WIER, Waterhuishoudkundig Informatiesysteem voor
Emissiegegevens vande Rijkswaterstaat

Op 4 november vorigjaar werd in Lelystad
door minister Smit-Kroesvan Verkeer en
Waterstaat het WIER-systeem officieel in
gebruik gesteld. Ir. Hofstra gaf voorafgaand
daaraan een toelichting op het systeem.
Ir. Strijbis demonstreerde na de openingshandeling een gebruiksfunctie.

Samenvatting
Sinds 1970isde Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) van kracht.De wet
verbiedt het lozen van afvalwater inoppervlaktewater zonder dat hiervoor een
vergunning isverleend. Voor de Rijkswaterstaat (RWS) betekende dit dat
ca. 5000 vergunningen verleend dienden te worden.
Door bemonstering vanafvalwater doorzoweldeRijkswaterstaat alsdeindustrie kwamin
de loop derjaren een stroom van honderdduizenden gegevens opgang.
Gegevens ondermeer nodig voor de controle van de vergunningseisen (bijvoorbeeld
Cd <0,1 mg/l) en het beantwoorden van vragen.
Het aantal gegevens en de wensdeze tegebruiken leidde tot het besluit de gegevensverwerking te automatiseren.
Het project WIER startte in 1980en werd afgerond injuni 1987. Van deze 8jaar waren
er 3 nodig om de vraagstelling tepreciseren en nogeens 2jaar om organisatorische
problemen te overwinnen (veel gebruikers inveel verschillende RWS-directies). De
laatste 3jaren werden gebruikt voor het opstellen van de specificaties van WIER, het
ontwerpen en het bouwen van het systeem. Dit onder begeleiding vande Dienst
Informatieverwerking van de Rijkswaterstaat.
Met de menselijke factor die ook bijontwikkeling van WIER een belangrijke rol heeft
gespeeld isbij het ontwikkelen van Wierzogoed mogelijk rekening gehouden.

Inleiding
Eind jaren zeventig moest voor het
IMP-water 1980-1984 dat in voorbereiding
was een overzicht worden samengesteld van
de lozingen op de Rijkswateren. Het ging
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daarbij om overzichten van de lozing van
verschillende stoffen, per bedrijfstak gepresenteerd. Hoewel alle primaire gegevens
beschikbaar waren, bleek het nodig te zijn
een groot aantal medewerkers van de toenmalige hoofdafdeling Afvalwater van het
RIZA te mobiliseren om deze gegevens tot
presenteerbare tabellen te verwerken.
Dat de problematiek van de gegevensverwerking op dat moment nietalleen binnen
de Rijkswaterstaat speelde bleek ondermeer
door de discussie die hierover tezelfdertijd
door de Unie van Waterschappen in
CUWVO-verband werd aangekaart.
Eén en ander vormde voor het RIZA destijds
de aanleiding een interne werkgroep te
vormen die zich op deze problematiek moest
bezinnen. Eén van de conclusies van de
werkgroep luidde: Er dient een informatiesysteem te worden onwikkeld voor het
verwerken van emissiegegevens van lozingen
op de Rijkswateren.
Dit vormde de start van het project WIER in
1980 in samenwerking tussen het RIZA
(inmiddels DBW/RIZA), de regionale
directies van de Rijkswaterstaat, de Hoofddirectie van de Rijkswaterstaat en de Dienst
Informatieverwerking (DIV).
Na een uitgebreide verkenning van de
problematiek werd eind 1982 besloten tot
automatiseren van de gegevensverwerking.
Het groene licht hiervoor werdgegeven inde
Stuurgroep Waterhuishouding waarin de
betrokken diensten zijn vertegenwoordigd.
Pas goed op gang kwam het project medio
1984 nadat een aantal financiële en
personele problemen waren opgelost.

Mijlpalen in het project vormden vervolgens
het gereedkomen van de functionele
specificaties (augustus 1985), het technisch
ontwerp (maart 1986) en de oplevering van
WIER (juni 1987). Op 4 november 1987
werd WIER officieel in gebruik gesteld door
de minister van Verkeer en Waterstaat
mevr. drs. N. Smit-Kroes.
Wat isWIER en wat kan WIER?
In automatiseringstermen kan het systeem
als volgt worden gekarakteriseerd:
WIER iseen interactief werkend systeem op
een Unisys 1100/73 mainframe met
regionale werkstations, gebruikmakend van
MIMER als database-managementsysteem
waarmee via een uitgekiende menusturing
naast directe functies viaeen query language
de database kan worden gemanipuleerd.
Daarmee zijn echter veel aspecten van de
bovenstaande vraag niet beantwoord. Om de
hoofdlijnen van het systeem duidelijk te
maken worden onderstaand de volgende
punten doorgelopen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

wat zijn emissiegegevens?
waarom automatiseren?
hoofdfuncties van WIER;
opzet van het systeem;
specifieke problemen;
relatie met andere systemen:
WIER intern bezien;
gebruik WIER door andere overheden.

1. Watzijn emissiegegevens?
De kern van het gegevensbestand en
tegelijkertijd ook het grootste aantal
gegevens wordt gevormd door de meetgegevens. Dit betreft analysegegevens en
zogenaamde veldgegevcnszoals debietwaarden en andere gegevens die ter plaatse
moeten worden waargenomen, bijvoorbeeld
de temperatuur.

Daarbij kunnen twee aparte groepen
gegevens worden onderscheiden:
1. de gegevens van controle-bemonsteringen
door de Rijkswaterstaat;
2. de gegevens van bemonsteringen door de
lozers zelf waarover men ingevolge de
lozingsvergunning aan de Rijkswaterstaat
dient te rapporteren.
Deze twee groepen vormen aparte bestanden
in WIER.
Met alleen getallen kom je in het algemeen
niet ver. Om iets met deze gegevens te
kunnen doen, moet een koppeling worden
gelegd met een groot aantal min of meer
vaste administratieve gegevens. Een aantal
voorbeelden hiervan isin afb. 1 aangegeven.
Om een enkele er uit te lichten:
• Bijbedrijfstak kaneenrelatiegelegdworden
met zowel de CBS-bedrijfstakindeling (SBI)
als de bekende coëfficiëntentabel.
• Bij oppervlaktewateren iser de mogelijkheid deze te koppelen tot gebieden zoals
bijvoorbeeld:
- het Rijnstroomgebied;
Afb. I - Indeling emissiegegevens.
Emissiegegevens zijn:
inde eerste plaats:
- de veldgegevens enanalyseresultaten vande
afvalwaterbemonstering bijendoor bedrijven
inde tweede plaatsgegevens over:
- het bedrijf
- de bedrijfstak
- het procestype
- het afvalwatertype
- het zuiveringstype
- de beheersdirectie
- het gebied
- het oppervlaktewater
- de vergunningsomschrijving
- de vergunningseis

409

H 2 0 ( 2 I ) [988, nr. 15

—de zoute wateren;
—het Benedenrivierengebied.
• Mogelijk ishet bijvoorbeeld ook om een
verband te leggen tussen procestype en
zuiveringstype of tussen zuiveringstype en
geloosde stoffen.
Als WIER dan ook bestempeld wordt alseen
systeem waarin emissiegegevens worden
opgeslagen dan moet bedacht worden dat aan
emissiegegevens in dat geval een bredere
betekenis istoegekend dan louter die van
analysegegevens. Zo kunnen er-zoals blijkt
uit het vervolg- met het systeem vragen
beantwoord worden ook alzou ergeen getal
zijn ingevoerd.
2. Waarom automatiseren?
Toen de eerste plannen voor WIER werden
ontwikkeld, was er noggeen sprake van
'versterkte aandacht voorde handhaving'.
Wel was de vergunningcontrole een van de
aspecten die werden meegenomen. Pas toen
tijdens de rit alom de handhaving meer
aandacht kreeg heeft dit ook binnen het
project WIER meer nadruk gekregen. En het
heeft bij de besluitvorming om te gaan
automatiseren wel degelijk meegespeeld.
Belangrijkste aspect vormde aanvankelijk de
hoeveelheid gegevens die beschikbaar kwam.
Jaarlijks betreft dit circa 30.000 analysegegevens van controle-bemonsteringen van
de Rijkswaterstaat en circa 300.000 analysegegevens via rapportage over bemonstering
van de lozers (bedrijfsrapportage).
Hoe moeilijk het isomdaar meeom tegaanis
al in de inleiding geschetst. En het
rangschikken van gegevens voor het IMP
vormde niet de enige informatie die men uit
de gegevensbestanden wenste te destilleren.
Voor de advisering, het emissieonderzoek en
de vergunningcontrole werden andere
doorsnijdingen gewenst. Eenmaal in een
dossier opgeborgen waren de gegevens
echter zeer moeilijk hanteerbaar.
Dit alles, met de wetenschap dat een
analysegegeven al gauw zo'n ƒ 5 0 - tot
ƒ 100.—kan kosten en het feit dat goede
handmatige verwerking een aanzienlijke
inzet van extra menskracht zou vergen was
aanleiding tot automatisering te besluiten.
3. Hoofdfuncties van WIER
In feite worden binnen WIER twee hoofdfuncties onderscheiden:
a. vergunningcontrole:
b. beantwoorden inventarisatie en -beleidsvragen.
Vergunningcontrole

In de eerste plaats isdit het toetsen van de
RWS-controlegegevens aan de vergunningseisen. Dit kan een rechttoe rechtaan check
zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook be-

WIER
data
base

Afb. 2 - Opzet van hei systeem.

trekking hebben op een voortschrijdend
gemiddelde over een aantal monsters.
Daarnaast isnatuurlijk ook mogelijk het
toetsen van bedrijfsrapportages aan
vergunningseisen en het vergelijken
van de RWS-controlegegevens met
bedrijfsrapportages.
Dit alles voorzover het kwantitatieve gegevens en gekwantificeerde eisen betreft.
Er zijn in de vergunning soms ook andere
eisen opgenomen, zoalshetvooreen bepaalde
datum indienen van een saneringsplan.
Met WIER iseen voortgangscontrole op dit
soort 'mijlpalen' zoalsze in de WIER
terminologie heten mogelijk.
Beantwoorden inventarisatie- en
beleidsvragen
Voor wat de tweede hoofdfunctie betreft
gaat het om een groot aantal vragen dat
beantwoord moet kunnen worden.
Om enkele voorbeelden te noemen:
• inventarisatie van de lozingen op Rijkswater
in peiljaar x:
• overzicht van de bedrijven die stof ylozen;
• overzicht vergunningseisen bedrijven van
bedrijfstak z.
Voor bijvoorbeeld het Rijnaetieplan zullen
weer andere vragen beantwoord moeten

kunnen worden zoals de lozingen van dein
het plan genoemde stoffen op de Rijn in het
peiljaar 1985.
Duidelijk zal ook zijn dat van de gekozen
voorbeelden de tweedeenderdevraagvragen
zijn die zonder dat alle analysegegevens
beschikbaar zijn beantwoord kunnen worden.
4. Opzet van het systeem
Een van de complicerende factoren bij de
opzet maar ook bij het beheer van WIER
vormt het feit dat niet alleen door verschillende Rijkswaterstaatdirecties gebruik
gemaakt wordt van WIER, maar dat ook de
gegevensinvoer op verschillende lokaties
plaatsvindt.
De controle-gegevens worden ingevoerd door
DBW/RIZA via de laboratoria in Umuiden,
Dordrecht en Lelystad.
De rapportage-gegevens van de lozers
worden ingevoerd door de verschillende
regionale directies.
Afb. 2geeft schematisch een inzicht in de
relatie tussen afvalwaterlozers, regionale
directies, DBW/RIZA enhet WIER-systeem.
Om even dit schema te volgen:
Door WIER worden etiketten aangemaakt
met daarop informatie als beheersdirectie.

Afb. 3 - lieheersstructmtr WIER.
Systeembeheer
(DBW/RIZA)

Inhoudelijk
Beheer
Regionaal
(Regionale Directie)

Inhoudelijk
Beheer
Landelijk
(DBW/RIZA)

Algemeen
Beheer
(DBW/RIZA)

Technisch
Beheer
(DIV)
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bedrijfsnaam en -code, meetpuntnaam en
-code. Deze etiketten gaan van DBW/RIZA
naar de regionale directie. Door de monsternemer worden tijdens debemonstering bijde
afvalwaterlozers gegevens ingevuld zoals
datum en tijd van bemonstering en eventuele
veldgegevens. Met de monsterflessen en de
daarbij behorende monsterkaarten komen
deze etiketten weer terug naar DBW/RIZA.
Na analyse in de laboratoria worden
gegevens in WIER ingevoerd.
Zowel regionale directies als DBW/RIZA
kunnen het WIER-bestand raadplegen.
Voor DBW/RIZA gaat het daarbij om alle
gegevens. De regionale directies hebben
alleen toegang tot de gegevens van lozingen
in het eigen beheersgebied. De bedrijfsgegevens worden ingevoerd door de regionale
directies. De computer waarop het systeem
draait staat bij de Dienst Informatieverwerking van de Rijkswaterstaat (DIV) te
Rijswijk.
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Dit alles houdt in dat er op verschillende
plaatsen verschillende bevoegdheden liggen
met betrekking tot het systeem.
Naast de verschillende gebruikerscategorieén
iser een zogenaamde systeembeheerder die
de eindverantwoordelijkheid draagt ten
aanzien van het systeem. Daarnaast zijn er
een landelijke inhoudelijk beheerder en
regionale inhoudelijke beheerders die
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van
de landelijk respectievelijk regionaal
ingevoerde gegevens. Essentieel voor het
blijven functioneren van WIER zijn voorts
het technisch beheer en het algemeen beheer
(zie aft. 3).
Om nog even op het voorgaande terug te
komen: het moet mogelijk zijn nog allerlei
andere mogelijkheden vanWIER te benutten.
Zo ishet bijvoorbeeld denkbaar de etiketten
tegebruiken om dehandhaving inde praktijk
een stuk veiliger te maken. Wordt een situatie
als weergegeven in aft. 4 verwacht dan zou
bijvoorbeeld vermeld kunnen worden als
extra informatie: 'Pas op voor de hooivork'.

î

Afb. 4 - Handhaving inde praktijk?

5. Specifieke problemen
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat het om
een vrij complex systeem gaat. Toch ishet
goed aan de hand van een voorbeeld aan te
geven met wat voor zaken bij het automatiseren van een bestand emissiegegevens
zoal moet worden rekening gehouden.
Als voorbeeld de jaarvrachtberekening.
In eerste instantie lijkt het eenvoudig:
berekening van de vracht op een lozingspunt
door daar gemeten concentraties met een
debiet te vermenigvuldigen en sommatie van
de vrachten van de in dit geval (zie afb. 5)
3 lozingspunten.
Toch zitten er wat addertjes onder het gras.
Zo kan het lozingspatroon over de dag
onregelmatig zijn. Dit betekent dat dan niet
met de waargenomen debieten maar met een
daggemiddeld debiet moet worden gerekend.
Van belang isook rekening te houden met
het aantal lozingsdagen perjaar. Over het
algemeen zal dit afwijken van 365.

Verder ishet belangrijk om te weten of het
gegeven waarmee wordt gerekend een
steekmonster isdat een momentopname
geeft of een verzamelmonster, waarmee een
meer representatief beeld wordt verkregen.
Ook moet nog rekening worden gehouden
met wat waar gemeten wordt. Zo kan zich de
situatie voordoen dat bij bedrijfsonderdeel
III zowel op het aangegeven meetpunt als op
het lozingspunt wordt bemonsterd.
Bijvoorbeeld wordt cadmium bij het meetpunt bepaald en CZV en zink op lozingspunt 3. Bij de vrachtberekening betekent dit
dat de cadmiumvracht van het meetpunt opgeteld moet worden bij de vracht van de
3 lozingspunten. Ook moet voorkomen
worden dat op deze manier dubbeltellingen
plaatsvinden.
Het mag duidelijk zijn dat een en ander de
nodige eisen stelt aan het systeem.
6. Relatie met andere systemen
Voor wat betreft de relatie van WIER met
andere systemen isvooral van belang het bij
DBW/RIZA in ontwikkeling zijnde laboratoriuminformatiesysteem (LABINFOS).
Na het gereedkomen van dit systeem (medio
1988) kan een nog efficiëntere verwerking
van analysegegevens plaatsvinden. Daarbij
kunnen de gegevens van de auto-analyzers
rechtstreeks vla LABINFOS naar WIER
worden overgebracht en de handmatige
analyses direct via de analist. Wel uiteraard
na de nodige controles door de systemen en
de labchefs - dit ter geruststelling.
Daarnaast zal ook gebruik worden gemaakt
van de mogelijkheid de etiketten van de
monsterkaarten door de computer te laten
lezen via een streepjescode.
7. WIER intern bezien
WIER isopgebouwd uit een aantal
progamma-onderdelen (zie afb. 6).
Portier
De toegang tot WIER isbeveiligd. Alleen aan
'legale' gebruikers wordt toegang verleend.
Afb. 6 - Opbouw WIER t*=gegevens, waaronder
ongeveer .130.000 analyseresultatenper jaar).

Mogelijke lozingssituatie.

Portier
bedrijfsonderdeel I

bedrijfsonderdeel II

bedrijfsonderdeel III

Menu-afbehandeling
Functies
Algen- enemodules
MIMER/DB

•
MIMER/SH

lozingspunt 1

lozingspunt 2

lozingspunt 3
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Menu-afhandeling
Elkegebruiker isingedeeld bijeen gebruikerscategorie. Deze gebruikerscategorie bepaalt
welke functies gebruikt mogen worden en
welke gegevens te benaderen zijn.
Dit programma-onderdeel stelt de gebruiker
in staat om een functie te kiezen uit een
menu. Alleen wat de gebruiker volgens zijn
categorie mag gebruiken wordt in de menu's
gepresenteerd.
Functies
Programma-onderdelen, die een specifieke
taak verrichten, worden 'functies' genoemd.
De gebruiker kiest een functie, vult op het
scherm nog een aantal dingen in, activeert de
functie en kan na afloop de resultaten
bekijken (en laten afdrukken). Het isook
mogelijk, om van een aantal functies
achtereen de eindschermen in te vullen en de
verwerking pas daarna te doen plaatsvinden.
Algemene-modules
Dit zijn programma-onderdelen, die in een
aantal functies vóórkomen.
MIMER
Het programma-onderdeel, datzorgt voorde
opslag van degegevensindeWIER-database
(MIMER/DB) en voor schermbesturing
(MIMER/SH) isafkomstig van een Zweeds
bedrijf.
MIMER iseen relationeel databasemanagement systeem: de gegevens worden
opgeslagen in tabellen, met kolommen
en rijen.
Gegevens
Gerekend wordt op ongeveer 5.000 bedrijven
(van grote complexen tot woonboten) met
10.000 meetpunten in totaal. Per jaar
worden 300.000 meetwaarden opgeslagen
afkomstig vande bedrijfsrapportage; perjaar
worden ongeveer 30.000 analyseresultaten
opgeslagen afkomstig van de controlebemonstering door Rijkswaterstaat.
8. Gebruik WIER door andere overheden
Daarbij zijn er 3 opties denkbaar.
a. Het gebruik van een afgeschermd deel
van WIER op de DIV computer.
Het beheer berust dan bijde Rijkswaterstaat.
b. Gebruik maken van een apart WIERsysteem (een kopie) bijde Dienst Informatieverwerking.
Dat stelt echter wel eisen aan het inhoudelijk
beheer van het systeem dat dan bijde gebruiker van dit aparte systeem zal moeten
liggen.
c. Het installeren van het WIER systeem,
met andere woorden de programmatuur,
voor het gebruik op een eigen computer.
Dit laatste stelt weer eisen aan de computer
en het daarop toe te passen DBMS (Database
management-systeem).

De vraag of dit wel of niet aantrekkelijke
opties zijn, ismoeilijk in het algemeen te
beantwoorden. Verschillende aspecten
zullen daarbij een rolspelen zoalsde omvang
van de gegevensbestanden, de gewenste
gebruiksmogelijkheden en frequentie van
gebruik en vooral natuurlijk de kosten.
Tenslotte
Het systeem iszo opgezet dat jeer veel mee
kunt. Aan de andere kant heeft ook dit
systeem weer zijn beperkingen. Bovendien
geldt dat een systeem niet beter isdan de
mensen die er mee werken.
Dit laatste bleek onder meer bijeen gebruikerscursus van het WIER-systeem bij
DBW/RIZA. Tijdens een demonstratie van
WIER gingdezaak toen platom het plastisch
uit te drukken. Oorzaak bleek een stekker
die uit een contactdoos wasverwijderd door
iemand dieeen betergebruiksdoel voorogen
meende te hebben.
Conclusie hiervan moet dan ookzijn,dat ook
al wordt een geavanceerd geautomatiseerd
systeem gebouwd, de menselijke factor altijd
belangrijk zal blijven.
Tijdens de ontwikkeling van WIER is
getracht met deze factor zoveel mogelijk
rekening te houden.

• •

•

Magnetische separatie
• Slot vanpagina 407
van de ontwikkeling en de marktintroductie
van magnetische defosfatering.
Het proces van magnetische defosfatering is
nu zover bekend, dat een installatie op
praktijkschaal kan worden ontworpen en
gebouwd. Gezien deze ontwikkeling van de
techniek en gezien het feit, dat het vaststellen
van nog minder bekende factoren, zoalsde
slibproduktie en het hergebruik van het slib.
op een grotere schaal dient plaats te vinden,
worden door Smit Nymegen momenteel
initiatieven ontwikkeld om een demonstratieinstallatie te realiseren.
Naast defosfatering van effluent van rwzi
kan magnetische separatie ook worden
toegepast bij andere milieuproblemen,
zoals defosfatering van oppervlaktewater,
de verwijdering van zware metalen uit
grondwater bij bodemsaneringen etc.
Deze toepassingsmogelijkheden worden
momenteel onderzocht.
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Studiedag Bodem en Kwaliteit
De OKB (Overleggroep Kwaliteitsstandaard
Bodemonderzoek) organiseert op 6 oktober
1988een studiedagover Bodemen Kwaliteit.
Plaats: De Reehorst te Ede; aanvang:
09.15 uur.
Tijdens de studiedag worden door inleiders
afkomstig van overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijven onderwerpen aan
de orde gesteld alsbeleid,juridische aspecten
en economie in relatie tot kwaliteit van
bodemonderzoek.
Aanmelding kangeschieden door overmaking
van ƒ 50,—op gironummer 5366002 ten
name van QUBINETT—Bodemen Kwaliteit
te Vught onder vermelding van naam en
bedrijf/instelling.
Voor nadere inlichtingen: secretariaat OKB:
tel. 033 - 62 12 37, toestel 230.

