Sturing in hetwaterbeheer:peilvoorspelling als optimale regeling
van een waterbeheersysteem

Ontwikkelingen in het waterbeheer
De huidige ontwikkelingen in het waterbeheer kenmerken zich door het onderkennen van typisch beheerstechnische
problemen. Hieronder vallen verdroging
door lage grondwaterstanden, verslechterende grond- en oppervlaktewaterkwaliteit en sterke peilfluctuaties in
het open water met kostbare oeverbeschadigingen als gevolg.
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Samenvatting
Veel vragen bij automatisering in het waterbeheer concentreren zich rond de
mogelijkheden van sturing. Dit artikel geeft aan dat er door toepassing van
eenvoudige sturingspincipes aanzienlijke verbeteringen in de werking van een
waterbeheersysteem te bereiken zijn.
Als voorbeeld wordt er een vergelijking gemaakt tussen de effectiviteit van het
peilbeheer bij een handbediend systeem, een systeem met automatische
peilregeling en een automatisch systeem met peilvoorspelling.
Om voor een waterbeheersysteem onderscheid te kunnen maken tussen
verschillende sturingsconcepten is een classificatie opgesteld.
Aan de hand van een praktijkvoorbeld wordt aangetoond dat zeer interessante
resultaten kunnen worden behaald door eenvoudige modelberekeningen in de
automatische besturing van een waterbeheersysteem op te nemen.

basis van continu uitgevoerde modelberekeningen [4,9].
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Bij de oplossing van problemen in het
operationele waterbeheer wordt steeds
meer gebruik gemaakt van automatisering.
Automatische verwerking van metingen
laat een duidelijke verschuiving zien van
routinematige handelingen naar verwerking van gegevens specifiek gericht
op analyse.
De automatische verwerking van
gegevens en het op basis hiervan ook
weer automatisch sturen, is een recente
ontwikkeling die voor het operationele
waterbeheer een scala van nieuwe
mogelijkheden biedt. Op basis van
uitkomsten van automatisch uitgevoerde
berekeningen en afwegingen kan vroegtijdig ingegrepen worden, nog voordat een
ontoelaatbare situatie zich heeft voorgedaan. Hierdoor kunnen ongewenste
situaties worden beperkt of geheel worden
voorkomen.
Op dit gebied zijn er interessante ontwikkelingen gaande en zijn er verschillende projecten uitgevoerd of nog in uitvoering. Dit geldt zowel voor stedelijke als
landelijke beheersgebieden.
Voor het stedelijke waterbeheer is al
aangetoond dat door toepassing van
modellen en automatische regelingen, de
afvoer via rioolstelsels sterk verbeterd kan
worden (rioolgemalen W'estfriesland,
rioleringssysteem Rotterdam [6]).
Ook in enkele landelijke gebieden worden
automatische regelingen toegepast op

Sturingsconcepten
Om onderscheid te kunnen maken in de
niveaus van sturing waarover we in dit
artikel spreken, volgt hier een eenvoudige
classificatie van sturing voor landelijke
waterbeheersystemen:
- conventionele handbediening;
- computerondersteunde handbediening;
- computersturing op basis van actuele
metingen;
- computersturing op basis van voorspelling.
Conventionele handbediening
Dit is de traditionele wijze van bedienen:
alle sturingen van bijvoorbeeld gemalen of
stuwen, worden handmatig door een
operator uitgevoerd. Het proces dat zich
voltrekt in het beheersgebied wordt
visueel bewaakt. Ervaring met alle facetten
van de werking van het proces, is een
voorwaarde voor succesvolle bedrijfsvoering.
Ontoelaatbare situaties worden door de
operator gezien en hij grijpt handmatig
in om deze weer ongedaan te maken
(zieafb. 1).
Computerondersteunde handbediening
De operator krijgt bij deze vorm van
handbediening via het beeldscherm van
een op het proces aangesloten computer
alle informatie die ook bij conventionele
handbediening beschikbaar is. Deze informatie krijgt hij in dit geval echter met veel
hogere frequentie en met meer detail.
Daarnaast kan hij nu ook andere relevante
procesinformatie krijgen, bijvoorbeeld van
andere lokaties, die met alleen visuele
bewaking niet verkregen kan worden.
De operator beslist zelf of er een bedieningsactie volgt of niet (zie afb. 2).
Computersturing op basisvan actuele
metingen
Bij deze vorm van sturing worden routine-

matige bedieningen geautomatiseerd.
De rol van de operator is nu het bewaken
van de automatische sturingen.
Indien nodig kan hij in het proces
ingrijpen door middel van handbediening.
Kenmerkend voor deze vorm is dat er
direct gestuurd wordt op de uitgevoerde
metingen. Bij één set metingen, volgt altijd
één bepaalde sturingsactie.
Een voorbeeld van deze vorm van sturing
is het automatisch in- en uitschakelen van
een gemaal op schakelpeilen (zie aft. 3Y
Computersturing op basisvan voorspelling
Dit is de meest vergaande vorm van
sturing, waarbij gebruik wordt gemaakt
van simulatiemodellen die actuele
metingen als invoer gebruiken.
Voordat een sturing automatisch wordt
uitgevoerd, wordt eerst het effect hiervan
voorspeld door simulaties. Y'ervolgens
wordt het effect van de sturing
geëvalueerd en worden de gevolgen van
de sturing afgewogen. Welke sturing
uiteindelijk wordt uitgevoerd, hangt af
van de resultaten van deze evaluatie
(zie afb. 4).
De modellen die bij deze vorm van
sturing gebruikt kunnen worden, variëren
van eenvoudige beslisbomen, tot
simulatiemodellen, eventueel ondersteund met kunstmatige intelligentie.
Voordelen van computersturing
De vraag rijst nu welke voordelen er voor
de waterbeheerder in operationele zin te
behalen zijn met computersturing.
Het voordeel van het geautomatiseerd
beschikbaar zijn van meer gedetailleerde
informatie voor gegevensverwerking en
presentatie, is in andere publikaties al
uitvoerig besproken [7].
In dit artikel bespreken we sturingsconcepten aan de hand van het peilbeheer
in een polder. De stuurvariabelen waterpeil en neerslag worden hiervoor gebruikt.
Geautomatiseerd meten en inzamelen van
peilen heeft het voordeel dat de peilgegevens met hoge frequentie beschikbaar
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kunnen zijn. Dit is onder andere van
belang voor de landbouw (beperken
peiloverschrijdingen), voor oeverbeschermingen (beperken grote peilvariaties) en voor de scheepvaart
(handhaven minimale diepgang en
doorvaarthoogte).
Door gebruik te maken van neerslagmetingen, kan voor de waterbeheerder
zeer waardevolle informatie worden
verkregen [8].
De afvoer in landelijke waterbeheersystemen reageert over het algemeen
traag op neerslag (uren tot dagen). Dit in
tegenstelling tot stedelijke, of snel afvoerende landelijke gebieden zoals
kassengebieden.
Na neerslagmeting kan er met behulp van
een afvoermodel worden berekend welk
waterbezwaar over enkele uren kan
worden verwacht. Door de aankomende
peilstijging te berekenen, kan het optimale
moment voor het tijdig in werking stellen
van bijvoorbeeld de bemaling worden
bepaald. Gemalen kunnen zo al worden
ingeschakeld voordat het peil feitelijk
stijgt.
Modellering
Om te laten zien welke voordelen voorspellingstechnieken kunnen bieden bij
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sturing, wordt hier een eenvoudig model
opgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van
een poldergebied dat gedraineerd en
bemalen wordt. Een deel van de polder is
bebouwd.
In afb. 5 is weergegeven hoe de afstroming van neerslag plaatsvindt over de
twee typen gebieden (onverhard en
verhard). In het navolgende zullen we
deze twee typen gebieden 'landelijk' en
'stedelijk' noemen. Hierbij wordt het
stedelijk gebied, dat uit onverharde en
verharde deelgebieden bestaat, in oppervlakte teruggebracht tot slechts verhard
gebied.

Riolering
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T

!

Opp ervlaktew ater

In het landelijk gebied vindt de afstroming
van neerslag plaats via de onverzadigde
zone naar de verzadigde zone (percolatie),
waar het naar het oppervlaktewater wordt
afgevoerd via kanalen en/of drains.
Transport van water van de verzadigde
zone naar de onverzadigde zone
(capillaire opstijging) en van de onverzadigde zone naar de atmosfeer
(evapotranspiratie) is ook mogelijk.
De afvoer van het stedelijk gebied vindt
plaats via straatverhardingen en daken
van huizen. Via een gescheiden rioolstelsel komt een deel van de neerslag in
het oppervlaktewater terecht. In het
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verharde gebied vindt piasvorming (interceptie) plaats, waardoor niet alle neerslag
tot afstroming komt en verdamping naar
de atmosfeer plaatsvindt.
Kwel vindt naar het gehele gebied plaats.
We nemen echter aan dat het kwelwater
direct naar het oppervlaktewater stroomt.

Neerslag afvoer
Landelijk gebied:
Pt = N t - E t

Q L .t =

Voor de uitwerking van het afvoerschema
van afb. 5 is gebruik gemaakt van het
zogenaamde niet-lineair reservoirmodel
voor landelijke en stedelijke gebieden [1,
5,10]. De capillaire opstijging is hierin niet
meegenomen. Met deze vereenvoudiging
is rekening gehouden bij de keuze van de
te simuleren periode (bodem nagenoeg op
veldcapaciteit). Ook is aangenomen dat de
neerslag gelijkmatig over het gehele
gebied is verdeeld. Zie het nevenstaande
kader voor de formulering van het
afvoerschema.
Het oppervlaktewater wordt voorgesteld
als een reservoir. Kr worden geen hydrodynamische effecten in het kanalensysteem meegenomen. Hierdoor fluctueert
het waterpeil slechts als functie van de
geborgen hoeveelheid oppervlaktewater.
De bemaling vindt plaats met een aantal
pompen, waarbij het bedrijf van de
pompen afhangt van het waterpeil.
Het afvoerschema en de balans van het
oppervlaktewater zijn verwerkt in een
Lotus 123 spreadsheet-programma voor
het maken van de in dit artikel gegeven
berekeningen.

| Saw_>0

So.t = S a t . l + ( N , - E t - P t ) T

kL

S„.t = S ï , t . l + ( P t - Q u t ) T
Waarin:
E = evapotranspiratie [L-T-1]
k L = reservoircoëfficiënt landelijk gebied [T~1]
N = neerslag [L-T-1]
n L = macht voor niet-lineariteit afstroming landelijk gebied
P = percolatie [ L T 1 ]
Q L = afstroming uit het landelijk gebied [L-T-1]
S 0 = berging in de onverzadigde zone [L]
S v = berging in de verzadigde zone [L]
T = tijdstap [T]
t = tijdstip
Stedelijk gebied (verhard gedeelte):
Rt= N , - E ,

| lt.,>l0

'Sy.
ks
S r ,, = S r W + ( R l - Q s t ) T
Waarin:
E = evaporatie [L-T-1]
I = interceptie [L]
l 0 = interceptie waarbij afstroming naar riolen begint [L]
k s = reservoircoëfficiënt stedelijk gebied [T"1]
n s = macht voor niet-lineariteit afstroming stedelijk gebied
Q s = afvoer uit stedelijk gebied [L-T 1 ]
R = afstroming verhard gebied [L-T-1]
S r = berging in riolen [L]

Peilvariatie in het oppervlaktewater
Peihoorspelling
De wijze waarop de bemaling plaatsvindt
is van invloed op de peilfluctuatie in het
oppervlaktewater. Als doel voor de
berekeningen wordt gedefinieerd:
'minimale peilfluctuatie' ten opzichte van
het streefpeil.
We verplaatsen ons nu de in de rol van
een operator van een gemaal dat voor de
bemaling van een denkbeeldig gebied
zorgt. Het gemaal wordt gedurende 24 uur
per dag bediend. De dienstdoende
operator beschikt over een computer die
via datacommunicaticlijnen in verbinding
staat met een representatieve peilmeting
in het beheersgebied. Ook is op een
representatieve plaats in het gebied een
regenmeter geplaatst, waarvan de operator
ook continu informatie krijgt.
Deze situatie, computerondersteunde
handbediening, beschouwen we als de
uitgangssituatie.
Als de operator alleen aandacht schenkt
aan de peilmeting en op basis hiervan de
pompen van het gemaal in- of uitschakelt,
dan is deze situatie vergelijkbaar met
sturing op schakelpeilen.

Waterbalans oppervlaktewater:
B,= Bt_,+ (Q u ,., + Q s ,,., + K)T - Q b | ,., T
H = f B (B)
n

QB=I ft (H) d
i= i

Waarin:
B = berging oppervlaktewater [L]
C, = capaciteit pomp i [L-T-1]
fB = bergingsfunctie
f-, = in- en uitschakelfuncties voor pomp i
H = oppervlaktewaterpeil t.o.v. referentie [L]
i = pompnummer
K = kwel [L-T-1]
n = totaal aantal pompen
Q B = bemalingsdebiet [L-T-1]

In werkelijkheid gebeurt dit niet. Iedere
operator van een gemaal maakt gebruik
van de hem bekende weersverwachting
van de komende uren en dagen.
In dit voorbeeld heeft de operator slechts
informatie van de regenmeter. Zijn enige
mogelijkheid om een gesignaleerde bui
beter te verwerken dan met informatie
van alleen de peilmeting, is het voordraaien van het gemaal. Hiervoor gebruikt
hij zijn ervaring over de traagheid in de

afstroming van neerslag naar het oppervlaktewater. Een hevige peilfluctuatie kan
hij met deze werkwijze nu beperken,
waardoor het peilbeheer verbetert.
Het principe van het verbeterde peilbeheer schuilt in het feit dat er bemalen
wordt op een beredeneerd peil, dat in
werkelijkheid nog niet opgetreden is.
In het navolgende wordt daarom van
'peilvoorspelling' gesproken. Het regelen
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op een berekende toekomstige situatie,
wordt voorwaartse koppeling genoemd
(feed-forward control). De periode
waarover wordt voorspeld noemen we de
voorspellingsperiode.
Voor sturing op basis van voorspelling
wordt de uitgangssituatie zoals boven
beschreven nu aangepast: alle acties die
de operator ten behoeve van het verbeterde peilbeheer zou nemen, worden
geautomatiseerd.
Het regelen van het peil gebeurt nu op
basis van in- en uitschakelpeilen van de
pompen. Het peil waarop wordt gestuurd
is nu het voorspelde peil aan het einde
van de voorspellingsperiode.
De voorwaartse koppeling wordt gerealiseerd door de peilvoorspelling en de
pompenregeling door dezelfde computer
te laten uitvoeren.
Het peil aan het einde van de voorspellingsperiode wordt door een
computerprogramma berekend met
behulp van een numerieke oplossing van
het afvoerschema. Hierbij worden de
volgende aannamen gedaan:
- De neerslag gedurende de voorspellingsperiode is onbekend en wordt
gedurende de voorspellingsperiode niet
meegenomen in de berekening. Dit geldt
ook voor de verdamping en de bemaling.
- Pompschakelingen vinden plaats op
basis van berekende peilen aan het einde
van de voorspellingsperiode.
De berekening van het peil vindt plaats
over één tijdstap waarin de actuele situatie
wordt berekend, gevolgd door een aantal
tijdstappen voorspelling. Het opgestelde
model kan hierdoor gebruikt worden voor
de simulatie zonder en met peilvoorspelling (voorspellingsperiode > 0).
Praktijkvoorbeeld: de Flevopolders
Sinds juni 1990 wordt de bemaling in de
flevopolders geregeld door een volledig
geautomatiseerd systeem [2].Doel van
dit systeem is het zo optimaal mogelijk
handhaven van het streefpeil, onder
voorwaarde van minimalisatie van de
energiekosten van elektrische bemaling.
De toegestane variatie in het peil is
0,22 meter. De automatische regeling van
pompen in de Flevopolders vindt plaats
op basis van actuele peilmetingen.
Een belangrijke reden voor verdergaande
reductie in peilvariatie in de vaarten van
de Flevopolders is het feit dat hiermee
de onderhoudskosten, ontstaan door
oeverbeschadigingen, kunnen worden
gereduceerd.
In het kader van de uitbreiding van het
huidige systeem is onderzoek uitgevoerd

Afb. 6-De Flevopolders:
overdrachtvanpeilgegevens naarde elektrischegemalen Lovink
en Colijn.
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naar de voordelen die te behalen zijn door
toepassing van peilvoorspelling [1].

waterpeilen, kwel en uitgemalen hoeveelheden.

Systeernkenmerken
In afb. 6 is een overzichtskaart van de
Flevopolders met de vier gemalen weergegeven. Voor de peilregeling op de
elektrische gemalen Lovink en Colijn
worden op een centraal punt peilgegevens
uit de hoofdvaarten van de polders verzameld en bewerkt. Dit gebeurt in een
computer te Lelystad.

Verificatie
Alvorens simulaties met voorspelling uit te
voeren, is het afvoermodel geijkt en is de
werking van het model geverifieerd.
Voor de verificatie is gebruik gemaakt van
gegevens van februari 1980.
Voor de benodigde gebiedskenmerken
van de Lage Afdeling wordt verwezen
naar het onderstaande kader. De berekeningen zijn uitgevoerd met tijdstappen
van 1 uur.
In afb. 7 zijn de resultaten van de
werkelijke peilvariatie en die van de
afvoerberekening weergegeven. In de
berekening is het bemalingsregime aangehouden dat in werkelijkheid is gevolgd.
In 1980 was er in de Flevopolders nog
geen computersturing op peilen.
Het bemalingsregime werd daarom geheel
bepaald door handbedrijf, met de daarbij
behorende sterke peilfluctuaties (fase I).
Voor de berekening is gebruik gemaakt
van slechts één neerslagmeting in het
gehele gebied van 57.000 ha. De afwijking
rond dag 2 zou uit ongelijkmatige neerslagverdeling verklaard kunnen worden.
Overigens blijken in de loop van de

Uit de peilgegevens wordt een representatief peil (gewogen gemiddelde) berekend voor beide hoofdvaarten.
De representatieve peilen van de vaarten
worden naar de gemalen Lovink en Colijn
verstuurd. Op deze gemalen vindt de peilregeling geheel automatisch plaats. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van vaste in- en
uitschakelpeilen.
Als we de classificatie van het begin van
dit artikel toepassen op de bemaling in de
Flevopolders, dan kunnen de volgende
sturingsconcepten met de daarbij behorende fasen van het automatiseringsproject worden onderscheiden:
- conventionele handbediening: fase I
(vóór automatisering);
- computersturing op basis van actuele
metingen: fase II (huidige situatie);
- computersturing op basis van voorspelling: fase III (toekomstige situatie).
We besteden hier aandacht aan het
verschil in peilfluctuatie dat optreedt
tussen het peilbeheer van de fasen II en
III. Hiervoor wordt het omschreven
afvoermodel gebruikt en geijkt met
gegevens die beschikbaar zijn van een
modelstudie uit 1980, uitgevoerd in de
Lage Vaart van de Lage Afdeling [11].
Uit deze studie zijn gegevens beschikbaar
van neerslag (één meting), verdamping,

Systeernkenmerken
praktijkvoorbeeld
Algemeen:
totaal oppervlak
openwater oppervlak
verhard oppervlak
beschikbare bemalingscapaciteit
kwel
Landelijk gebied:

K
n

L

Stedelijk gebied:
ks
n

s

lo

= 57.000 ha
= 1,23%
= 4%
= 8,47 mm/dag
= 1mm/dag
= 26uur
=3
= 1,1 uur
=1
= 0,5mm
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maand de gemeten en de berekende
waarden goed overeen te stemmen.

Capaciteit en schakeipeilen in meters
tenopzichtevan hetstreefpeil
(NAP-6,20 meter):

Computersturmg op basisvan pcihoorspelling
De beschikbare bemalingscapaciteit op de
Lage Afdeling is voor de simulatie verdeeld over drie pompen. Zie voor bemalingsgegevens het nevenstaande kader.

Pomp1
Pomp2
Pomp3

Uit een serie berekeningen met verschillende voorspellingsperioden, bleek
dat een voorspelling van 6 uur een
duidelijke verbetering in de peilvariatie
oplevert. Langere voorspellingsperioden
gaven geen significant betere resultaten.
In afb. 8 zijn de resultaten uitgezet van
simulaties zonder voorspelling volgens
fase II en met peilvoorspelling volgens
fase III. Voor deze berekening is gebruik

Capaciteit In
[mm/uur] [m]

Uit
[m]

0,053
0,053
0,247

-0,04
-0,01
-0,03

0,00
0,04
0,10

gemaakt van gegevens van februari, maart
en april 1980. Ook deze berekeningen zijn
uitgevoerd met een tijdstap van 1uur.
In afb. 8 is te zien dat de fluctuatie in het
waterpeil in de situaties zonder en met
voorspelling vrijwel gelijk is in perioden
met geringe of geen neerslag.
Het voordeel van de voorspelling is echter
goed zichtbaar in perioden met neerslag.
Aß. 7 - Verificatie peilsimulaties voor de Lage
Vaart (februari 1980).
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In deze perioden treedt een aanzienlijke
reductie in de peilstijging op door voorspelling en het op basis daarvan voordraaien van pompen (rond de dagen 5, 42
en 61). De belangrijkste oorzaak van deze
reductie bleek het feit dat de pompen
vroeger werden ingeschakeld. Het totale
aantal pompen dat gelijktijdig in bedrijf
was en de totale bedrijfstijd bleek voor
beide situaties vrijwel gelijk te zijn.
In het histogram van afb. 9 is duidelijk te
zien dat door toepassing van voorspelling
niet alleen het voorkomen van extreme
waterstanden wordt gereduceerd, maar
dat ook het streefpeil beter gehandhaafd
blijft.
Uit statistische analyse blijkt dat de
standaardafwijking in het peil bij fase II
circa 0,04 meter bedraagt, terwijl dit bij
fase III terugloopt tot 0,02 meter.
Bekijken we het interval < 0,04 meter,
0,04 meter >, dan blijkt dat zonder voorspelling 32% van de peilen hier buiten
vallen, dit is slechts 16% in het geval van
voorspelling.
De simulaties met peilvoorspelling laten
een aanzienlijke reductie in de variatie van
waterstanden zien in de Flevopolders.
Voor gebieden met kleiner oppervlak en
met andere bemalingskarakteristieken zijn
ook simulaties uitgevoerd. In alle gevallen
bleek dat het voorspellingsprincipe, net als
in de Flevopolders, in sterke mate
bijdraagt aan de verbetering van de peilbeheersing.

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Conclusies
Uit dit artikel moge blijken dat er met een
relatief eenvoudig model goede simulaties
van de peilontwikkelingen voor sturing

Tijd in dagen
Gemeten peil

Berekend peil

Aß. 9 - frequentieverdeling van peilen in de Lage Vaart
(februari, maart en april 1980).

Afb. 8 - Peilsituaties voor de Lage Vaart, zonder en met voorspelling
(februari, maart eu april 1980).
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uitgevoerd kunnen worden. Door toepassing van het beschreven afvoermodel
in een geautomatiseerd systeem, ontstaan
interessante mogelijkheden voor sturing
op peilvoorspelling.
Op basis van simulaties kan de bemaling
op verantwoorde wijze op een vroeger
tijdstip worden ingezet, waardoor peilfluctuaties gedurende neerslagperioden
aanzienlijk worden beperkt.
De algemene indruk bestaat dat de
integratie van eenvoudige voorspellingsmodellen in de sturing van een
waterbeheersysteem, een goede basis
vormt voor verdere optimalisatie in het
waterbeheer.
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Inleiding
Begin 1988 heeft de voorlopige Raad voor
Vastgoedinformatie een advies over
kabels en leidingen uitgebracht (zie artikel
H 2 0 (23) p. 676-677). In dit advies,
getiteld 'Kabel- en Leidinggegevens
geleid', werd onder meer geconstateerd
dat er verbeteringen mogelijk zijn van de
op kabels en leidingen betrekking
hebbende informatie, zoals volledigheid,
actualiteit, kwaliteit, betrouwbaarheid,
toegankelijkheid en de afbeelding op
kaarten.

ÉlÊÊÈÈÊk
J. H. VAN O O G E N
Heleidsmedewerker bij het
secretariaat van de
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Om te komen tot een vervolgadvies over
leidingen heeft de RAVI begin 1989 de
Vervolg CommissieLeidingen (VCL)
ingesteld. Deze commissie is belast met de
voorbereiding van het advies om te
komen tot een betere communicatie door
het standaardiseren van die gegevenselementen die betrekking hebben op de
uit te wisselen informatie over leidingen.
De VCL heeft de voorbereiding van het
advies 'Kabel- en Leidinggegevens voor
elkaar' opgesplitst in vier delen:
1. Classificatie van de uit te wisselen
leidinggegevens.
2. Definiëring van een uitwisselingsformaat.
3. Onderzoek naar de kwaliteitsaspecten.
4. Onderzoek naar de wijze van
(grafische) presentatie van leidinggegevens.
Het eerste advies is in voornoemd artikel
aan de orde gekomen. Dit artikel handelt
over het tweede advies dat in juli 1991
door de RAVI is uitgebracht. Het doel van
het advies is te komen tot een optimale
gegevensuitwisseling van leidinggegevens
tussen de betrokken leidingbeheerders.
Aan de orde komen:
- de wijze waarop het tweede advies tot
stand is gekomen;
- de geadviseerde produkten:
. classificatietabel voor leidingelementen;
• het uitwisselingsformaat;
. een handleiding bij dit formaat;
- de aanbevelingen van de RAVI.
Werkwijze
Voor het tweede advies in de reeks
'Kabel- en Leidinggegevens voor elkaar' is
het onderzoek opgesplitst in een
theoretisch en een praktisch deel.
Het theoretische deel is in opdracht van

de RAVI uitgevoerd door Computer
Management Group CMG
Nutsbedrijven BV (CMG). Dit onderzoek
heeft drie produkten opgeleverd: een
classificatietabel voor de uit te wisselen
leidinggegevens, een uitwisselingsformaat
voor deze gegevens en een handleiding bij
dit uitwisselingsformaat. Deze produkten
zijn tot stand gekomen op basis van interviews bij een tiental bedrijven en diensten
uit de nutssectoren water, elektriciteit, gas,
telefoon, CAI en riool en drie leveranciers
(IBM, Intergraph en Siemens/Nixdorf).
Voor de nutssector water zijn de volgende
bedrijven benaderd:
- Gemeentewaterleidingen Amsterdam
- Regionaal Energiebedrijf Dordrecht
- Gemeentewerken Rotterdam
Om de produkten te toetsen heeft het
onderzoek in de praktijk plaatsgevonden.
Twee partijen in de Vervolg Commissie
Leidingen, PTT-telecom en de gemeente
Amsterdam, hebben samen met de CMG
dit onderzoek gefinancierd. Zo is voor
PTT-telecom, het Grafisch Vastgoed
Centrum Amsterdam en het Energiebedrijf Amsterdam het voorgestelde
uitwisselingsformaat daadwerkelijk
gebouwd en getest. Bij het bouwen zijn
geen noemenswaardige problemen
gerezen en is in de praktijk aangetoond
dat er uitwisseling op basis van het
gemodificeerde uitwisselingsformaat
mogelijk is tussen de bij partijen in
gebruik zijnde systemen (Siemens en
Intergraph).
Classificatietabel voor
leidingelementen
In het eerste advies is vastgesteld welke
leidingobjecten met hun kenmerken uitgewisseld zullen moeten worden. In het
voorliggende advies is op basis van
genoemde interviews van deze objecten
het zogeheten domein vastgesteld. Met dit
domein en de vastgestelde classificatie zijn
de uit te wisselen leidinggegevens
gecodeerd. De codering is analoog aan de
classificatie voor topografische elementen.
In de classificatietabel is rekening
gehouden met uitbreidingen. Enerzijds
doordat er ruimte is gereserveerd voor
later gebruik en anderzijds doordat er
ruimte is die door de gebruikers zelf
ingevuld kan worden. Omdat de geclassificeerde objecten in het terrein waarneembaar zijn, past de codering in de
classificatie van topografische elementen.
Daartoe zal dan wel de 'L-codering' van
deze classificatie vervangen moeten
worden door de 'L-codering' van de nu
voorgestelde classificatie. De geclassificeerde kenmerken hebben echter
betrekking op het gebruik, c.q. functie van

