ACHTERGROND

G U N S T I G E EVALUATIE NA VIJF JAAR ERVARING

Geautomatiseerd
draaiboekvoor
hoogwater
Hochoudjedetouwtjes inhanden bijdeontwikkelingvancomputerprogramma'sentoepassingen
daarvan ineensectormetveelbelanghebbendenmetiederzijneigenwensenenomstandigheden?
Hetblijkt mogelijkomzo'utraject binnenhetbeoogdebudgetendeplanning naar iederstevredenheidbehoorlijk afteronden.Deontwikkelingvanhetgeautomatiseerdedraaiboekhoogwater
(GDH)bewijstdat.
HannekeVreugdenhilvanadvies-en
onderzoeksbureau HKVLijninWateren
LudolphWentholtvandeSTOWAzijn
behoorlijk enthousiast overhetresultaatvan
het vijfjaar geledengestarte GDH-project.
Hetcomputerprogramma isbedoeldom
waterkeringbeheerders,metname waterschappen,beterinstaattestellen complexe
informatiestromen tijdens hoogwatersituatiestebeheersen.
Dereactiesvanuit dewaterschappen zijn
positief Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
meldt"actiefaandeslagtegaan methetsysteemvooroefening enwerkelijk hoog
water."InWest-Brabantnoemt menhet
"eengoedondersteunend instrument bij
hoogwatersituaties.GDHisveelbelovend.
Het programma kaninpotentiegoede
ondersteuning bieden",aldusRijnenIJssel.
Rivierenland gingalseerste waterschap
met hetgeautomatiseerdedraaiboekhoogwateraandeslag.Hetwaterschap herinnert
zichhoemoeilijk hetwasomdepraktijk van
stijgend endalendwater,opzichdoodgewonezakenvoorwaterschappers,omtezetten
ineenbreedtoepasbaar computersysteem:
"Erkwamenboeiendeverschillen tussen
waterschappen naarboven".

Handige tiplijst
VreugdenhilenWentholt hebbenhun
applicatie-ervaringen onlangsnogeenstegen
hetlichtgehouden.Datleiddetoteenstapsgewijze tiplijst mettwaalfaanbevelingen.
Adviezendieopzichzelfbeschouwd voorde
hand lijken teliggen,maar inhunsamenhangalsvoorbeeld vooranderen kunnen dienen.Beidetipgeversdelenhunervaringenin
elkgevalmaaraltegraagmetcollega's,die
nogzo'nICT-traject voordeboeghebben.
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Waradviseert hetduozoal?Om te
beginnen:vergewisje telkensvandenoodzakelijke,groteenactievebetrokkenheid van
debetrokkengebruikers.Maakgoedeafspraken,onder meer overtakenenverantwoordelijkheden.Zorgvervolgensdardecoördinerenderolvandeprojectleider bij iedereen
bekend isenlegtijdens hetprocesallekeuzesenbeslissingen vast.Ookonbewuste
keuzesmoeten explicietgemaakt worden.
Zieervoortsoptoedatiedereen werktvolgensdeafgesproken proceduresenplanning;
bewaakderegelmaat vanhetvoortgangsoverleg.
Belangrijk isook,aldusdeadviseurs,dat
het testplan werkelijkgebaseerd isophet
ontwerpendespecificaties.Testdeapplicatieineenoperationeleomgevingenlaat
meer-ofminderwerk voorafgemelden
beoordeeldworden,nooitachteraf Zorg
voorslechtséénmoment vanacceptatie,
namelijk aan heteindevandeontwikkelcyclus.Noteerwensenenactiesvoorhetvervolgenleverdezelijst opalsextra eindproduct.Besteedt tenslotteextrazorgaande
implementatie.
Hetnutvandetiplijst?Vreugdenhilen
Wentholtzijn hetsneleens:"Deontwikkelingvanapplicatiesencomputerprogramma'sisvaakeenmoeilijk tebeheersen traject.
Indoorlooptijd enbudgetontstaan nogal
eensoncontroleerbare overschrijdingen.
Somsveranderendeplannenenideeënover
herreontwikkelen product nogtijdenshet
ontwikkeltraject zonderdatditgoed wordt
afgesproken ofvastgelegd.Ookblijkthet
regelmatiglastigomdebeoogdegebruikers
naopleveringvanhetprogramma ookzodanigmetdeapplicatievertrouwd temaken

datzeerdaadwerkelijk meegaanwerken.
GDHheeft aangetoonddatditsoorrmoeilijkheden heelgoedteoverwinnen is."De
betekenisvanhetgeautomatiseerdedraaiboekhoogwater staatvolgensbeidetipgevers
buiten kijf Hetsysteembevataldie informatiedieaanwezigmoetzijn metalsbelangrijksreonderdeeldeactiesdienodigzijnals
bepaaldewaterstanden wordenoverschreden.Hetdraaiboekverwerktautomatischde
ingevoerdewaterstandinformatie, adviseert
degebruiker overfase-overgangen enzorgr
ervoordatallerelevanteinformarie ophet
scherm staat.HetGDHinitieertdusdeacties
endegebruiker houdt inhetsysteemdestatusvandieactiesbij.Hethoogwaterdraaiboekgeeft verschillendesoorten waarschuwingenophetschermenkandeuirvoerder
vandeactieautomatisch inlichten.

Vijfjaar
DeSTOWAstarttedeontwikkelingvan
hetgeautomatiseerde draaiboek hoogwater
in 1999opinitiatiefvanenkelewaterkeringbeheerders inNoord-Brabant enGelderland.
Deinitiatiefnemers vormden deeerste
gebruikersgroep.Vervolgenswerdenook
andere'rollen'ingevuld.STOWAsteldeeen
stuurgroep samenmeralsleden:de
opdrachtgever,enkele waterschappen,
verschillendeGIS-bedrijveneneencontactpersoon voorhetbestaande hoogwaterinformatiesysteem. Eenadviesgroepvoor informatieverwerkingenautomatisering was
vooralinhetbeginvanhettraject opde
achtergrond beschikbaar voortechnische
vragenrond de applicatie-ontwikkeling.
Opdrachtnemer werddecombinatieIKM
Engineering/Royal Haskoning.HKVLijnin
Waterwasverantwoordelijk voordeprojectbegeleiding.
GDHmaaktdeeluitvanhetSTOWAonderzoeksprogramma Waterkeringen.
Waterschappen nemendehelft vande financieringvanhetproject voorhunrekening.
DeDienstWeg-enWaterbouwkunde van
Rijkswaterstaat betaaltdeanderehelft.De
gebruikers betalen middelseenlicensiestelselvoordeverdereontwikkelingvanspecifiekefunctionaliteit engebruikindetoekomst.

Hoe verder?
Dietoekomstzieteropbasisvandeal
aangehaaldecommentaren vanwaterschappengoeduit.NeemEdSteenbergenvan
AlblasserwaardenVijfheerenlanden. Hij
acht hetgeautomatiseerde draaiboekhoogwatergoedbruikbaar indehoogwateromstandigheden inhetrivierengebied."Het

programma doetwatje ervanmagverwachten."Detoekomst vanGDHligt volgens
Steenbergen met name"inhetkoppelenvan
hetsysteem met het HISendeuitwisseling
vangegevenspercomputer ten tijde van
hoogwater metdeprovincieenmet regionale coördinatiecentra."
PietPolakvanhetWaterschap Brabantse
Delta ishet met hemeens."HetGDHbleek
met nameeengoedondersteunend instrument nadetweedeontwikkelcyclus eind
vorigjaar. Bijdeeersteversievanhetprogramma wasdegebruikerstest tevroeg
gepland.Datleverdevervelendesituatiesop.
Debeproevingvandenieuweversieging,
mededoordehelderetestopdrachten alseen
fluitje. GDHmoetvooralopdezelfde wijze
wordendoorontwikkeld." Iets terughoudenderisSander vanPoorten vanWaterschap
Rijn enIJssel.Veelbelovend isGDHzeker,
laathij weten,maar hetprogramma "moet
zichindepraktijk nogbewijzen."Vooralop
hergebied vanhet inwinnen vandenoodzakelijkegegevens isvolgens hem"nogveel
winst tebehalen."Neemt nietwegdatVan
Poorten eengoedgevoelheeft overgehouden
aandeeersteresten."Erzaten nogwat
schoonheidsfoutjes in,maarprincipiële fou-

ten hebiknietkunnen ontdekken.Detest
verliepvrijsoepel.Debijhorende handleidingisgoedleesbaar."VanPoorten beveelt
eenkortecursusaanvoorcollega'sdiemet
GDHwillen kennismaken.
EefJanssen,calamiteitencoördinatot bij
WaterschapRivierenland, kondigt aanzo
snelmogelijk metGDHaandeslagtewillen.Hijwilwelnogmetcollega'svan andere
waterschappen vangedachten wisselenover
nogbestaande onzekerheden.Janssen heeft
bijvoorbeeld nogvragenoverdewijze waaropjegegevensinvoerr.Eendiscussiegroep
vanactievegebruikers zoudaarin kunnen
voorzien.
VreugdenhilenWentholt nemen de
opmerkingen vanuit dewaterschappen ter
harte."Hetontwikkeltraject isnogniet ten
einde",verzekeren zij.De projectbegeleider
dient aandacht tebestedenaaneenzorgvuldigeoplevering,serviceen implementatie.
Ermoeten ookplannen zijn voorbeheeren
onderhoud "omblijvende betrokkenheid
vangebruikers tewaarborgen."Ookde
informatievoorziening enhet vetsiebeheer
moeten eenduidiggeregeldzijn.Bijvragen
dient cursusmateriaal beschikbaar tezijn.

Aanvulling
Genoegwerknogmetandere woorden.
BijdeSTOWAzitten zesowiesonietstilals
hetgaat omgeautomatiseerde hoogwatersystemen.Zoishetonderzoeksinstituut in
Urrechtalsleidendepartij en met flinke
financiëlesteun vandeEuropeseUnie
betrokken bijdeontwikkeling vanhet transnationaleNOAH/FLIWAS-systeem. De
insteek hier isvooralomin hoogwatersituatiesdebesluitvaardigheid van verantwoordelijke bestuurders tevergroten.
Burgerparticipatie voorafen ten tijde
vanhoogwaterrisico's iseentweedebelangrijk doelvanNOAH/FLIWAS,waarbij vooral
metenkeleDuitseRijnpartners inKeulenen
Karlsruhewordt samengewerkt.
Endan iserooknoghetViking-programma,waarin warerbeheerders inGelderland,maarookbrandweer enpolitie samenwerken metdeautoriteiten inde
aangrenzende Duitsedeelstaat NoordrijnWestfalen.Wentholt benadrukt desamenhangtussen allesystemen.Van overlapping
magsprakezijn, maar het belangrijkste is
datdesystemenelkaargoedaanvullen.Ç
Jelle Leenes
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Drinckwatermeters/ Brinckwatermeters

Geproduceerd door:

< mvensys

• Principe: snelheidsmeter
• Natlopend telwerk
• Ook met contactuitgang
• Doorlaten V2tot 2V2 inch
• KIWA klasse B gekeurd

mvensys

• Principe: snelheidsmeter
• Drooglopend telwerk
• Standaard contactuitgangen
• Doorlaten DN50 t / m DN600
• KIWA klasse B gekeurd

Geproduceerd door:

• Principe: volumemeter
• Drooglopend telwerk
• Standaard contactuitgang
• Doorlaten V2 tot 2 inch
• KIWA klasse C gekeurd
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