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'Korte-termijnvoorspellingenvanhet
drinkwaterverbruik'
DRS. PAUL BAGGELAAR,
KIWA O N D E R Z O E K EN ADVIES

Er komtsteeds meerbelangstelling voor
hetvoorspellen vanhet korte-termijn
drinkwaterverbruik, datwilzeggenhet
verbruik van devollende daß, bij voorkeuropgesplitst naar de uurvcrbruiken.
Op basisvan dergelijke voorspellingen
kunnen verschillende onderdelen vande
bedrijfsvoering vanhetwaterleidingbedrijfejïciënter worden ingericht, zoals
het regiem van depompputten, hetvoorraadbeheer, hetzuiveringsproces enhet
detecteren vanlekken inhetleidingnet.
Woensdag njebruarijl. hebben vertegenwoordigers van waterleidingbedrijven en
Kiwa Onderzoek enAdviesdestand van
zaken endewensenmetbetrekkingtot
dezematerie besproken.

Zuivering — Ir.Gert Reijnen (Kiwa] toonde
aan hoebetrouwbare voorspellingen tot een
betere en gelijkmatigere waterkwaliteit
kunnen leiden en tevens tot een besparing
aan zuiveringskosten. Dewaterkwaliteit is
namelijk gebaat bij het zo gelijkmatig
mogelijk belasten van de zuivering (zie
afb. 1),wat mogelijk wordt door met gebruik
van de reinwater-berging te anticiperen op
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de vraag. Met een goede voorspelling van de
vraag zal een operator deze berging efficiënter kunnen benutten, waardoor ook een
besparing op bergingskosten kan worden
gerealiseerd.

detectie.Dit hoeft niet beperkt te blijven tot
de detectie van grote lekken. Met de huidige
generatie vraagvoorspcllers gaat ook de
detectie van sluipende lekken tot de mogelijkheden behoren.

Transport en distributie — Ir. Loet
Rosenthal (Kiwa)beschouwde het nut van
de korte-termijn voorspelling voor transport
en distributie. Doorgaans wordt, door onvolledig inzicht in de ontwikkeling van de
vraag en de voorzichtigheid van de operators, de voor sturing beschikbare buffercapaciteit slechts beperkt gebruikt. Er is sprake
van een 'emotionele' voorraad, die hoger ligt
dan de voor onvoorziene omstandigheden
noodzakelijke voorraad (de ijzeren voorraad).
Door het beperkt gebruik van de beschikbare
buffcrcapaciteit leiden vcrbruiksvanaties tot
sterke fluctuaties in de productie en in het
watertransport. Dit is niet alleen ongunstig
voor de waterkwalireit, maar tevens voor het
energieverbruik (zieafb. z).

Neurale netwerken versus Box-Jenkins
modellen — Door drs.Paul Baggelaar
(Kiwa)en drs.Gerard van Noort (All Fours
NeuralTech) werd beargumenteerd, dat
neurale netwerken potentieel betere voorspellers zijn dan Box-Jenkins modellen,
doordat zij ook met-lineaire verbanden
kunnen verdisconteren. Hierdoor kunnen
neurale netwerken bijvoorbeeld extreme
verbruiken beter voorspellen. DeBoxJenkins methode kan echter in de vóóranalyse zeer nuttigzijn, omdat daarmee met
weinig inspanning aleen eerste indruk van
de relevante invlocdsvariabelen kan worden
verkregen; met neurale netwerken vergt dat
aanzienlijk meer inspanning, onder meer
door de langere rekentijd (soms meerdere
dagen).Afbeelding 3toont een voorbeeld van
devoorspelkracht van een neuraal netwerk.

Detectie van lekken — Een bijkomend
voordeel van vraagvoorspelhngen is dat
daarmee het optreden van lekken kan
worden gedetecteerd (uit de afwijkingen
tussen realisaties en voorspellingen). Bij
Waterbedrijf Europoort is men zeer positief
over het nut van korte-termijn voorspellingen, zoals werd toegelicht door ir.Jan
Urbanus. Devoorspellingen leiden tot efficiënt voorraadbeheer en zullen over enige
tijd ook gebruikt gaan worden voor lck-

Uitleg voorspelmodellen

Algemeen:een Box-Jenkins model en een
neuraal netwerk hebben gemeen dat ze
het dagverbruik kunnen beschrijven als
een functie van zijn invlocdsvariabelen,
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waarbij de functie empirisch is afgeleid.
Box-Jenkinsmodel:het dagverbruik van
morgen wordr beschreven alseen gewogen som van zijn invloedsvariabelen,
zoals het dagverbruik van vandaag, gisteren, eergisteren, etc, de verdamping van
morgen (verwachting],vandaag, gisteren,
eergisteren, etc, het optreden van een
doordeweekse feestdag morgen, vandaag,
gisteren, eergisteren, etc.en de modelfout van vandaag,gisteren, eergisteren,

etc. Omdat het een som betreft, met een
vastgewicht voor elke invloedsvariabele,
worden lineaire relaties beschreven.
Neuraal netwerk: net als bij het BoxJenkins model wordt het dagverbruik
van morgen beschreven alsgewogen som
van zijn invloedsvariabelen, zij het dat de
weging nu ook afhangt van het niveau
van de betrokken variabelen, zodat nietlineaire relaties beter kunnen worden
beschreven.

Vier watertorens door PWN
verkocht
Viervan de vijf watertorens diedoor N.V.
PWN WaterleidingbedrijfNoord-Holland te
koop zijn aangeboden, worden binnenkort in
eigendom overgedragen. Door middel van
een open inschrijving konden alle potentiële
gegadigden een bod uitbrengen op de vijf
watertorens in Bussum, Aalsmeer, Kwadijk,
Hoogkarspel en Wieringerwaard. PWN heeft
besloten de watertoren in Wieringerwaard
vooralsnog niet te verkopen. Deandere vier
worden halfmei aan hun nieuwe eigenaren

Zorgvuldige selectie — Vooraf en met name in de verkoopbrochure, had PWN al aangegeven dat niet alleen de prijs een doorslaggevend criterium zou zijn. Potentiële kopers dienden bij de
inschrijving aan een aantal voorwaarden te voldoen,gezien de
cultuurhistotischc betekenis van de torens. Daarmee wilPWN een
bijdrage leveren aan het behoud van ons industrieel erfgoed. Van de
vijf rorens zijn er twee rijksmonumenten en twee provinciale monumenten. Die laatste twee zijn ook voorgedragen als rijksmonument.
Alleen de toren in Bussum heeft geen monumentenstatus.
Een selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van PWN,

Wensen — Ook door de aanwezige vertegenwoordigers van waterleidingbedrijven
werd unaniem het nut van goede voorspellingen onderschreven, al blijkt er nog een
zekere koudwatervrees uit het feit dat pas
enkele bedrijven voorspelmodellcn operationeel hebben. Voor wat betteft korte-termijn
voorspellingen bleek er onder de aanwezigen
vooral behoefte aan criteria vooreengoede
voorspeller en aan begeleiding bij de
omvangrijke data-manipulatie. Ook iser
belangstelling voor het koppelen van voorspellingen aan het lcidingnetprogramma
ALEID96,het onderling afstemmen van
pompstations en de infrastructuur van
transport en distributie op basis van de
voorspellingen en voor het beter voorspellen
van extreme verbruiken.
Conclusies — Concluderend kunnen we
stellen dat goed gebruik van korte-termijn
voorspellingen kan leiden tot een betere en
gelijkmatigere waterkwaliteit, tot optimalisatie van de inzet van de beschikbare
infrastructuur, tot kostenbesparing en tot
vroegtijdige lekdetectie. De voorspellingen
kunnen uitkomst bieden op alle terreinen
van de drinkwatervoorziening. Een integrale
benadering van winning, productie, transport en distributie zal dit instrument nog
beter tot zijn recht laten komen. •'

het makelaarskantoor Rcinder Kakes&Coen het architectenbureau
Braaksma &Roos, heeft alle plannen beoordeeld. Bijde tweede selectieronde werd tevens drs.Goudeau van het bureau Monumentenzorg
van de provincie Noord-Holland als adviseur aan de commissie toegevoegd. Na de selectie zijn de meest aantrekkelijke plannen door
de commissie voorgelegd aan vertegenwoordigers van de gemeenten
waarin de watertorens staan.
88 p l a n n e n ingediend — Het betrof63inschrijvingen, omdat een
aantal gegadigden voor meerdere watettorens plannen hadden ingediend. Ongeveer de helft van de plannen was gericht op particuliere
bewoning. De commissie heeft een voorsrclgedaan voor her roewijzen van de torens,waarmee ook de betrokken gemeenten hun
instemming betuigden. Dit voorstel isdoor PWN overgenomen.
Besloten isde watertoren van Wieringerwaard voorlopig nog niet
te verkopen, aangezien degemeente Anna Paulowna de mogelijke
bestemmingsvotmen nog nader zal onderzoeken. De torens van
Kwadijk en Hoogkarspel zijn toegewezen aan particulieren. De watertoren vanAalsmeer isaan NutsbedrijfAmstclland N.V.teAmstelveen
toegewezen. Het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie
zal de watertoren van Bussum verwerven. De formele overdracht
vindt hoogstwaarschijnlijk half mei plaats.
M o n u m e n t a l e waarde — Allevier de kopers hebben realistische
plannen gepresenteerd, die recht doen aan de monumentale waarde
van dewatertorens, waarbij twee kopers ook een (gedeeltelijke) functieop voorlichtings- en cultureel gebied zullen verwezenlijken, f
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