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een impuls aan het concretiseren van de,
overigens vaak nog abstracte, discussies
over milieurendement. Oplossingen dienen
voorts te passen in een brede (ruimtelijke,
bouwkundige, natuur) bestuurlijke context.
Uiteindelijk zullen, gewoon door mensen,
de keuzen worden gemaakt op basis van
gezamenlijk verkregen inzicht en het GRP
dient dit te ondersteunen. De evaluatie
geeft aan dat het instrument daarin slaagt.
Mijns inziens mag dus worden gesteld dat
het GRP bijdraagt aan de kwaliteit van de
afwegingen, maar ik zou niet willen concluderen dat de discussie over het milieurendement en de laagste maatschappelijke
kosten daarbij uitsluitend centraal staat.
Een GRP maakt lange termijn beleid zichtbaar, en biedt de mogelijkheid om afwegingen te maken ten aanzien van milieurendement en laagste maatschappelijke kosten.
Het biedt hiervoor geen garanties. Dat zou
verder gaan dan met het planinstrument is
beoogd. Jacobs constateert dat de evaluatie
op het goede moment komt in het licht
van het verschijnen van (het Regeringsvoornemen voor) de Vierde Nota Waterhuishouding. In de evaluatie is geconstateerd dat het GRP ondersteuning biedt,
maar geen voldoende voorwaarde biedt
voor duurzame stedelijke ontwikkeling,
met inbegrip van integraal waterbeheer.
Het GRP is hiervoor dan ook niet primair
bedoeld, het dient zich te richten op het
realiseren van een in het milieubeheer
functioneel inzamel- en transportsysteem,
dat past binnen de aanpalende overheidstaken zoals stedelijke ontwikkeling.
Persoonlijk verwacht ik dat nieuwe generaties GRP'n meer invulling zullen geven aan
de genoemde inpasbaarheid, en een impuls
geven aan stedelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld door het creatief omgaan met hemelwater. De discussie over financiering lijkt
te treden buiten het kader van de uitgevoerde evaluatie, maar is belangrijk,
immers de totale kosten komen dan wel
altijd bij de burger terecht, de vraag blijft
bij welke burger en wie bepaalt dat.
Persoonlijk ben ik het er van harte mee
eens de financiering van het waterbeheer
periodiek in het licht van nieuwe ontwikkelingen te heroverwegen, zonder daarbij
nu al een uitspraak te willen doen over het
beste, meest logische of meest rechtvaardige systeem. De door het bestuur van de
Unie van Waterschappen ingestelde
commissie Togtema is bezig het systeem
van financiering van de taakuitoefening
van waterschappen te bezien. Ik zou er niet
voor willen pleiten een tweede (sectoraal)
spoor te starten vanuit het rioolrecht. Beter
lijkt mij eind dit jaar het rapport van de

commissie Togtema te beschouwen in het
licht van de bijdrage die een (vereenvoudigd) financieringsstelsel kan leveren aan
het beheer van de leefomgeving, in het
bijzonder het watersysteem en de waterketen.
Tot slot de titelvraag van Jacobs bijdrage:
'Kost het de burger alleen maar geld?'. Mij
schoot een andere vraag door het hoofd:
'Mag het plannen van een investering van
16,5 miljard gulden iets kosten?'. Ik denk
dat van de burger meer wordt gevraagd
dan alleen geld, namelijk ook actieve
betrokkenheid bij keuzen en waardering
voor creatieve oplossingen. Besparingen
door afstemming in de waterketen zijn
daarvan de keiharde baten.
Drs. V. W.J. van den Bergen,
Ministerie van VROM
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Tweede uitreiking van de
Internationale Maasprijs Symposium Diffuse Lozingen
Op donderdag 19 maart 1998 zal voor de
tweede maal de Internationale Maasprijs
worden uitgereikt door de RIWA.
Deze organisatie verenigt de Belgische en
Nederlandse waterleidingbedrijven die op
Maas of Rijn zijn aangewezen voor hun
drinkwaterproductie. De RIWA heeft de
Maasprijs in het leven geroepen als blijk
van erkenning en waardering voor de
geleverde inspanningen ter verbetering
van de Maaswaterkwaliteit en als stimulans
om op de ingeslagen weg verder te gaan.
Ter gelegenheid van deze tweede uitreiking, wordt er door de RIWA een
symposium georganiseerd met als thema
Diffuse Lozingen. Hierbij komen onder
meer de invloed van bestrijdingsmiddelen
en eutrofiëring op de Maaswaterkwaliteit
aan bod.
Het is voor de RIWA een grote eer te
kunnen aankondigen dat Z.K.H. Prins
Laurent, voorzitter van het Koninklijk
Instituut voor het Duurzame Beheer
van Natuurlijke Rijkdommen en de
Bevordering van Schone Technologie
(KINT), zich bereid heeft verklaard de
Maasprijs uit te reiken.
Het symposium en de uitreiking zullen
plaatsvinden in het Palais des Congrès te
Luik vanaf 13.30 uur.

TUDelft
Nieuws uit de vakgroep
Waterbeheer, Milieu- en
Gezondheidstechniek
Besturing van watersystemen,
een kwestie van tijd
In oktober 1997 zijn twee proefschriften bij
de faculteit der Civiele Techniek (TUD)
verschenen over het besturen van watersystemen. Het eerste proefschrift heet
'Dynamic water system control' van Arnold
H. Lobbrecht en het tweede is getiteld
'Control of water levels in open-channels'
van J. Schuurmans. Beide proefschriften
zijn het resultaat van onderzoek bij de
vakgroep Waterbeheer, Milieu- en Gezondheidstechniek, Sectie Land- en Waterbeheer.
Het onderzoeksthema besturing van watersystemen is al meerdere jaren een onderwerp bij de sectie Land- en Waterbeheer.
Voorafgaand aan deze proefschriften zijn in
1991 (W. Schuurmans) en 1992 (A J. M.
Nelen) bij dezelfde vakgroep twee proefschriften verschenen, volgend jaar
verschijnt een proefschrift van (P. E. R. M.
van Leeuwen) en vorig jaar zijn er weer
twee nieuwe onderzoekers (A.J. Hof en
K. J. Breur) begonnen aan dit thema.
Dat het onderwerp nog veel onbekends
bevat blijkt veel uit de verschillende
benaderingswijzen. In het proefschrift van
Lobbrecht wordt voor de besturing gebruik
gemaakt van wiskundige optimalisatietechnieken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat naast de promotor (Segeren) van
Civiele Techniek een tweede promotor
(Lootsma) van de faculteit Wiskunde en
Informatica bij het onderzoek is betrokken.
Schuurmans daarentegen maakt vooral
gebruikt van de Meet- en Regeltechniek
voor de besturing, en naast de promoter
van Civiele Techniek (Brouwer) is een
tweede promotor (Bosgra) van de vakgroep
Regeltechniek bij de Faculteit Werktuigbouwkunde nauw bij het onderzoek
betrokken geweest. Het is verheugend dat
er voor de besturing van watersystemen in
toenemende mate gebruik wordt gemaakt
van 'civiel vreemde' wiskundige technieken
afkomstig van Operation Research en
Meet- en Regeltechniek. De verschillen in
de wiskundige benaderingswijze leiden tot
oplossingen voor verschillende onderdelen
van het waterbesturingsprobleem.
Lobbrecht stelt in de inleiding dat er eerst
alleen lokale regelingen waren. Een voorbeeld van een lokaleregelingis een pomp
met een aan- en afslagpeil. Vervolgens
kwamen centrale regelingen. In het voorbeeld
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van de pomp zou dat betekenen dat het
aan- en afslagpeil van de pomp afhankelijk
is van bijvoorbeeld de gemiddelde waterstand gemeten op een aantal locaties
verspreid over het kanalen netwerk.
Lobbrecht betoogt vervolgens dat de tijd
rijp is voor dynamischesturing,waarbij
het streefpeil niet constant is,maar het
resultaat van een continue afweging van
belangen. Voorbeelden van belangen zijn
veiligheid, ecologie, landbouw, scheepvaart
en operationele kosten. Om deze afweging
objectief te kunnen maken wordt gebruik
gemaakt van optimalisatietechnieken.
Om deze optimalisatietechniek toe te
kunnen passen is een model van het
watersysteem nodig, waarmee de verschillende belangen in voldoende detail kunnen
worden beschreven. Dit betekent dat zowel
hoogwater, landbouwschade, ecologische
effecten, etc.in een model moeten kunnen
worden beschreven. Hiervoor is een nieuw
model ontwikkeld, Aquarius genaamd.
Het model is gekoppeld is aan optimalisatieroutines die relatief snel kunnen
bepalen wat op elk moment in de tijd de
meest optimale toestand en daaruit afgeleid
stand van kunstwerken is.Deze aanpak is
via modelsimulatiestudies getest op een
aantal watersystemen verspreid over
Nederland. Op basis van een vergelijking
met lokale regeling metvaste streefwaarden,
wordt geconcludeerd dat het gebruik
van dynamic control leidt tot een beter
systeemgedrag. Beter systeemgedrag
betekent minder schade, of met minder
berging, bemaling of watertoevoer, een
vergelijkbaar systeemgedrag. Indien de
noodzakelijke schadefuncties en afweegfactoren bekend zijn en geaccepteerd zijn
door de beleidsmakers kan op deze wijze
de vraag worden behandeld welke streefwaarden de bestuurbare variabelen zouden
moeten hebben.
Het proefschrift van Schuurmans is gericht
op de vraag hoe de kunstwerken moeten
worden bediend om in het watersysteem
de gewenste streefwaarden van de bestuurbare variabelen daadwerkelijk te realiseren.
Daarbij wordt ervan uitgegaan dat het
streefpeil, of het peilverloop, dat moet
worden gehandhaafd bekend is.
Het probleem dat wordt aangesneden is
dat van kanaalpanden in serie, waarbij
verschillende stuwen in een kanaal of rivier
achter elkaar staan. Aangetoond wordt dat
in deze systemen instabiele situaties of
ongewenste oscilaties kunnen ontstaan
doordat de regelaars elkaar gaan beïnvloeden.
Om dit probleem op te lossen worden
methoden uit de meet- en regeltechniek
gebruikt om (terugkoppel)regelaars te

ontwerpen en in te stellen (= tunen).
Verschillende type regelaars worden onder
de loep genomen waaronder 'simpele'
Pi-regelaars en 'geavanceerde' LQGcontrollers. Een optimalisatieroutine wordt
vervolgens gebruikt om de beste instelling
van de controllers te bepalen. In de optimalisatie worden de afwijkingen van het
streefpeil geminimaliseerd, zonder dat het
geregelde systeem instabiel kan worden.
De gevonden regelaars en bijbehorende
parameters kunnen vervolgens in PLC's
worden geprogrammeerd. Om te anticiperen op waterafvoer of watervraag wordt
aangetoond dat het gebruik van relatief
simpele feedforward regelaars zeer effectief
is. Een globale voorspelling blijkt al zeer
effectief, omdat de terugkoppel regelaar de
zaak 'onder controle' houdt. De ontwikkelde methode is getest met een hydrodynamisch model op de rivier de Maas en
geïmplementeerd in de praktijk op een
wateraanvoer kanaal in de Verenigde
Staten.
Wanneer men het totaal overziet dan blijkt
hoe sterk deze onderzoeksvelden elkaar
aanvullen. Verwacht mag worden dat het
bepalen van de gewenste toestand, zoals
een streefpeil, van het watersysteem niet zo
constant is als men wellicht gedacht heeft.
Eerder onderzoek (P.J. A.Gijsbers) op het
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Niveau: hbo;voorkennis de basiscursus
Riolering

stuwpand Linne van de Maas had hier
reeds eerder op geattendeerd. Een dynamisch verloop in de tijd kan tot een veel
betere benutting van het water in het
systeem leiden. Een ander probleem is hoe
het gewenste peilverloop in de praktijk kan
worden gerealiseerd. Hiervoor zijn regelaars nodig die met zo weinig mogelijk
invoer data en robuuste en betrouwbare
technieken frequent (orde minuten) de
kunstwerken op de gewenste positie in
stellen.
Het is interessant te constateren dat in het
waterbeheer verschillende tijdsschalen
moeten worden toegepast. De sociaaleconomische visie op het watersysteem
varieert met een tijdschaal die één of meerdere menselijke generaties beslaat.
De strategische bepaling welke streefwaarden de te besturen variabelen moeten
hebben, vindt plaats in een tijdschaal van
dagen tot maanden en het bepalen en
uitvoeren van de noodzakelijke regelacties
om de kunstwerken te besturen vindt
plaats in een tijdschaal van minuten tot
uren. Besturing van watersystemen is zo
gezien, dus vooral een kwestie van tijd.
Prof ir. R. Brouwer,
hoofd sectie Land- en Waterbeheer, faculteit Civiele Techniek, TU Delft

Data: 15 avonden januari-juni 1998, vanaf
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Locatie: Utrecht
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Doel
De cursus is toegesneden op het verkrijgen
van inzicht en vaardigheden waarmee in
de praktijk voorkomende hydraulicaproblemen kunnen worden opgelost.
Aan het einde van de cursus kunnen
cursisten de meest voorkomen

