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Alenigetijd wordtgewerktaan eenNEN-normvoor'Modelleren inherwaterbeheer'.Hiervooriseen
commissieinliet[evengeroepen waarin allepartijen uitwnterbehcrendNederland ztjnvertegenwoordigd.Hetontwerp isditvoorjaargepubliceerd. DezezomerverzamelthetNederlandsNormalisatie-instituut hetcommentaar, waarna naarverwachting nogditjaardedefinitieve normwordt
gepubliceerd.DeNEN-norm iseenuitvloeiselvan liethandboek'Vloeiend modelleren inhetWaterbeheer'(GoodModelling Practice,dateind 1999uitkwam. Dithandboekondersteuntdegenendie
werkzaam zijn inprojecten waarin modellencen rolspelen.Hethandboek isechterookrelevantvoor
degenendienietdirectmetmodelleren temakenhebben,maarweldeontwikkeling ojtoepassing van
modellen initiëren eufinancieren cumetderesultatenverdergaan, kortomdeopdrachtgevers,projectleiders,bestuurderscubeleidsmakers.Derichtlijnen uithethandboek worden momenteel uitgewerktinecuNEN-norm, waardoorhetdraagvlakendestatusvan deregelsvooreengoedemodel(eerpraktijkverderwordenvergroot.Indezebijdrage lichtenwc deinhoudvanhethandboek en de
NEN-norm toeengevcuwcsuggestiesvoorhetgebruikervan.
Modellenwordenvoorsteedscomplexere
problemen ingezet.Transparantieenreproduceerbaarheid vanmodelstudiesstaan hiermee
steedsmeeronderdrukendaarmeeneemtde
kansopfoutenenpotentiëleschadedoordie
fouten toe.Waarschijnlijk bestaatbehoefte aan
naderereguleringvanzoweldepraktijkvan
hetmodelleren alsdeomgangmetdemodelresultaten.
Hethandboek'Vloeiendmodelleren inhet
Waterbeheer'(STOWA-rapport99-05,RTZArapport99.036)biedtinformatie omhetontwikkelenentoepassenvanmodellen testructureren,inzichtelijkenoverdraagbaar te
maken.Hethandboek helptdeopdrachtgever
voorafduidelijk temakenwatwelenwatniet
wordtgedaaninhetprojectenditachterafte
controleren.Hetgarandeertdaarmeenietde
juistheid vanhetmodel(resultaat),maar geeft
welzichtopdekwaliteitvandeaanpakende
resultaten.
In1998isinhetkadervan'Standaard
Raamwerk-Aquest'een behoeftenonderzoek
naarmodelleninhetwaterbeheer uitgevoerd
inopdrachtvanSTOWAen Rijkswaterstaat.
Naaraanleidinghiervanzijndriewerkgroepen

gestart.Dezewerkenaandearchitectuurvan
deinformatietechnologie, eenmantelovereenkomstinverband meteigendomsrechtenen
aanregelsvooreengoedemodelleerpraktijk:
hetproject'GoodModellingPractice'.
Ditproject resulteerdeinhet handboek
'Vloeiendmodelleren inhetwaterbeheer'.De
eersteversieisinhetnajaar van200tgeëvalueerd.Deverbeterdeversievormtdebasisvoor
deNEN-normalisatie.
Inhoudelijk
'GoodModellingPractice',zoalsderichtlijnen inhetnormontwerp wordengenoemd,
bestaatuiteenzeventalstappendiemafbeelding 1 zijn weergegeven.Essentieel isdatiederestapwordtgedocumenteerd,zodatkeuzes
kunnenwordenverantwoordenonderdelen
kunnenwordenherhaald.Daaromwordt
begonnen meteenlogboek(stap 1).Daarna
starthetmodelproject meteen beschrijving
vanhetprobleemeneeninventarisatievande
benodigdemiddelen(rijdengeld),resulterend
ineenwerkplan(stap2). Indevolgendestap
wordtmeerconcreettoegewerktnaarhet
model.Metbehulpvaneenbeschrijvingvan
hetsysteemendebeschikbaredataworden
keuzesgemaakttenaanzienvandeschemati-

satie(tijd enruimte)endenumerieke aanpak.
Opbasishiervanwordtdemeestgeschikte
modelprogrammatuur gekozenendetoepassinggeïmplementeerd (stap3). Devolgende
stapbestaatuithettestenvandemodeltoepassingeneindigtmeteengevalideerdmodel
(stap4). Daarnavolgendeuiteindelijkeberekeningen(stap5)endeanalysevandeuitkomsten(stap6). Hierbij ishetvanbelangdat
wordtnagegaan inhoeverrederesultatenhebbenbijgedragen aanhetoorspronkelijkeprobleem.Tenslottewordthetgeheelgerapporteerdengearchiveerd(stap7).
Voorelkevraagdienenmodelleursalle
stappentedoorlopen.Afhankelijk vande
vraagstellingendebeschikbareinformatie en
instrumenten, kunnendeaccentenechter
andersliggen.Wanneerbijvoorbeeld een
bestaandmodelgebruiktkanworden,zullen
deactiviteitenpasechtbijstap4beginnen.
Wanneerhetslechtsgaatomeennieuwscenario,danbeginthetmetstap5.Ookishet
mogelijkdatheteindevanhet stappenplan
nietwordtgehaald.Alsdevraagstellingende
beschikbaremiddelennietmetelkaarinovereenstemmingzijn,houdthetnastap2op.Verderkannastap4blijken dathetmodelniet
haalbaar is,omdathetnietaandetechnische
specificaties kanvoldoen.
Toepassingsmogelijkheden
DeNEN-norm istoepasbaarvoormodellendiegebruiktwordenbijhetintegraal
waterbeheer,zoalsvoorgrond-enoppervlaktewater,waterkwantiteit en-kwaliteit.
Waterbeheerders makengebruikvandiverse
soortenmodellen,onderanderedata-en
procesgestuurdemodellen.Het normontwerp
richtzichvooralopdelaatstegroep:deterministischenumeriekemodellen.Uiteraardkan
bijdetoepassingvananderemodellen, bijvoorbeeldsoft-hybride modellen,neuralenetwerkenenempirischemodellen,welgeprofiteerdwordenvanderichtlijnen vanhet
normontwerp.
Hetwoord'model'wordtopverschillende
wijzengehanteerd.Inhetnormontwerp wordt
metdeterm'model'veelaleenmodeltoepassingbedoeld:eencomputerprogramma (een
modelprogramma, bijvoorbeeld DUFLOWen
SOBEK) inclusiefdedaarbij behorendeinvoer
vooreenspecifiek gebiedofwatersysteem.
Software wordtinhetnormontwerp niet
beschouwd.
De rol van de opdrachtgever
Deopdrachtgever speeltnadrukkelijk een
rolbijhetgebruikvandenorm:hijofzijkan
verlangendatdeomgangsvormen tijdens het
projectgehanteerd wordenzoalsdiezijn vastgelegdindeNEN-norm.Indepraktijk kanhet
alsvolgtgaan:
H20

162002

PLATFORM

1

begin logbo«

•

In deNEN-norm zit een aantal interactiemomenten tussen opdrachtgevers en
modelleurs:bij het formuleren van de studie, in de voorrgang van destudie en bij
het opleveren van destudie.Deze momenten zijn cruciaal om een passend antwoord
tekrijgen op de bestuurlijke vraag.In de
praktijk wordt dit aspect vaak verwaarloosd en komr men aan het eind van de
studie tot deconclusie dat vraagen antwoord niet opelkaar passen;

•

Het bij het voorgaande punt geschetste
probleem wordr versterkt doordat
opdrachtgevers en modelleurs eikaars 'taal'
niet verstaan. DeNEN-norm iser speciaal
voor ontwikkeld om deze communicatiekloofredichten. Door systematisch de
NEN-norm met elkaar door te nemen,
begrijpt men beter van elkaar wat men
verwacht, en waarom iets welofniet kan;

•

Zodra een opdracht gegeven wordt voor
een modelstudie ishet van belang ook
direct de interactiemomenten in te plannen. Persoonlijk conract tussen opdrachtgever en modelleur geeft daarbij de meeste
garantie op succes.In depraktijk zitten
echter met name tussen bestuurders en
modelleurs vaakeen aantal schijven, bijvoorbeeld beleidsambtenaren. Dit isook
niet altijd tevermijden. Hierdoor gaan
echter soms cruciale nuances verloren. De
bestuurder dient zichdit te realiseren en
eventueel maatregelen tenemen. Bijvoorbeeld door minimaal één keer het contact
met demodelleur te zoeken.
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Ajb. i. Overzichtvan destappen in 'GoodModelling Practice'.
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DeNEN-norm iseenhulpmiddelvoorde
modelleurom de wetenschappelijke kwaliteit
vanhetproject te verhogenenbiedtde
opdrachtgever dekansomde praktische
bruikbaarheid vanhet resultaat te vergroten.
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Zodra een (bestuurlijke) vraag geformuleerd wordt die met modelstudies beantwoord moet worden: eisdat gewerkt wordt
volgens deNEN-norm. Deze norm geeft
zicht op kwaliteit en onzekerheden rondom modelstudies;
DeNEN-norm betekent met automatisch
dat demodelstudie perfect is.Welgeeft de
norm zicht op de kwaliteit van de studie.
Met andere woorden: ishet onvoldoende,
voldoende ofruim voldoende om de
gestelde bestuurlijke vraag te beantwoorden;
Controleer foflaat controleren) ofde formulieren behorend bij deNEN-norm zijn
bijgesloten bij deeindrapportage, inclusief
een interpretatie van demodelleur met
betrekking tot kwaliteit en onzekerheden
van de studie;

Kwaliteitsborging bij simulatiemodellen
isgeen routine zoals bij de ontwikkeling van
software. Wetenschappers dieeen model bouwen,zien dit model alseen wetenschappelijk
instrument en nauwelijks alseen product dat
gebruikt kan ofmoet worden bij besluitvorming ofbeleidsondersteuning. Gewoonlijk
beseffen zij niet dat het model ooit door anderen gebruikt moet worden.Deontwikkelaar of
gebruiker van een model heeft nu een duidelijk keurmerk in handen indien denorm is
gevolgd. In depraktijk zalde norm vaker
gevolgd worden bij de roepassing van een
model dan bij deonrwikkeling, omdat de
belangen van deuitkomsten dan groter zijn.*'
EeniederdiedatwilkanhetNEN-normontwerp
voor'Modellereninhetwaterbeheer'becommentanëren.Hetnormontwerpisoptevragenbij:Nederlands
Normalisatie-instituut, ta.v.afMing Verkoop,Postbus50551,2600GBDelft, telefoon(015)269os90.
Hetnormontwerp,deresultatenvandetoepassingen
endebmikbaarhetdervanvoorprogrammeursen
opdrachtgevers,zullenterdiscussiestaantijdenseen
workshopopdonderdag 19september.Aanmelden
hiervoorkanviae-mail:Georgette.Wit-vander
Haasde@nen.ni

