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condities bepalen welkegevolgd wordt.
Regelstrategie 1 (bij voldoende ruimte in
debuffertank) streeft naar het handhavenvaneenstabiele zuurstofconcentratieindecarrouselbij een efficiënte
beluchtingsstand. Debeluchters hebben
hiertoeeenvastestand, terwijl dezuurstofconcentratie indecarrousel het
proceswaterdebiet regelt.Een zuurstoftekort resulteert ineen debietverlaging,
eenzuurstofoverschot resulteert ineen
debietverhoging.
Regelstrategie 2(bij weinig ruimte inde
buffertank) realiseert een niveau-afhankelijk proceswaterdebiet; de beluchters
worden dangeregeld opbasis vande
zuurstofconcentratie in decarrousel.Als
bij maximale beluchting nogsteeds
zuurstoftekort optreedt, wordt het
proceswaterdebiet, afhankelijk vande
zuurstofconcentratie, verlaagd.
Regelstrategie 3 isvan toepassingals,
ondanks maximale beluchting,dezuurstofconcentratie langere tijd onder de
wenswaardeisgeweest.Indatgeval
regeltdezuurstofconcentratie achtereenvolgens het licht verontreinigd afvalwater enhet proceswaterdebiet. Hierdoorworden dezedebieten gereduceerd
enkandezuurstofconcentratie zich
herstellen.
Hetprojectresultaat iseen uitgebreid en
flexibel besturingsprogramma, darde
bedrijfsvoerder in degelegenheid stelt een
bepaalde besturingsfilosofie tekiezen.Mede
door her invoeren vande automatiseringis
het inmiddels mogelijk geworden de nachten weekenddiensten tevervangen door
diensten van geconsigneerden.
Toekomst
Met het oogopdesnelle ontwikkeling
diedetelecommunicatie ende hardware
hebben doorgemaakt ennogzullen doormaken ligt het indelijn derverwachtingen dat
binnenkort automatisering van regelingen,
handelingen enbewerkingen in hetzuiveringsproces eennogprominentere plaats
zullen krijgen. Voordelangere termijn valt
tedenken aanautomatische regelingen voor
hetexactbehalenvande effluenteisen,
bijvoorbeeld aandehand van lineaire
programmering, gecoördineerde regeling
vandewateraanvoer doorsturing vangemalen,waarbij een relatiegelegd wordt met de
weersvoorspellingen, ter minimalisatie van
de(hydraulische) capaciteit vanderwzien
automatische rapportage, f
ing. B.Bisseling, (Haskoning)
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Informatietechnologie
inhet zuiveringsbeheer
Dewaterschapswereid issterk,aanherveranderen doordeeisendierlchedendaagse maatschappij
stelt.Dewaterbeheerders moerenhuntaken uitvoeren tegenzolaag mogelijke maatschappelijke
kosten.Ookisereengroeiendebelangstellingvandepolitiek,deburgerendeindustrie.Dewaterketen-gcdachtceneventueeleenvormvanmarktwerking zijnzakendieeenprominentererolgaau
spelen.Dewaterbeheerderszijn drukdoendede inrichtingen hetmanagementvanhun bedrijfsprocessenteprofessionaliseren. Belangrijke elementen hierinvormen hetdoordewaterbeheerders
ontwikkelde Belctds-enBcheerProcesBBP(eenprestatie-georiënteerde managementvisie)enhet
gedachtegoed van hetTotal QualityManagement.
Eénvan detaakvelden van waterkwaliteitsbeheerders, het zuiveringsbeheer,
omvat in termen vanBBP debeleidsproducten 'transporteren van afvalwater', 'zuiveren
vanafvalwater' en 'verwerken vanslib'.
Mededoor hetpostvatten vandeBBPconcepten isbinnen het zuiveringsbeheer
sprakevaneen toenemende detaillering van
taakvelden. Detaken van debetrokken functionarissen worden steedsspecialistischer
doordetoenemende complexiteit van het
zuiveringsbeheer.
Optermijn zaldaarom derolvande
'ambachtelijke' bedrijfsvoerder worden
overgenomen dooreenteam vanspecialis-

ten.Dit heeft zijn weerslagopde inrichting
vandeinformatievoorziening. Momenteel
vormrdeambachtelijk bedrijfsvoerder met
zijn kennis vaakeenbelangrijke bron van
integrale informatie. Feitelijk ishij het
knooppunt van informatie-uitwisseling.
Omeenmogelijk wegvallenvan dit
menselijk informatiecentrum tecompenseren isander kennismanagement vereist.
Informatietechnologie vormt hierbij een
belangrijk hulpmiddel.
Rondom zuiveringsbeheer zijn veel
soorten informatieverwerking teonderscheiden.

Adventus
Erwordtmomenteel veelaandacht besteedaanhetontwikkelen vaneenalgemeneopzetvoor
informatie-integratie en-standaardisatie binneneenwaterschap.HiertoeishetAdvenrusstclselontwikkeld.Hetisprimairbedoeldalssamenwerkingsinstrumentarium ophet terrein
vaninformatievoorziening. Hetomvatondermeereenopsommingvangegevensdieeenrol
spelen indeprimaire takenvanwaterschappen.Voorbeeldenvanwerkprocessen dieinhet
stelselzijn opgenomen zijn zuiveringsbeheer,belastingheffing en vergunningverlening.
OpbasisvanhetAdventus-stelsel kunnen waterschappen hun informatiehuishouding inrichten.Erkaneenbasisregistratie('grondplandatabase') ingericht wordenombestaandeofnieuw
tebouwengebruikersapplicaties opaantesluiten.Adventusmaakt informatiesystemen van
verschillendeleveranciersonderlinginwisselbaarenuitwisselbaar. Hierdoorontstaatgrotere
onafhankelijkheid vandeleveranciers.
Adventusisnogvolopinontwikkeling,maarveelschappen hebben hetinmiddelsgeadopteerdalsleidraadvoordeinrichting vandetotaleinformatiehuishouding. Adventusisvooral
eenhulpmiddelomdeuitdijende informatiehuishouding beheersbaar tehouden.Doordathet
Adventsconceptnogvolopinontwikkeling is,leverthetindepraktijk nognietvoorelk
probleemeenoplossing.ZoisAdventus bijvoorbeeld alzeergoedbruikbaar voor inrichting
vandeinformatiehuishouding ronddeinstallatie-enbedrijfsgegevens vanrwzi's (bijv.ZUIS),
maarsluit hetvooralsnogmindergoedaanbijzakenals onderhoudsmanagement, rekeningenbeheerensliblogistiek.

Eengreepuit de belangrijkste:
Procesbesturing (PLC/SCADA) (PLC:
Programmable LogicController,een
robuuste computer die bepaalde
bedrijfsprocessen aanstuurt.SCADA:
Supervisory ControlAnd DataAquisition, laatdestatus van bedrijfsprocessen
zien)
Onderhoudsmanagement
Tekeningenbeheer
Analyseen rapportage van zuiveringsinformatie
Slib-en afvalstoffenlogistiek
Financieel beheer
- Analysevan storingsinformatie
Bedrijfsinterne milieuzorg
-

Momenteel wordt de informatiehuishouding rondzuiveringsbeheer vaakgekenmerkt dooreengrote functionele en technischediversiteit.Afgezien vande papieren
registraties dienogveel voorkomen
(bijvoorbeeld stamkaarten ten behoevevan
onderhoud) isereen breed spectrum aan
geautomatiseerde systemen.Aandeene
kant vanhet spectrum zijn erde'persoonsgebonden spreadsheets'.Aanher andere
uiterste vinden wedegrote professionele
systemen zoalsZUIS(relationele database
voorbedrijfsgegevens), AutoCAD (tekeningenbeheer) enLIMS (laboratoriuminforma-

tie).Erbesraan weliswaar beduidende
verschillen tussen deschappen maar bijeen
grotegroepheeft de informarichuishouding
rond zuiveringsbeheer sterk het karakter
van 'eilandautomatisering'.
Doordeveranderingen in hetzuiveringsbeheer worden ervoortdurend hogere
eisengesteld aandeinformatie. Trends in
informarievoorziening rond zuiveringsbeheer zijn:
• Informariesystemen worden omvangrijker.Erverschijnen steeds meeren
'zwaardere'applicaties (bijvoorbeeld
ZUISalsvervanger vanspreadsheets,
onderhoudsmanagement-pakketten als
vervanging vanstamkaarten, etc).
• Investeringen en beheerslasren worden
hoger.Doordat informatiesystemen
groter worden neemt ookde inspanning
toedienodigisomzeindeorganisatie
in tebedden enoperationeel te maken
en te houden.
Deverwachting isdat informatietechnologieeensteeds wezenlijker 'productiefactor'zalworden.Dekwaliteit vande informatievoorziening bepaald in toenemende
mate in hoeverre vooral cfficiè'ncydoclstcllingen gehaald kunnen worden.Deuitdaging voordezuiveringsbeheerders isomeen
informatiehuishouding in terichten die

Beslissing Ondersteunende Systemen
Detoenemendecomplexiteitvanzuiveringsprocessen enhetstrevennaarhetvergroten vande
effectiviteit enefficiency vereisengroterekennisbijdeoperationelebedrijfsvoering. Eenvoorbeeldhiervanisdeplanningvanhetslibtransport vanrwzi'sviaontwateringlocaries naareen
centraleslibverwerking.Hierbij zijn veelmogelijkheden voorslibopslagaanwezig,zoals
beluchtingtanks,homogenisatietanks ensilo's.Welkevandezebuffermogelijkheden moet nu
worden ingezetophetmomentdatdecenttaleslibverwerkinginonderhoudgaat,bijeen
storinginontwateringinstallaties ofalseenextrapartijslibverwerktmoetworden?Het
antwoord opdezevraagisondermeerafhankelijk vandeactuelebenuttingvandeverschillendeopslagmogelijkheden, prognosesmetbetrekkingtotdeolieproductieende minimaal
vereisteverblijftijd vanslibindeverschillende procesonderdelen.
Debeslisstrategieënvoordergelijke complexeproblemen wordenveelaldoor procestechnologenuitgewerktenvervolgensoverhandigd aan'dewerkvloer'.Vanoudshergebeurtdit met
schriftelijke procedures,beslisschema's,aanvullingen ophetproceshandboek en mondelinge
mededelingen.Naarmatebeslissingen complexerworden,wordthetlastigetdebeslisstrategie
opeeninzichtelijke enwerkbarewijzeoppapiervastteleggenenteonderhouden.

voorziet in 'informatie opmaat'. Eenhoge
matevanintegratie van informatie uit
verschillende bronnen zaleen belangrijk
kenmerk worden.Iederefunctionaris moet
opdejuiste plekophetjuiste moment over
dejuiste informarie beschikken. Kosteneffectiefbeheer vande informatiehuishoudinggeldt uiteraard als randvoorwaarde.
Dehuidige 'eilandautomatisering'
vormt hiereenernsrige belemmering. Het
vastleggen vandezelfde gegevens in
verschillende computerapplicaties betekent
dat dezelfde gegevens hierdoor opmeerdere
plekken onderhouden moeten worden
(meervoudige beheersinspanning). Hiermee
onrsraat hetgevaar van kwaliteitsverlies van
informatie (endusvanwerkprocessen) door
inconsistenties.
Inhetalgemeen iseengrore inspanning
nodigom informatie teintegreren. Het
vereist veelhandmatige werkzaamheden of
deontwikkeling vanspecifieke (lees:dure)
koppelingen van informatiesystemen.
Deinformatiehuishouding rond zuiveringsbeheer verdient structurele aandacht.
Belangrijke aspecten hictbij zijn:
• Deontwikkeling vaneen methodologie
omdebestaande informatiehuishouding 'door telichten'. Knelpunten
moeten in beeldgebrachr worden
gevolgd dooreenhaalbaar verbetertraject.
• Deontwikkeling vaneen technisch
raamwerk voorintegrale informatievoorziening.Hetgedachtegoed van
Adventus (ziekader)vormt hiervoor een
goedstartpunt. Detoetsing vanveelbelovendenieuwe technieken uit de informatietechnologie opbruikbaarheid in
deinformatievoorziening rond zuiveringsbeheer.Vooraldemeerwaardevan
BeslissingOndersreunende systemen
voordeoptimalisatie vanhet zuiveringsbeheer ishier belangrijk (zie
kader), f
Aris Witteborg (Vertis)
Maarten Wetterauw (Vertis)

Deinformatietechnologie biedtverschillendehulpmiddelen voorhetvastleggenenaanbieden
van(technologcn)kennis opde'werkvloer'.
Webtechnologieleentzichuitstekend voorhetopstellenencentraalonderhouden vanproceshandboeken.Indergelijke electronischeproceshandboeken kunnenalledenkbaresoorten
informatie gecombineerd wordenaangeboden:tekstenmetbetrekkingtotde bedrijfsvoering,
beslisschema's,fotomateriaal, leveranciersinformatie, logboekinformatie, ideeënbus.Ook
kunnen eenvoudigkoppelingen metandereinformatiesystemen ophet bedrijfsnetwerk
wordengelegd.
Expertsystemenmakengebruik vankennis,complexeberekeningen eneen redenatiemechanismevooroplossingen waareenaanzienlijke hoeveelheid expertisevoornodigis.Eenexpertsysteeminterpreteert een(grote)hoeveelheid meetgegevensenadviseertopbasisdaarvan.
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