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HEER EN MEESTER?
Systeemtechnologie in landbouw en milieu

Mijnheer de rector, dames enheren
Er is weleens gezegd dat er drie voorwaarden zijn
voor de geluksbeleving van de mens:niet alleen zijn,
iets nieuws meemaken, en controle overje vertrouwde
omgeving (Frijda1 ). Reeds in de oudheid heeft de
mens ernaar gestreefd zijn omgeving onder controle
tebrengen. Processen als voedselvoorziening,
kleding, huisvesting, energievoorziening en vervoer
bestaan al zolang als de mens zelf, en hebben altijd
één of andere vorm vanbeheersing nodig gemaakt.
Vuur kanworden geregeld met de luchttoevoer en
door ermeer of minder hout op te gooien. Een boot
kanworden gestuurd van A naar B. Deze voorbeelden,
hoe primitief ook, bevatten reeds de belangrijkste
ingrediënten van de procesbeheersing: eris een
systeem waarvanwe het gedrag willen beheersen
(systeem of proces), eris een idee hoe dat ideale
gedrag eruit ziet (doel), eris een toetsingsgrootheid voor het gedrag (referentie of gewenst
gedrag), en eris eenwaarneming van het feitelijke
gedrag (meting van de uitgangsvariabele). Als het
feitelijke gedrag en het gewenste gedragvan elkaar
verschillen volgt ereen correctie: erwordt letterlijk - bijgestuurd. Hoe dit precies gebeurt
wordt bepaald door een denkproces van de mens die
op basis van kennis en ervaring de afwijking vertaalt
in een stuursignaal waarmee het systeem weer inhet
gareel te krijgen is. Het kenmerkende aspect in deze
gang vanzaken is de terugkoppeling van uitgangnaar
ingang.
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Deelementen van dezeregelsystemen avant la lettre
zijn alleterugtevinden in dehuidigeprocesbeheersing.Het kenmerkende verschil ontstond echter
door deintredevan technischemiddelen waardoor de
terugkoppelingopeen automatische wijze, duszonder
tussenkomst van demens,kon verlopen.Enkele bekend
voorbeelden vanvroegeautomatisch geregeldesystemen
zijn deconstante temperatuur oven van Cornells
Drebbel (1572-1633) en deberoemderégulateur
vanJamesWatt(1788) 2 . Dezevervangingvanhet

menselijke proces door een automatisch systeem was
een vooruitgang, omdat het nu mogelijk was processen
te beheersen waarvoor de mens te traag, te beperktof
simpelweg te lui was. Hierdoor kwam een veelheid van
nieuwe producten en processen binnen handbereik.
Bovendien leidt automatische regeling tot grotere
efficiëntie en een aanzienlijk geringere spreiding in
kwaliteit.
De titel die ik aandeze openbare les heb meegegeven
is "Heeren Meester?". In deze titel zit een suggestie
en een vraag. Zolang de mens er is heeft hijernaar
gestreefd de natuur meester te worden ten eigen bate.
Hij heeft daartoe techniek ontwikkeld die moest
kunnen worden gehanteerd en daarom moest kunnen
worden bestuurd en beheerst. De suggestieis dathet
streven erop is gericht heer en meester te zijn over
natuur en techniek; de vraagis tot opwelke hoogte
dit mogelijk en gewenst is. Indeze rede wil ik
ingaan op de bijdrage die mijn vakgebied kan leveren
aan een verantwoord omgaan met natuur en techniek,
en dan vooral op de deelterreinen van de Landbouwuniversiteit: landbouw en milieu. Ikhoop middels een
concentrische opbouw in steeds wijder wordende
kringen duidelijk te maken dat het vakgebied veel
breder inzetbaar is dan voor regeling in beperkte
zin.
Een belangrijke conclusie zal zijn dat geavanceerde
beheersing alleen goed mogelijk is als we een goed
beeld hebben van het gedrag van het systeem. Zon
beeld noemen we een model. Het zal blijken dathet
model een cruciale rol speelt. Dat is zo in vele
wetenschapsgebieden, dus daarin staat de meet- en
regeltechniek niet alleen. Maar de beschouwingswijze
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van eenprocesalsinformatieverwerkend systeem,
diein demeet- enregeltechniek gemeengoedis,
isweluniek envan groot nut,ook in toepassingen
waarbij deregelingpur sangniet voorop staat.Deze
denkwijze, enhetbijbehorende complexvanmethoden
duidt ik aanmet determ systeemtechnologie.Ik
kiesmet opzet voor 'technologie' inplaatsvan
'techniek',omdat het niet zozeer gaatomde
technische realisatie,maar meer omhet geheelvan
werkwijzen enmethoden waarbij hetprocesals
(informatieverwerkend) systeem wordt gezien.
Basisprincipes
Ieder van Ukent welhetprincipevan decentrale
verwarming met thermostaat.Het doelvan deregeling
isdetemperatuur gelijk tehouden aan eendoor de
gebruiker gewenstewaarde.Deeenvoudigste strategie
isdebrander vandeketel in teschakelen alsde
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temperatuur lager is dan gewenst, en weer uit zodra
de temperatuur hogeris.
Laten we het centrale verwarmingssysteem eens wat
nauwkeuriger bekijken, met de bril van een systeemdynamicus. Allereerst is erhet systeem of proces.
In dit geval is dat het huis, beschreven via zijn
temperatuur. Als we niets doen zal na verloop van
tijd de temperatuur gelijk worden aan de temperatuur
van de buitenlucht. Dit gaat niet onmiddelijk maar
het duurt een tijdje. Wezeggen dan dat het systeem
dynamica heeft. Een huis is voor wat betreft zijn
temperatuur dus een dynamisch syjteem. Het gedrag
wordt behalve door de eigenschappen vanhethuis,
zoals bijvoorbeeld de inhoud en de soort muren, mede
beïnvloed door de inwerkingen van buiten af. Deze
inwerkingen worden storingen genoemd. In het geval
vanhet huis zijn dat zaken als de buitenlucht
temperatuur, de windsnelheid, de zonnestraling, maar
ook de extra ventilatie door het openen van ramenof

uitgangen

deuren. Natuurlijk zijn erook bedoelde inwerkingen
op de temperatuur: in dit geval de warmte die door
het verwarmingssysteem wordt geleverd. Zulke
inwerkingen heten sturingen. Met behulp van de
stuuringangen kunnen we het systeem beïnvloeden,
bijvoorbeeld om correcties aan te brengen als de
werkelijke toestand (hier de temperatuur) afwijkt van
de gewenste toestand. Om afwijkingen te kunnenvast
stellen is een meting nodig: hier van de temperatuur.
Deze wordt vergeleken met de door de gebruiker
ingestelde waarde. Dit is de referentiewaarde. De
referentiewaarde wordt bepaald door het doel datde
gebruiker voor ogen staat, bijvoorbeeld het handhaven
van een bepaald niveau van comfort. Het verschilsignaal wordt aangeboden aan de regelaar. De taak van
de regelaar is om het verschilsignaal om te zetten
in een sturing van het corrigerende orgaan. Inhet
eenvoudigste geval vaneen aan-uit regelaar ishet
signaal: branden als de temperatuur lager is dan
gewenst, niet-branden als de temperatuur hoger is.
De brander, de ketel, het buizenstelsel en de
radiatoren vormen samen het corrigerende orgaan.
Inhet algemeen zullen zowel de regelaar alshet
corrigerend orgaan zelf ook weer dynamische systemen
zijn. Iedereen weet dat het enige tijd duurt voordat
de radiatoren warm zijn geworden als de verwarming
wordt ingeschakeld. Het is meestal handighet
corrigerend orgaan en alles wat daarbijhoort ook
tot het systeem te rekenen. De regelaar zorgt dan
alleen voor de sturing: brander aan of uit, of, bij
een meer geavanceerde vorm:brander iets hoger of
iets lager.

De regeltechniek houdt zich bezig met de vraag hoe we
het beste gebruik kunnen maken van de te verkrijgen
informatie om de door het doel opgelegde beheersing
te realiseren. In heel veel gevallen kan dit probleem
bevredigend worden opgelost door te kiezen voor
een standaard regelconfiguratie. Een schatting voor
de procesindustrie is 80 a 90%. Maar daarnaast is
er een categorie problemen waarbij een standaardoplossing niet mogelijk is, dan wel geen goed
resultaat zal geven. In die situaties is een veel
diepgaander analyse en synthese nodig.
Enkele bekende toepassingen in landbouw en milieu
Laten we eerst om de gedachten te bepalen eens een
paar klassieke voorbeelden van toepassing van meetregel- en systeemtechniek in de landbouw en het
milieubeheer bekijken.
Welhaast het meest aansprekende voorbeeld van
toepassing van regeltechniek is te vinden in de
kastuinbouw. Een kas is een systeem dat erop gericht
is te zorgen voor een gunstig klimaat voor de
Produkten die erin worden geteeld, en zodoende niet
alleen teelten beter af te schermen van de invloeden
van het weer, maar ook teelten mogelijk te maken die
anders in het geheel niet zouden kunnen. Gezien het
feit dat de kas onderhevig is aan sterke invloeden
van buitenaf is het niet verwonderlijk dat hier reeds
in een vroeg stadium meet- en regeltechniek werd
toegepast. De te beheersen klimaatfactoren zijn in de
eerste plaats de temperatuur en het vochtgehalte van
de kaslucht. Daarnaast kan ook het licht worden
beïnvloed en tegenwoordig ook het koolzuurgehalte.
Deze laatste twee factoren zijn uiteraard van direct

belang bij de fotosynthese die verantwoordelijk is
voor de groei van de plant.
Nu is de regeling van het klimaat in een kas geen
sinecure. De regelkringen voor vochtdeficiet en voor
temperatuur zijn niet onafhankelijk, maar beïnvloeden
elkaar. Bovendien is het set-point niet vast, maar
variabel (dag-nacht, tevens ook verloop over het
seizoen). De doelstelling van de tuinder is bij de
klassieke regeling op een indirecte manier vertaald
in een patroon van referentiewaarden, datzo goed
mogelijk moet worden aangehouden. In ditpatroon
ligt een hoop ervaring envakmanschap opgeslagen.
Het aantal instellingen van de apparatuur is zo
groot, dat dit tegenwoordig meestal gebeurt via
een klimaatcomputer. Deze verzorgt ook de primaire
regelingen, die echter op zichzelf nogop betrekkelijk eenvoudige algoritmes is gebaseerd.
Een ander voorbeeld van regeling treft men bij de
afvalwaterzuivering. Een huishoudelijke installatie
is onderhevig aan sterke schommelingen in de aanvoer
van tezuiveren afvalwater. In aerobe installaties
is meestal een zuurstofregeling ingebouwd om de
zuurstoftoevoer aantepassen aande wisselende
behoefte. Bij nitrificerende installaties kanhet
ingestelde niveauworden gewijzigd om ervoor te
zorgen dat het ammoniumgehalte in het effluent
binnen de effluenteisen blijft.
In de voedingsmiddelenindustrie wordt een breed
scalavan processen toegepast. Sommige daarvan zijn
biologisch van aard,bijvoorbeeld fermentaties. Hier
wordt betrekkelijk veel geregeld. Interessant zijn
ook de batchgewijze processen. Dit is zo ongeveer
vergelijkbaar met het koken in het huishouden, alleen
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kan het in de industrie gaanom vrij complexe
recepten. Het automatisch afwerken van het recept
door een geschikte vormvan sturing, ongeveer zoals
deprogrammaklok in een wasautomaat doet, levert
een interessant regel- en besturingsprobleem op.
Tenslotte nog een tweetal voorbeelden uit het waterbeheer. Inhet kwantitatieve beheer is het peilbeheer
eenvoorbeeld van een regelsysteem. Soms gaat dit
automatisch, zoals bij automatische stuwen inhet
hoge deel van Nederland, soms echter "metdehand"
via het openen en sluiten van stuuwtjes enhet
bedienenvan gemalen. Inde kwalitatieve sfeer kan
het tegengaan van algengroei door overmatige belasting met fosfaten en stikstofverbindingen (eutrofiëring) worden genoemd. Hierbij gaat het meestal
niet om automatische regeling, maarmeestal wel
om het doorrekenenvan de gevolgen van verschillende
alternatieve maatregelen. Uit dit voorbeeld blijkt
dat systeemtechnologie ruimer kan worden toegepast
dan alleen voor regeling.
Nadere analyse op onderdelen
Dedoelfunctie
In de bovenstaande voorbeelden is het doel uitgedrukt
in gewenste waardenvan de te regelengrootheden.
Eventueel zijn dit patronen in de tijd. Zodra deze
eenmaal zijn vastgelegd zal de regeling proberen deze
waardes koste wat het kost tehandhaven. Maar is dit
wel altijd verstandig?
Stel dat we in de kas in staatzoudenzijn de
opbrengst van het gewas als functie van de klimaatfactoren teberekenen. Bovendien is bekend wat de

kosten zijn die gemaakt moeten worden om de klimaatfactoren te realiseren. In dit geval zouden we een
regelstrategie kunnen proberen te ontwerpen, waarbij
rechtstreeks het verschil tussenopbrengst en kosten
wordt gemaximaliseerd. Het resultaat van een
dergelijke strategie is dat de klimaatfactoren nu
niet meer worden ingesteld, maar worden berekend.
Daarbij kan de uitkomst best zijn dat zij mogen
variëren als dit leidt tot het optimum van de
doelfunctie. Deze werkwijze staat in de regeltheorie
bekend als optimale regeling. Hiervan bestaan
verschillende varianten, afhankelijk van de vraag
of het om continu doorlopende processen gaat,of
processen die aflopen in de tijd. In dat laatste
geval spreekt men ook wel over tijd-optimaal sturen.
Bepaalde kasteelten en batchprocessen in de
voedingsmiddelenindustrie vallen in deze categorie.
Een ander voorbeeld is de tijd-optimale sturing van
robots (Van Willigenburg3).
Het woord optimaal in het voorgaande kan aanleiding
geven tot misverstand. De optimaliteit heeft alleen
betrekking op de gekozen doelfunctie. Inveel
gevallen wordt een doelfunctie gekozen waarvoor een
wiskundige oplossing bekend is. Deze kan echter
aanzienlijk afwijken vanhet werkelijk te optimaliseren doel. Daarnaast spelen veelal ook kwalitatieve
factoren een rol, bijvoorbeeld het al of niet
optredenvan schimmel op de planten in een kas, die
nopen tot een andere strategie. Het zou daarom beter
zijn te spreken van optimaliserende regelaars.
Zoals gezegd heeft de doelfunctie veelal een bepaalde
standaard vorm. Veel gebruikt wordt het zogenaamde
lineair kwadratisch kriterium. Toch zou het de moeite
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waardzijn eenseencatalogus temakenvan mogelijk
doelfuncties die derealiteit beter weergeven.
Verwarming vaneenkaskost geld,maar koelinggaat
"vanzelf'.Dezea-symmetriemoet in de doélfunctie
naar mijn gevoeltotuiting komen.Inhet waterkwaliteitsbeheer ishetgeenbezwaar alsdekwaliteit
beter isdan denorm,terwijl normoverschrijding veel
ernstiger is.Ookhier iseennadere analysevanwat
eigenlijk onsdoel isopzijn plaats.Nogsterker
speelt dit een rolwanneer hetdoel slechtsinvage,
kwalitatieve termen isgeformuleerd. Dit doetzich
somsvoor in devoedingsmiddelensector, bijvoorbeeld
de smaak, of hetuiterlijk van deproducten, en
natuurlijk in hetmilieubeheer waar de"opbrengsten"
niet altijd zijn tekwantificeren. Ditvraagtomde
inbrengvan kwalitatieve methoden.
Hoededoélfunctie erookpreciesuitziet, alshet
mogelijk isdeoptimale sturingteberekenen dan
wordt daarmee inprincipeookhetprobleem vande
koppeling tussen regellussen opgelost omdathet
regelalgoritme multivariabel is.Ondanks de aantrekkelijke eigenschappen ishet aantal implementaties
vanoptimaliserende regelalgoritmen in de praktijk
nognietbijzonder groot.Hiervoor zijn eenpaar
oorzaken.
Indeeersteplaatsspeelthetmodel eencruciale
rol.Zonder goedmodel kan hetoptimum niet worden
berekend. Indepraktijk ishetverkrijgen vaneen
goedmodel echter zeermoeilijk. Hieraan iswelwat
tedoenmaar daar kom ik later nogopterug.
In detweedeplaatsiseenoptimaliserende regelaar
zonder specialevoorzieningen nietzeer robuust.
Robuust wilzeggendat deregelaar zijn werk ooknog
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goed blijft doen als de dynamica van het systeem
enigszins wijzigt. Dit komt in de praktijk veel
voor, bijvoorbeeld door langzame vervuiling, door
veranderingen in grondstofsamenstelling, door
verschuivingen in de biologische activiteit. Nader
onderzoek naar robuustheid is dus noodzakelijk en
vormt een van de thema's voor onze groepwaarvoor
wijde expertise in huis hebben (Bontsema11).
Inde derde plaatszijn optimaliserende regelaars
weinig flexibel. Zonder bijzondere maatregelen zijn
kwalitatieve doelen en veranderingen in de vorm van
de doelfunctie niet eenvoudig in te brengen. Dit
betekent dat de gebruiker het gevoel heeft geen
zeggenschap te hebbenover de apparatuur:ieder
ingrijpen brengt men immers af vanhet theoretisch
optimum. Ook dit aspect verdient nader onderzoek.
Tenslotte is het zo dathet daadwerkelijke optimum
alleen wordt bereikt als achteraf blijkt dat de
verstoringen zich zo hebben voorgedaan als tevoren
verondersteld. Dit is natuurlijk vrijwel nooit het
geval. In situaties waarin de afwijkingen gering zijn
is een goede compensator tebouwen. Maarin de
praktijk van landbouw en milieu gaathet veelal om
verstoringen die samenhangen met het weer, en deze
kunnen zoals ieder weet aanzienlijk afwijken van de
ideale langjarig gemiddelde waarden. Ook hiervoor zal
dus een oplossing moeten worden gezocht5. Wel is het
zo dat dit type verstoringen meestal redelijk goed
kan worden gemeten, zodat er allerlei mogelijkheden
voor feed-forward compensatie zijn die nader
onderzoek verdienen.
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Het meten
Een essentieel onderdeel van de systeemtechnologie is
het meten. Inons onderwijs besteden we veel aandacht
aande dynamica vanhet meetproces, de scheiding van
signaal en ruis, en de onderdrukking van fouten.
Inhet verlengde daarvan ligt de signaalanalyse,
vooral ook in relatie tot de empirische bepaling van
dynamische modellen voor systemen. Ook de techniek
van de data-acquisitie met de problemen verbonden
aan digitalisatie en bemonstering heeft de aandacht.
Indien het niet mogelijk is alle toestandsgrootheden
van eenproces temeten (en meestal is dit niet
mogelijk), dan kanmen proberen met een geschikt
model de niet gemeten grootheden te reconstrueren.
Een voorbeeld daarvan doet zich voor in het waterkwaliteitsbeheer waarhet niet mogelijk is overal
tegelijk temeten (Kersten6). Toestandsreconstructie
is ook belangrijk is wanneer het gaat om de chemische
kwaliteit van een produkt, bijvoorbeeld de smaak
van tomaten. Goedkoop uit tevoerenmetingen moeten
dan samenreet eenmodel worden gebruikt voor de
reconstructie, waarbij een dure, tijdrovende meting
van de kwaliteit alleen incidenteel wordt verricht om
het model bij te stellen
Een andere en in principe natuurlijk tepreferen weg
is de ontwikkeling van nieuwe sensoren. Collega
Huijsing7 heeft erin zijn recente intreerede bij de
TU Delft op gewezen datNederland in de ontwikkeling
van intelligente sensoren een achterstand dreigt op
te lopen. Voor de ontwikkeling van sensoren als
zodanig is veel specialistische kennis nodig. Wij
concentreren ons op de ontwikkeling van (dynamische)
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meetprocedures waarmee het mogelijk isprocessnelheden rechtsstreeks te meten. Een voorbeeld: in
de afvalwaterzuivering is het mogelijk de actuele
respiratiesnelheid vanhet actief slib temeten.
Hiervoor is in het verleden door de vakgroep
waterzuivering in samenwerking met de sectie MRS
de zgn. WAZU-meter ontwikkeld8. Ook aande
UT is aan dit onderwerp gewerkt9. Een dergelijke
meting maakt het mogelijk om direct te berekenen
wat de belasting van de installatie magzijn om
een bepaalde effluentkwaliteit te kunnen halen. Het
belang van dit typemeting is vooral groot indien het
proces onzeker is en kan variëren in de tijd. Indien
het lukt dergelijke metingen te realiseren dan kunnen
regelaars robuuster worden gemaakt zonder dat dit
ten koste gaat van de regelkwaliteit. Zowel de
ontwikkeling van deze meetmethoden als de implementatie ervan in geschikte regelschema's behoort tot
ons onderzoek, uiteraard in samenwerking met anderen.
Hetmodel
Inhet voorgaande is reedsdiverse malen het woord
model gevallen. Het model speelt een cruciale rol bij
het verkrijgen van inzicht en bijhet verbeteren van
de beheersingvan systemen enprocessen. Laten we
daarom de modelvorming eens onder de loep nemen.
We komen nu op een zeer uitgestrekt, rijk en
interessant terrein,vol fraaie vergezichten maar ook
vol voetangels en klemmen. In de praktijk blijkt dat
zowel bij onderzoek als bij beheer en beheersing een
groot deel van de tijdgaatzitten in de ontwikkeling
van een goed dynamisch model.
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Modelvorming
Een model iseen afbeelding van de werkelijkheid;
of, zoUwilt,een gestileerd ideaalbeeld zoals
bijvoorbeeld eenfotomodel inhet dagelijks leven.
Ikzalhetover dit soortmodellen nietmeer hebben,
enook niet over dingen als schaalmodellen, maar
verder alleen nog spreken over wiskundige modellen.
Met eenwiskundigmodel beogenwedeessentiële
kenmerken van een systeemvast teleggenin devorm
van een stelvergelijkingen of regels,zegmaar
eenalgoritme of rekenvoorschrift waarmeewede
afhankelijke variabelen kunnen uitrekenen uitde
onafhankelijke. Uitmijn definitie kunt Uopmaken
dat dit niet noodzakelijkerwijs alleenmaar een
numeriek model hoeft tezijn: er isook ruimtevoor
kwalitatieve formuleringen, bijvoorbeeld in dezin
van als-dan redeneringen.
Waaruit bestaat eenmodel? Allereerst iser
structuur, d.w.z. het stelselvergelijkingen of de
verzameling regels.Destructuur legtvast hoede
afhankelijke variabelen bepaald worden door de
onafhankelijke. Een voorbeeld: dekracht dieopaarde
opeenvoorwerp wordt uitgeoefend isF=mg.Hierin
ismdeonafhankelijke variabele (ingang),Fde
afhankelijke (uitgang) en giseen grootheid die
weliswaar onafhankelijk maar constant is.Dittype
grootheden gevenweeenaparte naam:parameters.
Wat ingangen, uitgangen enparameters zijn hangt
vande situatie af: alswegwillen bepalenuit een
experiment schrijven weg=F/m. Een ander voorbeeld:
'Als snelheid islangzaam dan versnellingwordt
groot'. Ingang:snelheid,uitgang:versnelling,
parameters:langzaam,groot.
15

Inhet vervolg beperk ik mij verder tot dynamische
modellen, dus modellen waarin de tijd als onafhankelijke variabele voorkomt. In dynamische modellen
hebben we temaken met differentiaalquotienten of
differenties van de afhankelijke variabelen. Deze
variabelen leggen de toestand van het systeem op
tijdstip tvast:om het gedrag in de toekomst te
kunnen berekenen zijn geenwaarden uit het verleden
nodig. Zij heten daarom toestandsvariabelen. Vaak
worden de toestandsvariabelen nog getransformeerd
in grootheden die meetbaar zijn. Deze heten dan
uitgangsvariabelen.
Om met modellen te kunnen rekenen zijn dus nodig:
de structuur, de parameterwaarden en een verloop
van de ingangsvariabelen. Hoe komen we nu aande
modelstructuur en de parameterwaarden?
Inbeginsel zijn er twee methoden om de structuur
te achterhalen. De eerste is alleen bruikbaar als
het systeem al bestaat. Als de ingangen variëren,
of opzettelijk worden gevarieerdkunnen we aan de
uitgang meten. Dit resultaat is dan te vergelijken
met een simulatie met een voorlopig model waarna
we zowel de structuur als de parameters kunnen
gaanbijstellen net zo lang tot de overeenkomst
bevredigend is. Dit proces staat bekend als
systeemidentificatie. U ziet:ook hier de toepassing
vanfeed-back, je zou ook kunnen zeggen trial en
error. Het model kan in deze aanpak een black-box
model zijn, d.w.z. eenzuiver mathematische
formulering zonder direct fysisch interpreteerbare
vorm.
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De tweede methode is ook bruikbaar alshet systeem
nog niet bestaat. Uitgangspunt zijn hier de fysische
behoudswetten zoals behoud van massa, energie, impuls
en lading. In dit typemodellen verwerken we dus de
kennis die over de systemen bestaat. Zij worden
daarom ook wel white box modellen genoemd. Als er
veel ervaring is, danzijn ook de parameterwaarden
wel redelijk bekend, al zal meestal achteraf nog
enige bijstelling nodig zijn. Als erniet veel
ervaring is, dan moeten de parameters achteraf worden
geschat uit input-output metingen, of via slimme
experimenten afzonderlijk worden gemeten. Hierbij is
er een voortdurende discussie over de geldigheid van
op deze wijze gemeten parameters, maar het zou tever
voeren hieropverder in te gaan (Van Straten1°).
Problemen bij hetmodelleren
Het bovenstaande klinkt mooi maar hoe gaat het in
de praktijk? Voor de bepaling van lineaire black
box modellen uit meetgegevens is een aanzienlijke
hoeveelheid theorie beschikbaar. Een deel hiervan is
uitgekristalliseerd in de vorm van standaard software
voor systeem identificatie (bijv. MATLAB System
Identification Toolbox), die wij danook in ons
onderwijs gebruiken. Maar als de systemen nietlineair zijn of als we om wat voor reden dan ook
geïnteresseerd zijn in een fysische interpretatie dan
is de situatie minder rooskleurig. Gezien de cruciale
rol die white box modellen spelen in veel wetenschapsgebieden is het verbazingwekkend dat erover
de modelvorming zelf nog zo weinig praktisch
bruikbare theorie bestaat. Enkele vragen die bij de
modelvorming moeten worden opgelost zijn: welke
afhankelijke variabelen moeten worden gekozen, welke
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deelprocessen kunnen worden verwaarloosd, hoe
gedetailleerd (geaggregeerd) moet het model zijn,
is naast de tijd ook een ruimtelijke verdeling van
belang, hoe moet de structuur eruit zien? Het
antwoord op deze vragen hangt uiteraard af vande
doelstelling, maar de vraag is hoe? Hierover is geen
algemene theorie: de modelvorming is nog steeds meer
een kunst dan een wetenschap. Wel kunnen we als
het model ereenmaal is achteraf redelijk objectief
bepalen of het model doet wat het moet doen, maar
bij een slechte start kan het zeer lang duren
voordat het er is, en soms komt het erhelemaal niet.
Ook is het achteraf mogelijk via linearisatie profijt
te trekkenvan de bevindingen van de lineaire
theorie, bijvoorbeeld voor modelreductie. Ik denk dat
onderzoek naar regelbaarheid en waarneembaarheid
zoals in de lineaire theorie geformuleerd wel eens
een verhelderend licht zou kunnen werpen op de
informatieinhoud van menig gekoesterd wit model
uit de biologie of het milieubeheer (of zelfs de
economie).
Enkele bijzondere problemen in biologischesystemen
De algemene moeilijkheden van de modelvorming
komen in systemen met een biologische component
nogversterkt tot uiting. Ik weet dit uit ervaring
met aquatische ecosystemen. Zulke systemen zijn niet
scherp gedefinieerd, meestal zijn slechts beperkt
metingen mogelijk, vaak nogmet een grote meetfout.
De systeemvergelijkingen zijnvaak erg complex en
niet-lineair. Bovendien is het moeilijk op een
adequate wijze aandacht te besteden aan adaptief
vermogen, zelf-regulatie enzelf-organisatie. Hiernaar is wel veel onderzoek gedaan, maar naar mijn
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gevoel isnogteweinig gedaan aanvertaling in
termenvanbruikbare modellen.
Automatisering vande modellering
UithetvoorgaandezouUmisschienconcluderendat
het nooit wat wordt met diemodellen. Ikhaast mij
om dat teontkennen. Vanveelpraktisch belangrijke
systemen hebben wehelegoedemodellen, diegoed
bruikbaar zijn voor debeheersingof het beheer.
Maar hetblijft eenfeit dat in demodelvorming en
validatie vaak eenhooptijd gaatzitten.Devraag
komt dan ookopof daar niet ietsaan tedoenis.
Latenweeenskijken naar iemand dieonder dedouche
staat. Ikheb thuiseenklein experiment gedaanen
eensopgemeten hoemijn huisgenoten de temperatuur
van dedouche regelen.Dit levert eenpaar
interessante bevindingen op.Indeeersteplaatszien
wedat ieder vrij goedin staat isinkorte tijd een
aangename mengtemperatuur tebereiken. Indetweede
plaatszienwedat demeesten naverloopvan tijd de
temperatuur latenoplopen: adaptatie;demens iseen
biologisch systeem!Indederdeplaatszienwedat
niemand aan detweekranen tegelijk draait. Het kan
zijn dat niemand daaraan gedachtheeft (of simpelweg
niet tweehandenvrijhad!), maar waarschijnlijker
isdat het komt omdat wedan heteffect nietmeer
zogoedkunnen voorspellen.Demensmaakt blijkbaar
wel gebruik vaneen soortmodel,maar eenexact
mathematisch model ishetzeker niet!Eerder lijkt
hetopeen stelregelsin combinatiemet correctie
door terugkoppeling. 'Alshetwater veeltekoud
isdraai dan dewarmekraan flink open'enzovoorts.
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De regelszijn niet voor ieder gelijk: de een draait
aande koude kraan, de ander juist aan dewarme.
Wat kunnen we hier nuuit opmaken? Gezien het succes
van de menselijke regelaar is het kennelijk in dit
geval niet zo belangrijk om een exact model tehebben.
Zou het niet zo kunnen zijn dat ook in veel andere
situaties een deel vande tijddie we aan modellering
besteden in feite wordt besteed aanhet nastreven van
een exactheid die voor het beoogde doel helemaal niet
nodig is? Zou het in die gevallen niet veel efficiënterzijn de regeling tebaseren op een meer kwalitatief model? De mogelijkheden zijn hiertoe aanwezig in
de vorm van vage verzamelingen (fuzzy sets), enhet
lijkt mij nuttig daar meer onderzoek naar tedoen.
Een volgend punt. Het blijkt dat degene die de douche
regelt na enige malen douchen weet in welke stand van
de kranen een aangename temperatuur optreedt. Anders
gezegd, er is een leerproces opgetreden. De vraag is
nu of we de rol vanmodellen niet kunnen terugdringen
door gebruik temaken van het leerproces. Het antwoord is,ja, dat kan, en wel via neurale netwerken.
Door het netwerk ingangs- enuitgangstijdreeksen aan
te bieden kan het zichzelf zo inregelen dat op den
duur een zeer goede overeenkomst van voorspelde en
gemeten uitgang wordt bereikt, ook als het proces
niet-lineair is. We hebben als hetware het
modelleringsproces geautomatiseerd. Veel onderzoek
wordt gedaan om neurale netwerken toe te passen voor
de regeling zelf, dus zorlder tussenkomst van een
expliciet model.
Neurale netwerken zijn van minder belang als we echt
willen weten hoe een systeem in elkaar zit, voor
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onderzoekdoeleinden dus. Automatisering van de
modelvorming voor dit doel lijkt nog ver weg.
Maar als het erom gaat systemen tebedrijven, te
beheersen of tebeheren over een breed werkgebied
zodat lineaire methoden te veel nadelen hebben, dan
zijn vage verzamelingen en neurale netwerken zinvolle
thema's van onderzoek om de pijn van het modelleren
te verminderen. Al filosoferend zie ik persoonlijk
de meeste kansen voor een gemengde benadering: een
kwantitatief model voor delen van het systeem die we
goed kennen, aangevuld met structuurkeuze gebaseerd
op redeneermethoden (vage verzamelingen of kennissystemen) en parameterbepaling en aanpassing via
leren door middel van een neuraal netwerk.
Niet-lineariteiten envoorspellende kracht
Maar er is meer aande hand. Het maken van een model
van een systeem impliceert datwe ervan uitgaandat
opbasis van het model voorspellingen zijn te maken
over de toekomstige toestand vanhet systeem. Maar is
dit ook zo?
Een eerste benadering van dit probleem is gelegen in
de analyse van de onzekerheden. Een opsomming van
de verschillende bronnen van onzekerheden is op veel
plaatsen te vinden. Ikheb mijzelf met dit vraagstuk
bezig gehouden in verband met modellen voor de
waterkwaliteit (Van Straten1°). De propagatie van
modelonzekerheden heeft een theoretische basis in de
stochastische systeemtheorie. Inde gebruikelijke
aanpak is het daarbij nodig iets te weten of te
veronderstellen over de kansverdelingen. In sommige
praktische situaties, met name in het milieubeheer
waar metingen schaars en onbetrouwbaar zijn, kanhet
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voordelen hebben dit pad teverlaten, en tegaan
kijken naar eenformulering vanonzekerheden in
termenvanonbekend-maar-begrensd. Dit leidt totde
verzamelingstheoretische aanpak, zoalsdieondermeer
isonderzocht in hetpromotieonderzoek vanKeesman
aan deUniversiteit Twente (Keesman11).Dit
onderzoek, dat gefinancierd werd door STW, heeft
geleid tothetprogrammapakket STEPS,waarmeede
gebruiker gegevenskan analyseren enparameterverzamelingen kan schattenvoorzeer complexe
modellen. Zelfs alsmende verzamelingstheoretische
aanpak niet wil volgen kan STEPSnogzijn diensten
bewijzen alsdata-analysepakket enalsExtended
Kalman Filter. Eenverdereontwikkeling vanhet
gereedschapomonzekerheden enhun doorwerking
naar voorspellingen teanalyseren isnodigenzinvol.
Een fundamentelere vraagnaar devoorspelkracht van
modellen doetzichvoor alswetemaken hebbenmet
stelsels niet-lineaire differentiaalvergelijkingen.
Recentelijk isuit dewiskunde van deniet-lineaire
systeemdynamica duidelijk geworden dat onder bepaalde
voorwaarden chaotischgedragkanoptreden,waardoor
devoorspelhorizon in depraktijk wordt beperkt.
CollegaGrasman12 ishierop inzijn recente
intreerede uitvoerigingegaan.Helaas,of misschien
wel gelukkig,worden juist de systemen van delevende
natuur gekenmerkt door deaanwezigheid van nietlineaire dynamica. Ook binnenMRShouden wijons
met ditvraagstuk bezigviaeen doorhetMinisterie
vanVROMgefinancierd onderzoek gericht opde
ontwikkeling van nieuwegeneratie waterkwaliteitsmodellen (Claus 13).Debevindingen kunnenvan
belangzijn in het actief biologisch beheer van
oppervlaktewater, bij deregeling van rioolwater23

zuiveringen en meer algemeen bij het natuurbeheer.
De gedachte hierbij is dat als het niet mogelijk is
precies tevoorspellen, het waarschijnlijk nog wel
mogelijk is uitspraken te doen over de voorwaarden
die moeten worden geschapen om bepaalde ongewenste
ontwikkelingen in het ecosysteem te vermijden.
Toepassingsmogelijkheden
Welke mogelijkheden zijn erom al deze nieuwe
methoden toe te passen? Ik wil volstaan met een
vluchtige schets.
Kastuinbouw enbinnenklimaat
Uit milieuoverwegingen zal meer en meer gestreefd
worden naar geheel gesloten teelten. Dit vergt een
bewakings- en regelsysteem vooral t.a.v. nutriënten.
Indit kader is het danook een logische stapte
streven naar beïnvloeding en sturingvan de chemische
kwaliteit van het produkt. De zorgvan onze oosterburen over de industriële produktiewijze van de
Hollandse tomaat, die wel mooi rond en rood is maar
niet zou smaken, is eenwaarschuwing om aanhet
begrip kwaliteit een andere inhoud te geven. In
samenwerking met tuinbouwplantenteeltkundigen
zou moeten worden gezocht naar kwaliteitsbepalende
kenmerken, naar stuurmogelijkheden (belangrijk is
vermoedelijk de vochthuishouding) en naar on-line
identificatiemogelijkheden waarop een regeling zou
kunnen worden gebaseerd.
Nieuwe werkwijzen die de dynamicaveranderen zoals
warmte-opslag, gecombineerde warmte en C0 2 -produktie en betonvloerverwarming zullen om aangepaste
regelalgoritmen vragen. De economie vanhet proces
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kan verder worden verbeterd door de ontwikkeling
van optimaliserende regelaars. Daarbij ishet
noodzakelijk aandacht tebesteden aande inbreng
van de tuinder. Het is heel goed mogelijk dat op
dit terrein interessante mogelijkheden liggenvoor
fuzzy control.
Procestechnologie
In de procestechnologie is ereen enorm potentieel
voor procesbesturingsalgoritmendie op modellen
zijn gebaseerd. Hoewel in principe on-line
identificatietechnieken kunnen worden gebruikt om
adapterende regelaars te ontwikkelen gebaseerd op
black box modellen is er toch een sterke wens te
komen tot modellen die gebaseerd zijn op de aloude
behoudswetten. Niet alleen sluit dit beter aanbij de
traditievan de chemisch technoloog, maar ook wordt
daarmee impliciet het niet-lineaire karakter van vele
chemische processen erkend. Een tweede punt dat
een rol speelt is de noodzaak tot beheersing van de
kwaliteit. Kwaliteit is echter moeilijk on-line te
meten,zodat verklarende modellen hier een goed
emplooi kunnen vinden (Voragen1* ). Een derde
factor is het verlangen naarflexibiliteit in de
produktie:men moet snel en soepel kunnen inspelen
opveranderingen in de vraag, bij gelijktijdig
optredenvanwisselingen in aanboden kwaliteit
van grondstoffen. Watvoor de procestechnologie
als geheel geldt geldt misschien wel in versterkte
mate voor de levensmiddelen industrie. De primaire
regelingen zijn slechts een onderdeel van de gehele
produktieautomatisering. Opregelgebied ligter
ook nog eenflink terrein braak voor de optimale
besturing van batchprocessen, met allerlei interes-

25

santé aspecten van modelvorming, onzekerheidsanalyse, indirecte toestandsschatting, vooral als
daarbijbiologische processen worden ingezet.
Waterzuivering
Opzichzelf is het procesvan aerobe zuivering in
belangrijke mate zelf-regelend. De belangrijkste
verstoring is het wisselend aanbod van afvalwater.
Zolang de installatie hydraulisch gezien voldoende is
gedimensioneerd is de BZV vanhet effluent redelijk
ongevoelig voor wisselingen in de belasting. Een
eventuele verhoging van de effluentconcentratie wordt
tegengegaan door een grotere slibaanwas. Bij
industriële aerobe installaties, waar het erom gaat
specifieke stoffen om te zetten geldt dit in principe
eveneens, maar daar ligt de zaak wel een stuk
subtieler omdat de specifieke bacteriën voorhanden
moeten zijn en in de installatie moeten worden
gehouden. Bovendien kan bij een te grote belasting
inhibitie optreden. Iets soortgelijks doet zichvoor
bij nitrificatie inhuishoudelijke installaties, en
ook eventuele biologische fosfaatverwijdering vraagt
om eengeavanceerde bedrijfsvoering. Het biologisch
proces voor gemengde afvalwatersoorten is moeilijk te
modelleren. Regelmatig wordt geconstateerd dat de
eigenschappen vanhet proces op soms onverklaarbare
wijze variëren. Onderzocht zou moeten worden of we
hier te maken hebbenmet eenvoorbeeld van chaotisch
gedrag ten gevolge van de sterke niet-lineariteiten.
Los daarvan heeft het systeem adapterende eigenschappen. Enerzijds kunnen we dit te lijf gaandoor
het on-line meten vanprocesparameters (bijv. met
de boven beschreven respirometrie), anderzijds biedt
dit juist de mogelijkheid voor het inzetten van
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empirische parameterschatting door middel van neurale
netwerken. Om eenbetere regelbaarheid te verkrijgen
zouhet nuttigzijn alsermeer regelmogelijkheden
zoudenworden ingebouwd directbijhetontwerp.
Zeker isdat deregelbaarheid vergroot wordi alsde
influentstroom kan worden gestuurd. Hiervoor is
buffering noodzakelijk. Indeindustrie isdit
meestal wel terealiseren, bij huishoudelijke
installaties ishetbelangrijk ook tekijken naar de
aanvoer van afvalwater viahet rioolsvsteem;deze
tweemogen niet worden losgekoppeld.
Landbouwtechniek
Ook in delandbouwtechniek zijn erdiverse mogelijkhedenvoor deinzet van systeemtechnologie15 .De
beheersingvanhet klimaat in gebouwen voor vee of
produktopslag iséénvoorbeeld dat nauw verwant is
aan deklimaatbeheersing in dekastuinbouw.
Belangrijk inproduktiesystemen isde introduktie
vanfeed-back. Correctiedoor terugkoppeling ishet
adagium voor detoekomst. Dit betekent bijvoorbeeld
eenmestgift die gebaseerd isopeengemeten actuele
behoefte en dekansen opverlies door uitspoelingof
afspoeling. Een ander voorbeeld waaraan alonderzoek
wordt gedaan isdeoptimalewatervoorzieningvan
grasland, gebaseerd opactuelemetingen. Inonze
groepisook onderzoek gaandenaar eensysteem
gebaseerd op signaalanalysetechnieken waarmeeplant
enonkruid automatisch kunnen worden onderscheiden.
Dit isnoodzakelijk in verband met detoepassing
vanmechanisch wieden.Een dergelijk systeemzou
ookvan nut kunnen zijn bij localeinplaatsvan
globaleplantbehandeling zoals kunstmestgift of
gewasbescherming.
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Vermelding verdient ook de digitale beeldherkenning.
Op dit moment wordt dit middel in de vakgroep onderzocht opzijnmogelijkheden bij sorteerprocessen1*
Neurale netwerken zouden bij de beeldherkenning
nuttig kunnen zijn. Op termijn kan worden gedacht
aan inzet als geavanceerd meetsysteem in een
terugkoppellus bij de besturing van de plantaardige
produktie zelf.
Milieu en Natuur
Inhet Nationaal Milieubeleidsplan17 wordt gewezen
op de noodzaak van duurzame produktiesystemen en
het sluiten van kringlopen. Het milieusysteem wordt
gezien als een systeem met kranen waaraan de mens
bewust of onbewust draaitbij alles wat hijdoet.
Deze zienswijze suggereert een systeemanalytische
benadering die een systeemdynamicus zeker aanspreekt.
Bij de evaluatie van allerlei beheersalternatieven
spelen modellen een rol. Opmethodologisch gebied
kan de systeemtechnologie zeker een bijdrage
leveren, bijvoorbeeld ophet gebied van gevoeligheid
en onzekerheidsanalyse, enbijde analyse vande
stuurbaarheid van milieusystemen.
Inhet waterbeheer is een interessant gebied voor
nadere analyse het actief biologisch beheer waarmee
nu op diverse plaatsen in Nederland is of wordt
geëxperimenteerd. Hierbij is vooral de vraagvan
belang naar de duurzaamheid van dergelijke
oplossingen. De complexiteit en niet-lineariteit
van dergelijke ecosystemen roept de vraagnaar
de voorspelbaarheid op. Indien de voorspelhorizon
te kort zouzijn, dan kan men toch beheer voeren
door het beheer te richten opvoorwaarden voor
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ontwikkeling, in plaatsvan directe sturing, zoals
in het terrestrische natuurbeheer al langer
gebruikelijk is. Daarnaast zou ik ook hier een
pleidooi willen houden voor het invoeren van
terugkoppeling in het beheer. Dit vereist ten minste
een goed monitoring systeem. Opdeze wijze ishet
mogelijk flexibel in te spelenop onverwachte
ontwikkelingen.
Wat dichter bij huis zouden de mogelijkheden van
dynamisch waterkwantiteitsbeheer een nadere studie
verdienen. Gezien de vele belangen bij het waterbeheer is het vrijwel zeker dat hethuidige streven
naar een vast peil sub-optimaal is.
Samenwerking (binnenen buiten LU)
Inhet voorgaande hoop ik te hebben duidelijk gemaakt
wat systeemtechnologen doen. Zij analyseren de
dynamische eigenschappen van het systeem, maken een
dynamisch model, analyseren het gedrag van het model,
houden zich bezig met metingen en signalen en denken
na over de beheersing van het systeem, kortom, zij
houdenzichbezigmet het geheel vanmethoden en
technieken om dynamische systemen te beschrijven
(of ontwerpen) en tebeheersen (of bedrijven).
Maar, dit zijn activiteiten die ook goed bruikbaar
zijn buiten het vakgebied van de meet-, regel- en
systeemtechniek! Het zal duidelijk zijn dat kennis
van de systeemtechnologie goed vanpas komt in al die
situaties waar de dynamica een rol speelt,zelfs als
men niet in de eerste plaats is geïnteresseerd in
de beheersing van het systeem. Vooral het onderzoek
kan profiteren van de systematiek van de systeemtechnologie: een hypothese hoehet systeem
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functioneert wordt vertaald in eenmodel,hetmodel
wordt gebruikt omeeninformatief experiment te
ontwerpen, het experiment wordt uitgevoerd,het
resultaat wordt geanalyseerd met signaalanalyse en
parameterschattingstechnieken envergelekenmetde
modeluitkomst omtezienof dehypothesemoet
worden verworpen. Ikpleit ervoor dat dezewerkwijze
nogveelvaker enbewuster wordt gebruikt inhet
landbouwkundig onderzoek dan nu alhet gevalis.
Wijzijn graagbereidhierbij dehelpendehandte
bieden.
Andersom zaldesysteemtechnoloog zijn werkalleen
goedkunnen doenalshijof zijeengoedecommunicatieweet optebouwenmet degenen die inhoudelijk
verstandhebben vandeprocessen diemoeten worden
beheerst. Samenwerking isdaarom nodig.Wijzijn
niet alleenbereid tot samenwerking,maar zullen
dezeookzoeken.Alstoetssteengeldt datde
samenwerking geschiedt opbasisvan gelijkwaardigheid, endat desamenwerking totwederzijds voordeel
strekt. Ditgeldtuitdrukkelijk ookvoorhet
bedrijfsleven. Wiezichnet alswijwil richtenop
eenbetereproduktkwaliteit, eengeringer beslagop
schaarsegrondstoffen, eenzuiniger omgaanmet
energie,en eenverminderde milieubelasting, diekan
bijons terecht maar zalzichwelmoeten realiseren
datvoorhetonderzoek geldnodigis.
Ontwikkelingen inlandbouw en milieu
IkhebUinhet voorafgaande eenbeeld geschetstvan
het nut desysteemtechnologie in landbouw enmilieu.
Ikhebmij daarbij gerichtopdekorte enmiddellange
termijn. Deinzet van nieuwemethoden en technieken,
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hoeinteressant alsonderzoeksthema opzichzelf,kan
echter niet plaatsvindenzonder na tedenken overde
langeretermijn. Ik wil enkelezakennoemendie
richtinggevend zullenzijn vooronsonderzoek, endie
wij zullengebruiken alstoetssteen bij dekeuzevan
deonderwerpen. Dit allesvanuit hetbesef datde
universiteit het totzijn taak magrekenenvoorop
telopenbijhetonderzoeken van nieuwepadendie
voor debuitenwacht numisschien nogonbegaanbaar
schijnen.
Ik denk dat dehuidigeproduktiewijze in delandbouw
niet zonder meer kanworden voortgezet. Ik sta daarin
niet alleen.Inderecentemeerjarenvisie vande
NRLO 18 worden in dit verband onder meer genoemd:
kwaliteitsdenken inplaatsvan kwantiteitsdenken,
envernieuwing van de landbouwproduktiesystemen
teneinde tevoldoen aanderandvoorwaarden van
milieu ennatuur.Hetkernbegrip hier is duurzaamheid17 1B 1B. Om eenvoorbeeld tegevenvanwatdit
inhoud: duurzame landbouw betekent naar mijn oordeel
onder meerevenwicht in demineralenbalans.Uit
mijn ervaringmet hetwaterbeheer weet ik datwe
vandit ideaal inNederland ver totzeerver zijn
verwijderd. Om ditpunt tebereikenzullen drastische
veranderingen onontkoombaar zijn.Biologischdynamische enecologische landbouw namen in 1988
nogmaar 0,15% van detotaleproduktiewaarde voor
hun rekeningop0,3%vanhet areaal (LEI2°),maar
zijvervullen eenpioniersrol in hetvinden vaneen
vernieuwde landbouw.Zo'n landbouw hoeft nietaf
tezienvanmoderne technologie,integendeel.Veel
onderzoek isnodigom technologieteontwikkelen die
landbouw opeenecologisch eneconomisch verantwoorde
manier mogelijk maakt.Nietmaximalisatiemaar
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optimalisatie is de boodschap. De systeemtechnologie
kanhieraan een belangrijke bijdrage leveren. Betere
beheersingvan vocht- enmestvoorziening door lokale
toepassingvanhet feed-back principe, eengrotere
mate van gesloten beschermde teelten, on-line analyse
en beheersing van kwaliteitsfactoren als geur en
smaak, locale inplaatsvan globale onkruidbestrijding, intensief gebruik van informatiesystemen
waardoor vruchtwisseling mogelijk wordt zonder het
nadeel van verlies van specialistische kennis, het
zijnmaar een paarvoorbeelden van de vele
mogelijkheden. Als wij erin slagenop dit gebied
een werkelijke vernieuwing tot stand tebrengen,
dan zal Nederland opnieuw voorop lopen, en kunnen
wijzelfs exporteur wordenvan deze kennis. De
beleidsinstanties dienen hiervoor middelen beschikbaar te stellen.
Kijken we nog verder in de toekomst dan liggener
voor de landbouw en deverwerkende industrie nog
vele nieuwe mogelijkheden in het verschiet indien
de uitputting van de wereld energie voorraden zo
door gaat. Ik doel opde mogelijkheden die agrificatie biedt: de produktie van landbouwgewassen als
industriële grondstof21. Hoewel op dit moment op
korte termijn zeker niet rendabel, is het van groot
belang op dit gebied nu reeds strategisch onderzoek
te verrichtenenhiervoor middelenvrij temaken.
Ook hier zal de systeemtechnologie een bijdrage
kunnen leveren teeltenoptimaal te laten verlopen,
opongeveer soortgelijke wijze als aangegevenbijde
duurzame landbouw.
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Dames enheren,
Het vakgebied heeft de afgelopen 25 jaar een enorme
ontwikkeling doorgemaakt, waaraan niet in de laatste
plaats de ontwikkeling van demicro-electronica en de
extreme prijsdaling van computerhardware hebben
bijgedragen. Tegelijkertijd heeft het vakgebied van
de meet- en regeltechniek een solide basis verkregen
in de wiskundige systeemtheorie. De theorieontwikkeling verloopt zelfs zo snel dat menzich
zorgenmoet gaanmaken over de traagheid waarmee
de penetratie in toepassingen verloopt.
Dit brengt mij op de rol van instellingen voor hoger
en universitair onderwijs, en in het bijzonder van
de Landbouwuniversiteit. Willen wij de systeemtechnologie kunnen inzetten bijons streven op een
verantwoorde manier heer en meester tezijn in onze
omgang met landbouw en milieu danzal reedsbij de
werving erop gewezen moeten worden dat ook lieden
met een stevige exacte belangstelling bij de LU
uitstekend op hun plaatszijn. Naarmijn gevoel moet
de LU zich niet alleen profieleren alsLandbouw- en
Milieu Universiteit maarook als Landbouwtechnische
en Milieutechnische Universiteit.
Geachte ledenvan het Collegevan Bestuuren leden
van de Universiteitsraad,
Reeds in 1969 wees Schenk22 in zijn intreerede
als hoogleraar in de natuur- en weerkunde ophet
belangvan kennis vanmeet- en regeltechniek bijde
opleiding tot landbouwkundig ingenieur. Het toenemend
belang van de meet- en regeltechniek en het voorwerk
van Schenk leidt ertoe dat de toenmalige Landbouw33

hogeschoolbesluit om in deeltijd eenlectorvoor
dit gebied aantestellen.Metzijn inaugurele rede
getiteld"Systeemtechniek in 't groen"introduceert
VanDixhoorn23 in 1975desysteemdynamica als
denkmodel waarmee zeeruiteenlopende dynamische
processen tochopeen soortgelijke wijze kunnen
wordenbeschreven. Achtjaar later,bijde aanvaardingvanhet ambt vanbuitengewoon hoogleraar in
deMeet-, Regel- en Systeemtechniek legtBosgra2*
debasisvoor eenverbreding totde systeemtechniek
met eenhardeoriëntatieopeenwiskundige, natuurwetenschappelijke en technische onderbouwing.
Nu,in 1991, weer achtjaar later,hoeft dank zij
het voorbereidende werk vanmijn voorgangers aan
het nut van desysteemtechnologie in landbouw en
milieu niet meer teworden getwijfeld.
Metdeinstellingvaneenvoltijdse leerstoel krijgt
desysteemtechnologie nu eenduidelijke en volwaardigeplaatsbinnen deLandbouwuniversiteit. Ik dank
Uvoor hetvertrouwen dat Udoormijn benoeming in
mij gesteldheeft. Indeafgelopen periodehebik
mijmet prioriteit toegelegdophetvoltooienvan
depersonele invullingvandesectieMRS.Deruimte
dieUter beschikkingheeft gesteldheeft ertoe
geleiddatdelandbouwuniversitiet nubeschiktover
eenjonge,dynamischeploegdie staat tepopelen aan
deslagtegaan.Wijzijn er klaar voor enzullener
allesaan doen debrugteslaanmet andere geledingen
van deuniversiteit.
Hooggeleerde Lijklema, beste Bert,
Ik rekenhet totjouwverdienste datjemijhebt
aangemoedigd mijn wetenschappelijke vormingenige
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tijd voort tezettenbijhet International Institute
for Applied SystemsAnalysis in Laxenburg, bij
Wenen.Ikneemhetjeniet kwalijk datjeje daarbij
misschien hebt laten leiden door dedreigingdat
een aanlokkelijk avontuur in mijn oude stiel,de
chemische technologie, inNigeriamij misschien
voorgoed zouhebbenvervreemd van de systeemdynamica,diewijmetzoveel succesin hetwaterkwaliteitsbeheer in Nederland hebben ingevoerd. Ikhoop
vanharte dat wijmet behoud vaneikaars expertise
ook hier inWageningenopdit gebiedverder kunnen
samenwerken.
Hooggeleerde Rijnsdorp, beste John,
Ikbenjedankbaar datjij alshoogleraar inde
Procesdynamica aan deUniversiteit Twente naastBert
Lijklema alsmijn promotor hebtwillenoptreden.
Vanjouheb ikhet belangvan demenselijke factor
geleerd.Het istebetreuren dat jeopstelling indit
opzicht door jeomgeving niet altijd werdbegrepen.
Besteoudcollega'svande Universiteit Twente,
Ik hebeengroot aantaljarenvanmijn professionele
leven temidden vanjullie doorgebracht, ineen
atmosfeer van kameraadschap en collegialiteit. Hetis
jammer dat deFaculteit der ChemischeTechnologievan
deUniversiteit Twentezichgenoodzaakt heeft gezien
deVakgroepProcesbeheersing enMilieubeheer opte
heffen, juist in een tijd waarin hetbelangvanbeide
onderwerpen zoevident is.Het spijt mij alsik door
mijn overgangnaar Wageningenditprocesmisschien
hebversneld. Ikhoopdat julliehetmij niet kwalijk
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nemen dat wij nu zullen proberen een deel vanhet
verloren gegane terrein vanuit Wageningen te
bestrijken.
Geachtecollega'sverenigd in de Stichting voor
Meet-en Besturingstechnologie,
Reeds een aantal jarenheb ik inuw kring mogen
vertoeven. Ik kan U verzekeren dathet bestaan van
de Stichting bijzonder heeft bijgedragen aan een
verdere verdieping vanmijn kennis ophet gebied van
de regeltechniek. Ik hoop in staat te zijn de vele
nieuwe ideëen en technieken die in uw kring worden
gegenereerd te kunnen toepassen in het brede werkterreinvan landbouw enmilieu. Andersom heb ik
U ermisschien blijk van gegeven datjuist de
toepassing op dit terrein aanleiding geeft nieuwe
paden te exploreren. Ik hoopmet velen vanU tot een
vruchtbare samenwerking te komen.
HooggeleerdeSpeelman,beste Bert,
In de periode die ik nu in Wageningen ben heb ik je
leren kennen als iemand met een grote daadkracht en
dynamiek. Jijwashet ook die samen met jevrouw mij
en mijn gezin heeft geholpen de overgang naarhet
Wageningse zo soepel mogelijk te doen verlopen. Jouw
bestuurlijke kracht en ervaring heeft in hoge mate
vorm gegeven aande nieuwe vakgroep Agrotechniek
en -fysica. Net zoals jijkijk ik reikhalzend uit
naar de benoeming van een collega voor de Technische
Natuurkunde, en naar de voltooiing van ons nieuwe
gebouw. Ik hoop nog lang met je te kunnen samenwerken.
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Geachte leden vandevakgroepAgrotechniek en
-fysica,
Uwaanvankelijke scepsisoverhetvoornemenom mij
tebenoemen kan ik begrijpen. Uiteindelijk zagU
mij niet geheel tenonrechtealseenoutsider ophet
gebiedvandeMeet-, Regel- en Systeemtechniek.
Uit hetfeit dat Umij in dekorteperiodedat ik
hier benzonder enigprobleem inuwmiddenhebt
opgenomen constateer ik dat Uzichloyaal heeft
betoond, endat ik opuwvertrouwen magrekenen.
Lieve ouders,
Ik dankjullie voor desteundiejulliemij steeds
vanuit deachtergrond hebbengegeven.
LieveToos, Artur en Karin,
Zonder jullie aanmoediging enbegriphadik hier niet
kunnen staan. Ikhoopdatjulliemij steedsop tijd
zullen bijsturen alsdoor mijn passievoormijn werk
deafwijking tussenwerkelijke engewenste aandacht
voorhetgezin tegroot dreigt teworden.
Dames enheren studenten,
Zonder uw aanwezigheid zoudeuniversiteit geen
bestaansgrond hebben.Bijalleaandachtvoor deop
zichzelf gerechtvaardigde roepomprestatiesophet
gebiedvanonderzoek wordt weleensvergetendathet
belangrijkste produkt van deuniversiteit nog altijd
deafgestudeerde ingenieur is.Investeren inuw
vormingiseeninvestering in detoekomst.Ubent
degenen die straksvoor demoeilijke problemendie
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de generatie van mijn leeftijd in zijn grenzenloosheid
heeft opgeworpen oplossingen zult moeten zoeken. Ik
zal het als een voorrecht beschouwen U te stimuleren
nieuwe wegen in teslaan.
Mijnheer de rector, dames enheren,
Inhet begin van mijn rede heb ik de voorwaarden
genoemd voor geluk; niet alleen zijn:welnu, ik
heb ervaren dat alleen zijn op deze universiteit
praktisch is uitgesloten; iets nieuws meemaken:
daarvoor zijn inhetWageningse legio boeiende
mogelijkheden; controle over de eigen omgeving:
wel, ik heb aangegeven dat wij alsmens niet de
pretentie kunnen hebben volledig heer en meester
tezijn. Maar ik achthet bestaanvan een zekere
onvrede juist de drijfveer voor vernieuwing en
vooruitgang. Inditbesef prijsik mij gelukkig
hier vandaag temogen staan. Ik dank U voor uw
aandacht.
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