ACHTERGROND

Naareen efficiënt
integraal waterbeheer
met liet nieuwe
modelleren'
Innovatiesophetgebiedvanprocesbtschnjvïng
eninformatie-encommunicatietechnologie
hebbenertoegeleiddathetmodellerenvan
watersystemendelaatstejareneengroteontwikkelingdoormaakte.Washetvoorheeneen
specialistischeentijdrovendeactiviteit waarbij
permodelmeestalslechtséénvraag konworden
beantwoord,methetnieuwemodellerenisdit
verledentijd.Eenmodelwordtautomatisch
opgebouwdvanuiteengeografisch databestand
metbehulpvanintelligente modelgeneratoren.
Hiermeewordthetmodellereneencontinuen
zeersnelproces,waarbijdegebruikerelkekeer
opnieuwkanbepalenopwelkewijzehetmodel
hetbestekanwordenopgebouwdvoorhet
beantwoordenvaneenspecifiekvraagstuk.
Naast het vergroten vandeefficiëntie is
dewinst ooknadrukkelijk tevinden inde
toename van hetdraagvlak voormodellen en
behaalderesultaten.Parallelaandedoor
managers veelvuldiggehanteerde formule
bij implementatieprocessen (effectiviteit is
kwaliteit maalacceptatie),kande kwaliteit
vaneentechnische (modelleer)oplossing nog
zogoedzijn, zonder voldoende draagvlak
vindtgeen realisatievangemodelleerde
oplossingen plaats.
Met het nieuwemodelleren kan beter
voldaan wordenaandeeisenvanuit het integralewaterbeheer ende maatschappelijke
context van technische vraagstukken.

Het oude modelleren
Hetconceptvanintegraal waterbeheer is
in Nederland halverwegedejaren tachtig
geïntroduceerd enheeft indenota 'Omgaan
'met water'(1985)ende3eNota Waterhuishouding (1989)verdervormgekregen.Hoewelalinde4eNotaWaterhuishouding van
1998werdaangedrongen ophet daadwerkelijk indepraktijk brengen van integraal
waterbeheer, zijn debijbehorende principes
in het modelleren niet doorgevoerd.
Hetoudemodelleren kenmerkt zich in
deeersteplaatsdoot hetonderzoeken vande
dei
iverseaspecten vanhetwaterbeheer (zoals
div
aterkering, wateroverlast,KRW,hoogwaanalyses,stedelijk water,GGOR),met verschillende
modelinstrumentaria, op afwissesch
lendedetailniveaus enmet variërende
aannamen. Dit heeft totgevolgdat resulta-

z

24

H 2 0 | 14/15-2006

tenvanmodelonderzoeken moeilijk vergelijkbaar en reproduceerbaar zijn, nietconsistentzijn en,misschien welhet meest
belangrijk, deresultaten moeilijk communiceerbaarzijn met bestuur, ingelanden en
belangenorganisaties.
Eentweedekenmerk vanhet oude
modelleren isdat heteenspecialistisch en
tijdrovend procesis,waarbij een model
wordt ontwikkeld dat vooraleen antwoord
opeenenkelevraaggeeft. Dit leidt tot inefficiëntie,want vooreenander vraagstuk moet
ofhet modelworden aangepast ófeen keuze
vooreenander modelgemaakt worden.
Tenslotte ishetoudemodelleren vooral
eenspecialisme vanenvoordemodelleurs,
waarbij het modelleerproces voor anderen
weiniginzichtelijk is.Dit leidt toteen situatiewaarbij anderen moeilijk vertrouwen
kunnen krijgen in modeluitkomsten.

Principes en voordelen van het
nieuwe modelleren
Ontwikkelingen ophetgebied vanGIS,
ICT,procesbeschrijving enstandaardisatie in
dataopslaghebbengeleid toteen nieuwe
werkwijze indemodellering.Deaanpak van
hetnieuwemodelleten isstructureel anders
dan dievan hetoude modelleren:
• Debasisvandemodellenzijn degegevens,dieopeengestandaardiseerde wijzewordenopgeslagen en beheerd.Niet
demodellen vertegenwoordigen waarde,
maar vooraldebasisgegevens;
• Vanuitgelijke basisgegevens worden
volgenseengestandaardiseerd proces
verschillende(deel)modellen opelk
gewenst detailniveau gegenereerd;
• Gewerktwordt volgenseen gestructureerd,transparant en reproduceerbaar
modelleerproces waarbij ookdemodelberekeningen en interpretatie vande
resultaten telkensopeen standaardwijze
worden uitgevoerd;
• Hetgegevensbeheer, de modelaansturing,deanalyseenpresentatievande
resultaten gebeurt vanuit een centrale
GIS-omgevingdiedoordiversemedewerkers(hydrologen, modelleurs,
beleidsmedewerkers) op verschillende
wijzen tegebruiken is.
Het toepassen vandeprincipesvan het
nieuwemodelleren leidt toteen gestructureerdeaanpak waarmeede modelleervragen
opeenvergelijkbare, consistenteen transparantewijze worden beantwoord. Dit draagt
bijaanhet vertrouwen inde modelresultaten bijplanvormers,belangengroepen, maar
ookbestuurders en ingelanden.
Eenander voordeel isdatdenieuwe aanpakleidt toteenaanmerkelijke efficiëntievergroting,omdat eenmaligeen modelsys-

teem wordt opgezet waarmeeeenbreedscala
aanmaatregelen doordegebruiker kan wordendoorgerekend. Daarnaastdraagt het
nieuwemodelleren bijaaneen vergroting
vandeslagvaardigheid vandewaterbeherendeorganisatie.Nietdemodellen worden
bewaard,maar uitsluitend debasisgegevens.
Debenodigde modellen worden met één
dtuk opdeknopvanuit het databestand
gegenereerd, waarna rekenen direct mogelijk is.Meteenslagvaardig modelinstrumentarium kandewaterbeheerder beteren
sneller inspelenopmaatschappelijke ontwikkelingen enveranderendewensenen
eisen.
Deverwachting isdatde waterbeheerder
in toenemende matedediscussiemet belangengroepen zalmoetenaangaan, met name
vanuit deruimtelijke ordening,natuur en
landbouw.In het nieuwemodelleren wordendezebelangen intensiefbijdemodelleringbetrokken,zowelbijdebouwalsbijde
kalibratieendeanalyses.Doorhet volgen
vaneentransparant procesenhet werken
vanuit heldercommuniceerbare GIS-presentaties,wordt hetookdeandete belangengroependuidelijk waaromeen bepaalde
oplossingvanuit hetwaterbeheer gezien
wenselijk is.

De technologie van het nieuwe
modelleren
Naastdeprocesmatige aspectenende
aandachtopcommunicatie ishet nieuwe
modelleren vooralookeen technologische
innovatie.Detechnologische kenmerken
worden hierophoofdlijnen, puntsgewijs
uitgewerkt (ziehet schema inafbeelding 1):
• Vanuit hetcentralegeodatabestand worden modellen gegenereerd;
• Het modelleren wordt,meerdan voorheen,eenproces.Verbeterdegegevensen
inzichten wordencontinu in het databestand verwerkt,waarmeeindeloopvan
detijd steedsbetere modellen ontstaan;
• Gebruik wordtgemaakt vaneenmodelgenerator diemodellen vervaardigt op
verschillendedetailniveaus endemogelijkheid biedtomperdeelgebied afzonderlijk temodelleren.Demodelgenerator iseen kennissysteem waarmeede
fysische relaties vanhet modelsysteem
wordenopgebouwd vanuit debasisgegevens;
• Het modelleerproces wordt geflexibiliseerd:afhankelijk vandeprecieze modelleervraaggenereert demodelleur vanuit
eenzelfdegeodatabestand het model
waarmeedemodelleervraag kan worden
beantwoord;
• Het modelleren gebeurt vanuit eenGISomgeving.Hierin slaatdegebruiker de
modelresultaten openptesenteertdeze
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vervolgens inGIS-kaarten,tabellen,grafiekenenanimaties.Naanalysevande
uitkomsten wordt direct inGISeen aanpassingin het modelgedaanen wordt
vervolgenseen nieuwe berekening
gestart;
• Gebruik wordtgemaakt vaneen integraalmodelinstrumentarium waarinde
relatiestussenoppervlakte-,bodem- en
grondwater, landelijk enstedelijk gebied
énwaterkwantiteit en waterkwaliteit
nauwkeurigzijn opgenomen. Combinatievanverschillende modelrekenkernen
ishierbij mogelijk.
Omeenmodelteverkrijgen dat heldere
oplossingen voorvraagstukken laatzienen
vertrouwen wekt,zijn voldoende nauwkeurigegegevens nodigeniseen gedetailleerde

kalibratie vanhet modelvereist.Dit kan
alleenworden bewerkstelligddoorveelvuldigeinteractie tussen modelbouwer ende
organisatiedieverantwoordelijk isvoor het
(dagelijkse) beheer van het watersysteem.
Vooralbij dekalibratieenvalidatievan het
model isgebiedskennis onontbeerlijk. Met
het nieuwemodelleren wordt het kalibratieprocesaanmerkelijk versneld.Hetdoelvan
dekalibratie isommodelparameters -binnenfysischerandvoorwaarden -zodanigaan
tepassen datdemodeluitkomst zogoed
mogelijk aansluit bijdewerkelijkheid. Na
analysevandegeconstateerde afwijkingen
tussen modelresultaat en meetgegevens,
wordt inGISeenaanpassing ineenbasiskaart vooreen bepaalde modelparameter
verricht, waarmeeeen beter kloppend
modelresultaat wordt verkregen.

Hetnieuwemodelleren iseenstapvooruit, waarmeegoedecondities worden
geschapenvoorhetanalyserenvandediverseaspecten vanintegraal waterbeheer. Het
faciliteert consistenteengoedtecommuniceren modeluitkomsten. Daarmee behoren
debij modelleurs zobekendeproblemen bij
hetgebruik vanverschillende modelinstrumenten, telkensandereaannamen envariërendedetailniveaus tothet verleden.
Bijhetnieuwe modelleren wordt
gewerkt binnen eenvastestructuur meteen
intelligente modelgenerator waarmee met
ééndrukopdeknopeenmodelwordtopgebouwd enwaarmeeantwoord opbijna elke
specifieke modelvraagkanworden verkregen.Dit leidt totreproduceerbare engoed te
vergelijken modeluitkomsten. Het nieuwe
modelleren draagt,doordeeenduidige aanpak,bijaan het vertrouwen vangebruikers
van modellen,hun collega's,besturen en
belangenorganisaties, indegebruiktegegevensen inde modeluitkomsten.
Toepassingvanhet nieuwe modelleren
leidttoteenaanmerkelijke kostenbesparing
eneenvergrotingvandeeffectiviteit vande
waterbeherende organisatie.Meteenvolgensdezesystematiek werkend instrumentarium kandewaterbeheerder snelleren
beter inspelenopmaatschappelijke ontwikkelingen ennieuwe vragen.
Verschillendewaterbeheerders werken
inmiddels volgensdeprincipesvan het nieuwemodelleren.Opkortetermijn zullen
meerwaterbeheerders volgen,omdat de
basisgegevens tegenwoordigsteedsbeter op
ordezijn en werken vanuit GISsteeds meer
gemeengoed wordt. ^
Maarten Spijker en
Arnold Lobbrecht
(HydroLogic)
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