Een integraal beheersmodel met een genetisch algoritme ter
ondersteuning van de besluitvorming in water- en milieuprojecten

Achtergrond
Ingrepen in het gebruik van water en land
hebben bijna altijd invloed op meerdere
maatschappelijke belangen. Volgens de
huidige integrale benadering van het
waterbeheer wordt getracht aan alle
belangen recht te doen bij het oplossen
van bepaalde problemen. Werden die
belangen voorheen door de overheid
behartigd door bepaalde randvoorwaarden
te stellen, tegenwoordig worden al snel
projectgroepen geformeerd waarin
vertegenwoordigers van bepaalde
belangengroepen hun invloed kunnen
uitoefenen.
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Samenvatting
In dit artikel wordt een techniek gepresenteerd ter ondersteuning van de besluitvorming in water- en milieuprojecten, waarbij alternatieven moeten worden
gegenereerd om vervolgens beoordeeld te worden op meerdere criteria. De
techniek wordt geïllustreerd aan de hand van een hypothetisch voorbeeld van
waterwinning versus verdroging. Allereerst zijn de belangrijkste processen of
relaties van het natuurlijke systeem en de daaraan gekoppelde effectrelaties
vereenvoudigd en geïntegreerd in een probleemmodel. Dit model maakt deel uit
van een genetisch algoritme, dat vanuit bepaalde beginoplossingen optimale
alternatieven laat evolueren. Omdat er meerdere criteria in het spel zijn, levert
deze optimalisatie niet een bepaalde oplossing op, maar een verzameling van
alternatieve oplossingen. Vanwege de vereenvoudiging in het probleemmodel
verliest men wat nauwkeurigheid in vergelijking met de gebruikelijke
hydrologische en effectenmodellen. Daartegenover staat dat deze complexe basismodellen meestal simulatiemodellen zijn, waardoor optimalisatie alleen mogelijk is
via een tijdrovend proces van trial and error. Met het genetische algoritme kan
men snel de optimale oplossingen in beeld krijgen, wat vanuit het oogpunt van de
besluitvorming vaak veel belangrijker is dan een grote mate van nauwkeurigheid.
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De initiatiefnemer, vaak een overheid, wil
op deze manier tijdens het onderzoek al
samen met de andere belangen groeien
naar een oplossing, waarvoor een
maatschappelijk draagvlak bestaat.
De deskundigen krijgen vaak de opdracht
om verschillende onderscheidende alternatieve oplossingen op te stellen. Een
eenduidige optimale oplossing bestaat
vaak niet, omdat er gestreefd wordt naar
maximalisatie of minimalisatie van
meerdere doelstellingen: een bepaalde
oplossing kan goed scoren voor het ene
criterium, maar voor een ander criterium
kan de oplossing weer inferieur zijn aan
de overige oplossingen.

besluitnemers in de projectgroep heeft
geen duidelijke plaats in dat proces. Soms
gebeurt het, dat er in het begin een te
beperkt aantal alternatieven worden
opgesteld, die de loop van het besluitvormingsproces bepalen. Zelfs na terugkoppeling en bijstelling blijkt dat er in de
eindfase een onevenwichtige groep alternatieven overblijft. Sommige alternatieven
scoren in alle opzichten slechter dan
andere en zijn daarom overbodig. Of er
zijn teveel extreme alternatieven, zodat er
te weinig alternatieven van de gulden
middenweg overblijven. Het ontbreken
van een systematische aanpak brengt ook
het gevaar met zich mee, dat iemand in de
eindfase opeens met een slim alternatief
op de proppen komt, waardoor de procesgang wordt vertraagd.

De oplossingen worden gekarakteriseerd
door een aantal beslisvariabelen. Dit zijn
de variabelen, waarover besluiten moeten
worden genomen. Soms vormen beslisvariabelen, zoals lokatie, waterpeilen of
debiet, continue variabelen. In dat geval
zijn er in principe een oneindig aantal
alternatieve oplossingen mogelijk. Ook
wanneer er beslisvariabelen zijn, die
alleen discrete waarden kennen, kunnen
door combinatie duizenden oplossingen
worden gegenereerd. Discrete variabelen
zijn bijvoorbeeld deelmaatregelen zoals
verschillende inlaatpunten in een polder
of lokaties voor diepinfiltratie.
In projecten met vele denkbare oplossingen en meerdere criteria staat men
voor het probleem de vele oplossingen te
reduceren tot een overzichtelijk aantal van
'optimale' alternatieven (minder dan 10).
lien systematische aanpak voor het
verkennen en 'screenen' van de vele
oplossingen ontbreekt nog wel eens. Ook
de onmisbare wisselwerking met de

Systematisch zoeken naar oplossingen en
de interactie met de besluitnemers wordt
bemoeilijkt door het gebruik van
meerdere gecompliceerde simulatiemodellen. Kr wordt soms gebruik gemaakt
van socio-economische modellen, die het
menselijk handelen voorspellen inzake
bevolkingsgroei, grondgebruik, afvalproduktie of waterverbruik. Die informatie
vormt de invoer voor de fysischchemische modellen, die grond- en oppervlaktewaterstroming of stoftransport door
water en bodem simuleren. Deze
modellen genereren uitvoer in de vorm
van waterstanden, debieten, concentraties
of frequenties. Tenslotte zijn er vaak
effectmodellen nodig om deze uitvoer te
vertalen in effecten, die voor de besluitnemers van belang zijn. Voorbeelden zijn
maaiveldsdaling, verandering van natuurwaarden, landbouwschade, economisch
rendement en kans op calamiteiten. Het
probleem is dat het doorrekenen van
alternatieven met deze gecompliceerde
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modellen, vaak ook door specialisten van
verschillende instellingen, heel wat tijd
vergt. Bovendien is meestal alleen
simulatie mogelijk. Zoeken naar een
verzameling efficiënte alternatieven door
continue toetsing aan de doelstellingen is
daarom soms een onmogelijke opgave.
In dit artikel wordt betoogd dat het voor
bepaalde projecten zinvol is de relaties uit
verschillende modellen te vereenvoudigen
en te integreren in een beheersmodel, dat
op maat is gemaakt voor het desbetreffende besluitvormingsprobleem. Met
behulp van dit model is via een genetisch
algoritme gezocht naar de verzameling
'optimale' of efficiënte alternatieven. De
achterliggende gedachte is dat je in veel
gevallen beter wat van de nauwkeurigheid
van de voorspelling kunt opofferen om
dichter bij een optimale oplossing te
komen. In het eindstadium kunnen de
effecten van de overblijvende alternatieven alsnog met de basismodellen
worden bepaald.
Een hypothetisch project van
grondwaterwinning versus verdroging
Het model wordt geïllustreerd aan de
hand van een denkbeeldig project, dat
gaat om het lokaliseren van 3 pompstations voor grondwaterwinning en het
bepalen van de produkties van elk station
(zieafb. 1).
Er zijn derhalve 9 beslisvariabelen: 3
paren X- en Y-coördinaten en 3 debieten.
De totale drinkwaterbehoefte bedraagt
2000 m /dag. De produktie van elk van de
3 winplaatsen zal minimaal 400 en
maximaal 1.200 m'/dag bedragen. De
pompstations moeten worden gelokaliseerd binnen een straal van 10 kilometer
rondom de stad.
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Afb. 1- Overzichtshaart.

Reprofuncties

Ponrjstat ions

O

Ps ft

O P= E
O Ps c

Ont t r e k k i n g
O

400

n3/hr

(_)

800

n3/hr

O

120D

isachloride

in

Reprofuncties zijn 'empirische' relaties
tussen bepaalde invoerparameters
(onttrekkingen) enultvoerparameters
(grondwaterstanden) ineenmodel.Daarbij
komen de invoerparameters overeen met
de beslisvariabelen,terwijl de doelvariabelen gelijk zijn aande uitvoerparameters of daarvan worden afgeleid.De
procedure isdat met hetgrote simulatiemodel ofstelselvanmodellen een aantal
situaties metstapsgewijze veranderingen
vande invoerparameters worden doorgerekend.Uitde matrices van invoer- en
uitvoerwaarden kandan met behulpvan
mathematische of statische analysetechnieken de reprofuncties worden
afgeleid.Vaak blijktdatover hettraject,dat
bepaalde invoervariabelen mogenvariëren,
de relaties vrij simpelzijn en hetsysteem
zich somszelfs lineair gedraagt.Met
behulp vandeeenvoudige reprofuncties
kunnen alternatieven sneller worden doorgerekend enwordt hetzoeken naar betere
oplossingen eenvoudiger (optimalisatie).

nq/I

h3/hr

Kader 1.

De alternatieve oplossingen worden
beoordeeld op (i) de kosten voor het
watertransport naar een stad, (ii) de
effecten op een vochtig natuurgebied met
moerasbos en (iii) het chloridegehaltc van
het mengwater van de drie pompstations.
Kosten
Onder de kosten zijn in dit voorbeeld
alleen de transportkosten in beschouwing
genomen. De overige produktiekosten
worden gelijk verondersteld. De kosten
bestaan uit de pompkosten tussen de
pompstations en de stad en de afschrijvings- en onderhoudskosten van de
pijpleidingen. Enkele aannames zijn
ontleend aan een van de rapporten van de
studie Grondwaterbeheer Midden Nederland [VEWIN/GMN, 1992]. De kostenfunctie voor het transport tussen twee
pompstations heeft de volgende vorm:
k= a * L + b * L * D 3
waarbij:
k = transportkosten
D = debiet door leiding tussen twee
pompstations
L = lengte van leiding
a, b = constanten

stroom. Dit leidt weer tot ongewenste
veranderingen in de chemische samenstelling van grond- en oppervlaktewater.
Verder is de hoge grondwaterstand
karakteristiek voor het natuurgebied.
Grondwaterwinning leidt tot verlaging van
de grondwaterstand in het natuurgebied.
De berekeningen van de kwel en de
grondwaterstand zijn gebaseerd op analytische oplossingen voor stationaire
stroming [Huisman, 1972]. Op basis van
deze vergelijkingen kan de verlaging van
de stijghoogte in het watervoerende
pakket worden berekend en daaruit
vervolgens de kwelverandering en de
verlaging van de waterstand in het natuurgebied. Omdat het superpositiebeginsel
van toepassing is op de grondwaterstroming, kunnen de geohydrologische
effecten van de afzonderlijke winningen
bij elkaar worden opgeteld. Als analytische
vergelijkingen niet toepasbaar zijn,
kunnen ook 'reprofuncties' worden
gebruikt. Dit zijn relaties ontleend aan
gevoeligheidsanalyses met complexe
grondwatermodellen (zie kader 1).

aangeeft van bepaalde factor [Zadeh,
1965; Bogardi and Duckstein, 1990]. De
waarde 1wordt toegekend aan de meest
gewenste waarde. Absoluut ongewenste
situaties krijgen de waarde 0.
In de afbeeldingen 2 en 3 zijn deze
functies weergegeven voor de kwel en de
grondwaterstand in het natuurgebied.
Deze getoonde functies zijn hypothetisch.
Door enquêtetechnieken (Delphi- en
Saaty-methoden) kan uit de kennis van
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Afb. 2 -Fuzzy set voorgarante kwel

De totale kosten zijn gelijk aan de som
van de transportkosten van station C naar
B, van B naar A en van A naar de stad. De
kosten vormen een doelvariabele, die
geminimaliseerd moet worden.

Vertalingvan hydrologischenaar
natuureffecten
De gewenste hydrologische situatie voor
een natuurgebied kan meestal niet exact
omschreven worden. Optimale standplaatsfactoren voor karakteristieke
planten- en dierensoorten, voorzover ze
bekend zijn, zijn niet scherp omlijnd.

Natuureffect
In het natuurgebied bestaat van nature
(situatie zonder winningen) een kwelstroom. De invloed van de •grondwateronttrekkingen op het natuurgebied openbaart zich in een reductie van de kwel-

Bovendien verschillen ze meestal enigszins voor de diverse soorten uit hetzelfde
milieu. De streefwaarden voor standplaatsfactoren zijn in dit onderzoek weergegeven door 'fuzzy sets'. Een fuzzy set is
een functie die de mate van 'gewenstheid'

Afb. 3 -Fuzzyset voorgewenstegrondwaterstand.
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'Fuzzy Sets' uit vegetatievoorspellingsmodellen

025

In statistische vegetatievoorspellingsmodellen zijn uit alle veldgegevens relaties
ontwikkeld tussen plantensoorten en
milieuvariabelen. Deze relaties of
responsiefuncties geven de kans aan op
het voorkomen van een bepaalde plantensoort bij een bepaalde waarde van de
milieuvariabele zoals in afbeelding A.
Soms zijn uit multiple regressie functies
verkregen, waarvan meerdere milieuvariabelen deel uitmaken.
Het optimum van een plant ligt bij de
waarde, waar de kans op voorkomen het
grootst is (Pmax). Dit is de meest gewenste
situatie. Door bij alle waarden van de
milieuvariabele de kans Pvolgens de
responsiefunctie te delen door Pmax,
verkrijgt men een functie, die een 'fuzzy
set' vormt voor de mate van gewenstheid
van de milieuvariabele (zie afb. B).
Als men een natuurgebied kan karakteriseren aan de hand van een aantal soorten,
dan is het ook mogelijk een ecologische
maatlat of gewenstheidsfunctie op te
stellen voor het gebied als zodanig. Dit
bereikt men door de gewenstheidsfuncties
voor de verschillende plantensoorten te
middelen (afb. C). Zonodig kan men ook
verschillende gewichten toekennen aan de
karakteristieke plantensoorten.

een groep deskundigen een dergelijke
functie worden opgesteld [Saaty, T. L.,
1980]. Hen elegantere methode is het
gebruik van statistische informatie, zoals
die is opgeslagen in een vegetatievoorspellingsmodel als ICHORS van
Barendregt en Bootsma [1991] (zie
kader 2). Om de effecten van meerdere
standplaatsfactoren te combineren tot een
enkele natuurscore kunnen de fuzzy sets
met elkaar worden gecombineerd door
gewichten. Beide effecten zijn in dit voorbeeld hetzelfde gewicht van 0,5
toegekend, zodat de natuurscore loopt van
0 tot 1. Deze score weerspiegelt de doel-
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Waterkwaliteit
In het gebied komt grondwater voor met
relatief hoge concentraties aan chloride. In
afbeelding 1wordt aangegeven hoe de
concentraties ruimtelijk zijn verdeeld.
Gestreefd wordt naar een zo laag
mogelijke concentratie van het mengwater
van de 3 pompstations. De doelvariabele
waterkwaliteit is gelijk aan het gewogen
gemiddelde van het chloridegehalte
van het grondwater in de buurt van de
drie pompstations.
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Het algoritme
De bovenstaande niet-lineaire relaties zijn
vervat in een integraal mathematisch
model, geschreven in TURBO
PASCAL 7.0. Aan dit model is een zoekalgoritme toegevoegd dat is gebaseerd op
een stapsgewijze verbetering van een
beginoplossing volgens een genetisch
principe [Dawkins, 1987]. De computer
genereert zelf uit de beginoplossing of
'moeder' een generatie van 9 oplossingen
of 'kinderen', die enigszins afwijken van
de moeder. Men zou ze ook mutanten
kunnen noemen. De random afwijkingen
van de kinderen doen zich voor in de

Evolutie volgens genetisch

algoritme.
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Afb. 4 - Generatie van meitvee oplossingen.
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9 beslisvariabelen of 'genen' van de
moeder (X- en Y-coördinaten en
produkties). De computer berekent voor
de 9 kinderen de effecten op kosten,
natuurscore en waterkwaliteit. Onder het
motto 'survival of the fittest' zal het
programma het meest veelbelovende kind
uitkiezen en weer een nieuwe generatie
kinderen voortbrengen, die weer iets
afwijken van hun moeder.
In afbeelding 4 zijn alleen de kosten en
natuurscores van een moederoplossing en
haar 9 kinderen uitgezet. De afbeelding
maakt duidelijk dat sommige kinderen op
beide criteria slechter scoren dan een van
de andere kinderen. Dit zijn inefficiënte
oplossingen: ze hebben geen toegevoegde
waarde en kunnen daarom worden
geëlimineerd. Van de overblijvende
efficiënte kinderen kan alleen dat kind
moeder worden van een volgende
generatie, dat in alle opzichten beter of
gelijk is dan de moeder. Zo niet dan
brengt dezelfde moeder nog eens 9
nieuwe kinderen voort en wordt de
selectieprocedure herhaald. In afbeelding
5 wordt weergegeven hoe het selectieproces verloopt in 3 achtereenvolgende
generaties.
Hoe vanuit een beginoplossing nieuwe
betere oplossingen evolueren wordt uitgebeeld in de meer tot de verbeelding
sprekende afbeelding 6. In deze
afbeelding worden de lokaties van de
pompstations aangegeven. De omvang
van de produkties worden aangegeven
door de straal van de cirkels. In de
afbeelding wordt duidelijk hoe vanuit de
beginoplossing via een grillig pad de
oplossing verder evolueert. In het staafdiagram rechtsonder wordt aangegeven
hoe de effecten of doelvariabelen
veranderen gedurende dit evolutieproces.
In deze berekening is het waterkwaliteitscriterium niet in beschouwing genomen.
Daarom kan het zijn dat het chloridegehalte van de eindoplossing hoger is dan
dat van de beginoplossing.
Het evolutieproces kan zich blijven
herhalen tot de verbetering van een kind
ten opzichte van de moeder verwaarloosbaar klein is. Het proces is dus eindig. Al
na 1.000 generaties verbetert de oplossing
nauwelijks. Toch is de 'eindoplossing' niet
uniek. Omdat de mutatie van de genen
random verloopt zal een nieuwe evolutie
vanuit dezelfde beginoplossing steeds een
iets andere weg volgen. Dit wordt
duidelijk gemaakt in afbeelding 7. Op
deze afbeelding worden 3 verschillende
eindoplossingen getoond ontstaan uit
dezelfde beginoplossing. De scores van de
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doelvariabelen rechtsonder geven aan, dat
er een aanzienlijke verbetering is bereikt
ten opzichte van de beginoplossing,
behalve voor het chloridegehalte.
De evolutiepaden vanuit een beginoplossing zijn ook uitgezet in de grafiek
van afbeelding 8, waar de kosten zijn
uitgezet tegen de natuurscore. De
afbeelding laat zien hoe uit 2 beginoplossingen elk 3 eindoplossingen zijn
geëvolueerd (na 5.000 generaties). De
verschillende eindoplossingen zijn gelegen
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langs een bepaalde lijn, die de
verzameling vormt van 'optimale' of
efficiënte oplossingen van het gehele
project. Door meerdere beginoplossingen
te kiezen en daaruit eindoplossingen te
laten genereren zal de lijn zich duidelijker
gaan aftekenen. Deze lijn geeft aan wat de
hoogst haalbare scores kunnen zijn van
alle mogelijke oplossingen.
In de voorgaande afbeeldingen zijn slechts
2 criteria in beschouwing genomen.
Willen we de chlorideconcentratie als
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Aß. 8 - Bepalen vande
verzameling optimale
oplossingen.
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Naast het systematisch genereren van
alternatieven kan de techniek ook worden
gebruikt om een bepaald alternatief, dat
is voorgesteld door een belangengroep,
snel te beoordelen. Men kan verder
nagaan of zo'n voorstel kan worden
verbeterd voor andere criteria om het
voorgestelde alternatief meer acceptabel te
maken voor de andere partijen.
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derde doelvariabele voor de waterkwaliteit
minimaliseren dan bestaat de verzameling
efficiënte oplossingen niet uit een lijn,
maar uit een vlak in een driedimensionale
variant van afbeelding 8.
In afbeelding 9 is de minimalisatie van de
chlorideconcentratie als derde doelstelling
meegenomen. Br is nu een iets andere
verzameling eindoplossingen ontstaan in
vergelijking met afbeelding 7. In deze
berekening wordt een geringe verbetering
bereikt voor de waterkwaliteit. Doch dat
gaat ten koste van de andere criteria, waar
nu de mate verbetering kleiner is dan in
de berekening van afbeelding 7.
Het genereren van alternatieve
oplossingen voor het afwegingsproces
Het bovenstaande is allemaal wat theore-
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tisch en meer de zorg van de analist die
het besluitvormingsproces ondersteunt.
Het nut van deze techniek is dat men
gericht de verzameling van optimale alternatieven in beeld kan brengen. Bij
continue beslisvariabelen, zoals in dit
geval, vormen de effecten behorende bij
die verzameling een lijn, zoals in
afbeelding 8 of een vlak (bij respectievelijk drie criteria). Met behulp van deze
analyse kunnen de besluitnemers zien
waar de grenzen liggen van de mogelijkheden en hoe verbetering van het ene
criterium ten koste gaat van het andere.
Vervolgens kan men voorstellen een
beperkt aantal alternatieven te kiezen met
scores verdeeld over de lijn en deze nader
te bestuderen. Ben nadere studie houdt in
dat de kenmerken van de oplossingen
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De rekensnelheid en de directe grafische
presentatie maken het mogelijk deze
berekeningen zonodig tijdens vergaderingen uil te voeren. Op een gewone
PC met 80386 processor duurt een
evolutieberekening met 5.000 generaties
ongeveer 10 minuten. Naast de systematiek zelf is de mogelijkheid tot directe
interactie met de projectgroep een van de
voordelen van deze techniek.
Het uiteindelijke resultaat van de analyse
bestaat uit een matrix van een beperkt
aantal alternatieve oplossingen mei de
scores voor de verschillende criteria. Voor
de afweging van de alternatieven in het
finale stadium van de besluitvorming zijn
andere multi-criteria technieken nodig
[Goicochea, Hansen, Duckstein, 1982]. In
dat stadium gaan de gewichten van de
criteria een rol spelen. Ook moet rekening
worden gehouden met de betrouwbaarheid van scores en gewichten (gevoeligheidsanalyses). Verwezen wordt naar het
BOSDA-programma, waarin een aantal
van deze technieken zijn opgenomen
[Janssen en Herwijnen, 1992]. Wellicht dat
in een volgend artikel hieraan aandacht
zal worden gegeven.
Slotbeschouwing
Kort samengevat integreert de hier
gepresenteerde modelleertechniek de vele
socio-economische en fysisch-chemische
relaties, die van direct belang zijn voor de
besluitvorming. Met een dergelijk model
kunnen de effecten van alternatieven snel,
hoewel minder nauwkeurig dan met basismodellen, zichtbaar worden gemaakt.
Verder kan het gebruikt worden voor het
zoeken naar de verzameling van optimale
oplossingen.
Dit voorbeeld met de wandelende pompstations dient slechts ter illustratie van de
methode. Wellicht is het realistischer om
uit te gaan van vaste lokaties en bijvoor•4 A/b. 9-Eindoplossing met verbetering ten opzichte
van 3 criteria.
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beeld de leidingdiameters als beslisvariabclen te kiezen. Hij het laatste komt
men meer in de ontwerpsfeer, waarvoor
deze techniek ook bijzonder geschikt is.
In plaats van meerdere doelstellingen na
te jagen kan men ook randvoorwaarden
stellen aan bepaalde doelstellingen, waarbinnen het programma naar alternatieven
gaat zoeken. Zo kan men bijvoorbeeld
stellen, dat de natuur minimaal een
bepaalde score moet halen. Wordt in het
evolutieproces deze waarde bereikt dan
zal, wanneer de andere doelvariabelen
niet meer voor verbetering vatbaar zijn,
het zoeken stoppen. Het kan ook blijken,
dat die bepaalde waarde nooit kan worden
bereikt.
Hen nadeel is dat het model niet uniek is.
Dat wil zeggen, dat voor elk probleem of
project een eigen model moet worden
gemaakt. Echter als na de identificatiefase
in het onderzoek de doelstellingen, de
beslisvariabelen en de relaties daartussen
bekend zijn kan een ervaren programmeur in twee à drie weken een
programma op maat maken. De extra
kosten zullen bij grote en gecompliceerde
projecten ruimschoots opwegen tegen de
tijdwinst die daarmee te behalen is.
Tenslotte wil ik erop wijzen dat de hier
gepresenteerde techniek slechts een van
de vele middelen vormt, die de beleidsanalyse en de besluitvorming in wateren milieuprojecten kunnen ondersteunen.
Daartoe behoren de eerder genoemde
multi-criteria analyse en ook visualisatieen voorlichtingstechnieken.
In de huidige complexe projecten zou
vaker van deze technieken gebruik
moeten worden gemaakt. Ze kunnen een
brug slaan tussen enerzijds de onderzoekers met hun vaktechnische preoccupaties en anderzijds bestuurders en
belangenvertegenwoordigers.
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Symposium 'Verdroging:
omvang, effecten en aanpak
De Stichting Natuur en Milieu organiseert
voor milieucoördinatoren, milieumanagers
en andere betrokkenen bij het gebruik van
grondwater voor industriële processen een
veldsymposium met als thema 'verdroging: omvang, effecten en aanpak'.
Dit veldsymposium wordt gehouden op
2 september 1994 in de Meinweg
(Midden Limburg): een Nationaal Park in
oprichting met vele bijzondere ecosystemen zoals beken, vennen en heide.
Maar ook met zichtbare effecten van
verdroging door grondwateronttrekking.
Nadere inlichtingen: Stichting Natuur en
Milieu, mevrouw J. 't Hart,
Donkerstraat 17,3511 KB Utrecht,
telefoon 030-33 1328 (op maandag,
donderdag en vrijdag).

Samenwerking RIWA-RIZA
Met behoud van ieders verantwoordelijkheid werken RIZA en RIWA al geruime
tijd samen bij de gegevensinwinning en
gegevensuitwisseling op het terrein van
monitoring van de waterkwaliteit. Deze
samenwerking wordt in 1994 sterk uitgebreid. De uitbreiding heeft betrekking
op gegevens van de lokaties Lobith,
Hijsden, Belfeld en Keizersveer. Op deze
lokaties voerden beide instanties ieder
afzonderlijk uitgebreide meetprogramma's
uit. Vanaf januari 1994 is de informatiebehoefte beter afgestemd en worden op
deze lokaties geen dubbele metingen meer

uitgevoerd. De inspanning is hiermee
gelijkmatiger over beide instanties
verdeeld. Een bijkomend voordeel is dat
hel transport van de monsters zodoende
aanzienlijk is vereenvoudigd.
De besparingen op jaarbasis bedragen
ca./200.000,-.
Onlangs werd de overeenkomst voor
samenwerking door de directeuren van
beide instanties ondertekend, de heren
Gast (RIWA) en De Jong (RIZA). Onderzocht zal worden of ook op het gebied van
gegevensopslag een verdere samenwerking tot besparingen kan leiden.

