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StudiedagHetLeiding
InformatieSysteem: despil
vanonzetoekomstige
bedrijfsvoering
Onder deze titel organiseerde de programmacommissie D van deVWN op3december151517
eenstudiedag overde nieuwste ontwikkelingen
met betrekking tot LIS.Veel drinkwaterbedrijven zijn druk doende hun (eidingnetgegevens ingedigitaliseerdc vorm overte
brengen. De belangstelling was dan ook
zodaniggroot dat destudiedag op 16december
herhaald is. 'sOchtends kwamen viersprekers
aan het woord,'smiddags werdeen aantal
concrete toepassingen van LISgedemonstreerd.
Dit artikel bevat eensamenvatting van devier
voordrachten.

Dat de huidige ontwikkelingen al vrij
ver gaan, werd 's middags in een aantal
demonstraties getoond. De firma Contrôlée
demonstreerde hoe met DIASYS,een applicatie
voor het beheren van aansluitschetsen, een
koppeling tussen LISen VIS(VcrbruikersInformatie-Systemen) gelegd kan worden.
RAMMobile Data liet zien hoe vanuit het
hoofdkantoor vrijwel permanent de voortgang
van het werk aan het leidingnet bewaakt kan
worden, zonder dat men daar voortdurend
telefonisch contact over hoeft te houden.

Desprekers demonstreerden hoe bij DZH,
WMN en WBEhet LIS operationeel is.

Lis, een nieuwe technologie?
(ing.N.Piquer,Computercentrum Waterbedrijven)
Veelwaterleidingbedrijven zijn gestart
met LISofstaan op het punt dit te doen.Veel
(toekomstige) gebruikers hebben vragen over
de functie van LIS,de mogelijkheden ervan
binnen een waterleidingbedrijf en de toekomstige ontwikkelingen van LIS.Inmiddels
iser een vakgebied met een compleet eigen
jargon ontstaan: LRS (Leidingen Registratie
Systeem), waatin degegevens over leidingen
1:1 ovetgezet worden; LIS(Leidingen Informatie Systeem),als de kaartgegevens aangevuld zijn met additionele informatie, waardoor ook degebruiksmogelijkheden toenemen
en DIS/BMIS(Distributie/ BednjfsMiddelen
Informatie Systeem),waarbij meerdere
processen van de afdeling Distributie (DIS)of
het waterleidingbedrijf (BMIS) ondetsteund
worden door toepassingen.

Grajische informatie
Bij deze toepassingen wotdt gebruik

gemaakt van een GIS(Geografisch Informatie
Systeem),een database-systeem dat gericht is
op het beheren van gegevens met een ruimtelijke component. Elk bedrijf heeft zijn eigen
toepassing(en) en er zijn dan ook duizenden
toepassingen die van GIS-technieken gebruikmaken. Zo kan een waterleidingbedrijf GIS
toepassen voot technisch beheer van leidingen,
maar ook voor analyse van de bedrijfszekerheid van het net. In de nabije toekomst zal het
desktop GISzijn intrede doen, waarbij bijvoorbeeld een gebruiker GIS-functionaliteit
beschikbaar heeft naast ofin de tekstverwerker.
Men heeft voor oriëntatie en referentie
van maatvoering altijd een digitale ondergrond (kaart) nodig. In het algemeen wordt
hiervoor de GBKN toegepast, maar ook andere
digitale producten, zoals een topografische
kaart ofeen kadastrale kaart kunnen gebruikt
worden.
Koppelingen
Uitwisseling van gegevens met derden
wordt belangtijk, ondet andere doordat meet
wordt samengewerkt met collega-bedrijven,
maar ook doordat Nedetland steeds voller
wotdt (ookondergronds) en er dus meer en
ook kwalitatief betere informatie moet worden
uitgewisseld. De keuze voor een uitwisselingsstandaatd wordr dan ook steeds
belangrijker.
Ook bij andere processen binnen het
waterleidingbedrijf zal LIStoegepast gaan
worden, zoals vootbcreiding, nieuwbouw en
informatievetstrekking. Dit zal al snel leiden
tot het tealiseren van koppeling met andere
systemen. Meerdetesystemen maken namelijk
gebruik van dezelfde gegevens. Integratie van
systemen vraagt echter om de nodige afstemming, zodat ontwikkelingen beheerst kunnen
worden en passen binnen de Informatieinfrastructuur. Mogelijke koppelingen zijn er
met verbruikersinformatie (VIS), aansluitschetsen (Diasys/Schetsview),ALEIDen
logistiek (matetiaalinformatie).
Conversie
Gegevens verschijnen niet zomaar in een
LIS,zemoeten geconvetteerd worden.
Deeerste stap hierin is het omzetten van de
beheetkaarten naar een digitale variant. Dit
betreft echter slechts een deel van de convetsie.
Met name als het behect meer vorm gaat
krijgen, moet men zich realiseren waar de
benodigde gegevens vandaan gehaald moeten
worden (rapporten, schetsen, de hoofden van
mcdewetkers). Een kosten/baten analyse zal in
dergelijke gevallen vaak dedoorslag geven.
De ontwikkelingen gaan enorm snel, en
het ziet er niet naar uit dat dit zal veranderen.
Een groot aantal zaken isdan ook al geen
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toekomstmuziek meet. Integtatie met andere
systemen, mobiele datasystemen, het gebruik
van laptops en pencomputers in het veld en
callcenters van waaruit alle informatie
benaderd kan worden zijn ontwikkelingen die
technisch al te realiseren en deels ookal
ingevoerd zijn. Deconclusie isdan ook, dat
'alles' momenteel mogelijk is,en dat de ontwikkelingen vooral gestuurd worden door
technologische ontwikkelingen.

Invoering van LIS bij
Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
(drs.G.M.Boekhout,DZH]
In aansluiting opeen eerder uitgevoerd
pilot-project, isDZH in 1995begonnen met
deontwikkeling van LISvoor de distributieinfrastructuur. De hiervoor ingerichte projectorganisatie heeft het Leiding Registratie
Systeem in 1996opgclevetd.Nadat de
tekenaars door eigen mensen zijn opgeleid is
DZH in februari 1997gestart met het overnemen van het bestaande analoge kaartmateriaal in de computer. Deze conversie
wordt momenteel uitgevoerd. Voor 2000 dient
het huidig kaartmateriaal beschikbaar te zijn
in decomputer. Op dit moment (half
december 1997)is al 850kilometer leidingnet
ingevoerd. Het 1000km punt wordt naar
verwachting halfjanuan 1998gepasseerd.
Pilot-project
Door een pilot-project in de periode
1993-1994 heeft DZH kennis van en ervaring
opgedaan met digitale lcidingregistratie.
Vragen die hierbij beantwoord werden waren:
wat wil DZH met het LIS-gcrcedschap
kunnen doen? (standaardisatie);
kosten;
hoe wordt dit gereedschap gebruikt?
(conversiemethoden, kentallcn);
voor- en nadelen vanLIS;
op welke wijze dient het vervolgtraject te
worden opgezet.
Ontwikkeling LIS
In 1995heeft DZH besloten tot ontwikkeling en invoering van een LIS.Daarbij is de
volgende richting ingeslagen:
Het LISwordt in eerste aanleg geticht op
het automatiseren van de tekenkamers op
dedrie districten van DZH.Het LIS is
bedoeld voot conversie van het huidige
kaartmateriaal, voor digitale revisie en
voor digitale kaartproductie.
Dit basis-LISzal mogelijk worden uitgebreid (koppelingen naar administratieve
systemen, vergunningenregistratie,
koppeling naar schetsbeheer). Maar dit
betteft 'tweede fase' projcct(cn).
LISwordt decentraal ingevoerd, dat wil
zeggen conversie, revisieen kaartproductie
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vinden plaats bij de tekenkamers DZH
met het hiet opgestelde LIS-gerecdschap.
Voorwaarde voor ontwikkeling was
standaardisatie en het kiezen voor een
reeds bestaand en op de markt verkrijgbaar LIS-pakkct.
Het LISwordt ontwikkeld op basis van de
Smallworld-GIS programmatuur.
Realisatie en acceptatietcst
Basis voor de realisatie van LISwas het
bestek van LIS dat inmiddels gereed was.
De realisatie isdoor CMG in de vorm van een
'fixed price' project uitgevoerd. Gedurende de
bouw van LISwerd wekelijks 'in de bouwput'
overlegd door CMG en DZH. Het LISis aan de
tcstorganisatie van DZH werkend opgeleverd
in drie gedeelten. Basis voor de test door DZH
waren de afspraken die vastliggen in het
bestek. De testers zijn opgeleid door CMG en
konden gebruikmaken van de bij hetLIS
gelevctdegedetailleerde gebruikershandleiding. Door deze intensieve testronde heeft
DZH zich verzekerd van de kwaliteit van het
nieuwe systeem, waarna in oktober 1996 LRS
formeel werd geaccepteerd door DZH.
Standaardisatie
DZH heeft de invoeting van het LISbenut
om tegroeien van een situatie waarin verschillende tekennormen werden gebruikt door de
drie tekenkamers van her bedrijf (alsgevolg
van een histotisch gegroeide situatie) naar toepassing van 1 standaard-tekennorm. Hierdoor

werd decenttale conversie mogelijk en is een
goede fundering gelegd voor toekomsrigc uitbouw van het LIS.Belangrijk voor LRS zijn de
normeringen voor technisch tekenen van het
Nedetlands Normalisatie Instituut: NEN 3116
(Symbolen),NPR 3143(nadere uitwerking van
voorgaande norm),NEN 3094(Schrift), NEN
2303(Algemene regels),NEN 2119 (Inrichting
rekenbladen) en NEN 1878 (topografie).
Daarnaast isgebruikgemaakt van KEMA's
referentiemodel Water (netlogica) en van de
GBKN-kaartbladindcling.
Conversie- en beheerorganisatie
Momenteel wordt in projectvorm per
district het analoge kaartmateriaal ingevoerd
in decomputer. Doel van het project isde conversie afgerond te hebben voot hetjaar 2000,
waarbij de kwaliteitstandaards uit het bestek
strak worden toegepast.
Verder isvoor het beheer van LISeen
beheerorganisatie ingerichr waarin de beheerders nauw samenwerken met de centrale
functioneel beheerder van het systeem om alle
vragen en problemen rond de werking van het
LISop te lossen. Daarbij worden zij ondersteund door experts van buiten DZH. Deze
beheerorganisatie isopgezet conform de ITILnormering.
Het leidingnet dat in de computer moet
worden ingevoerd heeft een totale lengte van
tuim 2400 kilometer. Op dit moment, isal
meer dan 850kilometet geconverteerd en ligt
de conversie goed op koers.
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Toepassingen van LIS
(ing.F.L.M.GvanLaarhoven,
N.V.WaterleidingbedrijfMidderi-Nederland)
WMN heeft LISingevoerd als leidingregistratie-instrument en richtzich nu op
toepassingen buiten de tekenkamer. Drie toepassingen van LISworden hierna belicht. Deze
dienen niet voor het proces leidingregistratie,
maar zijn ondersteunend aan andere processen van de sector Distributie.
Na een kort vooronderzoek (19511) en een
pilotstudie werd in 1993door het management
besloten tot volledig realiseren van WMN-LIS
op basis van een positief kosten/baten verhaal
en her inzicht dat het zou leiden tot een
kwaliteitsverbetering van het leidingenbeheer.
Conversie vindt plaats tussen 1993en 1999.
Uitgangspunt vanaf het begin was dat WMNLIS een instrument is ter ondersteuning van
het proces Transport en Distributie van WMN,
zoals ook de afdeling leidingregistratie een
ondersteunende rol heeft binnen de organisatie. Binnen dit proces vinden activiteiten
plaats zoalsontwerp, aanleg en beheer van de
leidingnetten. Dit uitgangspunt maakt het
logisch dat WMN zich in deze fase, naast de
conversie die primair noodzakelijk is,richt op
ontwikkeling van praktisch toepasbare applicaties.Uiteraard zijn dezeapplicaties gemaakt
voor een specifieke situatie en gebaseerd op
de bij WMN toegepaste programmatuur, de
procesonderdelen zullen echter bij elk waterleidingbedrijfherkenbaar zijn.
Nctberekenincjcii (koppeling VIS-LIS-ALEID)
Om ALEID-leidingnetbcrekeningen te
kunnen maken moet er een leidingnctmodel
gemaakt worden. Dit iseen arbeidsintensief
werk waarin veel efficiency-winst is te
behalen. Deapplicatiedie bediend wordt door
deALEID-rckenaar kan de volgende stappen
uitvoeren:
selectie van die leidingen uit het totaalbestand die voldoen aan het ingegeven
criterium (b.v.> rro mm);
toevoegen van leidingen die aangeklikt
worden door rekenaar;
automatisch aanmaken van rekenknopen
op basis van het geselecteerde net;
toevoegen van knopen op aangeven van de
rekenaar;
maken van een knoopgebied door het aangeven van een vlak rond een knoop door
de rekenaar;
bepalen van de ingelezen postcodecoördinaatpunten die vallen binnen het
knoopgebied;
alle verbruiken van postcodecoördinaten
(ingelezen uit het VIS)binnen een knoopgebied worden toegewezen aan de rekenknoop;

er isnu eenALEID-invocrbcstand gemaakt
dat kan worden geëxporteerd naar de
ALEID-omgeving.
Dit rekennet wordt in de LIS-databasc
bewaard. Na verloop van tijd kan door een
update-functie het rekennet geactualiseerd
worden met alle wijzigingen die in het LISzijn
aangebracht.
Aanmaken staat van hoeveelheden (koppeling

bedrijven op de afdelingen die beheersmatig
met het leidingnet bezig zijn, het initiatief
genomen tot het invoeren van LIS/GISsystemen. Wat veelal opvalt isdat binnen deze
bedrijven beperkt wordr aangekeken tegen
deze applicaties. Veelal blijft het bij het goed
in beeld brengen van dediverse leiding- en
kabelnetten. Sommige bedrijven willen nog
wel een uitstap maken naar de ontwerpafdelingen, maar dan stopt het.

met projcaadministratiej
De uitvoering van werken gebeurt op
basis van een ontwerptekening. Op basis van
deze werktekening kan de werkvoorbereider
het materiaal uittrekken en de aantallen te
verrichten werkzaamheden door de aannemer
bepalen. Dit ismaatgevend voor de materiaalbestelling en ook voor de aannemersopdracht.
De functie 'staat van hoeveelheden' stelt
de werkvoorbereider door een simpele druk op
de knop in staat om een lijst te maken van alle
materialen, hulpstukken, etc.welkeop de
plantekening voorkomen. Deze lijst kan
geëxporteerd worden naar een voorcalculaticprogramma voor materiaalreservering en
aannemersopdracht ofnaar een besteksprogramma op basis van standaardregels
(b.v. RAW).
Registratie kadastrale percelen en
vergunningen
Alsvoorbeeld gebruiken wehier de aanleg
van een transportleiding. Alseen globaal tracé
is vastgesteld op basis van topografische
gegevens (GBKN, top.kaart) worden de
kadastrale gegevens van alle percelen binnen
een strook van b.v. 100m langs de leiding
ingelezen vanuir het kadasterbestand. Deze
gegevens betreffen de ligging maar ook het
uittreksel met alle administratieve gegevens.
Hierna isop de plantekening direct een overzicht weer tegeven van percelen met enkele
gewenste gegevens (eigenaar, kad. nr., oppervlakte, lengte tracé).Deze kaart kan dienen
voor aanpassing van het tracé,om zoveel
mogelijk in openbare grond te liggen, en
daarna voor de vergunningverwerver om zijn
bezoeken te ondersteunen.
Per perceel/eigenaar moet naar gelang het
belang en de soort eigenaar een instemming,
toestemming, vergunning ofzakelijk recht
verkregen worden. Deze worden vastgelegd
met een aantal gegevens zoals soort vergunning, status (in behandeling, verkregen)
en datum van verkrijging. Door kleuronderscheid en door het maken van lijsten kan snel
inzicht gekregen worden in nog ontbrekende
vergunningen en andere knelpunten.

Kijkend naar de toekomst en de vraag
vanuit de samenleving naar informatie, zullen
we ons als nutswercld moeten instellen op
deze vraag naar informatie. De gevraagde
informatie wordt gekenmerkt doordar zij:
actueel moet zijn;
snel moet zijn;
op één plek verkrijgbaar moet zijn
(1loket);
vooral betrouwbaar moet zijn;
veelal betrekking heeft op geografische
informatie.
Wat verder opvalt isdat deze informatie
niet alleen door externen zullen worden
gevraagd, maar ookdoor internen. Hierbij niet
tevergeten het aantal vragen vanuit het
management (bestuursinfo).
Vooral bij het laatste punt zit dan ook de
crux. Deapplicatie wordt veelal aangeschaft en
ingericht door mensen uir de bchcersafdeling
en mogelijk ook uit de ontwerpafdeling.
Een groep met, wat later blijkt, een te klein
draagvlak. Om het draagvlak teverbreden zal
de toekomstige informariebehoefte moeten
worden geïnventariseerd. Dit kan bijdragen
tot het maken van een eigen stuk infoplanning rondom het LIS/GISdie onderdeel
dient tezijn van een groter geheel. Vanzelf
kan met deze info het management van de
bedrijven overtuigd worden om her draagvlak
te verbreden. Dus meer topdown het projecr
opstarten en dragen in plaats van de veel
toegepaste bottom-up methode.
Met behulp van concrete en reële verwachtingen kunnen toekomstige ontwikkelingen
worden geschetst. Hierbij valt te denken aan
Coördinatiecentra voor de storingsdienst/
fitterij, Scada voor procesbewaking, zowel voor
productie als distributie, Callcentra vanwege
dienstverlening aan klanten, Markeringondersteuning bij service-garantie, etc. f
IR. R . W . P . H O O R M A N
STICHTING WATEROPLEIDINGEN

De toekomst in met LIS
(ing. A.Radder,WBEj
Over het algemeen wordt er in de nutsH2O
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