FLIWAS:hoopinnatte
dagen
NederlandseenDuitseorganisatiesophet
gebiedvanwaterbeheerwerkenmetsteunvande
EuropeseUnieaanNOAH,eenprojectvoor
betereinformatievoorzieningvóór, tijdensenna
dreigendeoverstromingenvanrivieren.NOAH
mondtvolgendjaar uitineengrote,virtuele
oefening langsdeRtjn.Belangrijkonderdeel
vanhetprojectvormtdeontwikkelingvaneen
waarschuwingssysteembijdreigendeoverstromingen(FLoodInformation andVJArningSystemoftewelFLIWAS].
Wieherinnert zichnietde overstromingenlangsdeMaasdeafgelopenjaren ofde
dreigingvanoverstromingen langsdeRijn?
In 1995leiddedietotdeevacuatievaneen
kwartmiljoen mensen uithet Nedetlandse
rivierengebied.InMidden-Europa traden
driejaargeledendeElbeenandere rivieren
daadwerkelijkbuiten hun oevers.
Klimaatveranderingen, metalsgevolg
meerenintensievere neerslag,makende
kansopditsoortrisicovollesituaties alsmaar
groter.Situatiesdiemogelijke slachtoffets
en/offorseeconomischeschademetzich
meebrengen.
Goedcrisisbeheerbleektijdens voornoemdehoogwaterdreigingen vaakonmogelijk.Deoorzaak?Eengebrekkigeuitwisselingvaninformatie tussen verantwoordelijke
instanties onderlingentussen instanties en
burgers.
Redenvoorwaterbeheerders inNederlandenDuitsland hetNOAH-project opte
starten.NOAH(genoemd naardeArkvan)
omvattweedoelen.Indeeersteplaatsde
ontwikkelingvanFLIWAS,eengeautomatiseerd hoogwaterinformatie- en waarschuwingssysteem.Tentweede:burgerparticipatieofwel vergrotingvanhet hoogwaterbewustzijn langsderivieren.
NOAHloopttot200(5.Beschikbaariseen
bedragvan6,5miljoen euro.DeEuropese
Unieneemtdehelft hiervanvoorhaarrekeningviadeInterregIIIB-fondsen. Dedeelnemersaanhetproject betalenderest.
Debelangrijkste partij inNOAHisde
StichtingToegepastOnderzoekWaterbeheer
(STOWAj.AndereNederlandse deelnemers
ijn onderanderehetMinisterievanVerkeer
nWaterstaat (viaRIZA/RIKZ)endewaterchappenRivierenland,Roeren Overmaas
enAaenMaas.DeDuitsepartnerszijn het
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Württembergende HochwasserschutzzentraleinKeulen.Waterbeheerders uit andere
EU-landenzijn waarnemer.
Degenoemdeorganisatiesen partijen
hebbengaandewegbesloten toteengrootschalige,virtueleoefening langsdeRijn in
hetvoorjaar van2006.Reëelnagebootst
wotdtdaneenextreemhogewaterstand,die
alsgebruikelijk inzo'nsituatie,gedurende
enkeleetmalen deRijn afzakt.Alleinstanties,dieinwerkelijkheid metzo'n riviergolf
temakenkunnen krijgen, wordenbijde
proefbetrokken.
Deoefening ismet nameeen vuurdoop
voorhetbelangrijke NOAH-onderdeelFLIWAS,hetthans inontwikkelingzijnde waarschuwingssysteem.FLIWASwordt omschrevenalseenintegraalsysteemdatop
toegankelijke wijzegegevens samenbrengt
uitzoveelmogelijk bronnen.HetgrotevoordeelvanFLIWASisdatbestuurders en technici,maar ookburgers,bedrijven enandere
belanghebbenden inverschillendelanden,
lokaalenregionaal,ophetzelfde moment
beschikkenoverbettouwbateenvooralook
vergelijkbare data.Informatie dieistoegesnedenopiedersspecifieke behoefte.
MaarhoezietFLIWASetstraksuit?Wa'
moetenweeronsbijvoorstellen?Het informatie-enwaarschuwingssysteem isgeheel
aaninternetgerelateerd.Het'draait'opeen
centraleserver,waaropmetgangbarewebbrowsersviaeennormalepcoflaptop kan
wordeningelogd.FLIWAS isbovendien

modulair ingericht.Hetsysteem beschikt
overalgemeneinformatie vooriedere
gebruikerenoveronderdelendiezijntoegesnedenopspecifieke groepen gebruikers.
FLIWASkanpermodulewordengeïnstalleetd.Weldient iederegebruiker eerst
eendataptoviderenalgemene functionaliteitterealiseren.Maar inaanvulling daarop
kangebruikwordengemaaktvanonderdelennaareigenkeuze.
FLIWASvoorzietookindegrafische
weergavevaninformatie. Hetsysteembezit
geen applicatievoorGIS,maar iswelGISgeöriënteerd.VanGISkanzonodiggebruik
wordengemaakt.DeFLIWAS-informatie is
vooralsnogbeschikbaar inDuits,NederlandsenEngels.
Deeerstevandetechnische modu'es
regelthet'verkeer'tussendegebruikers en
hetcentraledatabestand.Eentweede moduleomvatdesoftware dienodigisvoorhet
gebruikvandeoverige systeemonderdelen,
dezogenoemdefunctionele modules.Weer
eenanderemodui°betreft hetgebruik van
toegangscodesenwachtwoorden.Wiepreciestoegangheeft totwelkemodules, hangt
afvandesoortinformatie indeverschillendeonderdelen.
Eenvolgendemodulebevat functies,
vooralbedoeldvoorde systeembeheerders
vandeinstantiesdievanFLIWASgebruik
maken.Eenspecialemoduleisdaarnaast
voorzienomdeaansluitingvan bestaande
sofware inDuitsland ophetFLIWAS-systeem.Totslotisereenmodulewaarme*

module.Deinformatie inditonderdeelis
voorallokaalgericht.Zijsteltlokaleautoriteiteninstaatomintijden vandreiging te
communiceren metburgersen bedrijven.
Hethelpt hetbegripvooreventueel te
nemen maatregelen te vergroten.Datpast in
detweededoelstellingvanNOAH:burgerparticipatie, f
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WageningenURen
IWMIbreidensamenwerkinguit
WageningenUniversiteitenResearchcentrum
enhetInternationa!WaterManagementInstiruteinSriLankagaan hunbestaandesamenwerkinguitbreidenenintensiveren.Hiertoe
hebbenzeop3Jebruarieenovereenkomst,getekend.
gebruikers hetnut enhetgebruikvanFLIWASlokaalkunnen testenenevalueren.
Dezemodulebiedttevensde mogelijkheid
om(oponderdelen)te oefenen.
Totzovetdemodulesdievanbelang zijn
omsowiesomet FLIWAStekunnen werken.
Nietonbelangrijknatuurlijk, maar waarhet
bijFLIWASindeeersteplaatsomgaat,isde
feitelijk beschikbareinformatie. Daarvoor
kunnengebruikers bijdedrie resterende
Modulesterecht.
Indeeerstemodulevandeze functionele
tr
its kaninformatie wordengeplaatst en
verkregenoverbijvoorbeeld vigerende rampenplannen met hetantwoord opvragenals:
w
aar bevindenzichrisicovollelocatiesen
w
elkemaatregelen kunnen daaringevalvan

hoogwaterdreigingwordengenomen(evacuaties?).
Detweedeinhoudelijke modulebevat
onmisbare(geo-)informatievanradar,satellietenofhelikopters.Gegevensdieaangevuld kunnen wordenmetdataoverneerslag
enwaterstanden,afkomstig van(externe)
computers.Tweedimensionale weergavevan
deinformatie ismogelijk.Zois bijvoorbeeld
inéénkeerduidelijk watdegevolgen kunnenzijn vaneenoverstromingineen
bepaaldgebied.
Belangrijkisdatinformatie enuitleg
overrisicovollewaterstandenooktijdig hun
wegvinden naarhetpubliekendemedia.
Daarinvoorzieteenderde functionele

Deorganisatieswerkensamenophet
gebiedvaninternationaal wetenschappelijk
onderzoekendeopbouwvandeskundigheid
inwatermanagement.Zewillengezamenlijke
ondetzoeksptojecten ophetgebiedvanwaterbeheerintropischelandbouwgebieden opzetten.Hetgaatomirrigatie-efficiëntie, irrigatie
metafvalwater enwatetbeheerineenveranderendklimaatmetextremeredrogeennatte
perioden.Ookwordtgekekenhoenieuwe
technologiekanwordengeïntroduceerd,hoe
overhedenkunnenomgaanmetonzekerheid
inwateraanbodentillozeandereonderwerpen.Daarnaastkomteteengemeenschappelijkonderzoeksprogramma voorgevorderde
studentenenpromovendienzullen stafmedewerkersuitgewisseldworden, f

