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buitenspelgezet.Ookwordendeeffecten op
verschillendebelangenaangegeven.
Tenslottewordtduidelijkopbasisvan
welkecriteriadebeslissingengenomenzijn;
Tentweededient hetDSSalseenmiddel
omkennisvanverschillende specialisten
endisiplinessamentebrengen.Het
dwingtdespecialisten hun resultatenop
elkaaraftestemmen enteoverleggenover
desamenhang vanbelangenen effecten.
Ookkunnen beleidsmakers,onwerpersen
specialisten opbasisvanderesultaten van
hetDSS metelkaaroverleggen;
Indederdeplaatsbiedthetinstrumentde
mogelijkheid tothetbeheren,opslaanen
raadplegen vaninformatie overplannen,
effecten enhetgebiedzelf Bovendien
wordenderesultaten vaneerdereberekeningen opgeslagen,gestructureerd enzijn
dezeeenvoudigoptezoeken.

Eenconsortium bestaandeuitWLDelft Hydraulics, RIZA,Staring Centrum,Witteveeu+Bos,
GrontmijenCapGemmi,heeft voordeherinrichting vandegroterivieren hetbeslissingondersteunendsysteemDSS(DecisionSupportSystem)'Inrichting rivieren'ontwikkeld. Opdrachtgever
daartoewasLWI (projectgroep Land WaterMilieu informatietechnologie). Hetsjsteem/ormaliseert
debesluitvorming enmaaktdezedoorzichtig.Zoweldeinteractieveondersteuning bijhet definiëren
vanmaatregelen enplannenendesnelletoetsing metcm-entweedimensionalehydraulischeen
ecologischemodellenalsdepresentatievaneffecten enscoresmaken DSStotecunuttig instrument,
aldus bovenstaandeauteurs.

Dezedrievoordelenzorgenvooreen efficiënter onderzoeksproces,waardoormeer
variantenenalternatieven inbeschouwing
genomen kunnen worden. Hierdoor komt
men eerder toteenduidelijk gefundeerde
keuzevooreeninnchtingsvanant.

VoorhetmakenvankeuzesbijdeherinrichtingvandegroteriviereninNederland
blijkt intoenemendematebehoefte tebestaan
aan technischeondersteuning.Zozijn instrumentaria ontwikkeld voorhet ondersteunen
vandebesluitvormingvoordeNederlandse
Rijntakken1),deMaasa)endebenedenrivierenï).
OokbuitenNederland isdoordetoenemendecomplexiteit vanmaatregelenen
effecten doorhetintensieveregebruik vande
ruimterond rivierenendeeffecten van
klimaatverandering devraagnaar ondersteuningbij hetnemenvanbeslissingenoverde
inrichting vandeuiterwaarden gestegen.

De opbouw
DeopbouwvanhetDSS isgebaseerdop
ervaringen uitdepraktijk, waardemeeste
plannen totstand komen ineencyclischiteratiefproces. Ideeënofinitiatieven worden
regelmatig kritisch bekeken,getoetsten
vervolgensaangepast,verfijnd en,wanneer
nodig,opeenlagerschaalniveau gedetailleerd.
Binnenditproceskangewisseldworden
tussenverschillendeschaalniveaus.Wanneer
bijeenuitwetkingvaneenideenaareenmeer
gedetailleerd niveau nietdegewenste effecten
optreden, kan teruggekomen wordenopeen
beslissingdieineeneerderstadium opeen
hogerschaalniveau genomenis.

Alsreactieopdezeontwikkelingisin 1997
deprojectgroepLWI'Rivierenenzoetwaterbeheer'begonnenmetdeontwikkelingvan
eengeneriek beslissingsondersteunend
systeem voorrivierinrichting.In hoofdzaak
ginghetomeenontwikkelingsproject waarbij
nieuwemethoden entechnieken vooropstonden.Hetdoelvanhetproject wasomeen
systeem teontwikkelen dat inzetbaar isbijde
integraleafweging vanherinrichtingvan
zoweldeNederlandse rivierenals soortgelijke
rivieren inhet buitenland.
Waarom een DSS?
HetDSS 'Inrichtingrivieren'iséénvande
velesystemendieopdit moment ontwikkeld
worden.Waaromwillen besluitvormende
instanties allemaaleenDSSomhun werkte
ondersteunen? EenDSS, eninhet bijzonder
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hetDSS 'Inrichting rivieren'biedteenaantal
belangrijke voordelen:
Teneersteisheteeninstrument dathet
beslissingsproces,dewerkwijze bijhet
ontwikkelen vaneeninrichtinsplan,structureert,enduidelijk,doorzichtigenoverzichtelijkmaakt.Ditgebeurtdoordeeffectenvaninrichtingsvarianten teberekenen
opbasisvansteedsdezelfdemodellenmet
bekendedefaultwaarden enparametets.
Dezeeffecten wordenvervolgensopeen
helderemanierweergegeven.Hierdoor
wordthetbesluitvormingsproces reproduceerbaarenrationeelverdedigbaar.Subjectievekeuzeswordenzoveelmogelijk
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InhetDSS 'Inrichting rivieren'worden in
ditinteractiefontwerpproces driefasen onderscheiden:
Deinformatiefase. Hierin wordt informatieverzameldoverhetgebied,bestaande
plannen,mogelijke maatregelenen effectenvanmaatregelen;
Dedefinitiefase. Dezefasebestaatuit het
vastleggenvanhetdoelbijhet herinrichtenvanhetrivierengebied indevormvan
eenvisieenhetontwerpen vanplannenen
inrichtingsvarianten;
Detoetsingsfase. Indezefaseworden
plannen eninrichtingsvarianten getoetst
opverschillendeaspecten.
Vooraldezelaatste tweefasen wordenin
eencyclischprocesdoorlopen.Deresultaten
vandetoetsing kunnen vergeleken worden
metdevisievoorhetgebiedenindien nodig
kanhetplanofdeinrichtingsvariant worden
bijgeslepen of verfijnd.
Informatiefasc
HetDSS 'Inrichtingrivieren'biedtdrie
mogelijkheden ominformatie tezoeken:een
documentair informatiesysteem, eenexpertsysteementhematischekaartenineengeografisch informatiesysteem. Metdezedriemoduleskandegebruiker, voordathijzelfplannen
gaatdefiniëren, alantwoord krijgen opvragen
als:Watgebeurteralindeomgevingwaarik
eenplanwilgaanontwikkelen,welke effecten
kanikbij benaderingverwachten alsikoverweegeennevengeulaan teleggenenwelke
strategie moetikvolgenomeventueleongewensteeffecten teminimaliseren?
Inhetdocumentair informatiesysteem
kandegebruiker informatie zoekenopbasis
vanverschillendezoekmogelijkheden. Zokan

A/b.z:

bijvoorbeeld gezochtwordennaardocumentenmetinformatie overeenbepaaldaspect
vanderivierofoplocatiezodat beschikbare
plannen opgemeentelijk, provinciaalofnationaalniveau kunnen wordeningezien.Behalve
documentatie biedtditsysteemookdemogelijkheid omeenverbinding temakenmet
informatiebronnen opinternet.
Methetexpertsysteem kaneengebruiker
inzichtkrijgen inkwalitatieveenkwantitatieve
effecten vanmaatregeleninhetriviersysteem.
Ookhieriseenaantalingangenmogelijk-zo
kaninformatie ingewonnen wordenoverhet
effect vanbepaaldemaatregelenofoverwelke
maatregelenaantebevelenzijn omeenbepaald
effect tebereiken.Bovendienwordthetsysteem
gevuldmetderesultatenvanreedsgetoetste
inrichtingsvarianten enplannen.HetDSSbiedt
eenvoudigehulpmiddelen omdezeresultaten
teordenenenoptezoekenvooreenmulticriteria-analyse.
HetDSS'Inrichtingrivieren'isontwikkeld
binnenArcView,eenstandaardGIS-pakketdat
datainveelformaten kaninlezenenbekendis
bijvelegebruikers.Hierdoorishetrelatiefeenvoudigomextrainformatie toetevoegenaan
hetDSS. Uiteraardishetmoeilijkomvoorelk
probleemallebenodigdeinformatieinhet
systeemondertebrengen.Zozulleninspecifieke situatiesplaatselijkekenmerken,zoals
bijvoorbeeld kwel,deliggingvanleidingenen
dergelijkeookvanbelangzijn.Indiendezeinformatiedigitaalbeschikbaariskandezeop
eenvoudigewijzemetdeinArcViewbeschikbare
functionaliteit inhetsysteemwordengebracht.
Definitiefase
Indedefinitie-ofplanvormingsfase zalde
gebruiker invullinggevenaandeherinrichting
vanhetrivierengebied.Afhankelijk vande

HetDSS'Inrichtingrivieren.
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gebruikerkanbijdezeinvullingeen'top-down'
of'bottom-up' benaderinggevolgdworden.
Bijde'top-down' benadering definiè'err de
gebruikereenbepaaldstteefbeeld ofdoelvoor
hetrivierengebied.Degebruiker legtdezein
hetsysteemvastineenvisie,diezowelkwalitatief(bijvoorbeeld minder landbouwenmeer
natuurontwikkeling) alskwantitatief (bijvoorbeeldeenverlagingvanhet maatgevendhoogwatervanminimaaldriecm)opgegevenkan
worden.Indiendezekwalitatiefingevuld
wotdt,dientdezealseensoort beleidsstrategie
ofgeheugensteun waaraan individueleplannen moetenvoldoen.Isdevisieookkwantitatiefgedefinieerd, dan kandezevergeleken
worden metdeeffecten vaninrichtingsvarianten enplannen.
Omindevisievastgelegdedoelstellingte
bereiken kandegebruiker plannen definiëren
ophetuiterwaardniveau. Hiervoorgeeft de
gebruiker peruiterwaardtraject dewijzigingenindeinrichtingaan,zonderexactde
locatievandemaatregelen tedefiniëren.Zo
kunnen depercentages landgebruik opgegevenwordenofkaneennevengeulbestaande
uiteenbepaalddeelvanhetoppervlak gedefinieerdworden.Bijhetdefiniëren vandeplannenwordteenhiërarchisch planningsysteem
gevolgd,waarbij allesvanalleen hoofdlijnen
vaneenplan(vergravinginhetwinterbed) tot
concretemaatregelen(gravenvaneengeïsoleerdeStrangvantweemeter diep)metbijbehorendeparameters ingevoerd kanworden.
Dezeplannen kunnenvervolgensgecombineerdwordentoteeninrichtingsvariant die
deontwikkeling vanhethelerivierengebied
beschrijft. Natoetsinghiervanwordtgekeken
ofdeeffecten stroken metdevisievoorhet
gebied.Alsditniethetgevalis,kunnende
plannenwordenbijgewerkt,verdergedetailleerdofkunnen aanvullendeplannengedefinieerdworden.
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Isdegebruiker tevredenmetderesultaten
vandeglobaleplannen,dan isdevolgende
staphetonderzoeken hoedezeglobaleplannendaadwerkelijk ruimtelijk zijn inte
passen.Opinteractievewijze kunnende
maatregelen vanherplangedetailleerd ingetekendengedefinieerd worden.Bijdezegedetailleerde plannen isdusexactvanelkemaattegelbekendwaardezeuitgevoerd wordten
nietzoalsbijdeglobaleplannen alleenin
welkgedeeltevandeuiterwaard demaatregel
zalkomen teliggen.Tijdens het ontwerpen
vandegedetailleerdeplannenkandegebruikereenaantalhulpmiddelen gebruiken,waaronder thematische kaarten met bijvoorbeeld
medianewaterstanden, overstromingsfrequenties,herlandgebruikenrecreatieterreinen.Ookkaneengebruiker eenbepaald
gebiedaangevenwaarhijgeen maatregelen
H20
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doormiddel vanhetprogrammaBASELINE*).
Ditprogramma isdoor Rijkswaterstaat
ontwikkeld ineenGIS(Arcinfo)enbevat
ondermeerdemogelijkheid ombasisdata
(hoogtekaarten, landgebruik, liggingen
hoogtevankadesenhoogwatervrije terreinen)
omtezetten naareenschematisatievoor
WAQUA. Deuitvoer wordtweergeïmporteerd
inhetDSS 'Inrichting rivieren'enweergegevenopkaarten enalskengetallen.Op
basisvandeveranderingen vanwaterdiepten,
stroomsnelheden endaarvanafgeleidde
veranderinginhersubstraat, wordendooreen
aquatische moduledegevolgenvoordeaquatischeecologieberekend.

A/b. y.

Hetdefiniërenvanhetzoektjebted.

wildefiniëren, omdat indezegebieden
bijvoorbeeld archeologische vindplaatsen
liggen,ofomdat hetuiterwaarden meteen
zeerhogecultuurhistorische waarde betreft.
Ditgebeurtdoorhettoekennenvangewichtenaandergelijke kenmerken (zie afbeelding
3). Ookkandegebruiker aftasten welketypen
flora enfauna opbasisvandeaanwezige
abiotischefactoren kansrijk zijnopde
verschillende locatiesinhet rivierengebied.
Degedetailleerde plannen wordenmet
tweedimensionalemodulesgetoetst.Deresultaten kunnen weerinkaartoftabelvorm
bekekenworden ennetalsbijdeglobale
plannen,vergelekenwordenmetdevooraf
gedefinieerdevisie.
Bijde'bottom-up'benadering wordt
dezelfde functionaliteit vanhetsysteem
vanuiteenanderperspectieftoegepast.De
beoogdegebruiker ishierbijvoorbeeld een
lokaleoverheiddieineenuiterwaard eenplan
tot ontwikkelingwilbrengen.Hetgedetailleerdeplanwordtingevoerdengetoetst.Het
gedetailleerd plankanookdoorhetDSS
worden terugvertaald naareenplanopglobaal
niveau.Vervolgenskanditplanmetandere
plannenwordengecombineerd toteeninrichtingsvariant envergelekenwordenmetde
visievoorhetgebied.Eventueelkanhetindividueleplannadezevergelijking worden
aangepast,zodathetbeterbijdevisiepast.
Toetsingsfase

Detoetsingvandeplannen eninrichtingssalternatievenvindtplaatsopeenbreed
scalavancriteria zoalsveiligheid tegenoverstroming,ecologie,scheepvaartenkosten.
Bijdetoetsingvandeglobaleplannen
wordteersreenscenariogekozendatalsrandvoorwaardegaatdienen:zokunnende
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huidigemaatgevende rivierafvoeren gebruikt
wordenofkangekozenwordenvoorhetrekeninghouden meteen klimaatverandering.
Vervolgenswordendeecologischeeffecten met
hetecologisch model LEDESS-iD<tidoorgerekend,waarnamethet hydrodynamische
modelSOBEKsidenieuwe waterstanden,
stroomsnelhedcn enafvoeren berekend
worden.Opbasisvanderesultaten vandeze
rekenmodules wordendeeffecten vande
inrichtingsvarianr berekend.Dirzijn onder
anderedeoppervlaktesvandeverschillende
typenecotopen(effecten opdeecologie),effectenopveiligheid(waterstanden), kostenschattingen eneffecten opdescheepvaarr(minimalevaardiepte).Deresultaten vandeberekeningenkunnenbekekenworden in grafieken,
tabellen metkengetallen,ofopkaarten.

Hoe n u verder
MethetDSS'Inrichringrivieren'iseen
stapvooruitgezet indeondersteuningvande
besluitvorming bijdeinrichringvanrivieren.
Vernieuwend zijn vooralhet ondersteunen
vandebesluitvotmcrbijdedefinitie entoetsingvaninrichringsalternatievenen plannen
opverschillendeschaalniveaus;enerzijds op
hetniveauvaneenvisieophetgehelerivierengebied,ten tweedeindevormvanglobale
plannenentenderdealsdetailplannen voorde
herinrichting op uiterwaardniveau.
Hergenerieke instrument kan toegepast
wordenopinrichtingsvraagstukken vanalle
grotelaaglandrivieren met uiterwaarden.
Behalvehettoepassenvanhetinstrument zelf
ofdelenervanineennieuweDSS kanhetDSS
ookeenondersteuningvormenvoornieuwe
ontwikkelingen zoalshetoprichten vaneen
rivierplanbureau waarinalleplannen voorde
groterivieren inNederland wordenopgeslagen.

Tot slot
Degedetailleerde toetsingisiets ingewikkelder.Dehoofdmodules waarmeegetoetst
kanwordenzijn hetgenoemdeecologisch
modele'nWAQUA, eenmodeldatdetweedimensionale waterbeweging berekent.
LEDESS-2Dberekentnietalleenhoe kansrijk
devoorgenomen vegetatieen habitatontwikkeling is,maargeeft ookaanwelkevegetatieenhabitatzalontstaan alsgevolgvan
maatregelendiedeabiotiek veranderen.
Bovendiengeeft heteenadviesoverwelke
maatregelengenomen zouden moeten worden
omdegewenstevegetatieen habttatontwikkelingalsnogteverwezenlijken. Dezeadviezen
kandegebruiker eventueelopvolgendoorde
plannen aantepassen.
WAQUAberekentdeeffecten opdewaterstandenenstroomsnelheden, waarbijgebruik
gemaaktwordt vandehydraulische ruwheden
diesamenhangen merdedoordegebruiker
gedefinieerde vegetatietypen. Hetmodel
rekentopeenUNIX-platvorm.Deconversie
vandegegevensnaarWAQUAvindt plaats

NaastLWI nemenookhetministerievan
Landbouw,Natuur enVissetijdirecrieOost,
STOWA,dedirecties Oost-Nederland,
Limburg,Zuid-Holland endeDienstWeg- en
Waterbouwkunde vanRijkswaterstaat als
eindgebtuikerinhetproject deel.Delaatste
speelteenrolnamensdeTechnischeAdviescommissieWatetkeringen.f

LITERATUUR

1)

RIZA en WLDelft Hydraulics [1996}.Landscape planning
ofthe rivier Rhine in theNetherlands, towards a balance
in river management.

2]

WLDel/t Hydraulics (1998).VVM-BOS,gebruilcers-

3]

Wcsseltnsl en Koeze(199&). Definitiestudie BOS-IVB

4)

Land Water Milieu informatietechnologie (1999]- DSS

5)

WLDcIft Hydraulics [1996).SOBEK user'ssjuide.

6)

CSO Adviesbureau voorMilieuonderzoek enESRINeder-

luiudleidiiK|.

(R3243Ï-

'Inrichting rivieren'.

land (1999)-Baseline3.0gebruikershandleiding.

