Computertoepassingen bij innameenbergingvanoppervlaktewater;
groeinaarexpertsystemen?
Voordracht uit de 39e vakantiecursus in drinkwatervoorziening 'Informatica, automatisering en computertoepassingen', gehouden op 8en 9 januari 1987 aan de TU Delft.

1. De spaarbekkens inde
Brabantse Biesbosch
De basisvoorditartikelwordt gevormd door
computertoepassingen, die bij de
NV Waterwinningbedrijf Brabantse
Biesbosch (WBB) zijn ontwikkeld.
Deze computertoepassingen worden
gebruikt voor het vergroten van de kennis
van en het inzicht in de bedrijfssituatie, de
bron, het gedrag van de stoffen in het milieu,
eet.,zodat nuen indetoekomst een optimaal
produkt afgeleverd kan worden.

IR. J.M. J.WAALS
NV Waterwinningbedrijf
Brabantse Biesbosch

De spaarbekkens in de Biesbosch zijn opgezet
om delen van Zuid-Holland, Noord-Brabant
en Zeeland te kunnen voorzien van uit
Maaswater bereid spaarbekkenwater.
De Maas iseen regenrivier, die in een droge
zomer een (zeer) lage afvoer heeft. Derhalve
moet er voldoende voorraad zijn om deze
droge periode te kunnen overbruggen.
Daarvoor zijn twee voorraadbekkens ontworpen, de 'Zuiderklip' en 'De Gijster'
(zie afb. 1).Om een goede en constante
kwaliteit van het afgeleverde water te kunnen
verzekeren, moet het water altijd een
voldoend lange verblijftijd hebben.
Door afvlakking en biologische zelfreiniging
treedt dan een kwaliteitsverbetering op.

Voor dit deel zijn de procesbekkens
'Honderd en Dertig' en 'Petrusplaat'
ontworpen.
Het hele project isgefaseerd opgezet.
Eerst zijn de twee procesbekkens Honderd
en Dertig en Petrusplaat aangelegd, waarna
in 1980 de Gijster alsvoorraadbekken in
gebruik is genomen.
De omvangvan de levering isophet ogenblik
van dien aard, dat de beschikbare vooraad in
de Gijster voldoende isom droge en
kwalitatief mindergoede perioden te kunnen
overbruggen. Een tweede voorraadbekken,'
de Zuiderklip, behoeft thans dan ook nog
niet aangelegd te worden.
Het water wordt vanuit de Maas met behulp
van het pompstation 'Kerksloot'inde Gijster
gepompt. Dit inlaatpompstation heeft een
zodanige capaciteit, dat het nieuwe
pompstation 'Spijkerboor' thans niet
noodzakelijk is.
2. Specifieke computertoepassingen
2.1. Het leveringsvermogen vande
Biesbosch-bekkens
Het leveringsvermogen van de spaarbekkens
in de Brabantse Biesbosch isaleen paarmaal
onderwerp van studiegeweest. Hiervoor isin
het verleden een aantal computermodellen
door het Waterloopkundig Laboratorium
gemaakt [1, 2].
Op basis van de toenmalige randvoorwaarden
kwam men tot een leveringsvermogen van
bijna 500 miljoen m3/jaar bij het
oorspronkelijke ontwerp met vier bekkens.
Ook de huidige situatie werd destijds als
tussenfase doorgerekend. Voorde situatie
met drie bekkens werd een leverings-
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Afb. 2 - Simulatie-model voorde Biesbosch bekkens.

vermogen van ongeveer 250 miljoen m3/jaar
berekend.
Na afronding van deze berekeningen isde
kennis en het inzicht in de bedrijfssituatie
verder gegroeid. Daarnaast ishet kwalitatieve
aspect zeer belangrijk geworden.
Derhalve was een nieuw onderzoek naar het
leveringsvermogen noodzakelijk. Hiermee
werd in medio 1983 gestart.
De belangrijkste uitgangspunten bij deze
studie zijn:
1. bepaling van het afleveringsvermogen bij
de huidige kennis van en inzicht in de
randvoorwaarden, waarbij de kwaliteit van
het rivier- en het afgeleverde water van
principieel belang zijn;
2. vergroten vande kennisvanen het inzicht
in de bedrijfssituatie, debron, het gedragvan
stoffen in het milieu, etc.;
3. bepalen van kwantitatieve en kwalitatieve
knelpunten.
Voor het kwalitatieve aspect van deze studie
zijn na een uitgebreide voorstudie voorlopig
een vijftal kwaliteitsparameters als maatgevend voor de berekeningen aangemerkt.
Deze zijn chloride, natrium, ammonium,
sulfaat en troebeling.
Bij de bepaling van de maatgevende
parameters hebben de kwaliteit van de Maas
en de normen van het Waterleidingbesluit
een belangrijke rol gespeeld. Daarnaast zijn
parameters meegenomen, diemet hetoogop
de bedrijfsvoering van belang zijn of kunnen
worden. Een derde criterium werd gevormd
door de beschikbare kennis over het gedrag
van de parameters in het milieu.
In extreem droge perioden, wanneer de
afvoer van de Maas nagenoeg 0m3/sis,kan
Rijnwater in de Biesbosch-delta binnendringen. Om een indruk te hebben van de
hoeveelheid Rijnwater bijde inlaat en in het
afgeleverde water isderhalve het percentage
Rijnwater alseen aparte, zesde parameter in
het model opgenomen.
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zoals chloride, vrij goed te modelleren zijn.
Voor chloride wordt een goede overeenstemming tussen de berekende en de
gemeten gehalten gevonden (zie afb. 3).
De correlatiecoëfficiënt tussen de berekende
en gemeten waarden bedraagt ruim 90%,
terwijl de nauwkeurigheid vande berekening
1 à 2 mg/l Cl" bedraagt.

Berekend
Gemeten

NormKwaliteitsklasseI

v.

Dl
E

Voor wat betreft ammonium worden in de
winter redelijke waarden berekend, maar in
de zomer zijn duidelijk afwijkingen tevinden.
Echter door de grote afbraak inde zomer is
deze afwijking voor de berekening van de
kwaliteit van het afgeleverde water minder
van belang. De correlatie tussen de
berekening en de metingen bedraagt bijna
6 0 % en de nauwkeurigheid van de
berekeningen is0,1-0,3 mg/l NH 4 -N
(zie afb. 4).
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Afb. 3 - Chloride in het Maaswater (gedurende deperiode 1981-1983).

Om naast het kwalitatitieve aspect ook de
kennisen het inzicht inhet bedrijfssysteem te
vergroten en om de knelpunten te kunnen
bepalen, ishet model opgezet als een
simulatiemodel. Op grond van een groot
aantal randvoorwaarden kan dit model
eenvoudig gewijzigd worden, zodat het voor
veel situaties te gebruiken is.
2.2. Opzet vanhetsimulatiemodel (zie afb. 2).
Het model start bij de afvoer van de Maas.
Aan de hand van empirische en statistische
vergelijkingen wordt met behulp van de
afvoer de concentratie van elke modelparameter bepaald.
Vervolgens wordt de kwaliteit van het water
bij de inlaat berekend. Hierbij wordt de
eventuele invloed vande Rijn, dieinextreem
drogejaren- bijzeer lage Maasafvoeren - de
waterkwaliteit bij de inlaat kan beïnvloeden,
meegenomen.
Daarna wordt de hoeveelheid in te laten
water bepaald aan de hand van enerzijds het
leveringsdebiet en de kwantitatieve randvoorwaarden (zoals de minimaal te handhaven afvoer in de Maas en de beschikbare
voorraad in de bekkens) en anderzijds de
kwalitatieve randvoorwaarden (het selectief
inname-beleid).

berekening van de kwaliteit van het
Maaswater zijn opgezet aan de hand van
metingen in 1982,waarna de relaties ook
voor de jaren 1981 en 1983getest zijn.
Hierbij blijkt, dat conservatieve parameters,

Vervolgens ishet hele model getest voor de
periode 1981 t/m 1983. Het blijkt dat voor
de kwaliteit van het afgeleverde water een
zeer goede correlatie bestaat tussen de
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Afb. 4 -Ammonium in hel Muuswater (gedurende deperiode 1981-1983).

Afb. 5 - Chloridein het afgeleverd water(gedurende deperiode 1981-1983).
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Vervolgens wordt voor elk bekken de
kwalitatieve en kwantitatieve situatie
bepaald. Bij de berekening van deze situatie
worden kwantitatieve en kwalitatieve
processen meegenomen. Hiertoe behoren de
afvlakking, de afbraak en verwijdering van
ammonium, de pH-correctie en de deelontharding in de diverse bekkens.
De uiteindelijke uitkomst van het model is
tenslotte de kwaliteit van het afgeleverde
water en de kantitatieve toestand van de
bekkens.
2.3. Testen vanhet simulatiemodel
De empirische en statistische relaties voorde
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metingen endeberekeningen. Voor chloride
bedraagt decorrelatiecoëfficiënt bijna 90%.
terwijl voor ammonium een coëfficiënt van
bijna 50% wordt gevonden (zie afb. 5en 6).
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Afb. 7- Kwaliteit van het afgeleverd water,genormeerd naarde respectievelijke norm van waterkwaliteitsklasse I
van het Waterleidingbesluit.

van denorm voor klasse Ibereikt,
natrium 60-80% en ammonium 10-50% van
de norm. Troebeling isvoor het afgeleverde
water niet van belang. Deze bereikt slechts
5% van de norm.
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Afb. 8 -Indringen van Rijnwater in de Biesbosch-delta indeextreem droge zomer van Iü7f>
(meteen voorkomenskans: l *per 3000 jaar).
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(N.B. Voor de goede orde wordt hierbij
opgemerkt, dat vanzelfsprekend ookde
parameters, die niet alsmaatgevend in deze
studie zijn meegenomen, voldoen aande
normen van kwaliteitsklasseI).
Uit afb. 7blijkt dat chloride slechts 30-50%
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2.4. Uitkomsten van de studie
Tot debelangrijkste uitkomsten van deze
studie behoren:
—Kwaliteit afgeleverd water bijhethuidige
leveringsdebiet:
In dehuidige situatie met een levering van
125-150 miljoen m3/jaar voldoet het afgeleverde water uitdespaarbekkens altijd
ruim aankwaliteitsklasse Ivanhet
Waterleidingbesluit. Dit houdt in,dat bijde
zuivering zou kunnen worden volstaan met
een eenvoudige behandeling, zoals snelfiltratrie, en desinfectie.
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—Kwaliteit afgeleverd water bij toename
van het leveringsdebiet:
Bij eenverdere toename van de levering kan
tot een leveringsdebiet van 190miljoen m3/jaar
water, dataltijd voldoet aan denormen van
kwaliteitsklasse I,geleverd worden.
Bij eentoename van hetleveringsdebiet
boven de 190miljoen m3/jaar zal alleen het
ammoniumgehalte gedurende enkele
maanden niet meer voldoen aan denorm
van kwaliteitsklasse I.
Door echter een selectief innamebeleid toete
passen kanhet maximale gehalte beperkt
worden tot 0,3 à0,4 NH 4 -N bijeen leveringsvermogen van 250 miljoen m3/jaar. (Ditis
nog altijd slechts 25-30% van de waarde
van 1,2mg/l NH 4 -N, die als norm voor
kwaliteitsklasse IIisgesteld).
Indien deze normoverschrijding van
ammonium even buiten beschouwing wordt
gelaten, dan wordt het leveringsvermogen
alleen beperkt door de kwantitatieve
randvoorwaarden. Dat wilzeggendat
factoren, zoals deminimaal te handhaven
afvoer indeMaas, demaximaal beschikbare
voorraad inde bekkens,de pompcapaciteiten
en deleidingkarakteristieken van belang zijn
voor debepaling van het leveringsvermogen.
Door deze kwantitatieve randvoorwaarden
wordt hetleveringsvermogen indehuidige
situatie beperkt totongeveer 250-300 miljoen
m3/jaar, waarbij alleen ammonium niet
gedurende het gehele jaar aan de norm van
kwaliteitsklasse Ivoldoet.
- Invloed van deRijn:
De kwaliteit van het intelaten water kan
negatief beïnvloed worden door Rijnwater,
dat inextreem droge perioden de Biesboschdelta binnendringt. Derhalve iseen model
ontwikkeld, dat het opdringen van Rijnwater
moet beschrijven. Ditmodel isgebaseerdop
dispersie enconvectie.
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Afb. y - Verlaging van het ammoniumpgehalte inhelafgeleverde waterdoor toepassing vaneen inlaatstrategie.

1976isdit modelgetoetst (zieafb. 8). Hierbij
iseen goede correlatie gevonden tussen de
berekende engemeten waarden (ruim 90%).
Vervolgens isdit model in het simulatiemodel opgenomen.
Uit berekeningen blijkt, dat inextreem droge
perioden, zoals 1976 met een voorkomenskans van éénmaal per 300 jaar, het
percentage Rijnwater bij de inlaat kan
oplopen tot 40%.
De kracht van het systeem van de spaarbekkens blijkt dan uit het feit, dat in deze
situatie, alsgevolg van afvlakking en door
middel van het selectief innemen, het
afgeleverde water slechts2-5% Rijnwater zal
bevatten, afhankelijk van het leveringsdebiet.
—Toekomstige ontwikkelingen:
Zou in de toekomst de ontwikkeling van de
kwantiteit en kwaliteit van de Maas
onverwacht sterk terugvallen bijeen ten
opzichte van de huidige situatie sterk
vergrote afzet, dan heeft de WBB een aantal
mogelijkheden om hierop in te spelen.
Hierbij valt te denken aan een nieuw inlaatpompstation, al dan niet gecombineerd met
de bouwvan (eventueel een gedeeltevan)het
nieuwe voorraadbekken, de Zuiderklip.

heden ontstaan vooreen selectief innamebeleid.
Modelberekeningen met het simulatiemodel
kunnen van geval tot geval de gevolgen van
toekomstige ontwikkelingen voor het
leveringsvermogen en voor de kwaliteit van
het afgeleverde water doorrekenen.
Om bij elke toekomstige ontwikkeling te
allen tijde water van de huidige, goede
kwaliteit en met een voldoende capaciteit te
kunnen garanderen, isdemogelijkheid omde
bedrijfssituatie aan te kunnen passen een
groot maatschappelijk belang. De reservering
van de gronden voor het vierde bekken is
voor deWBBderhalveeenessentieel gegeven.
3. Beleidsmatige computertoepassingen
3.1. Inleiding
Zoals reedsgezegd, ishet beleid vandeWBB
er op gericht nu en inde toekomst een
optimaal produkt af te leveren. Dit houdt in,
dat adequaat gereageerd moet worden op
allerlei in- en externe factoren, die dit beleid
(mogelijk) kunnen doorkruisen.

Computertoepassingen vormen hierbij een
steeds belangrijker hulpmiddel. Met behulp
van zo'n toepassing kunnen immers
toekomstige problemen nauwkeurig onderzocht worden, waardoor de meest optimale
oplossing (met alle neveneffecten) gevonden
kan worden.
Uitgaande van het simulatiemodel voor de
spaarbekkens zaleen aantal van deze beleidsmatige toepassingen van de computer
toegelicht worden. Hierbij zal kort ingegaan
worden opde bedrijfssituatie zelf,debron en
een calamiteitssituatie.
3.2. De bedrijfssituatie
Bijde berekening van het leveringsvermogen
isal kort ingegaan opwijziging inhet systeem
van inname en bergingdooreen nieuw inlaatpompstation en de eventuele bouw van het
vierde bekken. Deze punten zullen vooral
van belang zijn bijgrote veranderingen, zoals
een forse toename van de levering en een
onverhoopte verslechtering van kwaliteit en/
of kwantiteit van de Maas.
Door deze berekeningen af testemmen opde
meest actuele prognose voor de toekomstige
afzet en de ontwikkeling in de kwaliteit en
kwantiteit van de Maas, kan worden voorkomen dat deze aanpassingen te vroeg of te
laat worden aangepakt.
Voor het dagelijks beleid van de WBB ishet
selectieve innamebeleid erg belangrijk.
Bijeen selectief innamebeleid wordtde inlaat
gesloten tijdens perioden met een slechte
kwaliteit van het rivierwater. Tijdens deze
overbruggingsperiode wordt ingeteerd op de
beschikbare voorraad goed water in de
bekkens. Als vervolgens de kwaliteit van het
rivierwater weer goed is,wordt de voorraad
weer aangevuld.
Bij de opzet van het simulatiemodel is
gebruik gemaakt van het ammonium-model,
dat in de periode 1979-1980 door E. Soczo
bij de WBB isontwikkeld [3].Dit model

Afb 10a Invloe d van d ' inlaatstrategievoorhet chloride,gehalteinhetafgeleverdewater.
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Inlaatpompstation Spijkerboor
Doordat het inlaatpompstation Spijkerboor
verder stroomopwaarts ligt wordt de invloed
van de Rijn op de kwaliteit van het ingelaten
water minder. (Het maximale percentage
Rijnwater bij de inlaat in een extreem droog
jaar zakt hierdoor met ongeveer 20-30%).
Daarnaast zal dit pompstation een grotere
pompcapaciteit hebben, hetgeen een
gunstige invloed heeft op het leveringsvermogen.
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Door de bouw van het vierde spaarbekken
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3.3. De bron
Naast de bedrijfssituatie vormt de kwaliteit
en kwantiteit van de bron (de Maas) een
belangrijke factor voor de kwaliteit en
kwantiteit van het afgeleverde water.
Op het ogenblik isdeze situatie zeer actueel,
nu in allerlei instanties gesproken wordt over
kwantiteit en kwaliteit van de Maas.
Hierbij kan gedacht worden aan het overleg
tussen België en Nederland in de Technische
Maascommissie, de plannen voor toename
van de onttrekking van Maaswater voor de
landbouw en aan saneringen en extra
industriële lozingen langs de Maas.
Onder auspiciën van de Samenwerkende
Rijn- en Maaswaterleidingbedrijven (RIWA)
wordt er op het ogenblik onderzoek verricht
naar de mogelijke toekomstige veranderingen van de afvoer en de kwaliteit van
het Maaswater.

heeft de nodige kenniseninzichtgegevenom
in de huidige situatie een selectief innamebeleid toe te passen. Het wordt reeds enige
jaren met succes gebruikt om het ammoniumgehalte van het afgeleverd water beneden de
norm van 0,2 mg/l NH 4 -H te houden
(zie afb. 9).
Een selectief innamebeleid heeft over het
algemeen een verlaging van het gehalte van
de betreffende kwaliteitsparameter in het
afgeleverde water tot gevolg. Er kunnen
echter ook negatieve factoren aan een
selectief innamebeleid verbonden zijn.
Door het interen op de voorraad zal in het
voorraadbekken een kleinere volume beschikbaar zijn, waardoor minder afvlakking
en afbraak op kan treden. Doorde verblijftijd
van het water in de procesbekkens zal dit
effect in het afgeleverde water evenwel
grotendeels verdwenen zijn.

Met behulp van het simulatiemodel zijn de
gevolgen van dergelijke veranderingen voor
het leveringsvermogen en de kwaliteit van
het afgeleverde water door te berekenen.
Op basis van deze resultaten wordt door de
RIWA een actieve bijdrage geleverd in het
nationale en internationale overleg over de
Maas.

Een nieuw aspect in het selectieve innamebeleid is het toegenomen belang van het
chloride- en natriumgehalte alsgevolgvande
in 1986 begonnen levering van Biesboschwater aan de glastuinbouw in het Westland.
Voor de tuinbouw ishet van belang een zo
laag mogelijk chloride- en natriumgehalte te
hebben.

3.4. Calamiteitssituatie
In de afgelopen maanden isveel te doen
geweest over calamiteiten op de Rijn, terwijl
de Maas 'verschoond' bleef van deze
publiciteit. Desondanks moet rekening
worden gehouden metmogelijke calamiteuze
verontreiniging van de Maas en Amer.
Dit heeft directegevolgen voordeinnameen
berging.
Voor dit soort situaties zijn door diverse
instanties, zoals Rijkswaterstaat, het
Waterloopkundig Laboratorium en de
TU Delft, calamiteitsmodellen ontwikkeld,
die ook door de WBB zullen worden
gebruikt. Deze modellen kunnen antwoord
geven op de vraag wanneer en in welke

Bij een selectief innamebeleid, dat op
meerdere parameters gericht is,ishet niet
mogelijk om analytisch een optimum te
bepalen. Over het algemeen zaleen verlaging
van de ene parameter een verhoging van de
andere inhouden. Modelberekeningen zullen
van geval tot geval duidelijk moeten maken,
wat de beste strategie is(zie afb. 10).
De noodzakelijke kennis van en inzicht in de
mogelijkheden en gevolgen van een selectief
innamebeleid ismet behulp van berekeningen
met het simulatiemodel opgedaan. Hierdoor
kan beter worden ingespeeld op toekomstige
situaties.

•\fh. loh - Invloed vande inlaatstrategie voor hetammonium-gehatte inhetafgeleverdewater
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gehalten een bepaalde stof bij de inlaat
verschijnt. Hierdoor wordt het mogelijk
adequaat te reageren door de inlaat op de
juiste tijd te sluiten en eventueel een gericht
monsterprogramma op te stellen.
Naast dit soort calamiteiten, die vooral met
de brand temaken hebben, isinde afgelopen
jaren ook veel onderzoek gedaan naar de
mogelijke gevolgen van een calamiteit in de
bekkens zelf. Dit aspect werd met name van
belang bij de planologische kernbeslissing
inzake de mogelijke vestigingsplaatsen van
een nieuwe kerncentrale.Een kernsmeltingsongeluk in zo'n centrale zou voor de drinkwatervoorziening verstrekkende gevolgen
kunnen hebben. Er zijn destijds niet alleen
berekeningen gemaakt voorde spaarbekkens
in de Biesbosch. Dooreen aantal eenvoudige
wijzigingen in de randvoorwaarden, ismet
behulp van het simulatiemodel voor de
Biesboschbekkens ook het IJsselmeer doorgerekend.
Het was hierdoor voor de RIWA mogelijk
om op basis van concrete berekeningen tot
een standpunt te komen over de mogelijke
vestigingsplaatsen van een kerncentrale.
Na de ramp in Tjsernobyl iseen en ander in
een ander daglicht komen te staan.
Door deze exercitie isechter welde nodige
kennis en inzicht in de mogelijke gevolgen
van dergelijke calamiteiten verkregen.
4. Toekomstige computertoepassingen
4.1. Expertsystemen
De kennis op allerlei deelgebieden van de
kwaliteit en kwantiteit van de inname en de
berging van oppervlaktewater groeit steeds
verder. Hierbij wordt het steeds
ingewikkelder het geheel te kunnen blijven
overzien en de gevolgen van een bepaalde
beslissing van te voren te bepalen.
De computer kan hierbij ook belangrijke
toepassingen hebben. Hierbij moet gedacht
worden aan systemen, die:
—kennis gemakkelijk kunnen opslaan;
—de mogelijkheid hebben om kennis aan te
passen en/of uit te breiden;
—de opgeslagen kennis eenvoudig
toegankelijk te maken.
Deze aspecten zijn vrij traditioneel en zijn
met behulp van de gebruikelijke computertoepassingen op te lossen. In de toekomst
wordt het echter ook noodzakelijk om:
—de mogelijkheid te hebben gecompliceerde
beslissingen te nemen, ook als specialisten
niet aanwezig zijn;
—deze beslissingen te kunnen motiveren;
—niet alleen de samenhang en de interactie
van de afzonderlijke factoren die de beslissing beïnvloeden, expliciet te maken,
maar ook om de redeneerprocessen, die tot
een bepaalde beslissing leiden, te verduidelijken.
Voor deze laatste aspecten wordt op het
ogenblik onderzoek gedaan naar de mogelijk-
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heden van zogenaamde 'expertsystemen'.
Dit soort systemen staan op het ogenblik
erg in de belangstelling [4],
Een van de vele mogelijke definities van een
expertsysteem luidt dan ook:
'Een expertsysteem iseen computertoepassing, die, aan de hand van eventueel
onvolledige gegevens en overwegingen, kan
komen tot aanvaardbare, practischeen direct
toepasbare conclusies en daarbij deze
conclusies ook kan motiveren'.
Deze systemen zullen de experts zeker niet
verdringen. Expertsystemen moeten veeleer
gezien worden alseen nieuwhulpmiddel voor
specialisten, omdat geen aspect 'vergeten'
kan worden. Daarnaast bieden ze een
waardevolle aanvulling voor de bedrijfsvoering, omdat een dergelijk computersysteem 24 uur per dag ter beschikking staat.
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stoffen in het milieu in het expertsysteem te
integreren. Hierdoor zou een melding over
een bepaalde calamiteit direct op zijn
'urgentie' door ons bedrijf kunnen worden
getoetst.
Nadat met behulp van de expertsystemen de
nodige ervaring isopgedaan over dergelijke
toepassingen, zal een afzonderlijk
optimalisatiesysteem worden ontwikkeld.
Dit systeem moet de bedrijfsleiding de
mogelijkheid geven om een goed onderbouwd (selectief) innamebeleid te voeren.
Het systeem zal daarbij onder andere
rekening moeten houden met de volgende
gegevens en overwegingen:
- de huidige afvoer en kwaliteit van de Maas;
- de verwachte situatie in de rivier in de
nabije toekomst;
- de beschikbare hoeveelheid en de
kwaliteit van het water in de bekkens;
- de verwachte afzet inde komende periode;
- de kwantitatieve en kwalitatieve processen
in de bekkens;
- de energiekosten;
- etc.

4.2. Toepassingen inde drinkwaterwereld
Voor zover bekend, wordt in Engeland en
met name in Frankrijk door de bedrijfstak
een grote inspanning verricht voor het
ontwikkelen van expertsystemen.
In Engeland zijn er momenteel geen
draaiende systemen. Wel wordt er onder
leiding van het Water Research Centre hard
aan gewerkt.
In Frankrijk zijn door de twee grote waterleidingbedrijven (de Compagnie Générale
des Eaux en de Société Lyonnaise des Eaux)
speciale research groepen benoemd.
De Compagnie Générale des Eaux heeft
inmiddels met succes enkele systemen geïmplementeerd. In enkele trefwoorden aangeduid bestrijken deze svstemen de volgende
gebieden:
—Ophelie: diagnose van gecompliceerde
exploitatieproblemen in een produktiebedrijf;
- Pilote: optimalisatie van de bedrijfsvoering van de drinkwaterproduktie van
bron en distributie,rekening houdend metde
verwachte variaties in de afzet voor de eerstvolgende 24 uur, het onderhoud van
installaties, energiekosten, de belasting van
het systeem etc.

Tenslotte isdeWBBvanmening,dat expertsystemen een zeer belangrijke rol kunnen en
moeten gaan spelen in de bedrijfstak.
Om niet te struikelen in de zeer moeilijke
initiële fase, issamenwerking beslist
noodzakelijk. Naar onze mening iseen
sturende en coördinerende rol van ons
gezamenlijk research-instituut KIWA hierbij
essentieel.

Bij de WBB wordt momenteel ook hard
gestudeerd op de mogelijkheden om expertsystemen in te zetten. In principe zouzo'n
expertsysteem het hele bedrijf kunnen
omvatten. De ervaring van met name onze
Franse collega's heeft inmiddels echter
geleerd, dat het absoluut noodzakelijk isom
met kleine, aparte expertsystemen te
beginnen.
Derhalve wordt gedacht om als proefobject
eerst een expertsysteem te ontwikkelen, dat
calamiteitssituaties omdeMaasmoet kunnen
beoordelen. Hierbij zal het niet alleen van
belang zijn om looptijden en concentraties te
bepalen, maar ook om de kennis, die men
heeft over het gedrag van de verschillende

5. Conclusie
1. De computertoepassingen, die bij het
Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
recent zijn ontwikkeld voor de inname en
berging van oppervlaktewater, hebben tot
doel de kennis en het inzicht in het hele
systeem te vergroten. Zij vormen een hulpmiddel om nuen indetoekomst een optimaal
product aftekunnen leveren,datvoldoet aan
de normen van kwaliteitsklasse Ivan het
Waterleidingbesluit.
2. Als specifieke computertoepassing iseen
simulatiemodel ontwikkeld, dat de hele
bedrijfssituatie van de bekkens in de
Brabantse Biesbosch, vanaf de bron tot aan
de aflevering, nabootst.

De conclusie van het expertsysteem moeten
dan enerzijds het optimale innamebeleid
bevatten en anderzijds de gevolgen voor de
kwaliteit en kwantiteit van het water in de
bekkens en in het afgeleverde water.
Het systeem zal zijn keuzes moeten
motiveren.
Een expertsysteem zaleen gemakkelijk te
veranderen systeem moeten zijn, dat, op
basis van de motivatie van de conclusies en
een evaluatie achteraf, na elke genomen
beslissing aangepast moeten kunnen worden.

3. Met behulp van dit simulatiemodel kan
het veilige leveringsvermogen alsfunctie van
de vereiste kwaliteit van het eindprodukt en
een groot aantal andere randvoorwaarden
worden berekend. Het simulatiemodel
maakt het verder mogelijk om goed onderbouwde beslissingen ten aanzien van het
dagelijks innamebeleid te nemen.
Daarnaast kan dit simulatiemodel worden
gebruik als hulpmiddel bij beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld over investeringen,
of de prioriteitstelling voor de sanering van
de bron.
4. Door de toename aan kennis over verschillende factoren wordt het steeds
moeilijker om alle relevante aspecten te
kunnen overzien en mee te nemen in
(beleids-)beslissingen.
Het isin bepaalde gevallen zinvol expertssystemen op te zetten, die gevoed worden
met de kennis en ervaring van specialisten.
Met behulp van deze systemen ishet mogelijk
complexe beslissingen te nemen en te
motiveren, waarbij zoveel mogelijk aspecten
worden meegenomen.
Het isvan groot belang om ook inde bedrijfstak ervaring op te doen met dergelijke
toepassingen. Samenwerking binnen de
bedrijfstak ishierbij beslist noodzakelijk.
Een stuwende en coördinerende rolvan ons
gezamenlijke research-instituut KIWA is
hierbij essentieel.
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