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Kennisintegratievia

(internationale
samenwerking
Maatschappelijke afwegingenmhetwaterbeleid en-beheerzijnveelomvattend.Zevragenomsteeds
meersamenwerkingtussendiverseorganisaties,ookvooruitwisselingvaninformatie.ZesNederlandsekennisinstituten(Alterra,TNO,RIVM,Rijkswaterstaat,STOWAenWLDeiftHydraulics)
hebbendaaromgezamenlijkhet'Standaard Raamwerk'ontwikkeld:eensoortvan infrastructuur
voorICTdiehetmogelijk maaktomverschillenderekenmodellenenbijbehorendegegevensaan
elkaartekoppelentoteensamenhangend modelinstrumentanumvoorintegraleanalysesvanwater
en milieu.Zokandekennisvanverschillendekennisinstellingen optimaalworden benut.Metenkele
veeltoegepastemodellenisdepraktischebruikbaarheid vanhetraamwerkinmiddelsaangetoond.
HetisintussenovergenomenopEuropeseschaal. Uiteindelijk moethetleidentoteenmoderne
IT-architectuurdiehetbeleidenbeheeropwatergebiedopeensnelle,jlexibeleengeharmomseerde
wijzeondersteunt.
Degeleidelijke overgangvansectoraal
naar integraalwaterbeheer heeft ertoegeleid
datdekennisinstituten indejaren negentig
hun instrumentarium zijn gaan uitbreiden
(tendelebuiten hun eigen kenniscompetentie)omookintegrale studies uit te kunnen
voeten.Ditleiddetoteentoename vansystemenmetvetgelijkbare functionaliteit en
daaruit voottvloeiend eentoenamevande
kosten.Omdezeontwikkelingeenhalttoe
teroepen,werd het noodzakelijk omsteeds
vaketsamentegaanwerken.Samenwerking
kentechterookhaarproblemen:de partijen
moetenelkaarvindenenmetelkaar leren
praten.Isdezebarrièregeslecht,danvolgen
meerpraktischezaken,zoalshet kunnen
gebruikmaken vaneikaarskennis.Aangezienveelkennisvoorcomplexe integrale
vraagstukken in computerprogrammatuur
(lees:rekenmodellen) isingebed,hangtsuccesvollesamenwerking medeafvande
mogelijkheden eikaarsprogrammatuur te
ontsluiten entekoppelen.Specifiek gaat het
omdriepraktische belemmeringen: het niet
onderling'mogen'uitwisselen van programmatuur, hetontbteken vaneengemeenschappelijke methode voothet uitvoeren
vanmodelstudies éndemoeizameuitwisselingvangegevens tussen ptogrammatuur en
hetkoppelenvanmodellen tot integrale
modelsystemen.
Sinds 1999isgewerkt aanhet ontwikkelenvaneenIT-raamwerkwaarmeedetech38
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nischebarrièresgeslechtkunnen worden.De
motivatieomeendergelijk raamwerk teontwikkelenontspringt enerzijdsuitde
genoemdewenstotsamenwerking, maar
andetzijds ookuit kostenoverwegingen.
Geconstateerd werddat'generieke'delen,
zoalsgrafische presentatievanresultaten en
hetomzetten vaninvoerbestanden en
gebruikersschermen, telkensopnieuw ontwikkeld werden.Binnenenkele instituten
zijn hiervooreigenraamwerken ontwikkeld.
Eenmeermodulaire aanpakzou hergebruik
vanprogrammatuur bevorderen enmogelijkheden bieden omdemarkrbeter te
benutten, vooralvoor programmatuur
waarvoorweinigkennisvanhet waterbeheer
noodzakelijk is.
Enkelejarengeleden hebbendekennisinstitutendehanden ineengeslagen.Dit
leiddetot het'StandaatdRaamwerk', maar
ooktoteenmantelovereenkomst diedeuitwisselingvanprogrammatuur bevorderten
hethandboek'Vloeiendmodelleren inher
waterbeheer -Goodmodellingpractice'.Deze
driezakenvormende gemeenschappelijke
basisvoorhetuitvoeren vanmodelstudies.

Computerprogramma
Het'StandaardRaamwerk' iseencomputetprogramma dathetkoppelenvanverschillende modellen mogelijk maakt.De
opzet iszodanigdatde modelprogramma's
niet helemaal opnieuwhoeven teworden

opgezet.Zeworden alshetwateingepakten
vaneenvoorelkaarherkenbaar 'gezicht'
voorzien.Hierdoor kunnen deverschillende
programma's communiceren met het raamwerk.Hetverzorgtvetvolgensdeuitwisselingvandegegevens tussendemodellen
onderling.
Hetstandaardraamwerk gaatuitvan
bestaande schematiseringdiebinnen de
afzonderlijke modelsystemen zijn gemaakt.
Vervolgenskunnen dezemodellen binnen
hetraamwerk aanelkaarworden gekoppeld.
Voordeelvandezewerkwijze is,datde
modelspecialisten eenmodelkunnen maken
enafregelen. Daarnakunnen demodellen
aanelkaarwordengekoppeld.Het systeem
vangekoppeldemodellen levertechterop
zichweereennieuw modelop.Enookdit
modelzalopzichweermoeten wotden
gekalibreerd engevalideerd.
Hetinpakken vaneen modelptogramma
vereisthetéénenanderaan programmeerwerk.Bijdeontwikkeling vanhet raamwerk
isveelaandachr besteedaande technische
documentatie.Eeneisdiewotdtgesteld,is
datiemand metvoldoende programmeerervaringenmerbehulp vandedocumentatiezelfstandig eenmodelmoet kunnen
inpakken.Hiermeehopende initiatiefnemersdatookanderepartijen hun modellen
zullen aanpassen voorgebruikbinnen het
standaardraamwerk.

Stand van zaken
Deeersteversieisnugereeden beschikbaarvoorgebruik.MODFLOW,SWAP,
WATERPLANNER,SOBEK/DELWAQen
DUFLOWzijn geschikrvoorgebruik binnen
hetraamwerk.Daarnaastzijn enkelehandigetoepassingen gemaakt,zoalseencomponentdietijdens deberekeningresultaten in
devormvangrafieken kan tonen.
Inmiddelszijn tweecasesopgezet. Hiermeewillendebetrokken instanties aantonendatmetbehulp vanhet standaatdraamwerkpraktijkvoorbeelden kunnen worden
doorgerekend.Dezecasesdienenalsacceptatiecriterium.
Hetbetreft éénregionalecasemet
modellenvoorhetgtondwater:voorde
onverzadigdezone(SWAP),deverzadigde
zone(MODFLOW)enhet oppervlaktewater
(SOBEKofDUFLOW).Dezezijn onderling
gekoppeld metbehulp vanhet standaardraamwerk.GekozenisvoordeBeerze,omdat
voordierivier schematisering vanalle
modelprogramma's beschikbaar waren.
Delandelijke casebestaat uit het
Rijntakkenmodel (SOBEK/DELWAQjen
eenregionaalmodelvan Bergambacht

(DUFLOW).Dezemodellenzijn binnen het
raamwerkaanelkaargekoppeld. Hierbij gaat
hetnietalleenomuitwisseling vangegevens
overdewarerkwantiteit, maarookoverde
waterkwaliteit.
Metdeeersteversiezijndepartijen weliswaareenheeleindgekomen,maarzekent
nogeenaantalknelpunten.Zoontbreekt het
casemanagement, bestaatbehoefte aanmeer
controlemogelijkheden (zodatnagegaankan
wordenwelkedatadaadwerkelijkwordenuitgewisseld]enmoetnogietsgedaanworden
aanderekentijd.Bijreëlemodellenmetgrote
hoeveelhedengegevenskondieflinkoplopen.

Raamwerk'begon,washerideedatdeeerste
versieeenwerkend systeemmoest opleveren,
datdaarnaverderkonwordenuitgebreid.Bij
deontwikkeling isgebruikgemaaktvan
ervaringdieeerderopgedaan isbij vergelijkbareintegratieprojecten en raamwerken,
zoalshetNOV13-project(waareenketenvan
modellengebruikt isvoorhetuitvoerenvan
verdrogingsstudies)enhetFrameworkIntegraalWaterbeheer vanAlterra.
Parallelaandeontwikkelingvan het
standaardraamwerk isgewerktaandeontwikkelingvanhetzogehetenopenmodellensysteem,gericht opdeintegratievan het
twee-endriedimensionele modelinstrumentarium in Nederland.

echter opgepakt inEuropeesverband en
wordt inhetprojectHarmonITdooreen
aantalgroteEuropeseinstituten (waaronder
enkeleNederlandse]gewerktaaneenEuropeseversievanhetraamwerk:OpenModellingInterface (OpenMI).Onder welkevoorwaardendesoftware beschikbaar wordt
gesteld,isnogpunt vandiscussie.Depapierenversiewordt openbaar.
DeNederlandseinitiatiefnemers verwachten datindetoekomst het 'Standaard
Raamwerk'vervangenzalwordendoor
OpenMI.Dit voorjaar gaandebetrokken
instanties nawelkeknelpunten nogbestaan.
Nadezomer valthetbesluitoferopkorte
termijn eennieuweversie(1.5] moet komen.

Ontwikkelingen in Europa
Toendeontwikkelingvanhet 'Standaard

EenwatermoleninhetriviertjeDeBeerze.

Inmiddels ishetNederlandse initiatief

Metdeopleveringvandeeersteversie
vanhet'Standaard Raamwerk'iseenstap
gezetomdetechnischebarrièresteslechten.
Hierdoor wordtdesamenwerkingvereenvoudigd,efficiencywinst behaaldenharmonisatiebinnen deNederlandse waterwereld
bewerkstelligd.
Desamenwerking tussendeverschillendekennisinstituten heeft erduidelijk baat
bij. Inintegralestudiesmet rekenmodellen
voorbijvoorbeeld deinvoeringvandeKaderrichtlijn Water kanhiervanalwordengeprofiteerd. Ookvooranderetoepassingen op
verschillende schaalniveaus (Rijk, provincies
enwaterschappen]ishet raamwerk van nut,
zekerookvanwegedegerealiseerdealgemeen toepasbaresoftware voor grafische
visualisatievanmodelresultaten envoorhet
transport vanrekenuitkomsten naar spreadsheets.
Vandaareenuirnodigingombijdit initiatiefaan tesluiten entebezien hoeook
andermodelinstrumentarium geschikt kan
wordengemaakt vootwerkingin het standaardraamwerk.Hetsamenwerkingsconsortium staateropenvoor.Inelkgeval verdient
hetaanbevelingombijinvesteringen inde
informatietechnologie enmodelbouwalmet
dezeontwikkelingen rekening tehouden.
Temeerdaarnu inEuropeesverband deze
IT-faciliteiten insneltreinvaart verder
gestaltekrijgen. Her'Standaard Raamwerk'
isslechts hetbegin, f
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