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Om het lcidingnetmodel accuraat te houden,wordt iederjaar de meest belangrijke
invoerparameter van het model,het drinkwaterverbruik en delocatiedaarvan, aangepast
aan het gerealiseerde verbruik. Demeest accurate bron voor dergelijke verbruiksgegevens is
het daadwetkelijk afgerekende drinkwaterverbruik per aansluiting.

HetgebruikvanGISbij
leiàingnetmoàellering

VoorNuon geldt dat door desterke hoogteverschillen opdeVeluwe,andere inmiddels
bestaande verbruikstoewijzingsprogrammas
minder geschikt zijn. Door de hoogteverschillenzijn namelijk veledrukzones aanwezig,en
drinkwater mag niet "over degrenzen van
drukzones"toegekend worden.
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Verbruik
Nuon heeft deverbruiksgegevens beschikbaar in het VIS:het Verbruikers Informatie
Systeem.Hierin staan deafgetekende hoeveelheden drinkwater per verbruiker, samen met
depostcode,naam en adtes van de verbruiker.
AangezienNuon meer dan 150.000aansluitingen van drinkwater voorziet in de regio
Veluwe,ishet ondoenlijk om deze handmatig
over te nemen in het leidingnetmodel:
computerapparatuur isnodig om verbruikers
teclusteren,deverbruiken tesommeren en op
dejuiste geografische plaats in tevullen in het
leidingnetmodel.
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Nuon WaterGelderland heeft DHV IVatereen actualisering laten maken van het transportleidingnetmodel van deVeluwe. Hiervoor werden deincest recentegegevens uit het Verbruikers Informatie
Systeem deafgerekende hoeveelheid drinkwater perhuisadres].gebruiktals invoervoorhet leidiryjnetmodel.Verderzijn denamen van knopen in het icidingnetmodel omgezet naar hetpostcodegebied
waarce in liegen enwerden maaiveldhoogtesgecorrigecrd met de meest recente metingen. Voorde
actualisering ishet GIS-pakketArcViewgebruikt in combinatie met het database-pakket Access.De
te bewerken informatie bestond namelijk intgrote databestanden metgegeven x- en v-coördinaten,
waarin beidepakketten krachtig en aanvullend zijn aan elkaar. Het vernieuwde model isopgeleverd
mzowel H 2 0net- alsALEID-Jormaat. Foutjes in de VIS-enGlS-gegevenseu beperkingen van hardensoftware bleken degrootste hindernissen in hetproject. Toch isdeverwachting dat GISeensteeds
belangrijkere plaats zal innemen in deleidingnctmodcllering.
Nuon wilzijn leidingnetmodellen zo
accuraat en recent mogelijk houden. Deleidingnetmodellen berekenen namelijk of
drinkwater geleverd kan worden in voldoende
kwantiteit onder voldoende druk.Aan de hand
van deze modellen wordt berekend ofuitbreiding van de infrastructuur zoals het leggen
van leidingen, het toevoegen van een nieuw

Afo. 1:

Verbmikperzesrijfetigpostcodçgebied.

Verbruik(m3/h)
0-0,1
0,1-0.3
• i 0,3-0,5
tm 0.5 - 0,75
• ü 0,75- 1
• 1 - 52,03

pompstation ofeenreservoir nodig is. Uitkomsten van deberekeningen worden direct vertaald in teplegen investeringen. Daartoe
worden projectieberekeningen gemaakt ter
controleofdeinfrastructuur nog toereikend is
op middellange termijn en wordt gecontroleerdofbij calamiteuze situaties nogeen voldoende leveringsniveau in stand blijft.

Knoopnamen
Naast het aanpassen van het verbruik wildeNuon het oude systeem van knoopnamen
afschaffen: in het nieuwe leidingnetmodel
moeten alle knopen de naam hebben die
gekoppeld isaan het postcodegebied waarze in
liggen,zodat zesnel telokaliseren zijn.

Verbruikperknoop.
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Maaivddhooflte
Bovendien wildeNuon de maaiveldhoogtesvan alle knopen in het leidingnetmodel
updaten. Dezemaaiveldhoogtes werden vroeger handmatig bepaald aan dehand van atlaskaarten.Omdat maaiveldhoogtes eengrote rol
spelen in demodellering en het gebied van de
Veluwe,voorNederlandse begrippen, geaccidenteerd is,washetzaakom hier een toepassing voor te vinden.
Werkwijze
Alswerkwijze werd gekozen om het verbruik per postcode van zesposities te sommeren vanuit het VIS.Dergelijke acties kunnen
eenvoudigplaatsvinden in databestandpakketten.Zowerd het VISin omvang gereduceerd
van meer dan 150.000aansluitingen naar 10.266
postcodegebieden. Daarnaast wetd,aan de
hand van degrootte van het verbruik per aansluiting, bepaald om welk typeconsument het
ging:in het model is het van belangom verbruikerscatcgoriën tedefiniëren als schatting
hoedeverbruiker zijn water afneemt in de tijd.
Zozaleen huishouden het drinkwater anders
afnemen dan een industriële verbruiker waar
drinkwater toegepast wordt in het proces.
Vervolgens werden de knopen van het leidingnetmodel geëxporteerd naardeGIS-appIicatieArcView.Aangezien hierin de geografische ligging van de knopen en het verbruik per
postcodevlak bekend zijn, kan aan de hand van
nabijheids-functionaliteit worden bepaald
welkpercentage van het verbruik per postcodegebied hoort bij welke knoop.Hierbij werden nuanceringen aangebracht waar de drukzone-scheidingen liggen bij Nuon, zodat geen
verbruik wordt toegekend aan knopen overde
grenzen van dedrukzones heen.
In afbeelding 1 zijn de verbruiken per
postcodegebied en per knoop weergegeven.
Om inzicht tekunnen geven inde wijze
waaropdeverbruiksgegevens zijn vertaald
naar het leidingnetmodel iseen databestand
gemaakt. Hierin isweergegeven warhet verbruik isper postcode en uit welke percentages
van welke postcodegebieden het verbruik van
iedere knoop isopgebouwd.Zoblijft traceerbaar hoedeoriginele verbruiken vanuit hetVIS
zijn vertaald naar knopen.
ViaArcViewkan per knoop worden
bepaald in welk postcodegebied deknoop valt.
Hiervan iseen uitvoer databestand geproduceerd.InAccessisde naam van iedere knoop
gewijzigd in de naam van de postcode. Daarbij
isopgegeven dat, indien tweeofmeer knopen
in hetzelfde postcodegebied vallen,de knoopnamen eenextensie krijgen met de postcode
gevolgd door een volgnummer:
postcode—volgnummer,zodat iedere knoopnaam uniek is.

A/b. 2:

ModelmALEID-Jormaat.

Opprovinciaal niveau zijn maaiveldhoogtebestanden gemaakt, waarin ineen grid van
100x 100meter demaaiveldhoogtes bekend
zijn. Op landelijk niveau zijn zelfs nog fijnere
grids beschikbaar.Vaneen dergelijk puntenbestand werd op basis van nabijheidsregels in
ArcView een maaiveldhoogte toegekend aan de
knopen van het leidingnetmodel.
Resultaat: I c i d i n g n e t m o d e l l e n
Deaangepaste verbruiken, verbruikerscategoriën, maaiveldhoogtes ende nieuwe
knoopnamen werden vertaald naar een leidingnctmodel.Aangezien Nuon zowel met
H,Onet alsmetALEIDwerkt, diende het geactualiseerde model ook in beide pakketten te
worden opgeleverd.
Hierbij isin het H 2 Onet-modeIeen onderliggende kaart toegevoegd waarmee degeografische liggingvan leidingen en knopen in het
model direct kan worden afgezet op het onderliggende landschap.
Aandachtspunten
Het vertalen van dergelijke grote databases
naar leidingnetmodellen vraagt veel aandacht
en tijd. Natuurlijk valt ofstaat degehele actualisering met deaccuratesse van de invoer: het
VIS.Viakorte scans dient teworden gecontroleerd offoutjes zoals negatieve verbruiken
voorkomen,en ofdeopgenomen verbruiken
voordegrootste verbruikers correct zijn. Ook
dient tewotdengecontroleerd ofde computer
dergelijke grote bestanden kan verwerken.
Daarnaast kunnen specifieke GIS-bestanden,
zoals maaiveldhoogte-bestanden, erg kostbaar
zijn.Anderszijds zijn algemene GIS-bestanden,
zoalsgemeentegrenzen, bebouwingen, maaiveldhoogtes en postcodebestanden zeer efficiënt voor dergelijke actualiseringsprojecten.
Het laatste leerpunt wasdat de wijziging van
knoopnamen niet eenvoudig bleek tezijn. In
het leidingnetmodel zijn namelijk vele kruisverwijzingen (bijvoorbeeld leidingen en stu-
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ringen verwijzen naar knoopnamen), zodat
een wijziging daarvan vrij veelomvattend is en
dus tochom enkele handmatige acties vraagt.
Toekomstvisie
Uit dit project kan geconcludeerd worden
dat GISen leidingnetmodellering zeer efficiënt
en aanvullend zijn op elkaar. Leidingnetmodelleringisnet alsGISgeografisch georiënteerd. Insamenwerking met pakketten vol
databestanden kunnen werkzaamheden binnen enkeledagen worden uitgevoerd, wat zonderGISzeer arbeidsintensiefen tijdrovend zou
zijn.
Naast het snel enefficiënt manipuleren
vangegevens opent GISdewegnaar bundeling
van informatie:geografische kaarten, beheerkaarten, diversetypen van infrastructuur,
grondgebruik, bodemgesteldheid en andere
relevante informatie kan snel gevisualiseerd
worden ten opzichte van het leidingnet en de
pompstations. Eendergelijke bundeling heeft
eengrote toegevoegde waarde in bijvoorbeeld
masterplan studies,leidingtracéstudies en
klachtenverwerking.
Deverwachting isdat GISen leidingnetmodellering in detoekomst steeds verder
geïntegreerd zullen worden.«
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