'Het nieuwe
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MaarrenSpijkerenArnoldLobbrechtdevolledigeautomatiseringvanhetmodelleerprocesals
debelangrijkstestapnaareen efficiënt integraal
waterbeheer.Ditgaat volgensondergetekenden
voorbijaanhetbelangrijksteaspeavanhet
modellerenvoorhetwaterbeheer,namelijkde
communicatie tussenmodelleurenprobleemeigenaaroverheronderliggendevraagstuk.Juist
inhetverderondersteunenvandiecommunicatieisinnovatiehethardstnodig.
Modelleren istevergelijken meteencreatiefontwerpproces, waarvan slechts bepaaldedelen kunnen worden geautomariseerd.
Ditautomatiseringsproces isalinvolle
gang.Het 'handwerk'datoverblijft betreft
vooraldekeuzesdiedemodelleur in samenwerking metdeprobleemeigenaar moet
maken.Juist bijdit afwegingsproces ontstaat meer inzicht in het probleem eneen
groter vertrouwen in het modelbijde
betrokkenen. Dat iswinst.Deprobleemeigenaar krijgt meerzichtopdeinteracrie tussen
processenendereikwijdte vandemodelresultaten, hetgeen dekwaliteit vandeuiteindelijke beslissing tengoede komt.
Dezekennisoverdracht, dieessentieelis
bijeensuccesvolle beslissingsondersteuning
mhet integrale waterbeheer, isechter voor
verbetering vatbaar.Daarom moeten we
werkmaken van het beter berekenen enpresenteren vandereikwijdte vaneen model,
het betercommuniceren vandeonnauwkeurigheden inderesultaten enhetadequaterondersteunen vanscenariokeuzes, f
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Met het nieuwemodelleren wordt die
enorme bewerkelijkheid en onoverzichtelijkheid weggenomen. Demodelleur kan
zichnu met behulpvanslimme modelgeneratoren richten opdetaakwaar hij/zij
werkelijk toegevoegdewaardeheeft: het
kalibreren enverifiëren van het modelen
communiceren overbasisgegevens,scenariokeuzesen modeluitkomsten. Het nieuwe
modelleren vormt daarmeedebasisvoor
eenduidige beslissingsondersteuning eneen
helderedialoogin het integrale
waterbeheer. *T
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perfluoro-organische
stoffen
Perjluoro-organischestojjen komenwereldwijd
verbreidvoor.Zevindenhuntoepassing intallozehuishoudelijke enindustriëleproducten,
variërend vanshampoosenvet-enwaterafstotendecoatingsoppizzadozenrotvuilwerende
coatingsintapijt.Veelperjluoro-verbmdingen
zijn bijzonderpersisrent.Demeestbekendevertegenwoordigerszijn perjluoro-alkylcarboxylatenenperfluoro-alkylsuijonaten. Daaronder
zijndeperjluoro-octaansuljbnaten en perjluoroocranoarenhetmeestintensiefbestudeerd.
Debelangrijkste route waarlangs deze
stoffen inhetoppervlaktewater terecht
komen zijn de rioolwaterzuiveringsinstallaties.IndeVerenigdeStaten zijn perfluoroverbindingen reedsgeruime tijd onderwerp
van uitvoerigestudie.Inmiddels worden
doorproducenten (vrijwillige) reductiemaarregelen getroffen voorsommigestoffen.OokinEuropa begint onderzoek naar
dergelijkeverbindingen duidelijk opgang te
komen.VoorRIWA-Rijnwasditreden om
viaeenliteraruursrudie dehuidige stand
vanzaken compact weertegeven,in het bijzonder voorwarberrefr demogelijke relevanrievoorde drinkwaterbereiding.

Inderecentverschenen Engelstalige
publicatiePerfluoroalkylcarboxylates and
sulfonares -Emergingcontaminants for
drinking watersupplies?wordtdiepet opde
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Weerwoord
Inonsartikel wordt betoogd dathet toepassen van het nieuwe modelleren resulteert
'nefficiënter werken,waardoor meer ruimte
ontstaat voorhetcommunicatieproces tussenmodellerende technicus,bestuur, ingelandenen belangenorganisaties. Het isonze
Praktijkervaring dat,juist omdatde wateroneerder tegenwoordig beschikt overgoeae
>opGIS-gebaseerdesystemen (zie afbeel-
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Uitdezeliteraruursrudie blijkt echter
dat hetgedragvandergelijkestoffen inde
gangbarezuiveringen nognauwelijks is
onderzocht.Daarom wordt aanbevolen om
hier nader onderzoek naar teverrichten.De
literatuurstudie isuitgevoerd door hetTechnologieZentrum Wasser(TZW)teKarlsruhe.

Conceptueleweergavevanhetnieuwemodcüeerproces.
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Reactie op het artikel

ding in hetartikel),het werken metgrote
hoeveelheden gegevenssterk kan worden
vereenvoudigd. Demodelsystemen diedoor
hen wordengebruikt, bieden meestal niet
diemogelijkheid. Daarom moetenerbij het
modelleren veel(somsduizenden)gegevens
handmatig worden ingevoerd viavele
invoerschermen, wat uitermate bewerkelijk
kanworden voordemodelleur. Datgeldt
zowelvoordeopbouw van nieuwe modellen
alsvoorhetaanpassen vandiemodellen aan
veranderende inzichten,detailschaal ofte
analyseren inrichtings-en beheerstrategieën.Hierdoorontstaat indeprakrijk vaak
eengrootaantal modellen metgrotehoeveelheden invoerbestanden, waarin telkens
voorhet merendeeldezelfdegegevens worden herhaald.Diesituatie blijkt voorde
modelleur opdenduur nietgoed werkbaar
meerte zijn.
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