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1 HydroGIS 1993, de conferentie
Geografische Informatiesystemen (GIS)
zijn uitgebreide software pakketten die
zowel in Nederland als daarbuiten door
steeds meer onderzoekinstellingen,
provincies, waterleidingbedrijven en
consultants worden ingezet bij
hydrologisch onderzoek. Naar
verwachting zal het gebruik van GIS
in de hydrologie binnen vijfjaar
gemeengoed zijn.
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Van 19 tot en met 22 april 1993 werd in
Wenen HydroGIS gehouden, een eerste
internationale conferentie over de
toepassing van GIS in de hydrologie en
waterbeheersing. Deze conferentie bood
de mogelijkheid te zien hoever men in de
wereld gevorderd is met de integratie van
GIS en de hydrologie en welke plaats
Nederland op dit moment in dit veld
inneemt.
Er waren circa 250 deelnemers uit de
gehele wereld te gast bij de Universität für
Bodenkultur (BOKU), die luisterden naar
in totaal 69 presentaties [Kovar &
Nachtnebel, 1993]. In de aangrenzende
vertrekken werden computer- en posterdemonstraties verzorgd. De circa 35 man
sterke Nederlandse delegatie, met
sprekers van het RIVM, RIZA, TNO, VU,
RUU en GWA, was overigens de grootste,
groter dan de Duitse, de Amerikaanse en
zelfs de Oostenrijkse. Verrassend veel
belangstelling was er vanuit Oostbloklanden en Zuid-Afrika.
De presentaties waren geordend in
8 'topics':
1. Decision support and Expert Systems
2. Methodological Aspects and
Application of GIS in Remote Sensing
3. Digital Terrain Models and GIS
4. Application of GIS in Three- and
Eour-Dimensional Problems
5. Coupling of GIS with Hydrological
Models
6. Application of GIS in Water and
Environmental Management
7. Application of GIS in surface water
systems
8. Application of GIS in groundwater
systems
Daar veel van de aspecten bij elk van de
topics aan de orde waren volgt dit verslag

Samenvatting
Van 19 tot en met 22 april 1993 werd in Wenen HydroGIS gehouden, een eerste
conferentie over de toepassing van Geografische Informatiesystemen (GIS) in de
hydrologie en waterbeheersing. Tot nu toe blijken universiteiten en vooral
onderzoekinstellingen van overheden actief op dit gebied. De praktische
hydrologische gemeenschap is zijn achterstand momenteel in snel tempo aan
het inlopen.
Voor een hydroloog is een GIS pas interessant wanneer zijn modellen eraan
gekoppeld kunnen worden, om op deze wijze de ruimtelijke patronen (in het GIS)
aan de processen (van het model) te binden. Dergelijke koppelingen worden op
het moment door veel hydrologen verwezenlijkt.
Runoff-analyse op basis van een digitaal terreinmodel is de meest voorkomende
hydrologische toepassing. Grondwateranalyse is een goede tweede, opgebouwd
rond in het GIS opgeslagen ruimtelijke geologische structuren. Remote sensing
blijkt vooral te worden gebruikt voor de bepaling van landgebruik en ruimtelijke
verdeling van neerslag. Deze is van belang voor zowel grond- als oppervlaktewaterhydrologie. Afgeronde toepassingen worden voor bijvoorbeeld
vergunningverlening ondergebracht in menu-bestuurde, beslissing ondersteunende systemen.
Een GIS als database voor ruimtelijke informatie, omringd door modellen maakt
analyse door en uitwisseling tussen verschillende disciplines gemakkelijk. De
samenwerking die hiermee teweeg wordt gebracht, is van essentiële betekenis
voor veel projecten. Hiernaast verhoogt GIS de kwaliteit van het werk, doordat
het de bewerking van ruimtelijke gegevens herhaalbaar en reproduceerbaar
maakt. Het bijhouden van ruimtelijke informatie wordt daarmee voor het eerst
mogelijk.

een indeling die een meer direct beeld
geeft van de betekenis en aanpak van GIS
in de hydrologische praktijk.
2. GIS-systemen
ARC-INFO bleek tijdens deze conferentie
het meest gebruikte GIS. Het blijkt in veel
gevallen gecombineerd te worden met
Oracle als database voor niet-ruimtelijke
gegevens. MODFLOW kwam als meest
gebruikte grondwatermodel naar voren,
dat in combinatie met GIS wordt gebruikt.
Voor oppervlaktewater bleek geen
duidelijke modelvoorkeur te bestaan.
Hier worden modelconcepten vaker direct
binnen GIS geformuleerd.
Een modern GIS is het object
georiënteerde Small-world. Over de
geschiktheid daarvan in de hydrologie
bleek in de wandelgangen verschillend te
worden gedacht. Met name de
TH-Aachen heeft hydrologie-ervaring met
dit GIS opgedaan. Voor Nederland is van
betekenis dat IGG/TNO in REGIS-kader
zowel met ARC-INFO als met Smallworld werkt.
Hoewel Intergraph tegenwoordig ook een
belangrijk leverancier van GIS is, wordt
deze firma het meest genoemd in verband
met 3d-visualisatie, een terrein waarop
een standaard GIS tekort schiet, maar
vooral bij stoftransport in grondwater van
grote betekenis is.

Andere veel toegepaste GIS-systemen zijn
ILWIS van het ITC in Enschede en
GRASS. De laatste is public domain. Het
is op rasters gebaseerd en modulair,
aanpasbaar en daarom geschikt voor
bijvoorbeeld onderwijs en GIS-onderzoek.
Veel van de huidige GIS-systemen
worden als duur, log en te gesloten
ervaren. Een modulaire opbouw met losse
modules wordt gewenst, zodat men zijn
aanschaf en aandacht kan beperken tot
alleen dat wat men nodig heeft. Vooral
diverse Amerikaanse overheidsinstanties
blijken van alle systemen alleen de in hun
ogen beste onderdelen te gebruiken.
Naast gebrekkige 3d-verwerking kunnen
de huidige GISsen nog niet goed overweg
met tijdreeksen, die onvermijdelijk zijn bij
nagenoeg elke hydrologische toepassing.
3. Koppelen van modellen aan GIS
Grosso modo is men het erover eens dat
modellen weliswaar met GIS geïntegreerd
moeten worden, maar zonder dat zij
daarbij in elkaar opgaan. De voorkeur gaat
uit naar een losse koppeling. Hierbij wordt
het GIS in feite gebruikt als pre- en postprocessor voor bestaande modellen. Deze
aanpak lijkt optimaal uit oogpunt van
kosten, kwaliteit en flexibiliteit.
De koppeling tussen model en GIS
bestaat doorgaans uit enkele, meestal door
de mensen zelfgeschreven, hulp-
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programma's die bestanden van het GIS
omzetten naar een vorm die het model
kan lezen en omgekeerd. Deze methode is
relatief eenvoudig en geschikt om later
ook andere modellen aan te koppelen.
Bij een losse koppeling kan dan optimaal
van bestaande instrumenten gebruik
worden gemaakt, zowel voor modellen als
GIS. Bij sommige systemen ziet deze
koppeling er naadloos uit. Het is of het
model één is met het GIS. Alleen zeer
eenvoudige concepten worden direct
binnen GIS geformuleerd in de vorm van
macro's.
Presentatie van de modelresultaten (bijv.
grondwaterstanden) en eventuele verdere
analyse daarvan (zoals het berekenen van
de afstand beneden maaiveld) geschieden
dan grotendeels binnen het GIS.
Dergelijke resultaten kunnen op hun beurt
invoer zijn voor vervolgmodellen van een
andere discipline (bijv. ecologische voorspelmodellen), die daaraan hun eigen
ruimtelijke informatiebestanden
toevoegen (zoals bodemgebruik en
vegetatie). Op deze wijze fungeert GIS
binnen een organisatie als een centrale
marktplaats voor ruimtelijke gegevens en
analyse, waarop verschillende disciplines
met hun eigen modellen direct opereren.
Juist de combinatie van de informatie
vanuit verschillende disciplines levert een
belangrijke meerwaarde van het gebruik
van GIS. Gepresenteerde methoden
daartoe zijn het gebruik van fuzzy sets en
multivariabele analyse van standplaatsfactoren (zoals bij het Nederlandse
ICHORS-model al wordt toegepast).
4. Oppervlaktewater
Runoff-analyse, al dan niet met erosie en
af-/uitspoeling van stoffen, is waarschijnlijk de meest verbreide hydrologische toepassing met GIS. Aan de basis
hiervan ligt steeds een.digitaal terreinmodel. Binnen het GIS wordt daaruit de
terreinhelling berekend en gebruikt voor
de berekening van de afvoer in reactie op
onder andere regenbuien.
Digitale kaarten van landgebruik en
bodem worden benut voor het berekenen
van de voor het model benodigde
coëfficiënten. De temperatuur, eveneens
gekoppeld aan terreinhoogte, is met
succes gebruikt voor berekening van
smeltwaterafvoer van de Rijn.
Uit remote sensing (weerradar, Meteosat)
blijken de hoeveelheid neerslag en zijn
ruimtelijke verdeling nauwkeurig te
kunnen worden afgeleid. Koppeling met

een model voor de rivier zelf geeft de
mogelijkheid om een hoogwatergolf te
volgen. Hetzelfde geldt voor verontreinigingen in de rivier. De combinatie
met landgebruik laat erosie- en
sedimentatiemodellering toe binnen GIS.
Wat geldt voor een stroomgebied geldt
uiteraard ook voor de runoff binnen hel
stedelijke gebied. De directe koppeling
met de hydraulica van rioolstelsels ligt
daarbij voor de hand, maar is niet getoond
op het congres. Leidingregistratiesystemen van steden zouden voor zo'n
koppeling voldoende mogelijkheid
moeten bieden.
5. Grondwater
Bij grondwater is driedimensionale
geologie het uitgangspunt. Amerikaanse
overheidsinstellingen besteden veel
aandacht aan het ruimtelijk vastleggen van
de geologie in grote gebieden (zoals de
Death Valley Region). Zij spreken dan
van een GSIS (Geoscientific Information
System). Hen dergelijke driedimensionale
vastlegging geschiedt momenteel in
Nederland door TNO in het kader van
REGIS. REGIS lijkt uniek in zijn aanpak
als nationale database en als basis voor
modeltoepassingen.
Koppeling tussen grondwatermodellen en
GIS is op diverse plaatsen in de wereld
gerealiseerd. MODFLOW is zoals gezegd
hiervoor het meest gebruikte model, maar
zeker niet het enige. Hoewel het grondwatermodel en het GIS gescheiden
softwarepakketten zijn, slagen sommigen
erin deze koppeling zo te maken, dat het
lijkt of model en GIS één geheel vormen.
De meesten houden het echter op een
lossere koppeling.
In alle gevallen stelt men zich tot doel de
modellen direct vanuit het GIS te vullen.
De berekeningsresultaten worden steevast
met het GIS geanalyseerd! De koppeling
zelf bestaat veelal uit afzonderlijke
programma's die het GIS-bestand
omschrijven naar een bestand dat door
het model gelezen kan worden en
omgekeerd. Door de diverse programma's
onder te brengen in menu's worden de
verschillende modelleringsstappen door
een simpele druk op de knop bestuurbaar.
Combinatie van GIS met (regionale)
grondwatermodellen is steeds voordelig.
Een extra impuls wordt verkregen bij
toepassingen die de combinatie van
overige ruimtelijke informatie vragen,
zoals de combinatie met een digitaal
terreinmodel voor het verkrijgen van
vochtigheidskaarten voor ecologische
toepassing, het maken van kwetsbaar-

heidskaarten, het bepalen van
beschermingsgebieden door combinatie
van landgebruik en uitspoeling van
stoffen.
Vooral bij de analyse van de ondergrondse verbreiding van verontreinigingen blijkt driedimensionale
visualisatie gewenst. Uit de gegeven
voorbeelden blijkt dat de huidige GISgeneratie door zijn tweedimensionale
uitgangspunten hiervoor niet voldoet.
Vooral Amerikaanse overheidsinstellingen
maken gebruik van speciale driedimensionale visualisatieprogrammatuur
zoals het EarthVision van Intergraph.
6. Remote sensing
GIS leent zich uiteraard voor de
combinatie van kaarten met beelden die
zijn verkregen door remote sensing (RS).
De meest algemene RS-toepassing is het
samenstellen van landgebruikkaarten.
RS is vaak de enige betrouwbare
informatiebron in uitgestrekte ontwikkelingsgebieden. Deze met RS
verkregen landgebruikinformatie wordt in
de westerse wereld veel gebruikt om het
privé-karakter van ambtelijke landgebruikgegevens te kunnen omzeilen.
Hiernaast wordt RS gebruikt voor onder
andere bepaling van vegetatiebedekking,
worteldiepte en bodemvochtigheid.
Opvallend echter is het eerder genoemde
succes van het gebruik van Landsatbeelden en van weerradar voor het
berekenen van de neerslagintensiteiten en
zijn ruimtelijke verdeling. Dit biedt
potentieel voor real-time voorspellingen
van hoogwaterafvoer en waarschuwingsystemen.
Hoewel niet op de conferentie genoemd,
biedt RS, zoals bekend, de mogelijkheid
om verschillende kwaliteitsparameters van
oppervlaktewater te bepalen, zoals
chlorophil en zwevende stof.
De 'keynote' spreker over het onderwerp
concludeerde echter dat het volle
potentieel van RS nog niet wordt benut en
dat de gebruikers niet klaar waren voor de
mogelijkheden van nieuwe satellieten.
7. Decision support-systemen
Beslissingsondersteunende systemen
maakten een belangrijk deel uit de
conferentie. Zo'n systeem is in wezen een
interactieve toepassing die bronnen (van
verontreiniging), modellen en analysegereedschappen binnen één GISapplicatie integreert. Dergelijke systemen
worden kennelijk in toenemende mate
toegepast (c.q. gepropageerd) bij
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instanties die hinderwetachtige
vergunningen moeten verlenen en daartoe
een aantal ruimtelijke analyses moeten
uitvoeren om te beoordelen of de voorgenomen activiteit een vergunning kan
krijgen. Op deze wijze helpt het GIS de
computeranalyse te introduceren bij
instanties die daar voorheen niets aan
deden.
Het idee is voorts om de beleidsmaker het
analysegereedschap in handen te geven in
plaats van een rapport. Door met het
probleem te experimenteren, kan een
beslisser zich vertrouwd maken met het
probleem en 'feeling' verwerven voor de
robuustheid van de te nemen beslissing.
Dergelijke systemen worden ook
gepropageerd voor assistentie bij rampen
en, in combinatie met remote sensing, als
middel om te waarschuwen voor overstromingen. De stap naar toepassing bij
bedrijfsvoering van bijvoorbeeld waterwingebieden is dan nog slechts klein.
8. Conclusies
Afsluitend werd geconcludeerd dat de
conferentie zowel gewenst als op tijd was;
de hydrologische gemeenschap is momenteel in een snel tempo GIS en hydrologie
aan het combineren, maar verkeert daarbij
nog in de leerfase. Toch is GIS nu al
nauwelijks meer weg te denken als
gereedschap bij regionale analyses.
Het is vooralsnog onduidelijk welk GIS
uiteindelijk het beste zal blijken. De
methode is uiteraard van groter belang
dan het merk GIS.Er blijkt behoefte te
bestaan aan meer analysemogelijkheden
binnen GIS (overigens zonder dat men
deze specificeerde), terwijl aan de andere
kant overkill een rol speelt door de
complexiteit van een standaard GIS.Het
zou mogelijk moeten zijn alleen noodzakelijke Softwaremodules aan te schaffen.
De belangrijkste vanuit de conferentie
geuite wensen zijn een betere ondersteuning van de derde dimensie en vooral
tijd.
Het laatste woord over de voor- en
nadelen van een raster- versus een vectorstructuur is nog lang niet gesproken.
Rasters zijn sneller en dus beter geschikt
voor interactieve toepassingen. Vectoren
zijn vaak nauwkeuriger en een voordeel
voor parameters die door scherpe grenzen
zijn aan te geven, zoals grondgebruik,
bodemsoort en vegetaties. In de praktijk
worden beide veelal door elkaar gebruikt.
Een verdergaande theoretische onderbouwing is gewenst voor de procedures

binnen het GIS die operaties uitvoeren op
zogenoemde 'physical fields', deze zijn
conceptueel continu maar worden binnen
het GIS noodgedwongen door één van de
mogelijke datastructuren vastgelegd
(raster, contouren, punten, driehoekennetwerk). Hierbij zou dan een strict
onderscheid moeten worden gemaakt
tussen enerzijds wiskunde van de continua
en anderzijds de discretisatie daarvan
binnen het GIS.Onzekerheid die met de
discretisatie en combinatie van gediscretiseerde velden samenhangt moet
daarin als consequentie worden meegenomen.

back, waarbij het modelresultaat zelf zijn
randvoorwaarden wijzigt.
Tot nu toe zijn onderzoekinstellingen van
overheden en universiteiten het meest
actief op het gebied van GIS en
hydrologie. Dit geldt voor binnen- en
buitenland! Ingenieursbureaus en andere
belanghebbenden als waterleidingbedrijven zijn hun achterstand in versneld
tempo aan het inlopen. Gemeentewaterleidingen was het enige waterleidingbedrijf met eigen presentaties. Bijeen
eventuele toekomstige tweede conferentie
over dit onderwerp zal deze verhouding
waarschijnlijk anders liggen.

Enkele vragen bleven op deze eerste
HydroGIS-conferentie nog onbeantwoord,
zoals de directe koppeling tussen grondwater- en oppervlaktewatermodellen
(noodzakelijk voor uitspoeling van stoffen
naar oppervlaktewatersystemen) en feed-
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Waterverbruik over eerste halfjaar in1993
1,3%lager dan in1992
Het waterverbruik over het eerste halfjaar lag in 1993 1,3% lager dan in1992.
Dit blijkt uit de voorlopige cijfers, die door het CBSbij de waterleidingbedrijven zijn
opgevraagd, met betrekking tot produktie, leveringen van en aan het buitenland en
inkoop bij derden.
De maanden januari en maart vertonen een lichte stijging. De forse daling in de maand
februari is grotendeels toe te schrijven aan de extra schrikkeldag in 1992; gecorrigeerd
voor dat effect resteert in februari een daling van0,5%.
In het tweede kwartaal laten mei en juni een flinke daling zien ten opzichte van 1992,
hoewel de verbruiken hoger zijn dan die van 1991.
Onderstaande tabel brengt de verbruikscijfers, vergeleken met die van 1992 en 1991, in
beeld (in miljoenen m 3 ):

1991
totaal
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

1992
totaal

Stijging
t.o.v.1991
hoev.

%

Stijging
t.o.v.1992

1993
totaal

hoev.

%

+ 0,9
-4,6
+ 1,2
+ 2,1
-4,1
- 4,2

+ 0,9
-4,7
+ 1,1
+ 2,0
-3,4
-3,6

- 8,7

-1,3

104,1
96,2
109,2
108,4
113,8
106,0
111,7
120,0
112,7
106,2
101,5
102,1

102,4
97,7
105,7
105,0
119,6
116,6
116,6
110,2
104,8
106,2
101,0
102,0

- 1,7
+ 1,5
- 3,5
- 3,4
+ 5,8
+ 10,6
+ 4,9
- 9,8
- 7,9
0.0
- 0,5
- 0,1

- 1,6
+ 1,6
- 3,2
- 3,1
+ 5,1
+ 10,0
+ 4,4
- 8,2
- 7,0
0,0
- 0,5
- 0,1

103,3
93,1
106,9
107,1
115,5
112,4

1.291,8

1.287,8

- 4,0

- 0,3

638,3

•
•

tussenstand t/m maart
• : gegevens nog niet bekend.
N.B.: de CBS-cijfers liggen op jaarbasis enkele miljoenen m 3 boven de VEWIN-cijfers,
omdat in de CBS-telling ook een aantal kleinere niet-waterleidingbedrijven is
opgenomen.

