VERSLAG

Symposium:
'Erzitmuziek in
watersystemen'
'Erzitmuziekinwatersystemen'wasdetitelvanhetsymposiumdatdinsdag9 novemberaandeTU
Delft plaatsvond.Hetsymposium,datwerdgeorganiseerddoordesectieLand-enWaterbeheervan
deFaculteitderCivieleTechniekvandeTUDelft insamenwerking metdeNVA,vormdedeafronding vandewerkzaamheden van deTechnischeCommissieRealTimeControl(TCRTC).DeinzichtenvanTCRTCzijn neergelegd mhetboekje 'Erzitmuziekinwatersystemen'.Ineenwatersysteem
^aatde'muziekklinken'ophetmomentdatalleelementenvandatsysteemgoed'metelkaar
samenspelen'.Derodedraad opde dag washetschrijvenvandepartituurwaarmeediemuziektot
klinkenkomt.
Derolvandepartituur ineenmuziekuitvoeringwerddaarbij alsanalogiegebruikt
voorderolvansturing ineen watersysteem.
Eengoedepartituur zorgtervoordatde
musici ineenorkestsamenspelen opdatdoor
samenspeleenmooimuziekstuk uitgevoerd
kanworden.Eengoedesturinglaateen
watersysteem klinkenalseenklok.Centraal
ophetsymposium stondhet structureren
vanhetontwerp-proces vansturings-(of
RTC]systemen.Erwerdeenraamwerkgepresenteerd waarinisaangegeven welkebeslissingen allemaalexpliciet moeten worden
genomenenwelkespecialisten daarbij
zouden moeten worden betrokken.Vervolgenswerdtegendeachtergrond vandit
raamwerkeenaantalcase-studies besproken.

Het ontwerp-proces
Het ontwerp-proces vaneenRTCsysteem kent velevalkuilen.DeTCRTC heeft
zichhierovergebogen enaandehand van
onderzoekskennis ontwikkeld aan desectie
Land-enWaterbeheer (TUDelft),ende
praktischeervaringvan waterbeheerders uit
deTechnischeCommissieeen raamwerk
voor het ontwerpen vanRTCsystemen
opgesteld.AandeTUwordt reedsjaren
onderzoekgedaan naar hetontwerp van
RTCsystemen. Datonderzoek iszowel
nationaal alsinternationaal van oudsher
gericht ophetontwikkelen van instrumenten omde'winst vanRTC'te kwantificeren.
Delaatstejaren zijn echter ook andere
aspecten vanhet ontwerpprobleem uit-

gebreidonderzocht. Gekeken ishierbij naar
het formuleren vangoede sturingsdoelen,
het doorzichtig houden vansturingen en
het omgaan met storingen.Veelvande hiermeeopgedaneinzichten zijn verwerkt in
het gepresenteerde raamwerk.

Beslissingen
Bijhet ontwerpen vaneen RTC-systeem
wordt eengroot aantal beslissingengenomen.Dezebeslissingen bestrijken eenbreed
terrein lopendvandewenseenRTCsysteem
aan teleggen,viadekeuzevandeaan te
schaffen hardware tot het vastleggen vande
grootheden diegemeten en gestuurd
moeten worden.Eenwillekeurige greep uit
die beslissingen:
door RTCmoeten capaciteitsuitbreidingenworden vermeden
viaRTCmoeteenmeer natuurlijk peilverloopworden bereikt
alleen tijdens calamiteiten worden de
gemalen centraal gestuurd
storingen moeten worden gemeld
handmatig ingrijpen inde besturing
moet mogelijk zijn
viatelefoonlijnen inbellen volstaat,er
hoevengeen vastedatalijnen te worden
aangelegd
decentrale regelkamer moet continu
worden bemand
ookhet laatstegemaalmoet worden
geautomatiseerd
Beslissingenzoalshierboven worden in
depraktijk vaakgenomen indevolgorde

Afsluitende discussie.
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waarinzezichaandienen.Ditiseenongelukkigeaanpakomdat debeslissingen nauw
metelkaarsamenhangen endusopbasisvan
overzicht moeten wordengenomen.Bovendienisdekansgroot dat bij degenoemde 'ad
hoc'aanpak bij debeslissingen nietdejuiste
specialisten worden betrokken.Keuzen
aangaandehetfunctioneel ontwerpvaneen
RTCsysteem zonderIT-specialistleidenvaak
bijdeimplementatie tot hogere kosten.
Watersysteemspecialisten diedebeleidsmaker niet,ofniet tijdig aansporen beleidsdoelen nader tespecificeren, blijven zitten
met tevagedoelen waardoor de neiging
grootwordt ineenlatere fasevan het project
bijvoorbeeld handhaving vanvastestreefpeilen tot doelteverheffen. Een dergelijke
keuzeleidt dan totonnodigzwareeisenaan
het systeemgedragwaardoor kansen onbenut blijven.
Hetmeergestructureerd nemen vande
beslissingen kanveelvandeze valkuilen
vermijden. Het raamwerk isontstaan door
debeslissingen opeenrij tezetten en
vervolgens te structureren.

belangen moeten worden ondersteund.
Hierbij moeten ookbelangen in het ene
beleidsthema zoals hoogwaterbestrijding
worden afgewogen tegen diein andere
thema's,zoals bijvoorbeeld verdroging.Deze
afweging iscomplex omdat een watersysteem eendynamisch systeem iswaarin
peilen,debietenen kwaliteitparameters
variëren indetijd. Het ondersteunen van

Vig. 2.

Operationele beslissingen hebben
betrekking opdefunctionaliteiten van het
RTC-systeem.Zeleggen vasthoe(welke
grootheden meten,met welke frequentie,
hoesturingsactie berekenen) het gewenst
systeemgedrag kan worden bereikt.
Technischebeslissingen hebben betrekkingopdeimplementatie van hetRTC-

Devierverschillendecate.goneën.

Structuur
Debeslissingen diebij het ontwerpen
vaneenRTCsysteem genomen moeten
worden kunnen worden ingedeeld invier
categorieën, namelijk beslissingen met
betrekking tot:
dewensen diemetsturing worden
nagestreefd;
dewijze waarop sturing bij kan dragen
aanhet realiseren vandiewensen;
dedaarvoor benodigde functionaliteiten
van hetRTCsysteem,en
detechniek omeenen ander teimplementeren.
Deviercategorieënkunnen worden
getypeerd met determen strategisch,
tactisch,operationeelen technisch.Deze
termen zijn gebruikelijk bij maatregelen in
hetwaterbeheer maar krijgen inhet kader
vansturingeenspecifieke invulling.Aande
hand vanfiguur 1 wordtdit geïllustreerd.
Geschetst iseenwatersysteem dat naast
stedelijk gebied ooklandelijk gebied beslaat.
Tussen deelementen indit watersysteem
vinden interacties plaats.Zobeïnvloedt
bijvoorbeeld de afvalwaterzuiveringsinstallatie,viaheteffluent dekwaliteit van het
water inhet recreatiegebied en leiden fluctuaties indeafvoer vanuit het landbouwgebied tot schommelingen in het
(grond)waterpeil in het natuurgebied.
Strategische beslissingen, het vaststellen
vandebeleidsdoelen, behelzen het vaststellen vande(matewaarin] verschillende
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belangen kandan ooknietzinvol worden
vastgelegd door bijvoorbeeld capaciteitseisen.Het isvoordat dynamische systeem
daarom niet alleenbelangrijk dat deeisen
betrekking hebben opwat kan,maar zeer
explicietookinspelen opdepotenties van
het watersysteem.
Tactischebeslissingen komen voort uit
kennis vanhet functioneren vanhet watersysteemeninzicht indemogelijkheden dat
temanipuleren. Debeslissingen leggen het
gewenstsysteemgedrag vastdat uiteindelijk
zalleiden tot het halen vandebeleidsdoelen.

systeem.Elkfunctioneel ontwerp kanop
veelverschillende manieren wordengerealiseerd.Zaakisdiemanier tekiezen die het
besteaansluit bij deeisenenwensen met
betrekking tot het RTCsysteem en wensen
uit anderehoekzoals het plannen van
onderhoud, het beheer van meetgegevens
etc.
Het isvangroot belangdatdejuiste
deskundigen enverantwoordelijken inoverlegdebovengenoemde beslissingen nemen
en aldus tot het uiteindelijke ontwerp
komen.Het betrekken vandejuiste deskun-

digenis,hoewelevident,indepraktijk niet
altijd vanzelfsprekend.

Sttategisch:"Onderzoek watdatbetekent voorhetlandbouwgebied."

Overleg strategisch - tactisch

Tactisch:"MeteenRTCgebaseerdopdit
nieuweinzicht wordendepeilvariariesin
het landbouwgebied eenstuk kleiner.Dat
dit ookoperationeel temaken isheeft onze
opetationelecollega zojuisr bevestigd.De
situatie isnualsvolgt:denatuur wordt
volledigondetsteundendeschadedoor
gederfde landbouwopbrengst wordtnu
geschatopeen bedragvandeordevan
grootte vanfl.xxx,-."
Strategisch:"Deafweging isdus nu:de
natuur volledigondersteunen enschadeaan
delandbouw accepteren ofdenaruur niet
volledigondersteunen maar de landbouwopbrengst ophethuidige niveau handhaven?"
Tactisch:"Datiscorrect."
Strategisch:"Danstel iknualsbeleidsdoelvast:ondetsteun defunctie natuur
volledigenaccepteer een landbouwschade
vanongeveerfl.xxx,-."
Tactisch:"Uitstekend,dangaikinoverlegmet onzeoperarionele collegaomde
procesbeheersing verderte verfijnen."

Strategischebeslissingen hebben betrekkingopdedoelendieaanhetwatersysteem
worden gesteld.Dathetbelangrijk is daarbij
uit tegaan vandemogelijkheden vanhet
watersysteem wordtindevolgende,sterk
vereenvoudigde dialoog,geïllustreerd.De
mogelijkheden vanhetwatersysteem
wotden daarbij verwoord doorde ontwerper
optactisch niveau dieinzicht heeft inde
mogelijkheden hetsysteemgedrag door
sturing te beïnvloeden.
Het voorbeeld heeft betrekkingopeen
watersysteem bestaande uiteen natuurgebiedmet benedenstrooms daarvan een landbouwgebied.
Strategisch:"Het waterbeheer inhet
natuutgebied moet defunctie natuur beter
ondersteunen".
Tactisch:"Watbetekent dat voorhet
waterbeheer? Welkegrond-en oppervlaktewaterstanden horen daar bij?"
Strategisch:"Weetiknietprecies,er
moeten weidevogels komen."
Tactisch:"Daar kanikniersmee,ikzal
eenbioloog raadplegen."
Tactisch:"Debioloogadviseerteen
constant waterpeil indewatetlopen opNAP
-0.7m."
Strategisch:"Daarmoetdanvan worden
uitgegaan."
Tactisch:"Ikgaonderzoeken ofdirvia
RTCterealiseren isenwat de consequenties
zijn voordeandere peilgebieden."
Tactisch:"Het blijkt dathetmogelijkis
hetgeadviseerdepeilinhetnatuutgebied te
handhaven, maardat heeft eengrote variatieindeafvoer naarhetbenedenstrooms
gelegen landbouwgebied totgevolg.Daardoorontstaan erdaargroterepeilvariaties,
met alsgevolghetoptreden van vernatrings-endroogteschade.Isditacceptabel?"
Strategisch:"Moeilijk, moet ikkiezenof
isermerRTCnogmeer mogelijk?"Tactisch:
"Wellicht,maar dan moet worden onderzocht ofer toch meer peilvariatieinhet
natuurgebied kanworden toegestaan, waardoordepeilschommelingen inhetlandbouwgebied kunnen worden beperkt.."
Strategisch:"Ganogeensmet die
bioloog praten."
Tactisch:"Debioloogheeft eengenuanceerder verhaal overhetpeilvetloopgegeven.
Het isweldegelijk gedurende een bepaalde
periodevanhetjaar mogelijk eengrotere
peilvariatie toetestaan zonder darde
natuur daarschadevan ondervindt."

kingen eneventuelevalkuilen bijhet
ontwerpen vansturing zorgdenervoordat
ophetsymposium veellevendige discussie
plaats vond.Overeenstemming daarbijwas
eroverhervolgende.Naast hetbelangvan
het raamwerk vooreensuccesvol ontwetpproces maakrontwetpen volgenshettaamwerk-viadestrategisch tactischedialoogookaandebeleidsmakerduidelijk watde
potenties vanhetwatersysteem zijn.
Het raamwerk maakrhetnamelijk
onontkoombaar om teonderkennen dateen
watersysteem eendynamisch systeem isen
dat hetoordeel bettekking heeft opdie
dynamiek.Datiseenaspectdatmen zichop
beleidsniveau niet ofnauwelijks realiseert.
Eengevolgdaarvan is dat watetsystemen
nognietgoed worden benut endathet
ontwerpen vangoedesturing belemmerd
wordt. Met teleurstelling werd geconstateerd dat beleidsmakets helaasvaakalleen
voorRTCteporren zijn als constructieve
maatregelen dan niet hoeven.Depotenties
binnen watersystemen wordt daardoorte
kort gedaan.

En verder
Dedoelenzijn nuconcreetgemaakten
zodaniggeformuleerd datdemogelijkheden
vanhetwatersysteem maximaal worden
benut.

Overig overleg
Ookbijhetnemen vanoverigetactische,
operationele en technischebeslissingenis
onderlingoverlegvanbelang.Zondereen
duidelijkgeformuleerd gewenstsysteemgedragisgeengoedfunctioneel ontwerpen
dusgeengoedesturingmogelijk!Dit wordt
door praktijkvoorbeelden onderstreept.Ook
blijkt dathettechnisch ontwetpniethet
uitgangspunt kanzijn bij het sturingsontwerp.Het technisch ontwerp moetinhoofdzaakvolgendzijn.Inhoofdzaak omdat technischeaspecten natuurlijk welinvloed
kunnen hebben ophet functioneel ontwerp,
bijvoorbeeld dooreisen m.b.tomgaan met
onderhoud enstoring.

Het raamwerk
Merhetondetkennen vandeviercategorieënbeslissingen envanhetbelangvan
afstemming bijhetnemen vandie beslissingenisovetzicht ontstaan overhet ontwerpprocesvanRTC-systemen.Gesteld kan
wordendatdoorvanuit dit raamwerkte
ontwerpen debasiswordtgelegd voot
succesvolle sturing.
Eenbeschrijving vanhettaamwerk en
presentaties waarin eenrealistisch beeld
wetdgegevenvandemogelijkheden, beper-

Hoewelgeconstateerd werddathet
ontwerp-proces van sturingssystemen
'volwassen' isgeworden zijn weernog niet.
Hetvetdient namelijk aanbevelingditalgemeneraamwerk teconcretiseren voor
verschillende typewatersystemen.Ditis
teedsgedaan voorrioleringssystemen inde
vorm vandeRTC-modulevandeLeidraad
rioleringen. Enerzijn plannen bij deTU
Delft enWLDelft Hydraulics omookeen
leidraad optezetten voothetontwerp van
RTC-systemen voorlandelijke watersystemen.Ophetsymposium waseen
oproep toteen lobby bij de beleidsmakers
om bijde doelformulering inoverlegte
treden met waterbeheerders zodatdedoelen
aangaansluiten bijdepotenties vanhet
watersysteem.Lobbyen blijkt echter niet
eigen aandemensen diezich, ondermeer
middelsstuting, metdagelijks opctationeel
beheer bezighouden.Toteen massalebewegingzalhetniet komen,maar onderde
deelnemerszullen toch velen pleidooien
gaan houden.Wekomenechtweeteenstap
verder alsde beleidsmakers de fakkel over-
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