplicaties. Instellingen als het Centrum voor Milieu en
LandschapenSAMWATdoendit alvooreenbepaaldegroepvanapplicaties.Veelal
ontbreekt aan een dergelijke administratie van proceskennis echter een verwijzing
naar de context waarbinnen de applicaties ontwikkeld zijn. Omdat in het RISOR de
relaties tussen de verschillende kennisbestanden (hoofdstuk 7) worden gespecificeerd, kunnen de relaties tussen applicatie (i.e. proceskennis), context (i.e. normatieve kennis) en 'basis'gegevens (i.e. objectieve kennis) juist wel worden
aangegeven.
10.3.2Tijdsbesparing
In paragraaf 4.6 is aangegeven dat het richtingzoeken, om toepassing te vinden als
beleidsvoorbereidende activiteit, binnen de randvoorwaarden van tijd en financiële
middelen moet kunnen plaatsvinden. Met betrekking tot de verwachtingen ten
aanzien van tijdsbesparing merk ik, in vergelijking tot een 'handmatig' uitgevoerde
planvorming, het volgende op:
- Het verkrijgen van 'basis'gegevens kost evenveel tijd.
- Het digitaliseren van deze gegevens zal, voorzover ze niet in digitale vorm aanwezig zijn, vooralsnog belangrijk meer tijd vergen. Daar staat echter tegenover
dateendigitalegegevensset eindeloosvaakkan wordengekopieerd en gemanipuleerd.
- Het bedenken en formuleren van normatieve modellen zal evenveel tijd vergen.
- Het bedenken vanhandelingsmomenten zal ook evenveel tijd vergen, maar nadat
een aantal resultaten in definitie-, constructie- of evaluatiefase in de vorm van
macro-bestanden zijn geregistreerd,ontstaat demogelijkheid omviaherhalingen
iteratie per subfase handelingsmomenten sneller te bedenken, omdat daarbij van
geregistreerde handelingsmomenten kan worden uitgegaan.
- Het uitvoeren van handelingsmomenten zal aanzienlijk sneller verlopen omdat
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hierbij gebruik kan worden gemaakt van de commando's van de GIS-programmatuur en de rekentechnische capaciteiten van een computer. Het eigen maken
van de commando's en de achterliggende methoden vereist echter extra tijd en
bovendien moet die kennis paraat en actueel worden gehouden.
- De (karto-)grafische presentatie van gegevens gaat via het gebruik van GIS-programmatuur vele malen sneller dan met de klassieke tekenmethoden. Indien er
bijzondere eisen aan de presentatie worden gesteld (bijvoorbeeld een bepaalde
projectie, specifieke grafische attributen) dan zal de gebruiker zich echter de
daartoe bestemde commando's moeten eigen maken, hetgeen tijd vergt.
Als ook het kennisgericht subsysteem wordt gebruikt en dat een redelijke hoeveelheidgeadministreerde gegevensbevat,kandetijdwinst aanzienlijk oplopen,doordat:
- gegevens eenvoudig kunnen worden opgespoord via selecties op de database;
- de geselecteerde gegevens direct indigitale vorm beschikbaar zijn, omdat alleen
digitale gegevensbestanden in het kennisgericht subsysteem worden geadministreerd;
- het bedenken en formuleren van normatieve modellen kan worden gebaseerd op
in het kennisgericht subsysteem geadministreerde normatieve modellen;
- via de geselecteerde macro-bestanden kunnen onderdelen van het
planvormingsproces geautomatiseerd worden uitgevoerd;
- bij de geautomatiseerde uitvoering van planvormingsprocessen het niet noodzakelijk isdat de gebruiker kennis heeft van de commando's van de GIS-programmatuur;
- de grafische presentatie veelal een integraal onderdeel is van een macro-bestand.
Met betrekking totdegeautomatiseerde uitvoering van deconstructiefase, gebaseerd
op bijvoorbeeld een macro-bestand waarin de interactief-grafische handelingsmomenten van de ontwerpsubfase zijn geregistreerd, is er toch digitale invoer door de
actor nodig.Inhetmacro-bestand wordt immerswel de volgorde van opeenvolgende
handelingsmomenten geregistreerd, alsmede de thematische kenmerken van de te
ontwerpen objecten, maarzijn nietde locatie,vormenomvangvandieobjecten vastgelegd.
Tijdsbesparing die een geautomatiseerde uitvoering van het richtingzoeken kan
opleveren zal vooral voortkomen uithet gebruik van processen c.q. reeksen van handelingsmomenten die niet worden gewijzigd. Zodra wijzigingen gewenst zijn zal de
zorg voor de consistentie van de opeenvolging van handelingsmomenten, van de
handelingsmomenten zelf envandekwaliteitvan degegevens diteffect tenietdoen.
Daarbij moet worden opgemerkt dat die zorg bestaat voorzover hiervoor nog geen
algoritmen zijn ontwikkeld. In de volgende paragraaf wordt verder aandacht aan dit
aspect besteed.
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10.3.3Geautomatiseerde gebruik
In het voorgaande hoofdstuk is op twee manieren verwezen naar geautomatiseerd
gebruik. Enerzijds met betrekking tot het uitvoeren van de administratie van de
geregistreerde gegevens, anderzijds met betrekking tot de geautomatiseerde uitvoering van (delen van) de planvorming. Ik wil nu achtereenvolgens ingaan op de
verwachtingen van beide.
Indeze studie isvoorde administratie van de geregistreerde gegevens uitgegaan van
een persoon die zowel de invoer van de administratiegegevens in het kennisgericht
subsysteem alshetbeheerdaarvan uitvoert.Bij hetgebruik vanhet tijdens ditonderzoek geïmplementeerde subsysteem blijkt de invoerveel tijd tekosten en bovendien
aanzienlijke kennis te vereisen over de indeling van het planvormingsproces in
opeenvolgende fasen.
Het isdaarom noodzakelijk om programmatuur te ontwikkelen diede geregistreerde
gegevens analyseert en vervolgens aan dehand van de analyse-resultaten in de databasevanhetkennisgericht subsysteem de administratie uitvoert. Indeze richting zijn
reedsexperimenten uitgevoerd, indevormvandeontwikkeling vaneen zogenaamde
macro-scanner (Osinga, 1988), die aantonen dat het mogelijk is metterdaad
dergelijke programmatuur te ontwikkelen.
Bij de geautomatiseerde uitvoering van de planvorming wordt in het RISOR uitgegaan van devoorwaarde dateen geadministreerd macro-bestand slechts viaéén type
GIS-programmatuurkan worden uitgevoerd en dat de 'basis'gegevens dan ook voldoen aan een voor die programmatuur geschikte gegevensstructuur.
Indien een actor meerdere typen GIS-programmatuur gebruikt vormt deze voorwaarde een beperking. Deze beperking kan echter worden opgeheven als er programmatuur wordt ontwikkeld waarmee de, in een macro-bestand geregistreerde,
commando-structuren van een bepaald type GIS-programmatuur kunnen worden
geconverteerd c.q. geïnterpreteerd in die van een ander type.
Daarnaast kunnen er bij de geautomatiseerde uitvoering problemen ontstaan indien
de gebruiker de geografische gegevens, de geometrische nauwkeurigheid van de
geografische gegevens,de geometrische parameters endeklasse-indeling (paragraaf
9.4) wijzigt. Deze wijzigingen kunnen de correcte uitvoering van de planvorming
verstoren, immers:
a Andere geografische gegevens zullen in geometrisch of thematisch opzicht
afwijken van de oorspronkelijk gebruikte gegevens. Omdat de geregistreerde
commando's zijn afgestemd op de manipulatie van de oorspronkelijke
geometrische en thematische kenmerken, kunnen er bij de uitvoering van het
macro-bestand ernstige fouten optreden,
b Geometrische parameters bepalen voor een belangrijk deel het resultaat van een
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transformatie. Bij wijziging van eenparameter wordt ookhetresultaat gewijzigd.
Omdatde navolgende commando's zijn gerichtopdeoorspronkelijke kenmerken
vandegeografische gegevens kan daardoorde verdere uitvoering vanhet macrobestand foutief verlopen. Een voorbeeld hiervan vormt het bepalen van een aantal inrichtingzones binnen een buffergebied dat vanuit de begrenzing van een
natuurgebied gerekend tot 1000 meter doorloopt. De oorspronkelijke afstandsmaat van de inrichtingzones wordt veranderd van 200 meter in 100meter.
Inde oorspronkelijke planvormingsfase werden opdeze wijze 5 inrichtingszones
bepaald die allemaal werden getransformeerd. Bij wijziging zullen er echter 10
inrichtingzones worden bepaald, waarvan er slechts 5 worden getransformeerd.
Dithoudt indatdeoverige vijf zonesnietlangergebruikt worden binnendeplanvorming,
c Een klasse-indeling bepaalt hetresultaat vaneen transformatie. Bij wijziging van
de klasse-indeling ontstaat eenzelfde probleem als hiervoor is behandeld.
Dergelijke problemen treden veelal op als na de wijziging het aantal klassen en
daarmee het aantal objecten toeneemt.
Elk van de voornoemde problemen ontstaat doordat de commando's die volgen op
een gewijzigd commando niet meer consistent zijn met de gegevens die door het
voorgaande gewijzigde commando werden gegenereerd. Om dergelijke problemen
op te lossen moet er onderzoek worden gedaan naar consistentie in de doorwerking
van wijzigingen in het oorspronkelijk macro-bestand. Ook ten aanzien van deze
problematiek isreeds verkennend onderzoek gedaan .Eén vande resultaten daarvan
isde ideevaneen zogenaamde macro-editor (Klomp, 1989)[2].Viadeze macro-editor blijkt het mogelijk de inconsistenties metbetrekking tot de verschillen tussen de
oorspronkelijke en de nieuwe 'basis'gegevens op te sporen en de afwijkende kenmerken daartussen te klassificeren overeenkomstig de oorspronkelijke beschrijving
en indeling van de kenmerken. Verder onderzoek blijft echter gewenst.
10.4Verwachtingen ten aanzien vankwalitatieve aspecten
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is aangegeven hebben kwalitatieve aspecten
van'de toepassing van geografische informatiesystemen betrekking ophet inzicht in
het kennisgebruik en de aard van en de betrekking tussen de verschillende kenniscategorieën. In deze paragraaf ga ik achtereenvolgens op de verwachtingen ten
aanzien van beide in.
10.4.1 Meerdere actoren
Planning als richtingzoeken is gedefinieerd als een handelingsproces gericht op de
voorbereiding van beleid, waarbij het gaat om het genereren van (alternatieve)
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ontwikkelingsrichtingen voorderuimtelijke organisatie.Ditonderzoek is toegespitst
op planvorming, een onderdeel dat door een actor kan worden uitgevoerd.
In noot 6behorende bij paragraaf 2.3.1 iseen actor gedefinieerd als 'het geheel van
personen en groepen die deelnemen aan het planningsgericht handelen binnen de
procedurele kaders van een geïnstutionaliseerd planningsproces'. Gezien de complexiteit vande ruimtelijke organisatie,de uiteenlopende maatschappelijke claimsen
de noodzaak om inzichten uit verschillende wetenschapsgebieden met elkaar in verband te brengen, zal het duidelijk zijn dat het bij het richtingzoeken wordt gestreefd
naar een inter- dan wel multidisciplinaire aanpak [3]en dat het door mij gehanteerde actorbegrip als zodanig moet worden begrepen. Mede met het oog op de benodigde communicatie tussen verschillende disciplines zal een eenduidige definitie
van objectieve kennis, normatieve kennis en proceskennis noodzakelijk zijn.
De registratie en administratie van planningsprocessen biedt in dit verband belangrijkeaanknopingspunten. Doordat bijdragen aanhetplanvormingsproces viade inzet
van het RISOR expliciet, geordend, geregistreerd en geadministreerd zijn, ontstaat
een mogelijkheid om die kennis gerichter over tedragen en te bespreken.
Behalve voor de planvorming zelf kunnen de gegevens in het kennisgericht subsysteem ook voor inspraak- of andersoortige participatiedoeleinden worden gebruikt.
Dit betekent dat alle gegevens binnen dit subsysteem in principe vrij toegankelijk
behoren te zijn. Dit kan echter, zoals in paragraaf 4.3.3 reeds is aangegeven, op
diverse sociaal-organisatorische (o.a. privacy) problemen stuiten.
Voor beide bovenstaande mogelijkheden, te weten dekennisuitwisseling tussen disciplines tijdens de planvorming en het gebruik van de beschikbare kennis bij participatie,geldt dat de wijze waaropde inhet systeem geadministreerde kenniskan wordengepresenteerd engebruiktzorgvuldige aandachtvraagt.Opwelkewijze ook nietdeskundige gebruikers het best kunnen worden ondersteund in het gebruik van het
systeem, iseen vraagstuk dat verder onderzoek vergt.
10.4.2 Leerproces
Omdat de tijdens de uitvoering van het planvormingsproces gebruikte kennis wordt
geregistreerd en geadministreerd, kan ze opnieuw worden benut. Geregistreerde en
geadministreerde kennis vormt niet alleen een bron waaruit kennis voor gebruik kan
worden geput, maar biedt tevens een overzicht van de aanwezige kennis. Hierdoor
biedthetRISOR belangrijke mogelijkheden omkennisteverwerven c.q.omte leren.
Het leren met behulp van het RISOR kan betrekking hebben op inhoudelijke,
methodologische en methodische aspecten van de planvorming. Ten aanzien van de
inhoudelijke aspecten kan een onderscheid worden gemaakt in leermomenten met
betrekking tot de normatieve kennis en de objectieve kennis. Wat betreft de normatieve kennis gaat het om leermomenten ten aanzien van:
- de beschikbaarheid ervan in de vorm van normatieve modellen;
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- de inhoudelijke kenmerken van deze modellen;
- de samenhang tussen normatieve modellen;
- de herkomst van deze modellen.
Wat betreft de objectieve kennis gaat het om leermomenten ten aanzien van:
- de beschikbaarheid ervan inde vorm van concrete en formele modellen;
- de inhoudelijke kenmerken van deze modellen in termen van kenmerken van een
informatiecategorie endesamenhang tussen verschillende informatiecategorieën;
- de herkomst van deze modellen.
Ten aanzien van de proceskennis betreft het leren een aantal methodologische
aspecten:
- de indeling van het planvormingsproces in verschillende subfasen;
- de beschikbaarheid van proceskennis binnen die subfasen in de vorm van
handelingsmomenten;
- de inhoudelijke kenmerken van de handelingsmomenten. Hierbij gaat het vooral
om de samenhang tussen normatieve kennis, objectieve kennis en methodenkennis;
- de samenhang tussen de handelingsmomenten;
- de herkomst van de handelingsmomenten.
Ten aanzien van de methodenkennis zullen de leermomenten vooral betrekking
hebben op de werking van de commando's. Dit betekent dat dergelijke leermomenten vooral zullen optreden bijhet gebruik vanhet handelingsgericht subsysteem.
Dit in tegenstelling tot de leermomenten ten aanzien van de andere drie aspecten. Ik
verwacht dat hierbij vooral het kennisgericht subsysteem van belang zal zijn.
In paragraaf 4.2 zijn twee vormen van leren getypeerd: het verfijnen van kennis en
het relativeren vankennis.Ik vermoed nudathet gebruik vanhet RISOR ten aanzien
van hetverfijnen van kennisbetekenis zal krijgen viahetzoeken inhet kennisgericht
subsysteem en het uitbreiden van de daarin aanwezige kennis binnen een bepaalde
structuur.
Tenaanzien vandeobjectieve kennisvaltdaarbij tedenken aano.a.hetopsporen van
geadministreerde informatiecategorieën en het toevoegen van nieuwe waarden aan
die informatiecategorieën. Er kunnen bijvoorbeeld, ten behoeve van de toestandsdefinitie, sociaal-economische gegevens worden opgespoord. Deze zoekactie
leidt naar werkgelegenheidscijfers gekoppeld aan een 4-cijferige postcode-indeling.
Aan de hand van de resultaten verkregen via het gebruik van deze informatiecategorie kan vervolgens worden besloten om de waarden van deze informatiecategorie,
'features' genoemd in het gegevensmodel, aan te vullen.
Ten aanzien vande normatieve kenniskan worden gedacht aandeuitbreiding vande
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doelstellingensets opéén van de integratieniveaus. Dit zal veelal ookeen uitbreiding
inhouden van de proceskennis doordat in de lijn van de doelstellingensets handelingsmomenten worden veranderd of toegevoegd.
Bij het relativeren van de kennis zal het RISOR eveneens kunnen bijdragen doordat
via het kennisgericht subsysteem gegevenssets zijn op te sporen en te bestuderen,
maar ook biedt het mogelijkheden om deze gegevenssets onderling te vergelijken.
Via deze vergelijkingen kan de actor ontdekken dat bepaalde denkrichtingen in de
vorm van normatieve modellen, of bepaalde methoden dan wel een bepaalde categorie van objectieve kennis niet zijn gebruikt.
Met het huidige prototype van het RISOR zijn dergelijke vergelijkingen niet direct
te maken. Door de selectieresultaten van het kennisgericht subsysteem in bestanden
te plaatsen (bijlage 4)kan wel een handmatige vergelijking worden uitgevoerd.
10.4.3Theorievorming
HetRISOR kan ookbetekeniskrijgen voordeplanologie alswetenschap. Omdat via
hetRISORkenniswordtverzameld,kandittotherziening vandeinzichten leiden ten
aanzien van de inde voorgaande subparagraaf genoemde aspecten.
Hierdoor kunnen mogelijkheden ontstaan voor de verdere ontwikkeling van een
objectgerichte planningstheorie, waartoe het model van de ruimtelijke organisatie
c.q. het MFO-model (paragraaf 3.4.1 en paragraaf 3.4.2) in combinatie met de
verdere uitwerking [4] van het 'formal data structure' (FDS)-model (Molenaar,
1991) als uitgangspunten kunnen worden gebruikt. Het biedt ook mogelijkheden
voor de verdere ontwikkeling van een handelingsgerichte planningtheorie.
Ten aanzien van de uitbouw van een objectgerichte planningstheorie kan gedacht
worden aan een verfijning van de classificatie van het model van de ruimtelijke
organisatie.Daartoe kunnen de zogenaamde informatiecategorieën binnen het objectievekennisbestand van hetkennisgericht subsysteem worden geanalyseerd.Zo kunnende relaties tussen informatiecategorieën inhorizontaal opzicht (derelaties tussen
categorieën met eenzelfde nauwkeurigheid) en relaties tussen informatiecategorieën
in verticaal opzicht (de relaties tussen informatiecategorieën met verschillende
geometrische nauwkeurigheden) worden aangeduid en ingepast in de klasse-hiërarchie van het FDS-model.
Een indeling in informatiecategorieën kan tevens leiden tot een standaardisatie van
de coderingen van thematische kenmerken. Een dergelijke standaardisatie is essentieel voor het gebruik van informatieverwerkende systemen en de uitwisseling van
gegevens.
Ten aanzien van de uitbouw van een handelingsgerichte planningstheorie zijn er
mogelijkheden via een vergelijking van geadministreerde planvormingsprocessen.
Het is denkbaar dat die vergelijking leidt tot het inzicht dat planningsprocessen, die
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gebaseerd zijn op verschillende normatieve modellen, toch overeenkomstige handelingsmomenten kennen. Die overeenkomsten kunnen leiden tot een aantal structurerende principes ten aanzien van bijvoorbeeld heuristische [5],deterministische en
stochastische aspecten van de ruimtelijke planning.
Bovendien kunnen deze principes fungeren als bouwstenen voor een expertsysteem
[6]waarinde,inhetRISOR onderscheiden,kenniscategorieën eendirecte ondersteuning vormen gedurende de planvorming. In het verlengde daarvan valt die ondersteuning voor te stellen inde vorm van een adviseur die aangeeft welke handelingsmomenten, afhankelijk van de handelingsfase, voorafgaande handelingsmomenten
enhet normatief model,uitgevoerd moeten worden. Deze ondersteuning kan worden
uitgebreid met de geautomatiseerde uitvoering van de handelingsmomenten.
10.5Conclusies
In dit hoofdstuk zijn ten aanzien van een aantal aspecten verwachtingen geschetst
omtrent het RISOR. Samenvattend verwacht ik dat de inzet van het RISOR bij de
planvorming het volgende kan gaan betekenen:
1. hetverkrijgen van beterinzicht indekenmerkenendewerkingvande ruimtelijke
organisatie via het continue gebruik van twee- en driedimensionale concrete en
formele modellen, alsmede via een aanscherping van de definities ervan;
2. een toename van de mogelijkheden om opflexibele en eenvoudige wijze methoden (ontwerp- en analyse) voor de manipulatie van modellen te hanteren;
3. het sneller genereren van alternatieven en varianten door gebruik van geadministreerde kennis;
4. het effectief verwerven van kennis (o.a via kennisverfijning en relativatie) door
te reflecteren op de in het kennisgericht subsysteem geadministreerde kennis;
5. een verbetering van de informatieuitwisseling russen de verschillende bij een
planvormingsproces betrokken actoren;
6. een bijdrage aan de theorievorming onder andere door analyse van de gegevens
inhet kennisgericht subsysteem.
Ik benmeervanbewust dat ik indeze studie nauwelijks ben ingegaan opdebetekenis van intuïtieve, associatieve en creatieve momenten van een actor bij het genereren van alternatieven (punt 3hierboven), terwijl deze momenten mede van belang
zijn bij het richtingzoeken. Enerzijds loop ik vooruit opde resultaten van lopend [7]
en te verwachten onderzoek waardoor steeds meer bekend zal worden over de kenmerken die van belang zijn voor dergelijke momenten. Deze kennis zal vervolgens
weer leiden tot een vertaling in formele voorschriften en daarop gebaseerde
informatiesystemen [8].Anderzijds verwacht ikdatviahetkennisgericht subsysteem
de actor die informatie krijgt waardoor intuïtie, associatie en creatie worden gestimuleerd.
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Overigens zullen de hiervoor genoemde verwachtingen moeten worden getoetst aan
de hand van praktische toepassingen van het RISOR. Gezien de substantiële
gerichtheid van het richtingzoeken zal dit o.a. moeten plaatsvinden via toepassing in
de praktijk van de ruimtelijke planning; beleidsvoorbereiding en uitwerking in het
kader van bestemmings- en streekplannen lijken daartoe aangewezen exercities [9].
Daarnaast zijn erbelangrijke ontwikkelingen gaande metbetrekking totde integratie
van ruimtelijke ordening en milieubeheer. Eén van die ontwikkelingen is neergelegd
inde profielschets gebiedsgericht beleid (RIVM, 1992). In deze profielschets wordt
de ontwikkeling van een gebiedsdocument voorgesteld waarin (al dan niet softwarematig) alle informatie over de (gewenste) kwaliteit van het milieu in een gebied, in
relatie tot de (gewenste) functies, op samenhangende wijze is geordend.
Een tweede ontwikkeling vormtdetoenemende aandacht voorplanning opEuropees
schaalniveau. Voorbeelden hiervan vormen de resultaten vandeWRR-studie 'Grond
voorkeuzen' (WRR, 1992).
Een derde ontwikkeling bevindt zich qua schaal tussen het eerste en tweede voorbeeld in; het betreft de situatie van de landelijke gebieden in de midden- en oosteuropese staten. Na de politieke omwentelingen van het begin van dit decennium is
daareensituatie ontstaan waarindefysiek-ruimtelijke organisatie nietlanger aansluit
bij de maatschappelijk-ruimtelijke intenties.
Gezien de omvang van de problematiek bij ieder van deze ontwikkelingen lijkt het
richtingzoeken een bruikbare aanpak. Gebruik van het RISOR hierbij is niet alleen
een boeiende,maar vooral een zinvolle en noodzakelijke uitdaging, mede doordatde
bruikbaarheid van dit prototype inde praktijk wordt getoetst. Op basis van de daarbij behaalde resultaten en opgedane ervaringen kan het RISOR verder worden
ontwikkeld.
Noten hoofdstuk10
[1]

Een belangrijke aanzet tot de administratie van de in Nederland aanwezige geografische
gegevensbestanden vormde het initiatief van de werkgroep Computergebruik NIROV/SRPO in
samenwerking met de faculteit Beleidswetenschappen sectie Planologie van de Katholieke
Universiteit Nijmegen in 1987 (Beitels, 1987).

[2]

In de MCF-editor (Klomp,1989) kunnen de parameters van de MAP2-commando's SPREAD,
RADIATE,CLUMPen SCAN worden gewijzigd. Deze parametershebben betrekking op afstand
en ooghoogte.

[3]

Interdisciplinair: wetenschappelijke activiteit die zich bezighoudt met de diverse methoden van
onderzoek, het creatieve ontwerp van hypothese en experiment, de verificatie, en de theorievorming; detaalproblemen en de metatalen, de unificatie van al datgene wat als informatie in
de meest uiteenlopende processen en systemen de communicatie gaande houdt, de classificatie
en analyse van teken- en symboolgebruik; procédés van menselijke kennis en de realiteitswaarde daarvan, hermeneutiek (het interpretatievraagstuk) en het ideologieprobleem; zij onderzoekt
interdisciplinaire categorieën zoalsstructuur, systeem, wet,waarde,informatie, gedrag,meten,en
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modelbegrip (Bertelsen Nauta, 1969).
[4]

Molenaar introduceert als uitbreiding van het FDS-model een klasse-hiërarchie, die tevens context afhankelijk is.

[5]

Heuristiek: de werkwijze om globaal en exploratief een ongestructureerd probleem op te lossen
(vrij naar Bertels en Nauta),veelal gebaseerd op via ervaring verkregen beoordelingsregels (Op
•tVeld, 1987).

[6]

De begrippen kennissysteem en expertsysteem worden op vele manieren gedefinieerd. Ik ben in
dit onderzoek uitgegaan van de volgende definities:
Kennissysteem: het systeem bevat kennis over een bepaald toepassingsgebied. De kennis wordt
veelal als zelfstandig eenheid of eenheden inhet systeem opgeslagen.
Expertsysteem: een kennissysteem dat opeen bepaald toepassingsgebied ten minste even goede
prestatie levert alseen menselijke expert.

[7]

Het Artificial Intelligence Laboratory vanhet Massachussettes Institute ofTechnology, opgericht
door o.a. Minsky, is een van de belangrijkste onderzoeksinstellingen op dit terrein
(Minsky,l988). Met namehet onderzoek ten aanzien van taalgebruik (o.a.Schanks, 1977) vormt
hieraan een belangrijke bijdrage.

[8]

In dit verband is de hernieuwde mens-machine discussie (o.a. Weizenbaum,1976;
Hofstadter,1986; Draaisma,1986b), verwijzend naar het idee van de "bete-machine" zoalsdw>r
Descartes inde 17deeeuw isbeschreven,eenbelangrijke bijdrage aan hetdenken overderol van
computers.
Draaisma (1986a) schrijft:
" In het huidige AI-debat hebben de strijdende partijen zich opgesteld langs de fronten die zich
in de 17de eeuw binnen enkele jaren hadden gevormd en sedertdien onbeweeglijk waren
gebleven. Dat aan die fronten vanaf 1950(artikel van Turing, 1950:"Computing machinery and
intelligence") horen en zienje vergaat betekent nietdateen vanbeidepartijen intussen dichter bij
een overwinning is.

[9]

In "een perspectief voor de toekomst" (van der Kruis, 1987: 119-126)wordt de volgende conclusie getrokken:
" het streekplanwerk zal zich inde toekomst moeten concentreren op zijn eigen ruimtelijke taak.
Hiervoor liggen mogelijkheden in twee richtingen, en wel in de vorm van een interactieve
ruimtelijke ordening of indevorm van een normatieve ruimtelijke ordening. In het model van de
interactieve ruimtelijke ordening wordt vooral de interactie met de maatschappelijke omgeving
van belang geacht, terwijl een normatieve ruimtelijke ordening vooral zij status zal ontlenen aan
een sterk overtuigend beeld (plan) van de ruimtelijke ontwikkelingen -dat normatief zal zijn.
Een combinatie van beide modellen is denkbaar."
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SAMENVATTING

De methodologische aanzet voor 'planning als richtingzoeken' werd door prof.
Kleefmann in 1984 geïntroduceerd. In de dissertatie 'Computergebruik in de
ruimtelijke planning' wordt nagegaan op welke wijze deze planningsopvatting kan
worden ondersteund met behulp van een geautomatiseerde informatieverwerkende
systeem.Hiertoe worden vier aandachtsvelden behandeld.
Het eerste aandachtsveld betreft een uitwerking van deze planningsopvatting waardoor de informatiebehoefte van een planningsactor, die het richtingzoeken wil uitvoeren, wordt verduidelijkt. Die informatiebehoefte wordt getypeerd aan de hand
van driehoofdactiviteiten binnen deze planningsopvatting (visievorming, planvorming en besluitvorming), vier modeltypen (interpretatieve, normatieve, formele en
concrete modellen) en vier kenniscategorien (normatieve kennis, objectieve kennis,
methodenkennis en proceskennis). De kenniscategorien worden door de actor
gebruikt ten behoeve van de interpretatie en de vorming van die modeltypen
gedurende de hoofdactiviteiten van de planning.
Vervolgens wordt er aan de hand van deze kenniscategorieën aangegeven welke
problemen kunnen optreden bij het verwerven en het gebruik daarvan. Deze problemenzijn gebaseerd opaspecten vankennisoverdracht inhetalgemeen enmetdievan
de beschikbaarheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van modeltypen in het
bijzonder.
Uitgaande van de gesignaleerde problemen wordt o.a. verondersteld dat voor de
oplossing daarvan de planvorming moet worden beschreven in handelingsmomenten. Een handelingsmoment is een eenduidige relatie tussen methodenkennis,
objectieve kennisennormatievekennis,waarbijdegehanteerde methode bepalend is
voor het onderscheid in handelingsmomenten. De inzet van geautomatiseerde
informatieverwerkende systemen lijkt daartoe gewenst.
Het tweede aandachtsveld betreft dan ook de kenmerken en de mogelijkheden van
informatieverwerkende systemen en de wijze waarop deze kunnen worden
aangewend om het richtingzoeken te operationaliseren. Er wordt o.a ingegaan op
verschillende typen informatiesystemen (systemen voor registratie,voor monitoring
envoorplanning) en opdeprogrammatuur en de gegevensstructuren diedaaraan ten
grondslag liggen.Dezelaatstetweeaspecten worden metnamevoorde zogenaamde
geografische informatie systemen (GIS) verder uitgewerkt. Hieruit blijkt dat er
mogelijkheden bestaan, in de lijn van planningssystemen die gebaseerd zijn op de
kenmerken van GIS,om metname de hoofdactiviteit planvorming te ondersteunen.
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Het derde aandachtsveld betreft de definitie en de implementatie van een prototype
van een informatieverwerkend systeem ter ondersteuning van de planvorming; dit
systeem wordt het RISOR genoemd. Essentieel voor het RISOR ishet onderscheid
ineenhandelingsgericht eneenkennisgericht subsysteem. Methet handelingsgericht
subsysteem worden de feitelijke handelingen binnen de planvorming uitgevoerd en
geregistreerd. Met het kennisgericht subsysteem worden de geregistreerde handelingen geadministreerd en komen via selectie en hergebruik beschikbaar voor overdracht.
Het handelingsgericht subsysteem is in hoofdlijnen gebaseerd op de mogelijkheden
van GIS-programmatuur. Voor het kennisgericht subsysteem is een relationele
gegevensbank en bijbehorende programmatuur voor de selectie van de daarin geadministreerde gegevens ontwikkeld. De structuur van de gegevensbank is gebaseerd
opeen omvangrijk gegevensmodel. Driekenniscategorieën (normatieve kennis,proceskennisenobjectieve kennis)enhun onderlinge relatieshebben dehoofdopzet van
dit gegevensmodel bepaald.
Het vierde aandachtsveld betreft een illustratie van de gebruiksmogelijkheden van
hetRISOR tijdens deplanvorming aandehand van een fictieve planningsopgave.Er
worden voorbeelden besproken vaninteractief gebruik viahethandelingsgericht subsysteem, administratief gebruik via het kennisgericht subsysteem en gecombineerd
gebruik van beide subsystemen. Inhet laatste geval wordt ook aandacht besteed aan
een geautomatiseerde uitvoering van de planvorming.
Tijdens het interactief gebruik benut de planningsactor vooral alle, via GIS-programmatuur beschikbare, mogelijkheden van het handelingsgericht subsysteem om
daarmeedeverschillende handelingen binnen deplanvorming uittevoeren.Degeautomatiseerde registratie van deze handelingen vormt daarbij een belangrijke voorwaarde. De geregistreerde handelingen kunnen vervolgens worden geadministreerd
via het kennisgericht subsysteem.
De geadministreerde handelingen zijn te gebruiken in vergelijkbare processen van
planvorming. Dit kan opeen interactieve wijze, waarbij de actor het raadplegen van
het kennisgericht subsysteem en het uitvoeren van handelingen met behulp van het
handelingsgericht subsysteem combineert. Het uitvoeren van de handelingen kan in
dit geval behalve interactief ook geautomatiseerd plaatsvinden.
Tenslotte worden de mogelijkheden van dit systeem vergeleken met de
veronderstellingen van Kleefmann over de inzet van automaten bij het richtingzoeken, waaruit blijkt dat deze met het RISOR voor een belangrijk deel zijn gerealiseerd. Vervolgens worden ten aanzien van de betekenis van het RISOR voor een
aantal kwantitatieve aspecten van de planvorming (verkrijgen van digitale gegevens,
tijdsbesparing en voortgaand geautomatiseerd gebruik), alsmede voor een aantal
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kwalitatieve aspecten (samenwerking vanmeerdere actoren,hetleerprocesende planologische theorievorming) nieuwe veronderstellingen geuit.
Toetsing van deze veronderstellingen kan alleen plaatsvinden indien het RISOR
daadwerkelijk in diverse planningsopgaven wordt toegepast.
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SUMMARY

It wasProfessor Kleefmann whoin 1984gave the methodological impetus to "planning as reconnaissance". The present dissertation "Computer use in regional planning"investigates how this interpretation of regional planning canbe supported by a
computerized information-processing system.
The first of the four fields of interest dealt with inthis thesis isanelaboration of this
interpretation of planning, which elucidates the demand for information of a "planning actor", who wishes to conduct reconnaissance research. The demand for information ischaracterized by threemain activities within this interpretation of planning
(envisioning, generating the plan and deciding), four types of model (interpretive,
normative,formal andconcrete)andfourcategoriesofknowledge (normative,objective, knowledge of methods and knowledge of process). The knowledge categories
are used by the actor for the interpretation and construction of these types of model
during themain activities of theplanning. Subsequently, theproblemsthatcan occur
when these categories of knowledge are acquired and used are indicated. These problems are based on aspects of information transfer in general, and on the availability, accessibility and usefulness of model types in particular.
The problems identified lead to the hypothesis that they can be solved by describing
the planning in "moments of action". A moment of action is a simple relation
between knowledge ofmethods,and of objective and normative knowledge, inaddition to which themethod adopted determines the distinction intomoments of action.
It appears to be desirable to apply computerized information-processing systems to
this.
The second field of interest alsodeals with thecharacteristics and potential of information-processing systems and the ways these can be adopted to operationalize the
reconnaissance.Aspects investigated include thevarioustypesofinformation system
(forregistering,for monitoring andforgenerating theplan)andthesoftware anddata
structures that these are based on. The latter two aspects are worked out in detail for
geographical information systems (GIS).This reveals that there is potential for providing support (particularly for the main activity of plan generation) in the series of
planning systems that are based on the characteristics of GIS.
The third field of interest is todo with the definition and implementation of theprototype of an information-processing system to support plan generation: RISOR.The
essential feature of RISOR is the distinction between an action-oriented subsystem
and aknowledge-oriented subsystem. The former is used to perform and record the
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actual actions within the planning procedure. The latter administers the recorded
actions and these become available for transfer, by selection and reuse. The actionoriented subsystem is largely based on the potential of the GIS software. A relational database and associated software for selecting the data administered in that databank have been developed for the knowledge-oriented subsystem. The structure of
the database is based on a massive data model, whose design was determined by
three categories of knowledge (normative, process and objective) and their interrelations.
The fourth field of interest is an illustration of the potential applications of RISOR
during thegeneration of aplan,using ahypothetical planning assignment. Examples
of the interactive use of the action-oriented subsystem, administration using the
knowledge-oriented subsystem and the combined use of both systems are discussed.
In the last case attention is also given to the computerized generation of a plan.
During the interactive use the planning actor primarily uses all the options in the
action-oriented subsystem available via the GIS software, in order to perform the
various actions involved in generating the plan. The computerized registration of
these actions is therefore an important prerequisite. The registered actions can subsequently be administered via the knowledge-oriented subsystem.
The administered actions can be used in similar processes of plan generation. This
can be done interactively, for which the actor uses the action-oriented subsystem to
combine consulting the knowledge-oriented subsystem and performing actions. In
thiscase,the actions can be implemented viathe computer as well as interactively.
Finally,thepotential ofthis system iscompared with Kleefmann's contentions about
the application of computers during reconnaissance. From this it is concluded that
RISOR largely fulfils these contentions. New hypotheses are then put forward in
relation to RISOR's significance for various quantitative aspects of plan design
(acquisition ofdigital data,time saving,andcontinuingcomputerization) and alsofor
some qualitative aspects (collaboration with several actors, the learning process and
theory generation in planology).The only way totest thesehypotheses isto actually
apply RISOR in various planning assignments.
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RESUMEN
El planteo metodológico para 'la planificación como tentativa de encontrar soluciones' fue introducido porelcatedrâticoKleefmann en 1984.En latesis 'El usodel
ordenador en la planificación territorial' se investiga de qué manera se puede ejecutar esta idea de planificación territorial mediante un sistema de procesamiento de
información automatizada. Con este fin se tratan cuatro terrenos de atención.
El primer terreno de atención concierne la elaboración de esta idea de planificación
con laque seaclara el deseo de informes del planificador queesta realizando la tentativa de encontrar soluciones. El deseo de informes se caracteriza por tres actividades principales dentro de esta idea de planificación (constitución de vision, constitución del plan y toma de decisiones), cuatro tipos modelo (modelos interprétatives, normativos, formales y concretos) y cuatro categorias de conocimiento
(conocimiento normativo, conocimiento objetivo, conocimiento de métodos y
conocimiento del proceso). El planificador utiliza esas categorias de conocimiento
paraque pueda interpretar yformar esos tipos modelo en las actividades principales
de la planificación. A continuaciôn se seïiala mediante esas categorias de conocimiento cuâles son los problemas que puedan presentarse cuando se lasesta reuniendo y utilizando. Estos problemas se basan en aspectos de la transmisión de
conocimiento en general yen los de la disponibilidad, accesibilidad y viabilidad de
los tipos modelo en especial.
Partiendo de los problemas seftalados se supone, entre otras cosas, que para solucionarlos, se tiene que describir la formación del plan en momentos de acción .Un
momentodeacción consisteenunarelación explicitaentreelconocimiento demétodos,el conocimiento objetivo y el conocimiento normativo, teniendo en cuenta que
el métodoutilizadoesdecisivoparaladistinción en momentos de acción.Elempleo
de sistemas de procesamiento de información automatizada para ello parece conveniente.
El segundo terreno de atención concierne,por lotanto,loscaracteristicosylasposibilidades de sistemas de procesamiento de información y la manera en que se los
puede utilizar para operar la tentativa de encontrar soluciones. Entre otras cosas se
entra en losdiferentes tiposde sistemas de información (sistemas de registración,de
monitoring ydeplanificación) yenelsoftware yenlasestructuras dedatosqueestân
a la base de ellos. Se élabora estos Ultimosdos aspectos concretamente en favor de
los llamados sistemas de información geogrâfica (GIS).Résulta que existen posibilidadesde apoyarconcretamente la actividad principal,osealaconstitución del plan
mediante los sistemas de planificación basados en loscaracteristicos delGIS.
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El tercer terreno de atención concierne la definición e implementación de un prototipo de un sistema de procesamiento de información apoyando de esta manera la
constitution del plan; este sistema se llama RISOR.La distinción en un subsistema
dirigidohacia la action yun subsistema dirigido al conotimiento esesencial parael
RISOR. Serealizan yregistran las acciones reaiesdentro de la constitution del plan
con el subsistema dirigido hacia la action. Se administran las acciones registradas
con el subsistema dirigido hacia el conotimiento y estarân a la disposition de la
transferencia mediante selection y reaprovechamiento.
Arasgos generales,el subsistema dirigido hacia la action esta basado en las posibilidades del software del GIS. Seha desarrollado un banco de datos relationales yel
software correspondiente para la selection de los datos administrados en favor del
subsistema dirigido hacia el conotimiento. La estructura del banco de datos se basa
en un extenso modelo de datos. Las tres categorias de conocimiento (conocimiento
normative conocimiento de proceso y conocimiento objetivo) y las relaciones
mutuas definen la estructura principal de este modelo de datos.
El cuarto terreno de atención concierne una ilustración de las posibilidades del
empleo del RISOR enlaconstitution delplan mediante unejerciciode planification
ficticia. Se discuten ejemplos de empleo interactivo a través del subsistema dirigido
hacia la action, el empleo administrative a través del subsistema dirigido hacia el
conocimiento yelempleocombinadode losdossubsistemas.Enel ultimocasotambién sepresta atención a la ejecución automatizada de la constitution del plan.
En el empleo interactivo el planifïcador utiliza especialmente todas las posiblidades
del subsistema dirigido a la action puestas a la disposition a través del software del
GIS para realizar las distintas acciones dentro de la constitution del plan. La registration automatizada de estas acciones constituye un requisite importante. A continuation sepuedeadministrar lasaccionesregistradasatravésdel subsistema dirigidohacia el conocimiento.
Sepuedeutilizarlasaccionesadministradasencomparablesprocesosdeconstitution
del plan. El planificador puede hacer este de forma interactiva combinando la consultation del subsistema dirigido hacia el conocimiento y la realization de las
acciones mediante el subsistema dirigido hacia la action. La realization de las
acciones puede efectuarse tante de manera interactiva como automatizada.
Al final se comparan las posibilidades de este sistema con las suposiciones de
Kleefman acerca del empleo de ordenadores en la tentativa de encontrar soluciones.
De ello résultaque se las han realizado en gran parte mediante el RISOR. A continuation se hacen nuevas suposiciones respecte de la signification del RISOR para
unos aspectos cuantitativos de la constitution del plan (la adquisición de datos digitales,el ahorrodetiempoylacontinuationdel empleo automatizado) yademâs para
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unos aspectos cualitativos (la cooperación de varios planificadores, el proceso de
aprendizaje ylaconstitutiondelateoriaplanológica).
Sepuedeefectuar lapruebadeestas suposiciones solosi seaplicaefectivamente el
RISORendiferentes encargosdeplanification.
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Bijlage 1
MFO-MODEL EN DE DEFINITIE VAN RUIMTELIJKE OBJECTEN

Binnen het maatschappelijk fysieke organisatiemodel (MFO) worden twee deelsystemen onderscheiden: het fysiek-ruimtelijk en het maatschappelijk ruimtelijk deelsysteem. Ten aanzien van het beschrijven en het verkennen van het MFO worden
beide deelsystemen op verschillende wijzen uiteengelegd in ruimtelijke objecten.
Ten aanzien van het fysiek-ruimtelijk deelsysteem worden objectdefinities
gehanteerd die gericht zijn op specifieke aandachtsvelden. Objecten worden o.a.
gedefinieerd aan de hand van abiotische,biotische en anthropogene kenmerken.
Het onderscheid van chemische, mechanische, bodemkundige, hydrologische, geologische, klimatologische en reliëfeenheden, alsmede combinaties van dergelijke
eenheden (bijvoorbeeld geomorfologische), vormendeingangtotobjectdefinitie aan
de hand van abiotische kenmerken.
Voorbeelden van biotische kenmerken zijn hetvoorkomen van plant- en diersoorten,
van soortspecifiek tot relatie tussen soorten (vegetatiekundige eenheden, leefgemeenschappen en ecosystemen).
Tussen abiotische en biotische kenmerken worden ook combinaties gebruikt om tot
een objectdefinitie te komen. Een voorbeeld hiervan zijn de landschapsecologische
eenheden.
Tenslotte worden vanuit deanthropogene kenmerken, de ingrepen vandemens inde
fysieke ruimte, ruimtelijke objecten gedefinieerd. Deze kunnen gebaseerd zijn op
kunstwerken (o.a. bebouwing, infrastructurele en overige functionele en niet-functionele voorzieningen), alsmede archeologische en cultuurhistorische eenheden.
De combinatie van abiotische, biotische en anthropogene kenmerken worden
gehanteerd om o.a. tot de definitie van objecten te komen die zijn gebaseerd op o.a.
ruimtelijk-visuele eenheden.
De geometrische beschrijving van een ruimtelijk object aan de hand van de hierboven genoemde kenmerken hangt voornamelijk af van het tijdstip waarop en de
nauwkeurigheid waarmee de eenheden worden beschreven.
Aandehand vande kenmerken vanhetmaatschappelijk-ruimtelijk deelsysteem worden ruimtelijke objecten ingeometrisch opzichteenduidig gedefinieerd. Er wordt bij
deze definities gebruik gemaakt van juridische en administratieve indeling van
grondgebied.
Voor het werelddeel Europa is er o.a. een indeling gemaakt in EEG-landen en nietEEG landen. Binnen de EEG-landen is vervolgens een indeling in landen en eure-
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gio's gemaakt.Landen en euregio's bestaan vervolgens regio's c.q. provincies.Voor
Nederland zien wedat naast deindeling inprovincies ero.a. een indeling isgemaakt
in COROP, BETUCO en nodale regio's, alsmede in landbouw-, huisvestingsgebieden.
Binnen deregio'sbestaanerenerzijds intergemeentelijke ofconurbatie indelingenen
anderzijds de tweecijferige postcode indeling.
De tweecijferige postcode-indeling kent een uitwerking ineen driecijferige indeling.
Voor gebieden binnen de bebouwde kom van gemeenten wordt deze driecijferige
indeling verder uitgewerkt ineen viercijferige (wijk-niveau) totenmetde 4-cijfer en
2-lettercode indeling. Deze laatste indeling bevindt zich op het niveau van de
straatindeling.
Vervolgens zijn voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom de kadastrale
indelingen bekend, alsmede de indeling van de kadastrale percelen in opstanden en
niet-opstanden. Viade indeling vanhetkadastrale perceel iseenrelatiete leggen met
de ruimtelijke objecten diegedefinieerd zijn aan dehand vanfysiek-ruimtelijke kenmerken.
Aan de ruimtelijke objecten gebaseerd op eenjuridische of administratieve indeling
zijn in thematisch opzicht o.a. economische, sociaal-culturele, politieke of
demografische kenmerken te verbinden.
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Bijlage 2
BESCHRIJVING VAN DE ENTITEITEN OP ATTRIBUUTNIVEAU

2.1 Inleiding
In hoofdstuk 7 iseen gegevensmodel omschreven als een model waarmee de structurering van de gegevens, zoals die in een digitaal gegevensbestand worden
geïmplementeerd, zijn vastgesteld. Een gegevensmodel kan optwee niveaus worden
beschreven. Het eerste niveau is dat van de entiteiten. Het tweede niveau vormt de
uitwerking van de entiteiten in attributen en gegevenstypen. In deze bijlage worden
de attributen beschreven die tot de in hoofdstuk 7gedefinieerde entiteiten behoren.
In de onderstaande paragrafen wordt voor iedere cluster per kenniscategorie een
overzicht gegeven van de entiteiten, de attributen daarvan en de gegevenstypen
waarmee de waarden van de attributen kunnen worden vastgelegd. Dit overzicht is
verkregen aan de hand van de volgende SQL-commando's:
SQL> column tnameformat A20 heading Tabel
SQL> column cname format A20 heading Kolom
SQL> column coltype format A8
SQL> select tname,cname,coltype,width,nulls from col;
Deze commando's leveren o.a. een volgend resultaat op:
Tabel
IAPXTB
IAPXTB
IAPXTB
IAPXTB
IAPXTB
SEQNO
SEQNO
SEQNO
TABGEG
TABGEG
TABGEG
TABGEG

Kolom
XTB$XNM
XTB$XTY
XTB$REM
XTB$CRE
XTB$MOD
TNAME
CNAME
SEQNO
TNAME
NIVO
HOGER
SOORT

COLTYPE

WIDTH NULLS

CHAR
CHAR
CHAR
DATE
DATE
CHAR
CHAR
NUMBER
CHAR
NUMBER
CHAR
CHAR

10
3
40
7
7
30
30
10
25
2
25
10

NOT NULL
NOT NULL
NULL
NOT NULL
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL

Dekolomnamen hebben de volgende betekenissen:
- Tabel verwijst naar de implementatie van een entiteit;
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- Kolom verwijst naar de implementatie van een attribuut;
- COLTYPE verwijst naarhet bij de implementatie gebruikte gegevenstype;
- WIDTH verwijst naarhet aantal positie die per kolom in het gegevensbestand
gereserveerd zijn om de waarden die een attribuut kan hebben vast te leggen;
- NULLS verwijst naar de voorwaarde om een attribuut van een waarde te
voorzien (NOTNULL).
Indeeerste kolom Tabel is IAPXTB een entiteit opconceptueel niveau en een tabel
opimplementatieniveau. Indetweedekolom zijnXTB$XNM totenmetXTB$MOD
op conceptueel niveau de attributen waaruit de entiteit IAPXTB bestaat, maar op
implementatieniveau zijn het dekolommen binnen de tabel IAPXTB.
In de onderstaande paragrafen zullen de attributen aan de hand van de hierboven
aangeduide kolomsgewijze presentatie worden behandeld.
2.2Attributen behorende totde entiteiten vande normatieve kennis
Cluster 1: gegevens ter identificatie van een tekstbestand waarin een normatief
model is weergegeven

NORM
NORM
NORM
NORM
NORM
NORM
NORM
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entiteit: norm
NFILE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van een tekstbestand
FILENAME
CHAR
16NOTNULL
De naam van een tekstbestand
EXTENSION*
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit extension
DESCRIPTION
CHAR
60NOTNULL
Korte beschrijving van het normatief model
INPUTDATE
DATE
7NOTNULL
Datum waarop het bestand in RISOR is ingevoerd
INPUT_PERSON#
NUMBER 2 NULL
Verwijzende code naar de entiteit input+ person
INTEGRATION
N U M B E R
1 NOT NULL
Verwijzende code naar de entiteit integration

Cluster2:gegevens over derelatievaneen normatief model metandere normatieve
modellen

PREV

PREV

NEXT

NEXT

NFILE_REL
NFILE REL

NFILE REL

entiteit: prev
PREV#
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzendecodevoordeaanduidingvaneenvoorafgaand
bestand
PREV FILE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code (NFILE) van het voorafgaand bestand

entiteit: next
NEXT#
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzende codevoordeaanduidingvaneen opvolgend
bestand
NEXT FILE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code (NFILE) van het opvolgend bestand
entiteit: nfilerel
NFILE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van het te beschrijven bestand
PREV#
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzendecodevoordeaanduidingvaneenvoorafgaand
bestand
NEXT#
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzende codevoordeaanduiding vaneen opvolgend
bestand
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Cluster 3: gegevens over de rol vanhet via een tekstbestand beschreven normatief
model in het planvormingsproces

INTEGRATION
INTEGRATION

entiteit: integration
INTENTIONALITY*
NUMBER 1NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
30NOTNULL
Beschrijving van het aggregatieniveau. Dit zijn het
integratie-, aspect- en subaspectniveau.

Cluster4:gegevensoverdeherkomst vanhet viaeentekstbestand weergegeven normatief model

ORIGIN_NORM
ORIGIN NORM

ORIGIN_NORM

ORIGIN NORM
ORIGIN NORM

AUTHOR
AUTHOR

ORIGINAL TITLE

ORIGINAL TITLE
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entiteit: origin norm
ORIGIN*
NUMBER 4NOTNULL
Unieke code voor een groep van herkomstgegevens
FUNCTION*
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het oorspronkelijk doel van het
normatief model
AUTHOR*
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzendecodenaardeauteurc.q. instituutofinstantie
die het normatief model heeft ontwikkeld
PUBUCATION_DATE
DATE
7NOTNULL
Verschijningsdatum van het originele materiaal
ORIGINAL TITLE*
NUMBER 3 NULL
Verwijzende code naar de titel waaronder het originele
materiaal is verschenen
entiteit: author
AUTHOR*
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
32NOTNULL
Naam van de auteur of auteurs van de oorspronkelijke
gegevens.
entiteit: original title
ORIGINAL TITLE*
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar de titel waaronder het originele
materiaal is verschenen.
DESCRIPTION
CHAR
60NOTNULL
De titel van het originele materiaal

FUNCTION
FUNCTION

EXTENSION
EXTENSION

ORIGIN RELNOR
ORIGIN REL NOR

entiteit: function
FUNCTION*
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
32NOTNULL
Samenvattende beschrijving van het doel waarvoor het
normatief model werd ontwikkeld

entiteit: extension
EXTENSION*
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut EXTENSION
EXTENSION
CHAR
3 NOT NULL
Uitgangscode(extensie)vaneenbestandsnaam. Deextensie
verwijstzowelnaarprogrammatuurwaarmeedegegevens
kunnen worden verwerkt, als wel naar de aard van de
gegevens.

entiteit: origin rel nor
NFILE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van het tekstbestand
ORIGIN*
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit origin

201

Cluster5: gegevens over de opslag vaneentekstbestand

STORAGE

STORAGE
STORAGE

STORAGE

LOCATION TYPE
LOCATION TYPE

STORAGENODE
STORAGENODE

INPUT PERSON
INPUT PERSON

STORAGEJŒL NOR
STORAGE REL NOR
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entiteit: storage
LOCATION*
NUMBER 10NOTNULL
Verwijzende code naar de combinatie van de attributen
LOCATION TYPE, DIRECTORY en STORAGE NODE TYPE.
LOCATION_TYPE#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit location type
DIRECTORY
CHAR
16 NULL
Naam van het gebied ('path') van een opslaggeheugen
vaneenopslagmediumwaardebestandenzijnopgeslagen.
STORAGE NODE TYPE# NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit storage node

entiteit: locationtvpe
LOCATION TYPE#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
16NOTNULL
Beschrijving vanhetopslagmedium, bijvoorbeeld: harddisk, floppy 3.5 ", optische disk, etc.

entiteit: storage node
STORAGE NODE TYPE# NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
16NOTNULL
Aanduiding van het opslagmedium binnen het netwerk.
entiteit: input person
INPUT PERSON*
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
32NOTNULL
Naam van de persoon die de gegevens in het KSS heeft
ingevoerd.
entiteit: storage rel nor
NFILE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van het tekstbestand
LOCATION*
NUMBER 10NOTNULL
Verwijzende code naar de opslaggegevens

2.3Attributen behorende tot de entiteiten vande proceskennis
Cluster 1:gegevens ter identificatie vaneenmacro-bestand

PROCES
PROCES
PROCES
PROCES
PROCES
PROCES
PROCES
PROCES
PROCES
PROCES

entiteit: proces
PFTLE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van een macrobestand
FILENAME
CHAR
16NOTNULL
De naam van een macrobestand
EXTENSION
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit extension
DESCRIPTION
CHAR
60NOTNULL
Korte beschrijving van het macrobestand
INPUT DATE
DATE
7 NULL
Datum waarop dit bestand in het KSS is ingevoerd
INPUT PERSON#
NUMBER 2 NULL
Verwijzende code naar de entiteit input person
PROCES#
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit proces
PREV FILE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van voorafgaand macrobestand
NEXT FTLE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van opvolgend macrobestand
OBJECTDATAGROUP#
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit obiectdatagroup

Cluster2: gegevens over depositie vaneenmacro-bestand inhet handelingskader

PROCESTYPE
PROCESTYPE

entiteit: procestvpe
PROCES#
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
30NOTNULL
Beschijvende aanduiding van een procesfàse
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Cluster3:

gegevens over de herkomst vaneen macro-bestand

ORIGIN PROCES

ORIGINPROCES
ORIGIN_PROCES
ORIGIN PROCES

AUTHOR
AUTHOR

ORIGIN_TYPE
ORIGIN TYPE

EXTENSION
EXTENSION

ORIGIN_REL PRO
ORIGIN REL PRO
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entiteit: origin proces
ORIGIN*
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzende code naar de combinatie van de attributen
AUTHOR, PUBUCATION_DATE en ORIGIN TYPE
ORIGIN_TYPE#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit origin type
AUTHOR*
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit author
PUBLICATIONDATE
DATE
7NOTNULL
Publicatiedatumvan een fàse- of methodiekbeschrijving

entiteit: author
AUTHOR*
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
32NOTNULL
Naam van de auteur of auteurs van de oorspronkelijke
gegevens.

entiteit: origin type
ORIGINJTYPE*
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
32NOTNULL
Korte beschrijving van de fàse of methodiek

entiteit: extension
EXTENSION*
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut EXTENSION
EXTENSION
CHAR 3 NOT NULL
Uitgangscode(extensie)vaneenbestandsnaam. Deextensie
verwijstzowelnaarprogrammatuurwaarmeedegegevens
kunnen worden verwerkt, als wel naar de aard van de
gegevens.
entiteit: origin rel pro
PFILE*
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van macrobestand
ORIGIN*
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit origin_proces

Cluster4:gegevens over de opslag vaneen macro-bestand
STORAGE

STORAGE
STORAGE

STORAGE

LOCAnONJTYPE
LOCATION TYPE

STORAGE NODE
STORAGE NODE

INPUT PERSON
INPUT PERSON

STORAGE_REL PRO
STORAGE REL PRO

entiteit: storage
LOCATION*
NUMBER 10NOTNULL
Verwijzende code naar de combinatie van de attributen
LOCATION TYPE, DIRECTORY en STORAGE NODE TYPE.
LOCATTON_TYPE#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit location type
DIRECTORY
CHAR
16 NULL
Naam van het gebied ('path') van een opslaggeheugen
vaneenopslagmediumwaardebestandenzijnopgeslagen.
STORAGE NODE_TYPE# NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit storage node
entiteit: location type
LOCATION_TYPE#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
16NOTNULL
Beschrijving vanhet opslagmedium, bijvoorbeeld: harddisk, floppy 3.5 ", optische disk, etc.
entiteit: storage node
STORAGE NODE_TYPE# NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
16NOTNULL
Aanduiding van het opslagmedium binnenhet netwerk.
entiteit: input person
INPUT_PERSON#
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
32NOTNULL
Naam van de persoon die de gegevens in het KSS heeft
ingevoerd.
entiteit:storage rel pro
PFTLE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van een macrobestand
LOCATION*
NUMBER 10NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit storage
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2.4Attributen behorende totde entiteiten vande objectieve kennis
Cluster 1:

OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT
OBJECT

gegevens teridentificatie vaneengeografische gegevensbestand
entiteit: object
OFILE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van een geografische gegevensbestand
FILENAME
CHAR
16NOTNULL
De naam van een geografische gegevensbestand
EXTENSION*
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit extension
INPUTDATE
DATE
7 NULL
Datum waarop deze gegevens inhet KSS zijn ingevoerd
INPUT PERSON#
NUMBER 2 NULL
Verwijzende code naar de entiteit input person
OBJECT TYPE#
NUMBER 1 NULL
Verwijzende code naar de entiteit obiecttvpe
THEM DATA GROUP* NUMBER 6 NULL
Verwijzende code naar de entiteit them data group
COORD*
NUMBER 6 NULL
Verwijzende code naar de entiteit location coord
FILE TYPE*
NUMBER 1 NULL
Verwijzende code naar de entiteit file type
FILE_SIZE
NUMBER 6 NULL
Kwantitatieve aanduidng van de bestandsgrootte
SIZE_UNIT
CHAR
1 NULL
Meeteenheid waarindebestandsgroottewordtweergegeven. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Megabyte, Kilobyte
en Byte.

Cluster2:
gegevens over de beschreven locatie in een geografische
gegevensbestand

PROJECTION
PROJECTION

206

entiteit: projection
PROJECTION*
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
30NOTNULL
Beschrijvingvandeprojectiemethode. Voorbeeldenhiervan
zijn: Lambert

MEASUREUNIT
MEASURE UNIT

LOCATION COORD

LOCATION_COORD

LOCATION_COORD

LOCATION_COORD

LOCATION_COORD

LOCATION_COORD
LOCATION COORD

AREA REL
AREA REL

entiteit: measure unit
MEASURE_UNIT#
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
30NOTNULL
Beschrijving van de meeteenheid die gehanteerd is.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. graden, kilometers,
zeemijlen, engelse mijlen en meters.

entiteit: location coord
COORD#
NUMBER 6NOTNULL
Verwijzende code naar de combinatie van coördinaten,
projectie en meeteenheid.
XMIN
NUMBER 15NOTNULL
X-Coördinaat diedezuid-westelijke begrenzing aangeeft
vandedoorhetgeografischegegevensbestandbeschreven
gebied.
YMIN
NUMBER 15NOTNULL
Y-Coördinaat diedezuid-westelijkebegrenzing aangeeft
vandedoorhetgeografische gegevensbestand beschreven
gebied.
XMAX
NUMBER 15NOTNULL
X-Coördinaatdiedenoord-oostelijkebegrenzing aangeeft
vandedoorhetgeografische gegevensbestand beschreven
gebied.
YMAX
NUMBER 15NOTNULL
Y-Coördinaat diedezuid-westelijke begrenzing aangeeft
vandedoorhetgeografische gegevensbestandbeschreven
gebied.
MEASURE_UNIT#
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit measureunit
PROJECTION*
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit projection

entiteit: arearel
OFILE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van een geografisch gegevensbestand
AREA#
N U M B E R
4NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit area name
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AREANAME

AREANAME
AREA_NAME

AREATYPE
AREA TYPE

entiteit: area name
AREA#
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzende code naar de combinatie van de attributen
AREA TYPE en DESCRIPTION.
AREA_TYPE#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit area type
DESCRIPTION
CHAR
30NOTNULL
Logische gebiedsnaam
entiteit: area type
AREA_TYPE#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
30NOTNULL
Beschrijving van het gebiedstype dat gerelateerd is aan
de logische naam, bijvoorbeeld: streek, gemeente,
intergemeente, landgoed, COROP-gebied, etc. .

Cluster3:
gegevens over de thematische inhoud van een geografisch
gegevensbestand
ARITHMETIC SCALE
ARITHMETIC SCALE

FEATURE
FEATURE
FEATURE
FEATURE
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entiteit: arithmetic scale
ARITHMETTC_SCALE# NUMBER 1NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
12NOTNULL
Beschrijving van de meetschaal waarop de thematische
kenmerken worden beschreven. Voorbeelden zijn:
nominale, binaire, ordinale, interval- en ratioschaal

entiteit: feature
FEATURE*
NUMBER 5NOTNULL
Dekenmerk-waardezoalsdieinhetbestandisvastgelegd.
DESCRIPTION
CHAR
60NOTNULL
Beschrijving van de kenmerkwaarde
INFO_CAT#
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzende code naar de combinatie van de attributen
FEATURE, DESCRIPTION en INPUT CODE.
INPUT CODE
CHAR
6 NOT NULL
De kenmerkwaarde zoals die in de oorspronkelijke
gegevens is gecodeerd.

INFOCAT

INFO CAT
INFO CAT

MAININFO CAT
MAININFO CAT

THEMDATAGROUP
THEMDATAGROUP

entiteit: info cat
INFO_CAT#

N U M B E R
4NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
ARITHMETIC_SCALE# NUMBER 1NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit arithmetic scale
DESCRIPTION
CHAR
60NOTNULL
Korte beschrijving van de informatiecategorie, bijvoorbeeld: bodem, landschapsecologie, landbouwstatistiek,
etc. .
MAININFO_CAT#
NUMBER 4 NULL
Verwijzende code naar de entiteit maininfo cat

entiteit: maininfo cat
MAININFO_CAT#
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzende code naar de attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
60NOTNULL
Korte beschrijving van de hoofdinformatiecategorie,
bijvoorbeeld:fysiek-ruimtelijkegegevens, maatschappelijkruimtelijke gegevens, etc.

entiteit: them data group
THEM DATA_GROUP# NUMBER 6NOTNULL
Verwijzende code naar de combinatie van de waarden
van het attribuut INFOCAT
INFO_CAT#
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit info cat.

Cluster4: gegevensover deobjectdefinitiebinnen eengeografisch gegevensbestand

OBJECTTYPE
OBJECTTYPE

entiteit: object type
OBJECT_TYPE#
NUMBER 1NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
60NOTNULL
Beschrijving van de representatievorm van ruimtelijke
objecten.Mogelijkebeschrijvingen zijn:raster,punt,lijn,
vlak, volumes en combinatie hiervan.
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Cluster 5:
vorming

FILE TYPE
FILE TYPE

Cluster 6:

ORIGIN

ORIGIN
ORIGIN
ORIGIN

ORIGIN
ORIGIN
ORIGIN
ORIGIN
ORIGIN
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gegevens over de rol van de geografische gegevens in de plan-

entiteit: file type
FILE TYPE#
NUMBER 1 NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
20NOTNULL
Aanduiding van de rol van de gegevens in het proces,
voorbeelden hiervan zijn: basis-, intermediaire en
resultaatgegevens. Tot de laatste groep behoren de
toestands-,planenevaluatiemodellenentotdeeerstegroep
de formele en de concrete modellen.

gegevens overdeherkomst vaneengeografischegegevensbestand
entiteit: origin
ORIGIN*
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzendecodenaardecombinatievandeonderstaande
attributen
ORIGIN_TYPE#
NUMBER 3 NULL
Verwijzende code naar de entiteit origin type
AUTHOR#
NUMBER 3 NULL
Verwijzende code naar de entiteit author
TITEL
CHAR 32 NULL
Titelwaaronderdeoorspronkelijkegegevensgepubliceerd
zijn.
PUB DATE
DATE
7NOTNULL
Publicatiedatum van de gegevens
DIG DATE
DATE
7NOTNULL
Digitaliseerdatum van de gegevens
DIG SOFTW#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit dig soft
SCALE#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit scale
ERROR#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit error

AUTHOR
AUTHOR

ORIGIN TYPE
ORIGINTYPE

DIG SOFTW
DIG SOFTW

SCALE
SCALE
SCALE

ERROR
ERROR

DATA TYPE
DATA TYPE

entiteit: author
AUTHOR#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
32NOTNULL
Naam van de auteur of auteurs van de oorspronkelijke
gegevens.
entiteit: origin type
ORIGIN_TYPE#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
32NOTNULL
Korte beschrijving van de fàse of methodiek
entiteit: dig soft
DIG_SOFTW#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
60NOTNULL
Beschrijving van de digitaliseer-software
entiteit: scale
SCALE#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende codenaar de attributen DESCRIPTION en
TYPE
DESCRIPTION
NUMBER 10NOTNULL
Schaalgetal
TYPE
NUMBER 1NOTNULL
entiteit: error
ERROR#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
NUMBER 5NOTNULL
Foutaanduiding (Dit vormt momenteel een veld van
onderzoek en er is dan ook nog geen eenduidige
foutaanduiding te gebruiken)
entiteit: datatype
DATA_TYPE#
NUMBER 1NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
35NOTNULL
Beschrijving vandegegevenstypen, voorbeelden hiervan
zijn: raster-, geometrische en thematische gegevens
alsmede combinaties hiervan.
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EXTENSION
EXTENSION

EXTENSION

ORIGIN_REL OBJ
ORIGIN REL OBJ

entiteit: extension
EXTENSION#
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut EXTENSION
EXTENSION
CHAR
3 NOT NULL
Uitgangscode(extensie)vaneenbestandsnaam. Deextensie
verwijstzowelnaarprogrammatuurwaarmeedegegevens
kunnen worden verwerkt, als wel naar de aard van de
gegevens.
DATATYPE*
NUMBER 1NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit data type

entiteit: origin rel obi
OFTLE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code geografisch gegevensbestand
ORIGIN*
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit origin

Cluster 7:gegevens over de opslag vaneengeografisch gegevensbestand

STORAGE

STORAGE
STORAGE

STORAGE

LOCATION_TYPE
LOCATION TYPE
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entiteit: storage
LOCATION*
NUMBER 10NOTNULL
Verwijzende code naar de combinatie van de attributen
LOCATION TYPE, DIRECTORY en STORAGENODEJTYPE.
LOCATION_TYPE#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit location type
DIRECTORY
CHAR 16 NULL
Naam van het gebied ('path') van een opslaggeheugen
vaneenopslagmediumwaardebestandenzijnopgeslagen.
STORAGE NODE_TYPE# NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit storage node
entiteit: location type
LOCATTON_TYPE#
NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
16NOTNULL
Beschrijving vanhetopslagmedium, bijvoorbeeld: harddisk, floppy 3.5 ", optische disk, etc.

STORAGENODE
STORAGENODE

INPUT PERSON
INPUT PERSON

STORAGEREL OBJ
STORAGE REL OBJ

entiteit: storage node
STORAGE_NODE_TYPE#NUMBER 3NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
16NOTNULL
Aanduiding van het opslagmedium binnen het netwerk.

entiteit: input person
INPUT PERSON*
NUMBER 2NOTNULL
Verwijzende code naar het attribuut DESCRIPTION
DESCRIPTION
CHAR
32NOTNULL
Naam van de persoon die de gegevens in het KSS heeft
ingevoerd.

entiteit: storage rel obi
OFTLE*
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van een geografisch gegevensbestand
LOCATION*
NUMBER 10NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit storage

2.5De attributen vande entiteitendie dekenniscategorieën aan elkaar relateren

OBJECTDATAGROUP

OBJECTDATAGROUP

PROCES REL
PROCES REL

entiteit: obiectdatagroup
OBJECTDATAGROUP*
NUMBER 4NOTNULL
Verwijzende code naar de combinatie van de waarden
van het attribuut THEM DATA_GROUP
THEM DATA GROUP* NUMBER 4NOTNULL
Verwijzende code naar de entiteit them data group
entiteit: proces rel
NFTLE*
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van een tekstbestand
PF1LE#
NUMBER 10NOTNULL
Unieke code van een macrobestand
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Bijlage3
INVOER VANDE KENNISCATEGORIEËN

3.1Inleiding
Inhetkennissubsysteem vanhetRISOR kunnen gegevens aandehand vaneenaantal, in SQL-forms geprogrammeerde, schermen worden ingevoerd. In deze bijlage
worden dedaarbij behorende procedures beschreven. Achtereenvolgens gaat het om
de procedures:
- OBJECTIN
tenbehoeve vandeinvoer van gegevens omtrent de objectieve
kennis;
- PROCESIN
tenbehoeve vandeinvoer van gegevens omtrent deproceskennis;
- NORMIN
tenbehoeve vandeinvoer vangegevens omtrent denormatieve
kennis.
Er is daarnaast een procedure (NORMORG) om gegevens over de herkomst vande
normatieve kenniscategorie intevoeren.Tenslotte zijn erdrie proceduresdie kunnen
worden gebruikt voor hetbevragen vandekenniscategorieën enalszodanig zijn in
tezettenbijdecontrole vandeingevoerde gegevensalsbijdeselectie daarvan. Deze
procedures zijn:
- OBJECTVIEW tenbehoeve vanhetopvragen enbekijken vangegevens omtrent
de objectieve kennis;
- PROCESVIEW tenbehoeve vanhetopvragen enbekijken vangegevens omtrent
de proceskennis;
- NORMVIEW
tenbehoeve vanhetopvragen enbekijken vangegevens omtrent
de normatieve kennis;
INPUT QßJECT-DATA
OUERUIEU OBJECT -DATA
OF I L E » 0
LOCATION«
f ILE SIZE

F I L EMANE
EXTENSIONI
OBJECT TYPE!

INPUT DATE
INPUT PERSON»

F I L E TYPEl
THEN DATA ÜRUUP»
MAINTtJFO C H T I

AREA»
COORD»

ORIGIN!

A :TION:
^ ^ ^ ^ ^

~

INPUT OBJECT-DATA
Char Mode: R e p l a c e

Poge

"FILENAME"
Count:

i0

scherm I Voorbeeld vaneen invoerscherm
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Voordat tot de toelichting van de procedures wordt overgegaan beschrijf ik eerst de
scherm lay-out en illustreer deze aan de hand van scherm 1.De scherm lay-out kent
de volgende opzet:
- Deeerste regel geeft aanmet welke procedure degebruiker bezig is.In scherm 1
staat opdeze positie "INPUT OBJECT-DATA".
- De daarop volgende regel beschrijft wat de gebruiker met het scherm kan doen.
Scherm 1 geeft eenoverzicht van allegegevens dieomtrent een bepaalde set van
de objectieve kennis ("OVERVIEW OBJECT-DATA") moeten worden ingevoerd.
- De daarop volgende 16 regels zijn gebruikt om de waarden behorende bij de
attributen te kunnen invoeren of te bekijken. In scherm 1zijn dit o.a. de attributen "FILENAME", "EXTENSION", "OBJECT-TYPE", etc..
- Detweevoorlaatsteregelgeeft aanwelkeactievandegebruiker wordt verwacht.
In scherm 1geeft aan: "ACTION: INPUT OBJECT-DATA "FILENAME".
- De een voor laatste regel geeft een specificatie van de mogelijke actie. Scherm 1
illustreert dit aan dehand van de zin "Enter FILENAME without extension".
- De laatste regel geeft enkele programma-specifieke mededelingen die voor de
gebruiker niet van direct belang zijn. In scherm 1 is dit de tekst "Char Mode:
Replace Page 1 Count: *0".
Deprocedures tenbehoeve van de invoerendecontrole van de gegevens omtrent de
kenniscategorieën worden weergegeven ineen aantal figuren. Iniederfiguur worden
ter illustratie enkele schermen gedetailleerd weergegeven.
3.1Invoer en overzicht vandegegevens omtrent deobjectieve kennis
De procedure OBJECTIN (figuur 39) begint met een openingsscherm "INPUT
OBJECT-DATA: OVERVIEW OBJECT DATA" (scherm 1), waarmee achter het
attribuut FILENAME de naam van een geografische gegevensbestand kan worden
ingevoerd.Hiernakrijgtdegebruikerhetscherm "INPUTOBJECT-DATA: selectan
extension-code" (scherm 2). Met behulp van dit scherm moet een extensie worden
geselecteerd. Indien de benodigde extensie niet aanwezig is binnen de selectiemogelijkheden dan kan voorafgaand aande selectie een extensie aan de bestaande
lijst worden toegevoegd ("Type0ifyou wanttoaddone").Vervolgensverschijnt het
scherm "INPUT OBJECT DATA: select an object-type code" (scherm 3) waarmee
hetgeometrisch objecttype wordt geselecteerd. Integenstelling tothetvorige scherm
kan de gebruiker alleen selecteren en voorafgaande aan de selectie geen nieuwe
waarden toevoegen.Tenslotteverschijnt hetscherm "INPUTOBJECTDATA:select
storage features" (scherm 4) kan, evenals via scherm 2, zonodig voorafgaande aan
de selectie nieuwe waarden worden ingevoerd.
Vervolgens verschijnt het openingsscherm opnieuw (scherm 5).Inhet scherm staan
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de opgegeven bestandsnaam, de extensiecode, de objecttype-code, de opslagmarkering ("LOCATION") en de invoerdatum van deze gegevens vermeld. De invoerprocedure gaat nu verder met de invulling van de omvang van het bestand via 'FILESIZE" en "SIZE-UNIT". Zodra deze zijn ingevuld verschijnt scherm het scherm
"INPUT OBJECT-DATA: select an input person" (scherm 6).Evenals de schermen
2en4kanvoorafgaand aandeselectieeennieuwewaardeworden ingevoerd.Daarna
verschijnt het scherm "INPUTOBJECT-DATA: "Selectafile-type code"(scherm 7)
waarmeederolvanhetbestand inhetplanningsproces gespecificeerd wordt.Evenals
bij scherm 3kan de gebruiker alleen selecteren.
Opnieuw verschijnt het openingsscherm (scherm 8)waarindevraag wordtgesteldof
het geografische gegevensbestand thematische gegevens bevat. Indien deze vraag
metja wordtbeantwoord verschijnen de volgende "INPUT OBJECT-DATA" schermen:
- " Select a main-information category" (scherm 9) waarmee de thematische
hoofdinformatiecategorie kan worden geselecteerd eventueel voorafgegaan door
toevoeging van een nieuwe categorie.
- "Selectainformation category"(scherm 10)waarmeeevenalsbijhet voorgaande
scherm voorafgaande aan de selectie een categorie kan worden toegevoegd.
Indien een categorie wordt toegevoegd gebeurt dit met behulp van het scherm
"Add one or more information categories" (scherm 11). Bij het invullen van de
rekenschaal verschijnen indeeen voorlaatste regel dewaarden waaruitkan worden geselecteerd.
Daarde selectie van een thematische hoofdcategorie voorafgaand aande selectie
c.q. invoer van de informatiecategorieën plaatsvindt, wordt aan de ingevoerde
categorie automatisch de code van de geselecteerde hoofdinformatiecategorie
toegevoegd.
Omdat het mogelijk is dat het geografische gegevensbestand betekenis heeft voor
meerdere thematische hoofdinformatiecategorieën kan deze bovenstaande invoerprocedure voor de thematische gegevens meerdere malen achtereen worden uitgevoerd.De invoer van thematische gegevens wordt danook beëindigd viahet scherm
"Select a main-information category" (scherm 9).
Hierna of na het met NEE beantwoorden van de vraag of het geografisch gegevensbestand thematische gegevens bevat verschijnen de "INPUT OBJECT-DATA"
schermen:
- "Selectanareaname"(scherm 12)waarmeedelogische naam vanhetgebied dat
wordt beschreven door het geografische gegevensbestand wordt geselecteerd.
Een selectie die kan worden voorafgegaan door de invoer van een logische
gebiedsnaam. Bijdeze invoermoetookdeverwijzende betekenis vandegebieds-

217

1

2

2a

overview

extension

extension

3

node type

object - type

directory
storage typ e

'
4

4a

4b

storage

•

4d
4c

storage

5
overview
6

•

6a
input person

input person

'
7
8

•

fifetype

ovevtew
9a

9

then- atic

1

main info

main info

t

LZ

10

10a

infocategory

infocategory

11

arithmetic scale

• '

10b

ZJ

features

area type
geometric

12a

12
areaname

12

area name

•
13

13a

coordinates

coordinates

13b

meansuremen

unit 1 3 c

projection

'
T4
origin features

14a
origin features

14b

origin type
I

14c

»•.

15

14d
14e

overview
I

n, K _W-*t.a

14f

14g
dig.-date
dig.-softwa e
14h

scale

SELECTIE

INVOER

figuur 39:Schermenoverzicht: Invoergegevens objectieve kennis, (zie v(x>rlegenda figuur 44).
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naam ("AREA-TYPE) worden opgegeven. Deze betekenis wordtgeselecteerduit
een tabel, die methet commando "ESCAPE V" wordt opgevraagd. Ook voor
deze tabel geldt datvoorafgaand aandeselectie eennieuwe waarde kanworden
ingevoerd.
"Select coordinates " (scherm 13)waarmee de coördinaten worden opgegeven
die de begrenzing aangeven van het, via het geografische gegevensbestand
beschreven, gebied.
Indien er voorafgaande aande selectie nieuwe coördinaten worden ingevoerd,
dan zaldaarbij ookdewaarden vandemeeteenheid ("MEASURE UNIT") ende
projectietechniek ("PROJECTION") moeten worden aangegeven viaselectieuit
tabellen,dievia"ESCAPE V"worden opgevraagd.
"Select origin features" (scherm 14) waarmee de herkomstgegevens van de
gegevens moeten worden opgegeven indien de waarde vanhetattribuut "FILETYPE" gelijk is aan 1(basisgegevens). In dat geval worden voor ieder vande
genoemde attributen aandehand vantabellen (via"ESCAPE V"opte vragen)
waarden geselecteerd of,indiendewaarden ontbreken,voorafgaand aandeselectie indebetreffende tabel ingevoerd.
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figuur 40: Schermenoverzicht: Controle gegevens objectieve kennis (voor legenda ziefiguur 44).

220

Na uitvoering van de bovenstaande procedure verschijnt opnieuw het openingsscherm (scherm 15) waarin de ingevoerde waarden voornamelijk in de vorm van
codes worden getoond. De gebruiker kan nu besluiten deze gegeven in het kennissubsysteem aldan niet vast te leggen ("PRESS <PF3>TOCOMMIT CHANGES"),
tewijzigen ("PRESS 'N' TOCHANGE INPUT') ofte stoppen metinvoer("PRESS
<PF4> TO QUIT').
Via de procedure OBJECTVIEW (figuur 40) kunnen de gegevens in het kennissubsysteem omtrent de objectieve kennis worden bekeken. Via het openingsscherm
(scherm 16) kan een geografisch gegevensbestand op code of naam worden geselecteerd. Van dat bestand kunnen achtereenvolgens de aan dit bestand gerelateerde
gegevens worden bekeken (schermen 17toten met 20).
3.2Invoer en overzicht vandegegevens omtrent de proceskennis
DeprocedurePROCESIN(figuur 41) wijkt af vandeprocedure OBJECTIN,maarde in
de vorige paragraaf genoemde commando's worden ook indeze procedure gebruikt.
De procedure begint met een openingsscherm "INPUT PROCES-DATA:
OVERVIEW PROCES DATA" (scherm 21), waarmee achter het attribuut FILENAME de naam van een macrobestand kan worden ingevoerd. Hierna krijgt de
gebruiker het scherm "INPUT PROCES-DATA: select an extension-code" (scherm
22). Met behulp van dit scherm moet een extensie worden geselecteerd. Indien de
benodigde extensie niet aanwezig is binnen de selectiemogelijkheden dan kan
voorafgaand aan de selectie een extensie aan de bestaande lijst worden toegevoegd
('Type 0 if you want toadd one").
Hierna verschijnt het openingsscherm opnieuw (scherm 23). In het scherm staan de
opgegeven bestandsnaam en extensiecode. Via dit scherm kan via het attribuut
DESCRIPTION een korte typering van het proces worden toegevoegd. Vervolgens
verschijnt het scherm "INPUT PROCES-DATA: select an input person" (scherm
24). Evenals schermen 22 kan voorafgaand aan de selectie een nieuwe waarde worden ingevoerd. Daarna verschijnt het scherm "INPUT PROCES-DATA: "Select a
proces-type code"(scherm 25) waarmee de rol van het bestand inhet planningsproces wordt gespecificeerd. Via dit scherm kan alleen worden geselecteerd.
De invoerprocedure gaat nu verder met de volgende "INPUT PROCES DATA"
schermen:
"Select an input person" (scherm 26).
"Select storage features" (scherm 27).
"Select origin features" (scherm 28).
Deze schennen zijn inhoudelijk en naar gebruik identiek aan de overeenkomstige
schennen die in paragraaf 2zijn beschreven
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figuur 41: Schermenoverzicht: Invoer gegevens proceskennis; (zie voor legenda figuur 44)
Voor bijbehorende schermen zienaastliggende pagina.

Vervolgenskan een macrobestand dat voorafgaat aan hetbeschreven bestand en een
macrobestand dat volgt op dit bestand worden geselecteerd (scherm 29).
Het macrobestand kan tenslotte ook gerelateerd worden aan de geografische
gegevens die ten opzichte van het macrobestand de rol vervullen van basisgegevens,
dan wel van resultaten ervan (scherm 30).
Tenslotte verschijnt weer het openingsscherm (scherm 31). De gebruiker kan nu
besluiten deze gegeven in het kennissubsysteem vast te leggen ("PRESS <PF3> TO
COMMIT CHANGES"), te wijzigen ("PRESS 'N' TO CHANGE INPUT") of te
stoppen met invoer (" PRESS <PF4> TO QUIT').
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Viadeprocedure PROCESVIEW(figuur 42)zijn de gegevens inhet kennissubsysteem
omtrent de proceskennis te bekijken bekeken. Via het openingsscherm (scherm 32)
kan een macrobestand op code of naam worden geselecteerd. Van dat bestand kunnen achtereenvolgens de aan dit bestand gerelateerde gegevens worden bekeken
(schermen 33,34en 35).
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figuur 42: Schermenoverzicht: Controle gegevens proceskennis

224

TWH DATA CROUP«

AGR0B2

Pag» «

Coultl

1

3.3Invoer enoverzicht vandegegevens omtrent denormatieve kennis
Deprocedure NORMIN (figuur 43)komt inveel aspecten overeen metde voorgaande
procedures. Het begint met een openingsscherm "INPUT NORM-DATA:
OVERVIEW NORM DATA" (scherm 36), waarmee achter het attribuut FILENAME de naam van een tekstbestand kan worden ingevoerd. Hierna krijgt de
gebruiker het scherm "INPUT NORM-DATA: select an extension-code" (scherm
37). Met behulp van dit scherm moet een extensie worden geselecteerd. Indien de
benodigde extensie niet aanwezig is binnen de selectiemogelijkheden dan kan
voorafgaand aan de selectie een extensie aan de bestaande lijst worden toegevoegd
("Type 0 if you want toadd one").
Vervolgens verschijnt hetopeningsscherm opnieuw (scherm 38).Inhet scherm staan
de opgegeven bestandsnaam en de extensiecode; de gebruiker wordt om een korte
omschrijving vande inhoud vanhet tekstbestand gevraagd. De invoerprocedure gaat
nu verder met de "INPUT NORM DATA" schermen:
- "Select an input person" (scherm 39).
- "Select an intentionality" (scherm 40). Hiermee kan uit een tabel het aggregatieniveau van het normatief model aangegeven worden.
- "Select storage features" (scherm 41).
- "Select origin features" (scherm 42).
Deze schermen zijn inhoudelijk en naar gebruik identiek aan de overeenkomstige
schermen die in paragraaf 2 zijn beschreven. Afwijkend zijn de schermen die verschijnen na scherm 43. Het scherm "Select a previous file / Select a next file"
(scherm 44) maakt het mogelijk de integratiehierarchie van de normatieve modellen
aan te geven door de tekstbestanden die op een voorafgaand c.q. navolgend niveau
gerelateerd zijn aan dit tekstbestand te selecteren. Via scherm 45 wordt deze relatie
getoond.
Hierna moet worden aangegeven opwelke wijze hetviahet tekstbestand beschreven
normatieve model verbonden ismethetproceszelf.Scherm "Selectarelated procesfile" (scherm 46) biedt de mogelijkheid om het tekstbestand te verbinden aan een
bijbehorend macro-bestand. Scherm 47 geeft een overzicht van de relaties tussen
tekstbestand (NFILE)en macro-bestand (PFILE).
Tenslotte verschijnt het openingsscherm waarmee de procedure kan worden
beëindigd of herhaald.
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figuur 43: Schermenoverzicht: Invoer gegevens normatieve kennis (zie voor legenda figuur 44).
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Via de procedure NORMVIEW (figuur 44) kunnen de gegevens in het kennissubsysteem omtrent de normatieve kennis worden bekeken. Via het openingsscherm
(scherm 48) kan een tekstbestand op code of naam worden geselecteerd. Van dat
bestand kunnen achtereenvolgens de aan dit bestand gerelateerde gegevens worden
bekeken (schermen 49 toten met 51).
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Bijlage 4
DE SELECTIE VAN GEGEVENS UIT HET KENNISSUBSYSTEEM
De selectie van gegevens uit het kennissubsysteem gebeurt aan de hand van een
opeenvolgende schermen. Het eerste scherm "HOOFDMENU INFORMATIEBEHOEFTE" (scherm 1)biedt de mogelijkheid om de aard van de informatie te specificeren; het betreft dekeuze uit gegevens overde inhoud,deopslag ende locatie van
de gegevensbestanden van één of meerdere kenniscategorieën.
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Via het volgende scherm "HOOFDMENU SELECTIECRITERIA" (scherm 2) kan
wordenaangegeven aandehand van welkegegevenseen selectie plaatsvindt.Erkan
worden gekozen uit gegevens betreffende de inhoud, de opslag en de locatie van
gegevensbestanden die tot één kenniscategorie behoren.
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Vervolgens verschijnt er, afhankelijk van de informatiecategorie en het selectiecriteriaeen scherm waarmee de selectie kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld scherm 3).
In dit voorbeeld wordt voor de selectie van proceskennis gekozen tussen een selectie per procesonderdeel (keuzemogelijkheid 1 )of viaeen omschrijving van de selectieset (keuzemogelijkheid 2).
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Selec t i e - i n c j a r ^ e n voor de "orminoj van s e l e c t i e s e t s :

1 . keuze p r o c e s o n d e r d e e l
£ . oroschr i j v i r i 9 proces

Ô. naar Hoofdr-ienu S e l e c t i e c r i t e r i a

Wat i s uw k e u z e ?

Afhankelijk van het selectiecriterium kunnen er nog extra schermen verschijnen ter
aanscherping van de selectievoorwaarden. In dit voorbeeld verschijnt na keuzemogelijkheid 1 een scherm (scherm 4), waarmee een procesonderdeel (een fase)
moet worden aangegeven

Aantol selectiesets!

1

Keuze proces-onderdee1:

1 definitie d.

3
4
5
6
f

8

det"initie definitie construetie
construetie
eva1ucttie evaluatie evaluatie -

e. r.aar vorig menu
Wat is uw keuze
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inventarisatie
analyse
interpretatie
- indentarisatie
- ontwerp
inuentarisatie
analyse
interpretatie

Na alle benodigde selectievoorwaarden te hebben ingevuld zal het systeem bepalen
welke gegevens voldoen aan de gestelde voorwaarden. In het voorbeeld (scherm 5)
blijkt dat er 5 macrobestanden aan voldoen. De geselecteerde gegevens maken deel
uit van een "SELECTIESET". Van deze set staan op het scherm het nummer, het
aantal geselecteerde records en de gebruikte selectiecriteria vermeld.

Selectieset-nr!£

Aantal geselecteerde records!

Selectie criteria! Proceskennis - Inhoud - Procesonderdeel
definitie - inventarisatieie
16! DEUELOPINÜ MAP WITH MUNICIPALITIES
definitie - inventarisatie
£0: RASTERI2ING SOIL MAP
definitie - inventarisatie
21: GENERALISATION SOIL MAP
definitie - inventarisatie
£2: CORRECTION AFTER BODEM.MCF
definitie - inventarisatie

Druk op RETURN om verder tegaan.

Vervolgens verschijnt een scherm (scherm 6) waarmee selectiesets kunnen worden
bekeken, nieuwe sets kunnen worden aangemaakt en bestaande sets kunnen worden
gecombineerd.

Selectieset-nr: 2

Aantal geselecteerde-records!

5

Selectie criteria:
Proceskennis - Inhoud - Procesonderdeel
definitie - inventarisatieie

Uoortsang:

1=bekijken selectieset
2 =nieuwe selectieset vormen
3 =combineren selectiesets

Wat isuw keuze'
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Het bekijken van sets gebeurt aan de hand van een scherm die de selectie-route per
set weergeeft (scherm 7) en waaruit kan worden gekozen om de records te bekijken.

Selectieset-nr
critenia•

1
Aantal geselecteerderecords:
Proceskennis- Inhoud-Procesonderdeel
constructie-inventarisatie
Aantal geselecteerderecords:
Selectieset-nr: 2
critenia:
Proceskennis-Inhoud- Procesonderdeel
definitie- inventarisatieie

Wat isuwkeuze?

= terugnaar vorig menu)

Een zelfde overzicht (scherm 8) verschijnt zodra is gekozen om bestaande selectiesets te combineren.

Aantal selectiesets:2
Watwiltudoen?
1.bestaande selectieset bekijken
2.nieuwe selectieset makenopbasisvanbestaande selectiesets

0. terug naar vorig menu

Wat isuwkeuze?

Afhankelijk van de specificatie, via het scherm HOOFDMENU INFORMATIECATEGORIE, van de gewenste informatie worden de geselecteerde gegevens in een
bestand geplaatst. Aan de hand van dit bestand is het o.a. mogelijk om de feitelijke
tekst-, macro-en geografische gegevensbestanden op te vragen. Hieronder worden
zes mogelijke bestandstypen aangegeven.
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Voorbeelden van te verkrijgen bestanden na selectie in RISOR-database staan
hieronder weergegeven. De symbolen hebben de volgende betekenissen:
= attribuut uit database.
( ) =toelichting op deze structuur.
-B- = basisgegevens
-I- = intermediaire gegevens
-R- = resultaatgegevens
Bestandstype A.1
Selectie op :dag-maand-jaar tijdstip
Opbasis van : INHOUD -planvormingsproces (evt. verwijzen naar bestand waarin
selectiecriteria zijn vastgelegd)
Projectgebied: 'area_name'
'location_coord'
Normatieve kennis (hierarchisch)
1

'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
— 'korte omschrijving' (integratieniveau)
1.1
'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
— 'korte omschrijving' (aspectniveau)
1.1.1 'device''"node"''[directory ''filenaam'.'extensie'
— 'korte omschrijving' (subaspectniveau)
1.1.2 'device''"node"''[directory] ''filenaam'.'extensie'
— 'korteomschrijving' (subaspectniveau)
1.2

'device''"node"''[directory] ''filenaam'.'extensie'
— 'korte omschrijving' (aspectniveau)
1.2.1 'device''"node"''[directory] ''filenaam'.'extensie'
— 'korte omschrijving' (subaspectniveau)
1.2.2 'device''"node"''[directory] ''filenaam'.'extensie'
— 'korte omschrijving' (subaspectniveau)

Proceskennis (chronologisch)
'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
- (bijbehorend normatieve kenniscode), (bijbehorende fase)
- 'korte omschrijving'
-B- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
(kenmerktabel)
-B- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
(kenmerktabel)
-B- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
(kenmerktabel)
-I- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
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(kenmerktabel)
-I- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
(kenmerktabel)
-I- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
(kenmerktabel)
-R- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
(kenmerktabel)
-R- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
(kenmerktabel)
'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
- (bijbehorend normatieve kenniscode), (bijbehorende fase)
- 'korte omschrijving'
-B- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
(kenmerktabel)
-B- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
(kenmerktabel)
-I- 'device''"node"''•[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
(kenmerktabel)
-I- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
(kenmerktabel)
-R- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
(kenmerktabel)
-R- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'hoofdinfo' > 'info'
(kenmerktabel)
etc.

Bestandstype A.2
Selectie op :dag-maand-jaar tijdstip
Op basis van: HERKOMST - planvormingsproces (evt. verwijzen naar bestand
waarin selectiecriteria zijn vastgelegd)
Projectgebied: 'area_name'
'location_coord'
Normatieve kennis (hierarchisch)
1

'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
— 'herkomstgegevens' (integratieniveau)

1.1

'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
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— 'herkomstgegevens' (aspectniveau)
1.1.1 'device''"node"'' [directory]''filenaam'.'extensie'
— 'herkomstgegevens' (subaspectniveau)
1.1.2 'device''"node"'' [directory]''filenaam'.'extensie'
— 'herkomstgegevens'subaspectniveau)
1.2

'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
— 'herkomstgegevens' (aspectniveau)
1.2.1 'device''"node"'' [directory]''filenaam'.'extensie'
— 'herkomstgegevens' (subaspectniveau)
1.2.2 'device''"node"'' [directory]''filenaam'.'extensie'
— 'herkomstgegevens' (subaspectniveau)

Proceskennis (chronologisch)
'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
- (bijbehorend normatieve kenniscode), (bijbehorende fase)
- 'herkomstgegevens'
-B- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
-B- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
-B- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
-I- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
-I- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
-I- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
-R- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
-R- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
- (bijbehorend normatieve kenniscode), (bijbehorende fase)
- 'herkomstgegevens'
-B- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
-B- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
-I- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
-I- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
-R- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
-R- 'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
(herkomstgegevens)
etc.
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Bestandstype A.3
Selectie op :dag-maand-jaar tijdstip
Op basis van: OPSLAG -planvormingsproces (evt. verwijzen naar bestand waarin
selectiecriteria zijn vastgelegd)
Projectgebied: 'area_name'
'location_coord'
Normatieve kennis -hierarchisch1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.2

1
2
1
2

'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'

'extensie
'extensie
'extensie
'extensie
'extensie
'extensie
'extensie

Proceskennis-chronologisch
-B-B-B-I-I-I-R-R-

'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'

'extensie
'extensie
'extensie
'extensie
'extensie
'extensie
'extensie
'extensie
'extensie

Objectievekennis
-B-B-I-I-R-R-

'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'
'device' '"node"' '[directory]' 'filenaam'

'extensie
'extensie
'extensie
'extensie
'extensie
'extensie
'extensie

etc.

Bij een gedeelte van een planningsproces hangt de omvang van de bestanden samen
met de gestelde selectiecriteria. De structuur komt overeen met de hierboven
beschreven bestandsstructuur, maar er vindt een afbakening plaats door:
- keuze van integratieniveau (integratie, aspect of subaspect);
- keuze van procesfase (definitie, constructie of evaluatie);
- keuze van objectkennsitype (basis-,intermediaire- of resulaatgegevens).
Indien er wordt geselecteerd op een bepaald kennistype dan bevat het bestand alleen
een beschrijving van de bestandsnaam en daaraan gerelateerde gegevens. Dit geldt
voor ieder van de geselecteerde bestanden.
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Bestandstype B.l
Selectie op :dag-maand-jaar tijdstip
Op basis van : INHOUD - kennistype (evt. verwijzen naar bestand waarin selectiecriteria zijn vastgelegd)
(bij normatieve kennis)
Normatieve kennis
'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'intentionality'
INT—
'nfile_rel'
REL-N'proces_rel'
REL-P'korte omschrijving'

(bij proceskennis)
Proceskennis
'device' "node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'proces_type'
TYP-—
'norm'
REL-N'proces'
REL-PI'objectdatagroup'
REL-O'korte omschrijving'

(bij objectieve kennis)
Objectieve kennis
'device' '"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'file_type'
TïO—
HINF—
'maininfo_cat'
INF
'info_cat'
ATTR—
(listing van 'features'

Bestandstype B.2
Selectie op :dag-maand-jaar tijdstip
Opbasisvan : HERKOMST -kennistype (evt.verwijzen naarbestand waarin selectiecriteria zijn vastgelegd)
(bij normatieve kennis)
Normatieve kennis
'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
FUN—
'function'
A U T — : 'author'
O R G — : 'origin_title'
DATE— : 'date'
AREA— : 'area_name' (uit objectkennis)

237

(bij proceskennis)
Proceskennis
'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
'author'
AUT—
'origin_type'
ORG—
'date'
DATE—
'area_name' (uit objectkennis)
AREA—

(bij objectieve kennis)
Objectkennis
'device' '"node"''[directory
'author'
AUT—
ORG—
'origin_type'
DATE—
'date'
'dig_soft'
DIG-SOF
SCALE'scale'
'error'
ERROROBJT—
'objecttype'
DATAT'datatype'
'projection'
PROJ—
'measure_unit'
UNIT—
Xmi,Ymi
' '' '
Xma,Yma
' '' '
AREA—
'area_name'
AREAT'area_type'

'filenaara'.'extensie'

Bestandstype B.3
Selectie op :dag-maand-jaar tijdstip
Op basis van : OPSLAG - kennistype (evt. verwijzen naar bestand waarin selectiecriteria zijn vastgelegd)
(bij normatieve kennis)
Normatieve kennis
'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'

(bij proceskennis)
Proceskennis
'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'

(bij objectieve kennis)
Objectkennis
'device''"node"''[directory]''filenaam'.'extensie'
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Bijlage 5
EFFECTEN VAN VERANDERDE RASTERGEGEVENS OP EEN METHODIEK

Iederereeks aan opeenvolgende handelingsmomenten (methodiek) wordt uitgevoerd
behulp van een reeks commando's. In de tabel is per commando van MAP2
aangegeven welke effecten er te verwachten zijn met betrekking tot de consistentie
van de methodiek indien kenmerken van de geografische gegevens worden gewijzigd. Mogelijke wijzigingen zijn:
- RM veranderingen van het raster waarbij de rastercelmaat gelijk blijft. Een
rasterkan groter (RMG) dan wel kleiner (RMK) worden;
- RC veranderingen van de rastercelmaat. Een rastercelmaat kan meer (RCG) of
minder (RCK) nauwkeurig worden;
- TK veranderingen van de thematische kenmerken, waarbij het aantal thematischekenmerken wordt beperkt (TKK) dan wel wordt uitgebreid (TKG).In
beide gevallen veranderen de oorspronkelijke coderingen niet.Het isook
denkbaar dat de oorspronkelijke coderingen veranderen (TKA).
Voor de MAP2-implementatie t.b.v. RISOR geldt dat bovenstaande wijzigingen
effect kunnen hebben ophet rekenbereik vancommando's,de zogenaamde RANGE
(-32.0000/+32.0000), indien het aantal rastercellen c.q. de codering of waarde van
een thematisch kenmerk deze waarden overschrijdt. In de tabel staan de denkbare
effecten aangegeven opbasisvaneen verandering vanhetcommandogebruik binnen
een bepaalde methodiek. Er is echter geen onderscheid gemaakt naar effecten in
relatie tot de gebruikte c.q. gegenereerde gegevens. Met een dergelijke onderscheid
kan het effect van veranderde gegevens in relatie tot de consistentie van een
commandoreeks nog beter worden onderzocht.
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Tabel: Effecten van verandering van objeclgegevens opdeconsistentie van het gebruik van de procedures binnen een methodiek
commando
ADD
DIVIDE
SUBSTRACT
EXPONENT
MULTIPLY
BLOCK
AVERAGE
MAXIMIZE
MINIMIZE
SCORE 0
CROSS
COVER
SLICE 0
SLICE OR
SLICE OI
RENUMBER
RENUMBER 0
SIZE
SCORE OM
PATH
STREAM
PATTERN O
PATTERN O
CLUMP
CLUMP O S
CLUMP OD
CLUMP OV
SPREAD O
SPREAD OI
DIFFER 0
DIFFER ON
DIFFER OI
DIFFER O\
DIFFER OC
SCAN O
SCAN 0R
SCAN O D
SCAN O T
ORIENT
ORIENT
SLOPE
RADIATE
LABEL

Verklaring van de symbolen:
O: betekenis is eenduidig (hoogte- of hellingshoek) en veranderingen van het commandogebruik hebben geen invloed op de methodiek.
-: geen effect op de methodiek
!: een verandering van dit commando kan in semantisch opzicht binnen een
methodiek andere resultaten opleveren. De resultaten van de methodiek zijn op
zich bruikbaar, maar moeten worden geïnterpreteerd vanuit de oorspronkelijke
gegevens.
*: de methodiek moet worden aangepast, daar de wijziging van dit commando een
belangrijke verandering van het resultaat (objectgegevens) te weeg brengt, waardoor de consistentie van de methodiek wordt verstoord.
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