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INLEIDING TOT DE 32STE TECHNISCHE BIJEENKOMST VAN DE 
COMMISSIE VOOR HYDROLOGISCH ONDERZOEK TNO 

D.A. KRAIJENHOFF VAN DE LEUR 

SUMMARY 

INTRODUCTION T 0  THE 32nd TECHNICAL MEETING OF THE COMMITTEE FOR 
HYDROLOGICAL RESEARCH TNO 

The systems approach to the management of water resources may yield a better under- 
standing of the interdependence of the "soft ware" of efficient management policies and 
the "hard ware" of optimal water storage and conveyance systems. The complexity of 
problems in this field is rapidly increasing. The consequently required assistance of a 
system analyst can only be effective if both the engineer and the manager fuily cooperate 
by sharing with him their respective expertise of hard ware and soft ware. This enables 
the analyst to teach them the nature and methods of the systems approach. 

Het onderwerp van deze dag is "een systeembenadering voor het waterbeheer". 
Wat dit betekent kan misschien het beste worden uitgelegd door gebruik te maken van 

een paar begrippen uit een artikel "Mens en techniek" van de Eindhovense hoogleraar, 
dr. Kwee, in de Ingenieur van 14 mei 1975. 

We zullen het vandaag niet in de eerste plaats hebben over de "hard ware" van het 
waterbeheer of wat Kwee noemt het "ding-systeem". In het onderhavige verband kunnen 
dat stuwen, transportleidingen, sluizen, pompstations, zuiveringsinstallaties, enz. zijn. 

Ook de "soft ware" van het waterbeheer of de "doe-systemen" staan vandaag niet op 
de voorgrond. Daarbij valt te denken aan de beheersregels voor het "ding-systeem", de 
werkorganisatie met zijn economische, sociale en juridische aspecten. 

Maar waar we het vandaag wel in het bijzonder over willen hebben is het "denk- 
systeem" dat zich richt oip het samenspel van ding- en doe-systemen. Zo'n "denk- 
systeem" duidt op een methodisch nadenken over, in ons geval, de maatschappelijke 
functie van zowel de hardware als de software van het waterbeheer. Dat methodisch 
nadenken moet dan via een analyse leiden tot aanpassingen en aanvuilingen van de beheers- 
regels, van de uitrusting en de organisatie zoals die in de loop der tijden steeds opnieuw 
nodig zullen zijn. 

Nu is nadenken over het waterbeheer op zichzelf natuurlijk niets nieuws maar wel is 
nieuw dat men bij het voortgaan steeds meer struikelt over de toenemende ingewikkeld- 
heid van de problematiek. 

Vandaag zal met U over een nieuw denktuig, de systeembenadering, worden gesproken. 
Dat zal U kunnen helpen om die ingewikkelde problematiek van het waterbeheer te ana- 
lyseren en om er optimale oplossingen voor te zoeken. 



Dat nieuwe denktuig is bedoeld om U het voortgaan makkelijker te maken, het is als 
een fiets die aan een struikelende voetganger wordt aangeboden. Het is wel een dure fiets 
en hij is niet bedoeld om er al voortwandelend op te steunen en er Uw lasten op te laden. 
Om er werkelijk profijt van te kunnen hebben zult U ook zelf moeten leren fietsen, d.w.z. 
U zult zich zelf met de systeembenadering tot op zekere hoogte vertrouwd moeten 
maken. 

De waterbeheerder zal dus niet kunnen volstaan met een syteemanalyst in dienst te 
nemen en hem met zijn problemen te beladen. Nee, de goede systeemanalyst zal met twee 
fietsen voor komen rijden en zijn opdrachtgever uitnodigen om samen met hem op te 
rijden. 

Als U toestaat dat deze beeldspraak nog even wordt voortgezet dan is nu het moment 
gekomen om een kopgroep van wielrijders bij U te introduceren. Wij hopen dat U hen als 
peloton, zij het op afstand, zult kunnen volgen. 

De afspraak is dat zij een kalm tempo zullen rijden, dat zij gewone voetgangerstaal 
zullen spreken en dus geen wielrennersjargon zullen gebruiken wanneer zij zorgvuldig de 
onvermijdelijke technieken van hun vak en de onderdelen van hun fiets, hun denktuig, 
voor U zullen definiëren. 

Aangezien bij elke informatie-overdracht redundantie, of te wel een mate van doublure, 
noodzakelijk is, zullen de inleiders er naar streven om nieuwe woorden en begrippen op 
passende plaatsen opnieuw toe te lichten, zoals dat bij een plezierig en begrijpelijk taal- 
gebmik behoort. 

Ten behoeve van hen die desondanks tijdens de rit van hun fiets mochten vden  of die 
bepaalde instmcties niet hebben begrepen, er meer over willen weten of het er niet mee 
eens zijn, rijdt er tegen het einde van de dag nog een bezemwagen langs het parcours. U 
treft daar de gehele kopgroep weer in aan, die, voor Uw forum, onder leiding van een 
deskundig hoofdverzorger, alle aandacht aan Uw vragen, bezwaren en commentaren zal 
besteden. 

Om nu dan de inleiders van vandaag bij U te introduceren: 

1 .  Professor Toebes, civiel ingenieur uit Delft, Ph.D. M.I.T. (van oudsher een broedplaats 
van system's engineering). Zijn proefschrift was getiteld: "Fluidelastic Vibrations of a 
Flat Plate as function of Traiiing Edge Geometry" 1959. Onderwijs- en onderzoeksfunc- 
ties bij M.I.T., Purdue University, Colorado State University, thans Full Professor Purdue 
University met "sabattical leave" in Nederland. Gaf cursussen in Delft en Wageningen. 
Wordt ailerwege geraadpleegd en is daardoor goed bekend met de problematiek van het 
Nederlands waterbeheer. d l 

2 .  Ir. Colenbrander. Wagenings ingenieur, "Nourri dans Ie serail" van de Waterhuishou- 
ding. 10 Jaar bij de Dienst voor de Waterhuishoudimg RWS, belast met hydrologisch 
onderzoek in proefgebieden: Tielerwaard, Leerinkbeek. Sinds juli 1969 bij de Provinciale 



Waterstaat van Gelderland, secretaris Commissie Waterhuishouding Gelderland en voor- 
zitter van de werkgroep uit die Commissie. 

3. Dr.Ir. van de Nes. Wagenings ingenieur. Gepromoveerd op een "studie over een lineair 
model voor de stroming naar en door een stelsel van open waterlopen". Sinds 1970 
projectleider voor het onderzoek van de werkgroep onder voorzitterschap van de heer 
Colenbrander. Was 4 maanden in California voor water resources research. 

4 .  Ir. Verhagen. Werktuigkundig ingenieur Delft. Mathematische fysica. Bouw van 
mathematische modellen: scheepsbouw (golfklappen), stabiliteit van schepen en boor- 
eilanden, acoustische problemen in verband met cavitatie van scheepsschroeven, zout- 
indringing in getijrivieren. Sinds 1972 ook biologische modellen van de spaarbekkens in 
de Biesbos. Sinds 1973 groepsleider voor ecologisch modelonderzoek Deltawateren en 
thermische stratificatie in meren en reservoirs. Dr. Kwee zou Ir. Verhagen een "denktuig- 
kundig ingenieur" noemen. 

S .  Dr. Ir. Abraham. Civiel ingenieur Delft, speciaal vertrouwd met fysisch-mathematische 
modellen. Dichtkidsstromen, zoutwaterindringing. Parallel aan laboratorium onderzoek 
en metingen aan prototype proefbeschrijvingen van mathematische modellen. Een jaar 
gastdocent M.I.T., waar hij zijn licht opstak over de system's approach. 



SYSTEEMANALYSE- ENKELE PERSPECTIEVEN* 

G.  H. TOEBES 

SUMMARY 

SYSTEMS ANALYSIS - SOME PERSPECTIVES 

The term "systems analysis" has become so fashionable as to be used indiscriminately. 
Confusion now exists about its meaning and, by implication, about its utility. This paper 
aims to clarify what may be calied "systems analysis in the broad sense". To this end 
it is defmitional in nature. The significante and scope of systems analysis for engineers 
is discussed by means of a scientific, a social, an engineering, and an environmental 
perspective. 

The discussion does not dwell on "systems analysis in het narrow sense" with its 
concentration on statistics, operations research, and simulation models. This area of 
endeavor is, at least to those involved, a clearly proven and valuable complement of 
classical engineering approaches. Rather the paper is directed at the interested novice and 
aims at stating why systems analysis is important to the engineering profession as a whole. 

1 .  INLEIDING 

De termen "systeem" en "systeemanalyse" worden in zo velerlei verband gebezigd dat 
verwarring bestaat over hun betekenis en nut. 

Dit artikel is bedoeld als verduidelijking van wat "systeemanalyse in brede zin" ge- 
noemd kan worden. De aandacht is gericht op de achtergronden en op het definiëren van 
systeembegrippen en systeembenadering. Deze zijn, waar mogelijk, bezien vanuit het 
gezichtspunt van de civiel ingenieur. 

De "systeemanalyse in enge zin" met zijn koncentratie op statistische, operations 

research-, en simulatie modellen, wordt niet als zodanig besproken. (Men kan het zien als 
de analytische gereedschapskist voor systeemanalyse in brede zin). Dit gebied van toege- 
paste wetenschap kan men nu een duidelijk bewezen en waardevol komplement van de 
meer traditionele ingenieursaanpak noemen. Volstaan is hier met het geven van een inci- 
dentele illustratie van optimalîsatie en met het vermelden van enkele tekstboeken die 
introdukties verschaffen tot gebruikelijke analytische methoden. 

De huidige ontwikkeling van systeemanalyse in brede zin is te zien als een penetratie 

* Werd reeds opgenomen in H 2 0  (8) 1975, nr. 25. 



van natuurwetenschappelijk modelleren in de sociale wetenschappen en vice versa. Hierbij 
spelen behoeften aan interdisciplinaire samenwerking en de ongemene efficiëntie van 
wiskundig modelleren en van moderne informatieverwerking een stimulerende rol. Ge- 
tracht is aan te geven dat voor vele civiel ingenieurs deze ontwikkeling van bijzonder 
belang is daar het de aangewezen weg schijnt om de kwaliteit van hun vakbeoefening te 
verhogen. Dit speelt in het bijzonder bij problemen in de publieke sector zoals het water- 
kwantiteits- en kwaliteitsbeheer, het verkeerswezen, en de ruimtelijke ordening. 

2. WETENSCHAPPELIJK PERSPECTIEF 

2 . l .  Primitieve systeem begrippen 

Een systeem is een soort geheel met een functie. De oude Grieken trachtten hun om- 
geving rationeel te begrijpen als "gehelen" wiens functie uit hun actie en uiteindelijke 
staat aangetoond kon worden. Voorbeelden van z.g. "'teleologische" denken zijn: een 
steen valt omdat het bestemd is zich bij de aarde te voegen aangezien het 't element 
aarde bevat; rook stijgt omdat haar element vuur achter de sterren behoort; enz. 

Het resultaat was een toenemend gewrongen oorzaak - en gevolg structuur. 

2 2 .  Natuurwetenschap en reductionisme 

De opkomst van de natuurwetenschappen trok de teleologisch causaliteitsstructuur 
omver, doordat veel efficiëntere causaliteiten geformuleerd werden. Deze hadden de 
vorm: gegeven A, dan B. Dit soort voorspellingen of "waarheden" kon systematisch 
worden geproduceerd met de zelf-corrigerende, axiomatischanalytische "rationele 
methode". De bouwstenen werden verkregen door steeds verd&e ontleding of reductie 
van stukjes fysische werkelijkheid in laboratoria. Het philosophische positivisme poneerde 
dat steeds verdere reductie leidde tot steeds verfijnder causaliteiten, totdat uiteindelijk de 
volle werkelijkheid verklaard zou kunnen worden. 

Impliciet was de stelling: een geheel kan begrepen worden uit zijn onderdelen dan wel 
uit de meest fundamentele relaties, n.l. causaliteiten. 

2.3. Biologie, psychologie 

De effectiviteit van het reductionisme bereikte het eerst duidelijke grenzen in de bio- 
logie, psychologie, enz. Al veel eerder poneerde het vitalisme dat het leven iets speciaals 
was (b.v. "organische" verbindingen). Men onderkende biologische "eenheden", ieder 
met een ingebouwd doel of bewustzijn, waardoor een handhaving van evenwicht of 
"homeostasis" van dat geheel kon worden bewerkstelligd. In de psychologie was behoefte 
aan het systeembegrip "gestalt". De socioloog had begrippen zoals "natie" nodig, enz. 

Impliciet was de stelling: een geheel kan niet worden begrepen uit (slechts) zijn onder- 



delen. Een nieuw begrip was nodig, nJ. "geheel" of "systeem". Dit geheel dient dan mede 
begrepen te worden uit de rol, en dus het doel, van de componenten in dat geheel. 

De relatiestructuur, en niet de individuele relatie of causaliteit was zodoende van 
primair belang. Met de gedachte dat systeem gedrag en functie besloten liggen in de 
relatiestructuur, heeft men in wezen een reïntroductie van een teleologisch element. 

2.4. Algemene systeemtheorie 

Het wezenlijke verschil tussen de visies geschetst in 2.2 en 2.3 was reeds aangegeven in 
werk van b.v. Koehler (1938) en Angyal (1941); het werd definitief geformuleerd door 
Bertalanffy (1950). Hij stelde dit verschil zorgvuldig vast met de onderscheiding tussen 
de gesloten systeemconceptie (het reductionisme) en open systeembeschouwing. 

Gas in een gesloten vat kan mentaal en fysisch afgescheiden worden van de rest der 
werkelijkheid en dan goed (mechanisch) worden gemodelleerd (Wet van Boyle). Een kat 
in een gesloten vat evenwel, gaat dood. De hiermee beklemtoonde gedachte is dat vele 
systemen bestaan dankzq hun omgeving, niet slechts in een omgeving. Voor een in wezen 
open systeem moet dus de systeemomgeving betrokken worden in de studie. Deze funda- 
mentele aanwijzing voor onderzoek werd later in door o.a. Von Bertalanffy (1950) 
gestimuleerde aanpakken enigszins verdoezeld. 

Zij zetten zich in voor het formuleren van een "algemene systeemtheorie". Deze werd 
gezocht in: (a) onderzoek naar analogieën (het isoleren van wiskundige en rationele 
structuuranalogieën, en van invariante of overdraagbare begrippen); (b) axiomatische 
opbouw van systeemtheorie (het formuleren van begripsdefinities en het deductief 
gebruik daarvan); en (c) abstracte theorieën van structuur (hiërarchische decompositie; 
topologie; enz.). Momenteel divergeert dit werk. Er is geen unieke axiomatische basis. 
De practische toepasbaarheid van algemene systeemtheorie (indien men al van een theorie 
kan spreken) is gering. In praktijkgebieden met "systeemproblemen" blijkt eigen uitwer- 
king van grondbegrippen nodig. 

2.5. Systeemdefinitie, -begrippen, -benadering, en analyse 

Kritisch nagaand wat de algemeen aanvaarde kern van vele systeemdefinities is, kan 
men tot het volgende grondbegrip komen: 

een systeem is een manier van voorstellen van de werkelijkheid, n.l. als een groep van 
subsystemen verbonden door een relatie structuur beide gekozen als functie van een 
"gestelde vraag". 

De "gestelde vraag" is op te vatten als afgeleide doelstelling en fungeert als de uiteinde- 
lijke rationeel voor de selektie van subsystemen en relaties. De definitie is recursief en 
behelst daarmee zowel de open als de gesloten systeembeschouwing. 

Een systeem is dus vóór alles een doelmatig denkmodel of ook een doelgerichte orga- 
nisatie van informatie. Alle uitbreidingen van bovenstaande definitie, of dit nu gebeurt in 



de richting van concrete systemen of begripsmatige systemen, of beide, vertegenwoordi- 
gen "eigen uitwerkingen" van het invariante grondbegrip "systeem". 

Eigen uitwerkingen hebben geleid tot verschillende systeemdefinities en daarmee tot 
verwarring. De verwarring wordt vergroot indien de uitwerking, in de zin van een klassi- 
ficatie van systeembegrippen of "systeemeigenschappen", door elkaar gehaald wordt met 
"systeembenadering" (te gebruiken procedures om systeembegrippen nuttig te maken) 
en "systeemanalyse" (te gebruiken wiskundige methoden om een systeembenadering tot 
een rekenkundige oplossing te brengen). 

In het formuleren van systeemeigenschappen, -benadering en -analyse speelt de aard 
van de systemen waarmee een analyst het meest vertrouwd is ook nog een rol. In het 
werk aan een wetenschappelijk gefundeerde klassificatie is die rol niet altijd duidelijk 
aanwijsbaar. Zij wordt soms verzwegen om, gebruik makend van minder gefundeerde 
analogieën, voor het resultaat grotere algemeenheid op te eisen. Met name voor de over- 
dracht van begrippen tussen biologische en technische systemen gebeurde dit. 

Mede gezien de ruime, functionele definitie voor het grondbegrip "systeem" behoeft 
het geen verwondering te wekken, dat in pogingen tot wetenschappelijke generalisatie 
men telkens weer op concretiseringsmoeilijkheden stuit. Ook dat er daarmee ruimte blijft 
voor begripsmatige vaagheden en intellectuele beunhazerij. 

Hoewel in bovenstaande systeemdefinitie het systeem als denkmodel wordt benadrukt, 
zal de term óók gebruikt worden om te verwijzen naar het concrete systeem, welke men 
met het model tracht aan te geven. Het lijkt niet de moeite waard om overal zorgvuldig 
onderscheid te maken tussen de verbeelding en het verbeelde. 

Waar nodig zulien termen zoals watersysteem, verkeerssysteem, enz. en de term 
systeemmodel worden gebruikt. 

2.6. Klassificatie van structurele systeemeigenschappen 

Bij de meer serieuze pogingen om tot wetenschappelijke formulering van systeem- 
begrippen en bijbehorende klassificatie van systeemeigenschappen te komen, staat de 
"relatiestructuur" op de voorgrond. Een vruchtbare aanpak is hierbij het definiëren van 
paren van tegenovergestelde begrippen waartussen men zich overgangsvormen voorstelt. 
Zonder hier in te gaan op definities, herkomst, gebruik, overlapping en de niet geringe 
bijbehorende literatuur geeft tabel 1 enkele bi-polaire naam-paren voor structurele eigen- 
schappen. 

De aanpak van (nieuwe) problemen wordt vaak verhelderd door deze te benaderen 
(uiteraard op geïnformeerde wijze) via systeemstructuur begrippen zoals die (ten dele) 
aangeduid in tabel 1. Ook zijn zij waardevol in de uitbouw van toegepaste systeem- 
benaderingen en -analysen. Zij kunnen tenslotte nuttig zijn in interdisciplinaire cornmu- 
nicatie. Overigens zijn de begrippen in tabel 1 te weinig éénduidig en vertonen zij teveel 
overlap om als basis te dienen voor een axiomatische systeemtheorie. In het volgende 
zal met een opmerking over drie van de termen worden volstaan. 



Tabel 1. Enkele twee-polige algemene systeemeigenschappen 

statisch versus dynamisch 
lineair versus niet-lineair 
deterministisch versus stochastisch 
gekonstrueerd versus natuurlijk 
gedecentraliseerd versus gecentraliseerd 
parallel versus hiërarchisch 
gesloten versus open 
structureel versus functioneel 
zonder doel versus doelmatig 
ongereguleerd versus cybernetisch 
klein versus groot 
simpel versus complex 
optelbaar versus verweven 

2.7. Groot en complex 

Denkmodellen met de drie eerstgenoemde eigenschappen in de rechterkolom van 
tabel 1 zijn vaak het moeilijkst en het meeste geassocieerd met recentelijk ontwikkelde 
numeriek-analytische methoden. Zij worden dáárom door veel wetenschappelijk ge- 
schoolden als de kern van de systeemanalyse gezien. De vereenzelviging van systeem- 
analyse met analytische modeleigenschappen en -methoden wordt bevestigd geacht met 
elke verdere toepassing van dynamische niet-lineaire, enlof stochastische modellen op 
biologische of socio-economische problemen. 

Die identificatie is niet (geheel) juist. Als meer karakteristiek voor systeemmodellen 
kunnen grootte (gegevens bestand; aantal varianten, subsystemen, berekeningen, enz.) 
en een complex zijn (noodzaak voor interdisciplinair werk) worden aangemerkt. Deze 
zijn meer direct afhankelijk van de vragen die men stelt. Meer en meer doelen die vragen 
op een op de "beste" manier begrijpen of doen van iets, op gegeven beperkingen, op gro- 
tere verbanden, op sociaal belang of doel. Daardoor worden de kwalificaties en inklusiviteit 
van de "gestelde vraag" (ofwel uiteindelijke achtergrond van de selektie van subsystemen 
en hun relaties) vergroot. En daarmee gaan probleemgrootte en -complexiteit omhoog. 

2.8. Doelmatig 

De vraag naar "het beste" behelst de vraag naar de doelmatigheid van systeemmodellen 
en van de concrete systemen zo verbeeld ten aanzien van de "gestelde vraag". De gestelde 
vragen kunnen over twee klassen worden verdeeld : 
(a) hoe werkt het concrete systeem en waarom? 
(b) gegeven beperkingen hoe wordt het concrete systeem "het beste"? 

In de klasse (a) is het systeemmodel doelmatig als het "adekwaat" verklarend of voor- 



spellend is. De term adekwaat kan doelen op de verminderende meeropbrengst ten aan- 
zien van wetenschappelijk inzicht, òf ten aanzien van een planvorming, ontwerp- of 
beheersdoeleinde. 

In de klasse (b) is het systeemmodel doelmatig als het voorschrijft wat gedaan dient te 
worden indien alle aannamen van het model aanvaard worden door de voornaamste 
belanghebbenden. 

Om dit te bereiken worden methoden gevolgd die een systematische analyse van keuze- 
problemen bevorderen en waarbij elke stap van de analyse zo expliciet mogelijk wordt 
gemaakt. 

Als modelinvoer vindt men vaak de resultaten van klasse (a) modellen. 

2.9. Beschrijvende en vóórschrijvende modellen 

Modellen waarvoor de gestelde vraag tot bovengenoemde klasse (a) behoort kunnen 
beschrgvende modellen worden genoemd. Moderne simulatie modellen behoren bijvoor- 
beeld tot deze groep. Zoals reeds gesteld kan hun bouw nog voornamelijk wetenschappe- 
lijk gemotiveerd zijn. Onderzoek op dit gebied met gebruik van parameter optimalisatie 
methoden wordt wel identificatie-analyse genoemd. 

Modellen in klasse (b) vertegenwoordigen een binding met menselijke belangen en 
daarom met relatieve waarden, conflict, afweging en besluitvorming. Wegens hun betrek- 
ken van waardeoordelen en hun rol in besluitvorming kunnen zij normatieve of ook wel 
vóórschnjvende modellen worden genoemd. Hiermee raakt men uiteraard buiten het 
traditioneel wetenschappelijke. Het is daarom nuttig om de groei en rol van systeem- 
analyse ' even aan te stippen vanuit een sociaal perspectief. 

3 .  SOCIAAL PERSPECTIEF 

3 .l . Verband met sociale ontwikkeling 

De plotselinge, soms hevige belangstelling voor systeemanalyse wordt door sommige 
voorstanders gezien als een welkome groei van rationalisme. Overmatig enthousiasme van 
voorstanders zowel als onredelijk scepticisme van tegenstanders duiden inderdaad op 
fdosofisch-culturele vooronderstellingen in de beschouwing van systeemanalyse. Het 
gretig (Westerse) gehoor voor de resultaten van sommige systeemanalysen (zoals die 
verricht voor de Club van Rome), is evenwel meer te wijten aan hun samenvallen met 
zich ontwikkelende cultureel-sociale ideeën dan aan begrip voor of geloof in de rationali- 
teit waarmee die resultaten zouden zijn verkregen. Onder de proponenten van systeem- 

Aansluitend bij spraakgebruik wordt de term "systeemanalyse" gemakshalve gebezigd om geïnte- 
greerd gebruik van systeembegrippen, benadering, en -analyse aan te geven. Wanneer studies op één 
van de drie gebieden betrokken zijn, is kwalificatie van de term geboden. 



analyse vindt men trouwens velen die juist daarmee paal en perk willen stellen aan de 
vlucht van het rationalisme zoals dit met andere vruchten van de renaissance (individualis- 
me, liberalisme, expansiedrift, enz.) is uitgemond in de dominantie van natuurweten- 
schap, -techniek, en liberale economie. Het schijnt daarom onjuist systeemanalyse gebon- 
den te zien aan een bepaalde visie. Het is veeleer een poging om met nieuwe middelen de 
efficiëntie van denken en van beheer te vergroten; zij wordt ondernomen vanuit velerlei 
visie. De mogelijkheid hiertoe en de noodzaak hiervan zijn echter wel ingebakken in de 
nog voortgaande ontwikkeling van wetenschap en techniek. 

3.2. Wetenschap en techniek 

Wetenschap en techniek hebben in een eeuw tijds een enorme beheersing van eens 
onbeheersbare natuurlijke afhankelijkheden en beperkingen gebracht. Eerst na 1960 
ontstond een meer algemene herkenning van de daarin besloten exponentiële groei (bevol- 
king, grondstoffenverbruik, milieudegradatie, enz.) en van de limieten daarvan in een 
eindige wereld met slechts één invoer (zonlicht). Een even snel groeiende informatie- 
dichtheid heeft geleid tot een wereldbeeld dat vanuit fysisch en psychisch oogpunt een 
gesloten systeem aan het worden is. Hierin hebben wetenschap en techniek verscheidene 
"explosies" (equivalent voor "exponentiële groei") op gang gebracht. De vraag hoe deze 
het "best" zijn te bedwingen poneert een regulatieprobleem van ongekende omvang. 

3.3.  Regulatie 

Voor een gesloten systeem is regulatie beperkt tot die van subsystemen en hun relaties. 
Ten aanzien van een systeemvraag (b.v. het op de "beste wijze stoppen van groei") wor- 
den in principe regionale en locale kwesties allen het onderwerp van open systeembe- 
schouwingen van het doelmatige type. Zij worden herkend als deelproblemen die fysisch 
enlof beheersgewijze verbonden zijn aan andere, vaak andersoortige deelproblemen in 
hun "omgeving". 

Wanneer nu de gestelde vraag een subsysteem modelmatig gevoelig maakt voor een 
groot aantal "koppe1ingsvariabe1en" die het binden met andere subsystemen, wanneer die 
variabelen multidimensionaal zijn, wanneer veel terugkoppeling aanwezig is, en wanneer 
men rationele regulatie wenst met zijn vraag naar kwantificatie, dan is de relevante 
probleemsituatie onmiddellijk groot en complex, en dus "systeemachtig". 

De regulatie van bevolkingstoename, van grondstoffenverbruik, van bewapeningswed- 
lopen, enz. worden nu in wijde kring erkend als systeemproblemen. Op meer regionale 
schaal spreekt men b.v. van verkeers-, water-, kommunicatie- en onderwijssystemen. Dit 
zijn allen publieke sector problemen van grote persistentie. 

3 Lt. De organisatie van informatie en besluiten 

Het besef groeit dat voor de oplossing van systeemproblemen, simpele remedies, of 
goede wil, of politieke moed alléén onvoldoende zijn. De realisatie groeit, dat naast ver- 



zwegen informatie er ook vele beslissingen worden genomen op grond van intuitie waarbij 
"zachte" informatie beschouwd wordt als "goed genoeg" in de "beschikbare tijd". Als 
gevolg is er toenemende bereidheid te luisteren naar de thesis dat in sociale beslisprocessen 
'n verhoogde rationaliteit en kwaliteit van besluiten nodig en mogelijk zijn. Er is gehoor 
voor de stelling dat het zowel gewenst als mogelijk is om problemen methodisch in breder 
verband en op langere termijn te beschouwen en dat dit neerkomt op een meer formele, 
doelgerichte, en inter-disciplinaire organisatie van informatie. 

Beginselen voor die methodische organisatie, bijkomende procedurele en analytische 
methoden, en gebouwde wiskundige modellen worden nu allerwege aangedragen onder 
de verzameltermen "systeembenadering" en "systeemanalyse". Als grondslag vindt men 
het begrip "systeem" hetgeen synoniem wordt genomen met "denkmodel" van het "com- 
ponent-relatie-doelstellings" type. 

3 .S. Systeembenadering en -analyse 

Methodische benadering en wiskundig modelleren zijn uiteraard niet nieuw. Nieuw is 
de mogelijkheid dit te doen voor problemen die groot enlof complex zijn. Deze mogelijk- 
heid is gegroeid met de ontwikkeling van rekenmachines en heeft, op haar beurt, die 
ontwikkeling gestimuleerd. De term "rekenmachine" dient in dit verband opgevat te 
worden als modellenlaboratorium. Dit verduidelijkt dat het niet altijd gaat om reken- 
kundig grote problemen. Ook verricht laboratorium werk waaruit nuttige systeembenade- 
ringen zijn gedistilleerd, vertegenwoordigt "nieuw" gereedschap voor denkarbeid. 

De interactie tussen de ontwikkeling van de rekenmachine, het uitwerken van bekende 
en nieuwe wiskundige analysemethoden, en hun beider toepassing op situaties waarvoor 
niet alléén de fysische werkelijkheid maar ook menselijk gedrag beschreven werden, was 
aanwijsbaar vanaf het begin (tijdens de tweede wereldoorlog). In de vijftiger jaren leidde 
militaire "operations research" (via toepassingen in de bedrijfskundige techniek) tot een 
omwenteling in de wijze waarop in het grootzakenleven beslissingen worden voorbereid. 
Intuïtieve ordening van informatie heeft daar het veld geruimd voor een formeel ordenen 
van informatie, zoals de analyse en adoptie van gekwantificeerde doelstellingen en hun 
optimale implementatie. Ook meer technische besturingsproblemen in industrie, land- 
bouw, ruimtevaart, enz., droegen bij tot toenemende sociale waardering voor en afhanke- 
lijkheid van numerieke informatieverwerking. 

3.6. Publieke sector problemen 

Pogingen om rekenmachines (nog steeds in de zin van modellenlaboratorium) verder 
uit te buiten en o.m. systeemanalytische methoden toe te passen op problemen uit de 
publieke sector bleven niet uit. Die problemen bleken evenwel veel moeilijker en minder 
toegankelijk dan militaire-, zaken-, of ruimtevaart vraagstukken. Na veel vallen en opstaan 
kan nu toch worden gesproken van een nuttig gebruik van systeembenadering en -analyse 
voor problemen in de publieke sector. Vanuit de sociale wetenschappen bezien zou men 



systeemanalyse een "vriendelijke invasie" van natuurwetenschappelijk modelleren kunnen 
noemen. Omgekeerd vinden inductieve modellen meer ingang in technische kring. De 
ongemene efficiëntie van wiskundig modelleren en moderne informatieverwerking en ook 
de grote communicatiebehoeften allerwege, versterken die wederzijdse penetratie. 

3.7. Sociaal nut 

(a) Aard van bvdrage - Het is een misvatting om het nut van systeemanalytisch werk 
voor te stellen als het "optimaal oplossen" van bv. sociaal-technische problemen. Sociaal 
bezien verschaft systeemanalyse in hoofdzaak beter georganiseerde informatie aan besluit- 
nemers. "Besluitnemer" is een aanduiding voor de dynamische, deels verborgen coalitie 
van belanghebbenden, specialisten, politici, ambtenaren, enz. 

Tot de informatieproducten van systeemanalyse behoren: verwevenheidsinzicht; voor- 
spelling van de gevolgen van eventuele besluiten; rationele plannen of opties; kwantitatieve 
afwegingen van planwijzigingen ("trade-offs"). Vooral het laatste vertegenwoordigt een 
superieure organisatie van informatie. 

(b) Rol - Voor sociaal-technische vraagstukken (bv. milieubeheer) is besluitvorming een 
komplex proces. Het heeft o .m. invoeren en beperkingen van gevoelsmatige, politieke, 
wettelijke en institutionele aard. Systeemanalytisch werk produceert maar één van de 
invoeren tot dit proces. Meer rationele plannen en superieur georganiseerde informatie 
kunnen tot betere beslissingen leiden maar dat hoeft niet. Men kan alleen stellen dat 
gegeven dezelfde situatie, dezelfde plannenmakers, en dezelfde beslissers, de afwezigheid 
van systeemanalytische invoer de kans op het "beste" besluit verkleint. 

(c) Aanwijsbaarheid - Het sociale nut van systeemanalyse in fysische productieverhoging 
(betere efficiëntie, grotere betrouwbaarheid, enz.) is het duidelijkst aantoonbaar waar 
enkelhoofdige besluiten en enkelvoudige doelstellingen de situatie redelijk beschrijven. 
Dit wordt het meest benaderd in militaire organisaties, in het zakenleven en in de exploi- 
tatie van bestaande werken. Dan nog is goed inzicht in de waardevolle rol van systeem- 
analyse beperkt tot enige specialisten. 

Bij ontwerp en beheer van systemen in de publieke sector is veelvoudigheid van besluit- 
nemers en doelstellingen regel. Besluiters zijn uiteraard in staat en geneigd de waardering 
voor inzichten verkregen met systeemanalyse zichzelf toe te rekenen. 

Concluderend: systeemanalyse roept grote verwachtingen op; het heeft een redelijk 
sociaal nut; de aanwijsbaarheid van dit nut is Mein. 

3.8. Relatiediagram 

Systeemanalyse verduidelijkt de verwevenheid van problemen. Alhoewel "alles met 
alles samenhangt" is het slechts nuttig om, na keuze van een doelstelling, de belangrijkste 
afhankelijkheden op te sporen en te doordenken. Dit kan informeel gebeuren met een 
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Fig. 1. Een relatiediagram dat de sociale rol van systeemanalyse aangeeft met enige nadruk op milieu- 
beheer. 

relatiedlagram. Figuur 1 geeft hiervan een voorbeeld. Het is ontworpen om de (overigens 
geïdealiseerde) rol van systeemanalyse, in het bijzonder voor milieubeheersanalyse, aan 
te geven. 

Relatiediagrammen, gegroeid uit de black box aanpak, zijn typische exponenten van 
systeembenadering. In alle eenvoud en subjectiviteit complementeren zij het uitsluitend 
verbaal modelleren. 

Ter illustratie: stel dat in verband met eerder genoemde exponentiële groei een groep 
wordt gevraagd zeven mondiale deelproblemen, nl.: onderwijs, nationalisme, politiek, 
bevolkingstoename, grondstoffen, milieu en voedsel te rangschikken naar belangrijkheid. 
De groep begint, komt tot debat, tot verschillende volgorden, en ook tot de conclusie dat 
die toch niet helemaal willen kloppen. Inderdaad, voor alle rangschikkingen, óók de boven- 
staande, kan men het 7de probleem afhankelijk zien van het 6de, het 6de van het Sde, tot 
en met het 2de van het lste. Maar dan is ook het lste causaal afhankelijk van het 7de 
(honger maakt onderwijs minder effectief, bv.) Een zo te sluiten kringloop duidt op een 
typische karakteristiek van een systeemprobleem: men weet niet waar te beginnen. 

Tussen de 7 genoemde deelproblemen is het mogelijk 42 causale relaties te vinden. 
In uitsluitend verbaal modelleren, zoals in debat, kunnen bv. de vier meest genoemde 
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en luidst voorgedragen relaties gemakkelijk de andere 38 elimineren zonder echt kritische 
selectie. Met behulp van een relatiediagram kunnen relaties beter worden overzien, kan 
het selecteren wat meer objectief gebeuren, en kunnen terugkoppelingen veel eenvoudiger 
worden gezien. Tenslotte kan het geheel beter gebonden blijven aan de "gestelde vraag" 
(afgeleide doelstelling of bedoeling) zoals dit in de benaming van het diagram is te vinden. 

4. INGENIEURSPERSPECTIEF 

4.1. Aard van het ingenieurswerk 

Natuurwetenschap beschrijft de natuur. Het doel is om dit elegant, efficient, en gecoör- 
dineerd te doen. Dit doel is intern. Waarde-oordelen zijn daarbij niet relevant; die zijn 
traditioneel een persoonlijke zaak. De structuur der wetenschap is voornamelijk axioma- 
tisch. Causale relaties staan centraal. 

Ingenieurswerk is ook, alhoewel ten dele, beschrijvend. De doelstelling is evenwel ex- 
tern: ingenieurswerk dient op veel directer wijze sociale, productieve, en milieubeheers- 
doeleinden. Als het meest karakteristiek wordt wel het ontwerpproces gezien; dit is 
een combinatie van specialistische kennis, kreativiteit, afweging en compromis. Het laatste 
duidt op binding met relatieve waarden, limieten, en optimalisatie. Het gezegde: "inge- 
nieurswerk is het vinden van het beste ontwerp voor het minste geld" is een karikatuur 
en tegenstrijdigheid. 

De techniker, tenslotte, dient (vaak ingewikkelde en zeer verantwoordelijke) tech- 
nische taken zonder wijziging in voorgeschreven procedures efficiënt uit te voeren. Zijn 
taak wordt aangenomen te zijn geoptimaliseerd. 

4.2.  Nieuwe middelen 

De neiging bestaat om een ingenieursperspectief op systeemanalyse te schetsen als de 
aanpassing tot nieuwe middelen, en wel in het bijzonder: 
(a) "Computers" die behalve de functies van super-rekenaar, meer en meer die van teke- 

naar, administrateur, bestuurder, en modellaboratorium aannemen. 
(b) "Operations Research", bv. lineair en dynamisch programmeren, stochastische opti- 

malisatie, beslissingstheorie, enz. 
(c) Interdisciplinair groepswerk. 

Het met behulp van deze middelen kunnen analyseren van aanmerkelijk meer gecom- 
pliceerde modellen van praktijkproblemen is inderdaad een essentieel nieuw element. 
Gezien tegenstand, vooral vanuit een kosten-oogpunt, is het evenwel niet vanzelfsprekend 
of en op welke manier de ingenieursprofessie volledige benutting van dit potentieel zal en 
kan nastreven. Een nieuwe professionele zienswijze en een nieuwe aanpak zijn d a a ~ o o r  
nodig. Deze zijn, met de nieuwe middelen, medebepalend voor het ingenieursperspectief 
op systemen. 



4.3. Systeemanalyse in engere zin 

Gezien de zo sterke tendens om zich op bovenstaande middelen als zodanig te concen- 
treren, zij opgemerkt dat zij middelen zijn om een nieuwe professionele visie en aanpak 
te realiseren. Concentratie op deze middelen is voornamelijk werk voor specialisten. 

De concentratie op het gebruik van statistiek, operationele methoden, en simulatie- 
modellen voor b.v. water- of verkeerssystemen kan men systeemanalyse in engere zin 
noemen. 

In deze ingenieursgebieden heeft dit zich reeds bewezen als een zéér waardevol com- 
plement van traditionele plan-, ontwerp- en beheersmethoden. 

4.4 .  Nieuwe professionele zienswijze 

Het ingenieursperspectief op de ontwikkeling van systeemanalyse, in het bijzonder voor 
publieke sector problemen, is dat het méér is dan een aanpassen aan onder 4.2 genoemde 
nieuwe middelen. Het omvat een "herontdekken" dat ingenieurswerk twee aspecten heeft, 
nl. een beschrijvend (wetenschappelijk, voorspellend model) aspect en een vóórschrijvend 
(sociaal, normatief model) aspect. De essentie van het ingenieursperspectief op systeem- 
analyse is dat met genoemde nieuwe middelen een fusie van deze twee aspecten meer 
formeel en operationeel gemaakt kan worden. Voorts dat hierbij de adoptie en eigen aan- 
passing van algemene systeembegrippen veel hulp kan bieden. 

Een nieuwe zienswijze op de aard van ingenieursontwerp en beheer voor systeempro- 
blemen (dus niet voor alle ontwerpaktiviteiten) is vereist voor deze fusie. Zij behelst een: 
(a) inzien dat waarde-oordelen en belangenafweging impliciet zijn in elk technisch ont- 

werp of beheersplan; 
(b) centraal stellen en afwegen van fundamentele doelstellingen (zoals economische effi- 

ciëntie, sociale distributie van projectgevolgen, milieubehoud) in ontwerp en beheer; 
(c) inzien dat technische systeemstudies informatie leveren voor doelstellingsafweging in 

de beleidssfeer, zodat het maken van een a priori optimaal ontwerp niet nagestreefd 
dient te worden; 

(d) produceren van voldoende technische ontwerp- en beheersplan varianten teneinde in 
de beleidsfeer werkelijk keus te verschaffen; 

(e) aanvaarden dat intuïtie en technische ervaring alléén vaak onvoldoende zijn om de 
"best mogelijke" of "optimale" oplossing te vinden; 

(f) begrip voor de veelsoortige en langdurige effecten van ingenieurswerken. 

4.5. Nieuwe aanpak 

De uitspraak "systems engineering is engineering, only more so" geeft aan dat vele 
systeemoplossingen zijn gemaakt maar nooit zo genoemd zijn. Ook dat, naast puur 
technisch kunnen, er altijd wel aandacht is voor het groter verband en voor optimaliteit. 
Die aandacht is evenwel informeel, intuïtief, en vaak incompleet. De genoemde nieuwe 
zienswijze verwijst naar grotere formaliteit en compleetheid. Teneinde deze te verkrijgen 



is een nieuwe aanpak nodig. In de wandel wordt zij met "systeembenadering" aangeduid. 
Hoewel dit vaak wordt geprobeerd, laat de systeembenadering zich, evenals het inge- 

nieurswerk zelf, moeilijk definiëren als een serie van de te volgen stappen. Het noemen 
van enkele kenmerken, en enkele procedurele en organisatorische aspecten van deze 
nieuwe aanpak is meer reëel. 

4.6. Kenmerken 

Kenmerkend voor een systeembenadering en -analyse zijn: 
(a) Interdisciplinake oriëntatie - disciplines zijn efficiënt in het verschaffen van "aspect 

beschouwingen". De werkelijkheid levert in eerste intantie problemen, géén aspect 
problemen (tenzij men meteen hele verbanden wegdenkt). Aspectintegratie is daarom 
nodig. 

(b) Systeemoriëntatie - de werkelijkheid wordt gemodelleerd als een groep van open 
subsystemen (black boxes) waarvan in- en uitvoeren wezenlijke invloed hebben op de 
doelstelling. De aard van het probleem en de relatiestructuur krijgen veel aandacht; 
subsysteem details, zelfs wanneer berekenbaar, worden onderdrukt. 

(c) Parametrisch ontwerpen - de formulering van ontwerpen en van beheersvoorschrif- 
ten waarbij de effectiviteitsparameter waarin de (afweging van) doelstelling(en) is 
uitgedrukt, systematisch wordt gewijzigd teneinde wezenlijk verschillende varianten 
te verkrijgen. 

(d) Wiskundig modelleren - het gebruik van simulatie, optimalisatie, correlatie, en 
andere wiskundige modellen en de vermindering van verbaal gestelde verbanden of 
keuzen. 

De correlaties tussen deze kenmerken en genoemde zienswijzen zijn: 

kenmerken gesteld in: zienswijzen gesteld in: 

4.6a 4.4a, f 
4.6b 4.4b 
4 . 6 ~  4.4c, d 
4.6d 4.4e 

4.7. Procedures 

In dit definiërend artikel over systeemanalyse voor ingenieurs kan het grote aantal 
methoden, procedures, en hun combinaties gangbaar in systeembenadering en systeem- 
analytisch werk in engere zin niet opgesomd, laat staan besproken worden. Eén manier 
om ze althans te Massificeren is hun verdeling over drie procedurele hoofdfasen: 
(a) Synthese en modelleren: deze fase omvat o.m. de iteratie tussen probleemexploratie; 

verzamelen van gegevens en beperkingen; het nauwkeurig stellen van het probleem 



en van de "gestelde vraag" of (afgeleide) doelstelling; synthese van ideeën tot enkele 
typen oplossingen; haalbaarheidsanalyse vanuit verscheidene gezichtspunten; en het 
zeer uitgebreide gebied van simulatie met grote rekenmachines. 

(b) Analyse en optimalisatie: deze fase omvat o m .  het kwantificeren van de probleem- 
en vraagstellingen; vertaling van de werkelijkheid in de termen van een optimalisatie- 
model en de adoptie van effectiviteitsparameters waarin de graad van benadering van 
de doelstelling wordt uitgedrukt; de generatie van variantoplossingen; de optimalisa- 
tie van varianten; en de gevoeligheidsanalysen van zulke oplossingen. 

(c) Waardeschatting en interactie: deze fase omvat om.  het op gelijke noemer brengen 
en aggregeren van systeem invoer en -uitvoeren, zowel naar soort als in de tijd; spe- 
ciale kommunikatie- en presentatiemethoden om de keuze van (parametrische gege- 
ven) optimale oplossingen door "beslissers" te bevorderen. 

In de praktijk vindt voortdurende iteratie plaats tussen genoemde fasen. Er is géén 
vaste volgorde van procedures die kan worden gevolgd. 

4 -8. Organisatie 

Het wordt wel aangenomen dat systeemanalyse het best gedijt op grotere bureaus en in 
overheidsinstanties aan wie eigenlijke beheerstaken zijn opgedragen. Voor een deel is dit 
een verwijzing naar de moeilijkheden van (a) interdisciplinair teamwerk en (b) de hoge 
kosten van systeemanalyse. 

(a) Interdisciplinair werk. Dit blijft moeilijk te organiseren. Iemand uit een gewenste 
discipline behoeft geen wezenlijke interesse te hebben in een bepaald probleem. Ook leidt 
een gegeven probleem meestal tot een ongelijke omvang van disciplinaire taken. Voorts is 
er de kommukatiebarrière doordat disciplinaire modelaannamen zo impliciet zijn in het 
denken van hun gebruikers. Tenslotte is er voor samenwerkers de kwestie van institutio- 
nele binding en interne beloningsstructuur die zijn afgestemd op het eerste doel van de 
doorsnee bureaucratie, nl. zelfbehoud. 

Het alternatief van multidisciplinair werk wordt wel voorgestaan om bovenstaande 
moeilijkheden te mijden. Elke discipline werkt daarbij eerst alleen; de resultaten tracht 
men dan later bijeen te voegen. De problemen blijven; de resultaten zijn niet merkbaar 
beter. Een alternatief zou zijn te werken rondom een veelzijdig individu. Een echte meta- 
wetenschapper is vandaag een genie en dus te schaars. 

Een vermoedelijk zeer effectieve aanpak is om de doorsnee ingenieur inzicht te ver- 
schaffen in de belangrijkste variabelen die een ingenieurssysteem metterdaad koppelen 
aan andere systemen. Men zou dit raakvlakontwikkeling kunnen noemen. Voor ingenieurs 
is een belangrijk raakvlak dat met de economische wetenschap. 

(b) Hogere kosten. Als regel zijn hogere kosten verbonden aan de systeemanalytische 
aanpak, zeker waar interdisciplinair werk wordt gedaan. Voor ingenieurswerk met betrek- 



king tot problemen in de publieke sector zullen die kosten bestreden moeten worden van 
overheidswege. Immers, de verhoogde kwaliteit van projecten is vaak onmeetbaar in geld 
en heeft het karakter van een publiek goed. Voorts is de educatie van professionelen 
teneinde kwaliteitsverhoging van projecten te verkrijgen typisch wel in het publiek belang 
maar nauwelijks afzonderlijk verhaalbaar. 

4.9. Raakvlakontwikkeling 

Disciplines zijn efficiënte systeemmodellen van de werkelijkheid. Het aantal koppelings- 
variabelen met andere aspectmodellen is geminimaliseerd; de meest noodzakelijke worden 
vaak geabsorbeerd. In het extreme geval is een discipline een gesloten systeemmodel van 
de werkelijkheid. 

Interdisciplinair werk is een natuurlijk gevolg van de open systeembeschouwing. De 
hiermee verbonden moeilijkheden kunnen verlicht worden door de kreatie van nieuwe 
specialisaties die "mengvormen" zijn van gevestigde disciplines. (Het civiel ingenieursvak 
is hiervan een geslaagd voorbeeld.) Een alternatief dat de efficiëntie en het penetratie- 
vermogen van gevestigde disciplines handhaaft, is "raakvlakontwikkeling". Hiermee wordt 
bedoeld dat een discipline A zich vertrouwd maakt met de meest essentiële koppelings- 
variabelen die het binden met discipline B. Voorts dat A-beoefenaars iets begrijpen van 
de standaardmodellen van discipline B, en vice versa. Dit bevordert: (a) effectieve inter- 
disciplinaire samenwerking waar nodig; (b) het kiezen van wat relevant is in een gegeven 
situatie. 

4 .l 0 .  Techniek en economie 

Ingenieurs die werken aan systeemproblemen in de publieke sector hebben "raakvlak- 
kennis" nodig van de sociale- en menswetenschappen. Onder deze is de economie het 
dichtstbijstaand. Het ingenieursvak en de economische wetenschap vertonen enkele fun- 
damentele overeenkomsten zoals: 

(a) een vóórschrijven van wat het "beste" is (gegeven een concensus aangaande een 
pakket van modelaannamen); 

(b) een interesse in optimalisatietechnieken; 
(c) een quantitatieve, wiskundige benadering; 
(d) een bemoeienis met tijd, risico, en beslissen. 

Bovendien is van een ingenieursoogpunt de economie complementair in de zin dat: 

(e) de economie een sociale wetenschap is; 
(f) in de economie het probleem van relatieve waarden is bestudeerd; dit levert koppe- 

lingsvariabelen tussen ingenieursontwerp of operationeel beheer en hun externe 
doeleinden; 

(g) de economie zich heeft toegelegd op inductief modelleren, terwijl het ingenieurswerk 
stoelt op deductief of causaal modelleren; beide zijn nodig in systeemanalyse. 



Als voorbeeld van de verschillen: 
(h) een ingenieursfout leidt tot een proces; een economische voorspelling wordt wel op- 

gevat als een weersverwachting. 

Een minimum aan raakvlakbegrippen nodig voor effectief systeemanalytisch werk zou 
het volgende omvatten: productiefunctie; economische efficiëntie; marginale prijzen; 
utiliteit; welvaartseconomie en het "Pareto-acceptable" zijn van technische oplossingen; 
schaarste, vraag en aanbod evenwicht; publieke goederen; externaliteit; commercieel en 
sociaal disconto en schaduwprijzen. 

5 .  EEN MILIEUPERSPECTIEF 

5 .l. Watersysteem 

Als milieuperspectief en als toelichting van genoemde begrippen kunnen enige opmer- 
kingen over het "watersysteem" nuttig zijn. Nog vrij recent konden bv. industrieën, Sk, 
die rivierwater gebruikten en het vervuild loosden, als gesloten systemen worden be- 
schouwd ten aanzien van watergebruiks- of waterkwaliteitsvragen. Zij vormden in die 
opzichten een verzameling, niet een systeem. Symbolisch: 

Indien men slechts uit interesse of uit censusoverwegingen de vraag stelt: wat is de door 
alle Sk onttrokken hoeveelheid water X = Z { x(r, s, t))  en de geloosde hoeveelheden vuil 
Y= = Z{y(r,s,t)), dan heeft men een "optelbaar" systeem (zie tabel 1). De elementen 
Sk blijven in wezen gesloten systemen doch de verzameling is nu een open systeem. Sym- 
bolisch: 

X +  
{ Sk, Si ) G,V. + y ;  r, s = coördinaten, t = tijd ( 2 )  

waarin G.V. = gestelde vraag. Hoewel de Sk op zich ingewikkelde systemen kunnen zijn, 
zijn ze hier als korrels van een hoop zand; hun enige relatie is de G.V.: "hoe groot is de 
hoop?" 

Indien er voor een toenemend aantal Sk gebruiks- en lozlngslimieten worden bereikt, 
zeg XL en YL, zodat ook de X en 7 limieten benaderen ofwel schaars worden, dan kan de 
G.V. zich tot een systeemvraag wijzigen, b.v.: "wie krijgt wat"; "hoe verdeelt zich die 
schaarste?" Symbolisch: wat zijn K en j7 in: 

- 
X + -  

{ s k  (" Z y ) s i )  G.V. + y  
- - 

wanneer: X = XL; Y = TL; F = K(r, s, t, y)? Vgl. 3a kan verkort worden tot: 



5.2.  Beschrijvende modellen 

De G.V. '%ie krijgt wat" kan nog steeds een vraag naar technisch-wetenschappelijke of 
sociaal-wetenschappelijke informatie zijn. De vgl. 3 stelt dan een beschrijvend model voor. 
Beschrijvende modellen verschaffen de responsies ten gevolge - van veranderingen in de 
koppelingsvariabelen X, y, X en v, of in de limieten XL en TL, of in de componenten 

Sk. 
De efficiciëntie van disciplines leidt tot het bouwen van disciplinaire "beschrijvende 

modellen". Interdisciplinaire beschrijvende modellen zijn voor te stellen als: 

waarin: S = hoofdsysteem vanuit het oogpunt van een der medewerkende disciplines; 
SG = daarbij passende systeemgrens; S. = systemen in S-omgeving waarmee S wezenlijke - - 
relaties heeft. In alle gevallen zijn de vaak moeilijke keuzen voor de Sk, K, y, SG, X, Y, en 
So, een functie van de G.V. Het realistisch en specifiek maken van de gestelde vraag G.V. 
is bijzonder belangrijk. Voor milieu ingenieurs kan S bijv. een stelsel van waterwinning 
enlof water-zuiverings installaties zijn; S.G. een stroomgebied; - S. het physisch systeem 
buiten S.G. en bijv. het economisch systeem waarin de X en Ygecommensureerd of verge- 
lijkbaar gemaakt kunnen worden. Beschrijvende modellen, vooral simulatiemodellen, 
kunnen heel uitgebreid zijn. De verfijningsgrens is meestal bepaald door beperkingen in 
beschikbare data. Als men de data voor calibrering heeft zijn nu goede modellen beschik- 
baar voor zuurstofgehalte, temperatuur, verzilting, grondwater, dynamische beweging in 
riool- en riviernetten, enz. 

5.3. Vóórschrijvende of beheersmodellen 

Vóórschrijvende of beheersmodellen kunnen, analoog met de in vgl. 4 gebruikte vorm, 
worden voorgesteld door: 

waarin: f = productiefunctie (hetgeen in ons verband een verzameling van physische mo- 
dellen ondergebracht in "efficiënte" ingenieursontwerpen voorstelt) en N.V. = norma- 
tieve vraag. In optimalisatiemodellen heeft de N.V. vaak de vorm: 

- - < 
MAX[U(X, Y, p,, p,)] wanneer: f = O en G,(X, 53 Bm 

waarin U = systeem effectiviteitsparameter of doelstellingsfunctie, bv. baten minus 
kosten; p = commensuratie gewichten; G, = beperkingen1 op de optimaal te kiezen 
X en Y. Beheersmodellen worden gebruikt om informatie te verkrijgen ter beantwoording 

Ongeiijkheidsbeperking, zo typisch voor ontwerpsituaties, leiden tot wiskunde die nogal verschilt 
van de van de natuurkunde georven kennis. 



van de vraag hoe men het "beste" een tot kwestie geworden vraag, bijv. "hoe Z en Y schaar- 
ste te verdelen", kan aanpakken. Vaak wordt MAX[U] gereduceerd tot MIN[C], waarin 
C = kosten van een plan. Dit is een afgeleide van de "Vergroting van het nationaal in- 
komen" doelstelling. Andere doelstellingen zoals milieubehoud, werkgelegenheid, enz. 
worden dan ingevoerd onder de beperkingen G ,  f B,. Milieuvoorschriften hebben 
bv. deze vorm. 

Beheersmodellen dienen eenvoudiger te zijn dan beschrijvende modellen. Daarom is 
complementair gebruik raadzaam waarbij het beheersmodel veel belovende varianten iso- 
leert die met beschrijvende modellen nader worden onderzocht. 

+oor de ingenieur is het werk met beheersmodellen moeilijker dan dat met beschrij- 
vende modellen. Men ziet vaak een vlucht in de ermee verbonden optimalisatiewiskunde. 
Hieraan zal hier worden voorbijgegaan om enige slotopmerkingen te wijden aan de onder- 
liggende vraag waarom waterbeheer tot systeembeheersvragen leidt. 

5.4. Systeembeheer 

Systeembeheer is het gevolg van een systeemvraag, die, op haar beurt, veroorzaakt 
wordt door beperkingen die een verzameling eenheden betreffen. In bv. het waterkwali- 
teitssysteem heeft het ontstaan van beperkingen twee verstrengelde oorzaken. Ten eerste 
wordt het residue dat wordt aangeboden voor transport en natuurlijke assimilatie, in ab- 
solute zin, groter. Ten tweede leidt verzadiging met productiegoederen tot een relatieve 
waardestijging van milieugoederen ("nieuwe" schaarste). Helaas biedt in dit geval het 
marktsysteem te weinig hulp in het zich aanpassen aan naderende limieten. Het kan de 
herdistributie van schaarste naar minder waardevolle gebruiken niet behoorlijk bewerk- 
stelligen om twee fundamentele redenen: 
(a) het publiek voorzienings karakter van "waterdiensten". De extra of marginale kosten 

om een kwaliteitsverbetering van water in b.v. stadsgrachten beschikbaar te maken 
voor één extra persoon, is nul. Daar dat begrepen wordt komt er van gebruikszijde 
geen reële aanbodsprijs voor waterkwaliteit. Als gevolg kunnen bedrijven deze dienst 
niet leveren in een vraag-aanbod verband. 

(b) de kreatie van externe effecten die inherent zijn aan de structuur van het water- 
systeem. Het ongezuiverd lozen door bv. een bovenstroomse vervuiler veroorzaakt 
schaden aan benedenstroomse gebruikers. Als die schade niet op hem verhaald kan 
worden, houdt de lozer de door hem veroorzaakte schadekosten extern van zijn 
besluitvorming. Dit leidt tot zijn overgebruik van water in die zin dat zijn baten 
kleiner zijn dan de aan derden berokkende kosten. 

Bij gebrek aan een redelijk werkend gedecentraliseerd marktmechanisme dient schaarste- 
verdeling te geschieden middels systeembeheer dat, zo het niet wordt gecentraliseerd, 
tenminste centrale doelstellingen heeft. Alleen zo is er kans de afweging van (verborgen) 
vraag en (aileen centraal efficiënt te verzorgen) aanbod, alsmede de afweging van baten en 



kosten waar deze ook voorkomen in het systeem, zodanig te doen zijn dat het netto 
sociaal nut van de hulpbron water zo groot mogelijk wordt. De term "netto" wijst erop 
dat de niet geringe kosten van systeembeheer en centralisatie in rekening moeten worden 
gebracht. Het systeembeheer kan door een speciale organisatie van belanghebbenden of 
direct door de overheid geschieden. Het laatste is gewenst als het grote publiek op directe 
wijze belanghebbend is. 

5 .S. Systeemanalyse 

Een typerende trek van systeemproblemen, nl. het niet evident zijn waar te beginnen 
met de oplossing, is ook hier te illustreren. 

Waterbeheer hangt af van gekozen doelstellingen. De keus van doelstellingen, bv. het 
kiezen en handhaven van kwantitatieve milieuvoorschriften, hangt af van de kosten. De 
kosten hangen af van de wijze waarop technische, economische en wettelijke maatregelen 
worden ontworpen en uitgevoerd. Dat dit ontwerp tenslotte weer afhangt van de doel- 
stellingen sluit een kringloop. Een bruikbare aanpak is het probleem te splitsen in twee 
systeemproblemen die elkaar beïnvloeden via een klein aantal koppelingsvariabelen. De 
problemen zijn: 
(a) welke waterkwantiteit en -kwaliteit wordt verlangd? (afwegingsvraagstuk) 
(b) hoe worden gewenste kwantiteit en kwaliteit het best bereikt, verdeeld, en daarna 

gehandhaafd? (technisch-socio-economisch vraagstuk) 
Het is niet doenlijk om in elke volgende situatie dit complexe probleem weer helemaal 

van te voren aan te pakken. Een rationeel raamwerk van het verkrijgen van voor het 
besluitproces werkelijk relevante afwegingsinformatie, is gewenst. Systeemanalyse toe- 
gepast op watersysteem vraagstukken pretendeert zulk een raamwerk te zijn. 

5.6. Relatiediagram 

Het relatiediagram in figuur 1 tracht te verduidelijken dat systeemanalyse meer produ- 
ceert dan alleen informatie voor het besluitproces (10 -+ 11 -+ 6). Het kan ook behulp- 
zaam zijn in de kwantitatieve formulering en adoptie van doelstellingen, en van wettelijke, 
economische en administratieve voorschriften (1 0 + 7 -+ 10; 6 + 7 + 6). Hierin gaat het 
grotendeels om de bovenstaande vraag (a): welke kwaliteit wordt er verlangd? 

Systeemanalytisch werk kan voorts een belangrijke contributie leveren in de aanpak 
van vraag (b): hoe bereikt men (ontwerp, uitvoering) en hoe handhaaft men (operationeel 
beheer van bestaand systeem) op optimale wijze ( l 0  + 8) de onder (a) verkregen doelstel- 
lingen. 

Tenslotte wijst het relatiediagram erop, dat zoals in de landbouw, eigenlijke wijzigingen 
van het milieu geschieden middels werken ontworpen, gebouwd en beheerd door inge- 
nieurs (8 + 9); alle andere relaties hebben voornamelijk betrekking op informatie. Nog- 
maals, de figuur 1 geeft een geïdealiseerd beeld van de rol van systeemanalyse in het 
milieubeheer. Systeemanalyse is duur en vraagt tijd. Vanwege de vaak kwalitatieve en 



lange-termijn opbrengst kunnen skepsis, ongeduld, en overmatig vertrouwen op intuïtie 
de systeemanalyse ongestraft opzij drukken. 

6. ILLUSTRATIE SYSTEEMANALYSE IN ENGE ZIN 

Ter illustratie van systeemanalyse in enge zin is een voorbeeldje van eenoptimalisatie 
model geformuleerd. Met een lineaire doelstellingsfunctie in 17 variabelen, onderworpen 
aan 29 gelijkheids- en ongelijkheidsbeperkingen is dit slechts een "klein" probleem ten 
aanzien van de gekozen optimalisatie methode. Indien het probleem dynamisch zou 
worden bezien met de gebruikelijke tijdsstap van 7 dagen, loopt het aantal variabelen 
potentieel op tot 884. Dit zou nog steeds heel redelijk zijn in berekeningskosten. 

Het voorbeeld illustreert het gebruik van variabele marginale kosten en van de econo- 
mische efficïentiedoelstelling en enige afweging met andere doelstellingen via de wette- 
lijke en politieke limieten. De in de besluitsfeer te presenteren resultaten omvatten de 
door het systeem gegenereerde schaduwprijzen. 

Het voorbeeld is uiteraard niet vrij van vereenvoudigingen. Deze kunnen verwijderd 
worden. Ook is het model nog betrekkelijk klein. Een ervaren ingenieur kan heel wel 
een goede oplossing vinden zonder formele optimalisatie. Het punt is evenwel dat een- 
zelfde man met formele methoden en de daarbij beschikbare gevoeligheidsanalyse beter 
werk levert dan hij zou verkrijgen met intuïtieve methoden. Het betere is o.m. gelegen in 
de manier waarop hij dan voor het besluitproces relevante informatie kan aandragen. 

1. Systeem: Gedeelte van een rivier met 3 afwaterlozingen van Li [kg/dag], i = 1,2, 
4 ,  die slechts voorbezinking hebben met 30% BOD verwijdering (zie figuur 2). Afvalwater 
zuiveringskosten en baten worden geliniariseerd als in figuur 3 en 4. Met het Streeter- 
Phelps Model voor DO zijn de overdrachtscoëfficïenten berekend. Zij zijn dij [mg/L] = te 
verwachten vermeerdering in zuurstofgehalte bij j door zuivering bij i(j > i). De overheid 
stelt als minimumeis een DO van qmin [mg/L.02]. De huidige kwaliteiten zijn Q ,  j = 2,3, 
4,  5. 

2. Gestelde vraag: Welke combinatie van extra verwijderingspercentages Xi-30, i = 1,2, 
4 die voldoet aan alle gegevens en aan te geven limieten geeft een maximaal verschil 
tussen baten Bj, j = 2,3 ,4 ,5 ,  en kosten Ki, i = 1,2 ,4 .  

3. Objectief Junctie: MAX [U] = MAX[TBj - .Ki] E doelstelling 
1 

(1) 
1 

onderworpen aan Xi 2 30 [%l ; qj 2 qmin = wettelijke beperkingen e 3 1  

4. Beperkingen: OGxkiGxki -x ; - l , j ;oGqkjGqhj  -qk-i, j  (4,5) 

5. Productie functie: Verwijderingspercentage Xi = 30 + Cxki (6) ' 
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Verwijdering door extra zuivering: ALi[Kg BOD] = ZiLixki/lOO 

k 
Effect van extra zuivering door i voor j: Aqij = dij ALi 

De DO kwaliteit wordt dan: qj = ;qj + TAq, 
1 

(productie functie = relatie tussen systeem invoer en uitvoer) 

6 .  Kosten: Marginale Kosten MKi = cki xki, i = 1 ,2 ,4 ;  k = 1 , 2 , 3  (1 0) 

Totale Kosten Ki = Zckixki [Fl] 
k (1 1) 

7. Baten: Marginale Baten MBj = bkj qkj, j = 2,3 ,4 ,  5; k = 1 , 2  (12) 

Totale Baten Bj = xbkjqkj[F1] 
j 

(13) 

8 .  Politieke limieten: Bi - Ki > -PLi [Fl], i = 1 ,2 ,4 ,6  (14) 
waar i = 6 de overheid aanduidt (interesse in nationaal inkomen effect) 

9 .  L.P. probleem: MAX[TFLi {bkjqkj - ckixki}] ; j > i 
J l k  

(15) 

onderworpen aan vgl. 3 , 4 ,  5, 9, 11, 14. Dit geeft een lineair programmeringsprobleem in 



17 variabelen, onderworpen aan 29 gelijkheids- en ongelijkheidsvergelijkingen. Oplossing 
met standaard SIMPLEX routine in elk rekencentrum. 

10. Oplossing: Is Pareto-acceptabel; voldoet aan technische, wettelijke en politieke eisen; 
toont alle schaduw-prijzen van de limieten: AU/AL [Flleenheid~,] (L E limiet) 

7. LITERATUUR, ADVIEZEN 

Aangezien het onderwerp hier te lande nog niet geregeld in cursussen of artikelen 
wordt aangetroffen kan het nuttig zijn wat literatuur te noemen in de vorm van gemak- 
kelijk te verkrijgen en te verwerken tekstboeken, in het algemeen met oefenproblemen. 
Voor tekstboeken gericht op een bepaald concreet systeem is het watersysteem geko- 
zen. 

In de laatste 10 jaar zijn er voorts meerdere, meest kleine systeemanalyse advies- 
bureaus gevormd. Deze kunnen het beginnen van een kern van systeemanalytische 
competentie bevorderen. 

A. Systeembegrippen, -benadering, -analyse 

1. "Design of Water Resource Systems", A. Maass, et al., Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass., 
U.S.A. (1962). Het nu klassieke onderzoek rapport dat de stoot gaf tot watersysteemanalyse. 

2. "Systems Analysis for Engineers and Managers", R. de Neufville and J.H. Stafford (353 pg), 
McGraw Hili, (1971). Uitstekende elementaire introductie tot systeemanalyse voor civiel 
ingenieurs. 

3. "Design and Planning of Engineering Systems", D.D. Meredith et al. (393 pg), Prentice-Hall 
(1973). Elementaire, enigszins oppervlakkig tekstboek met introductie tot systeemanalyse; 
goed uitgevallen nadruk op netwerken. 

4. "Systems Analysis and Design", R.J. Aguilar (405 pg), Prentice-Hall (1973). Elementaire 
introductie; aandacht aan aannemersproblemen. 

5. "Water Resources Systems Engineering", W.A. Hall and J. Dracup (372pg), McGraw Hill 
(1970). Heeft enkele goede hoofdstukken. Behandeling is niet geheel evenwichtig. 

6. "Scientific Allocation of Water Resources", N. Buras (209 pg), American Elsevier Comp. 
(1970). Niet elementair maar wel een goed overzicht van watersysteemanalyse. 

7. "Environmental Systems Engineering", Linvil G. Rich (448 pg), McGraw Hili (1973). Stan- 
daards gezondheidstechniek materiaal overgoten met systeemanalyse saus; zeer leesbaar; 
eenvoudige algorithmen (FORTRAN 1%'). 

8. 'Trends in General Systems Theory", G.J. Klir (editor), (462 pg). Wiley-Interscience (1972). 
Zorgvuldig bewerkte compilatie van beschouwingen over "Algemene Systeem Theorie". 

B. Simulatie 

9. "Systems Simulation", G. Gordon, (303 pg), Prentice-Hall (1969). Een introducerende tekst 
over simulatiemodellen. 

10. "Principles of Systems", Jay W. Forrester, (392 pg), Wright-Allen Press (1968). De originele 
introductie tot "Industrial Dynamics", een simulatie aanpak die gebruik maakt van gekop- 
pelde eerste orde differentiaalvergelijkingen. Een precompiler maakt het mogelijk alle attentie 
te richten op beschrijvende modelbouw. 



C. Systeem identificatie, optimalisatie en verdere technieken 

11. "Time Series Analysis - Forcasting and Control", G.E.P. Box en G.M. Jenkins, (553 pg), 
Holden-Day. De beste tekst voor (stochastische) model identificatie analyse; redelijk toe- 
gankelijk. 

12. "Mathematica1 Foundations for Design: Civil Engineering Systems", R.M. Stark and R.L. 
Nicholls (566 pg), McGraw Hill (1972). Beste elementaire tekst over optimalisatie technieken 
toegepast op situaties uit de civiele techniek. 

13. "Introduction to Systems Engineering: Deterministic Models", T. Au and T.E. Stelson (374 
pg), Addison-Wesley (1969). Uitstekende elementaire introductie tot optimalisatie methoden 
en toepassingen. 

14. "Introduction to  Operations Research", F.S. Hillier and G.J. Lieberman (639 pg), Holden- 
Day (1967). Klassieke introductie tot operationele analyse technieken; vrij gemakkelijk 
toegankelijk. 

15. "Foundations of Optimization", D.J. Wilde and C.S. Beightler (480 pg), Prentice Hall (1967). 
Nu klassiek geworden introductie tot optimalisatie methoden, zeer leesbaar. 

16. "Probability, Statistics, And Decisions for Civil Engineers", J.R. Benjamin and C.A. Cornell, 
(630 pg), McGraw Hill (1973). Uitstekende, complete introductie tot de statistiek en stochas- 
tiek toegepast op het civiele vlak; niet overal elementair. 

D. Evaluatie 

17. "Managing Water Quality: Economics, Technology, Institutions", A.V. Kneese and B.T. 
Bower (328 pg), Johns Hopkins Press, Baltimore (1968). Klassiek werk op het gebied van 
waterkwaliteit en systeemanalyse en evaluatie. 

18. "Economics of Water Resources Planning", L.D. James and R.R. Lee (615 pg), Addison- 
Wesley (1969). Een goede elementaire introductie tot project evaluatie. 

19. "Benefit-Cost Analysis for Water Planning", C.W. Howe (144 pg), Amer. Geophysical Union, 
Washington D.C., (1971). Elementaire introductie tot baten-kosten analyse voor watersyste- 
men. 

20. "Guidelines for Project Evaluation", P. Dasgupta, A. Sen en S. Marglin (383 pg), United 
Nations (UNIDO) no. E. 72. 11. B. 11 (1972). Baten-kosten analyse (ook betrokken op pro- 
jecten in de publieke sector); voor meer gevorderden. 



SYSTEEMBENADERING EN REGIONAAL WATERBEHEER 

H. J. COLENBRANDER 

SUMMARY 

SYSTEMS THEORY AS AN APPROACH T 0  REGIONAL WATER RESOURCES MANAGEMENT 

The meaning of systems theory for water resources management will first be briefly 
described. In so doing, it will be discussed whether or not a number of such "vogue 
words" as model-building and multidisciplinary approach are, for water management, 
more than vogue words only. This discussion takes place against the background of the 
development of regional investigation on the water resources management in Gelderland, 
i.e. one of the eleven provinces of the Netherlands. 

In particular the motive and purpose of the investigation of the Cornrnittee for the 
Study of the Water Resources Management in Gelderland are elucidated; they serve as an 
introduction to the lecture by Van de Nes, who will discuss this investigation thoïoughly. 

Finaily, the point will be raised why, in spite of the great opportunities which systems 
theory also offers to water management, relatively few positive results have as yet been 
attained. 

1 .  INLEIDING 

Zoals vele andere wetenschapsgebieden kennen ook de waterhuishouding en de hydro- 
logie hun "modewoorden". Tot de modewoorden van deze tijd behoren ongetwijfeld: 
"systeembenadering en modeilen" en om er nog twee te noemen: "integrale studie" en 
"multidisciplinaire aanpak". 

Deze begrippen, waar ook Toebes (1) reeds ten dele op is ingegaan, zullen nader in 
beschouwing worden genomen. Overigens zal dit in vrij algemene termen gebeuren, waar- 
bij een deel van de opmerkingen mogelijk zelfs de indruk maakt van het "intrappen van 
een open deur". Toch lijkt het nuttig dit soort opmerkingen nog weer eens te maken 
omdat men, juist omdat deze zo evident zijn, zo gauw geneigd is er onvoldoende rekening 
mee te houden. 

Het betoog is opgebouwd om een drietal studies waar de auteur goed bekend mee 
is. Dit betreffen: het Tielerwaard-West en het Leerinkbeekgebiedonderzoek en als derde 
het onderzoek van de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland. Op deze 
wijze wordt tegelijkertijd voor een opstapje gezorgd voor de lezing van Van de Nes (2) 
die speciaal het laatstgenoemde onderzoek behandelt. 



2. ENKELE FACE'ITEN VAN HET WATERHUISHOUDKUNDIG ONDERZOEK IN GELDERLAND 

Het was in het begin van de zestiger jaren dat de auteur, werkzaam bij de toenma- 
lige Dienst voor de Waterhuishouding van de Rijkswaterstaat, mocht medewerken aan 
een kwelonderzoek in de Tielerwaard-West (3). Dit onderzoek zou nu zeker een model- 
studie hebben geheten, met modelvergelijkingen en modelparameters. Meer zou het echter 
niet zijn geweest. Het was duidelijk geen systeemanalyse van het totale watervraagstuk, 
omdat slechts een deel ervan werd onderzocht, met name de waterbehoefte van de land- 
bouwgewassen. Er was sprake, van wat wel wordt genoemd, een gesloten systeembenade- 
ring, waarbij de relatie met andere deelsystemen (bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening) 
niet wordt ingebouwd, maar als randvoorwaarde wordt geïntroduceerd. Geen analyse dus 
van het totale watervraagstuk, maar meer een studie van een aantal op zichzelf belangrijke 
facetten. Deze opmerkingen over het Tielerwaard-onderzoek mogen mogelijk wat scep- 
tisch klinken, maar zijn zeker niet als zodanig bedoeld. Immers in die tijd, en dan is er 
sprake van de jaren 1957-1962, was er niet veel reden om de studie zeer gecompliceerd 
te maken; het ging meestal om betrekkelijk kleine waterhoeveelheden en de neveneffec- 
ten van bepaalde maatregelen waren doorgaans gering. De vraagstelling was toen duidelijk 
anders dan nu en de belangen van recreatie, natuur en landschap speelden nog een minder 
belangrijke rol dan thans. 

Wel werkten ook bij dit onderzoek reeds specialisten op verschillende vakgebieden 
samen en was het onderzoek in opzet multidisciplinair. Het vrij pragmatische en facet- 
matige karakter van het Tielerwaard-onderzoek week niet af van andere onderzoekingen 
in die tijd, bijvoorbeeld die op drinkwatergebied. Bij onderzoekingen op laatstgenoemd 
terrein werd bijna uitsluitend naar de stroming in de verzadigde zone gekeken en de 
belangstelling voor de onverzadigde zone is nog slechts van recente datum. Nog een ander 
voorbeeld van een overwegend gesloten systeembenadering is het vroegere ruilverkave- 
lingsonderzoek, waarbij het landbouwbelang zeer sterk prevaleerde. Toch is men bij de 
voorbereiding van ruilverkavelingen al in een vroeg stadium over de grenzen van het land- 
bouwgezichtsveld heen gaan kijken en hebben de plannen nu het karakter van een totaal 
landinrichtingsplan. Aan de andere kant is het echter ook nog weer niet zo lang geleden, 
dat in ruilverkavelingsverband waterinlaatmogelijkheden voor de landbouw werden 
gepland zonder dat men rekening hield met de situering van de bestaande of geplande 
drinkwaterpompstations. Men realiseerde zich onvoldoende dat een deel van het in te 
laten water aan deze "concurrent" ten goede zou komen. 

Wordt de reis in de tijd vervolgd, dan moet worden geconstateerd dat in feite de lijn 
van het Tielenvaard-onderzoek werd doorgetrokken naar het onderzoek in het Leerink- 
beekgebied (4); ook hier nog steeds een vrij beperkte doelstelling: de landbouwwater- 
huishouding. In zijn uitwerking was dit onderzoek toch echter al duidelijk veel breder van 
opzet dan dat in de Tielerwaard. Vele specialisten werkten aan het onderzoek mee en in 
feite is hier de basis gelegd voor het latere, grote onderzoek van de Commissie Bestudering 



Fig. l. De belangen die bij het waterbeheer een rol spelen. 



Waterhuishouding Gelderland. De nauwe samenhang tussen het oppervlaktewater, het 
water in de onverzadigde en in de verzadigde zone kwam bij het Leerinkbeekgebied- 
onderzoek steeds duidelijker naar voren, terwijl ook de belangen die bij het water betrok- 
ken zijn zich steeds duidelijker manifesteerden. Wat dit betreft kan worden gewezen op 
de belangen van de landbouw, de drink- en industriewatervoorziening, het natuurbehoud, 
het landschap en de waterrecreatie. Deze belangen komen in figuur 1 duidelijk naar 
voren. Deze figuur is ontleend aan de titelpagina van een rapport van de Commissie Bestu- 
dering Waterhuishouding Gelderland (5). 

In de steeds ingewikkelder wordende maatschappij, met zijn sterk toegenomen vraag 
naar water en de snel verslechterde waterkwaliteit, is het watervraagstuk als totaliteit 
uiterst gecompliceerd geworden. Men heeft niet meer de vrijheid om een enkel facet af- 
zonderlijk te bekijken en hiervoor verbeteringen voor te stellen, want steeds zal het beleid 
(of anders wel actiegroepen) vragen naar de consequenties van de voorgestelde maatrege- 
len voor andere belangen. Dikwijls is men dus gedwongen het watervraagstuk in zijn 
totaliteit te bekijken en een integrale aanpak van de problemen is dan ook geen mode- 
verschijnsel maar een dwingende noodzaak. In dit verband kunnen de systeemanalyse en 
de modeltechniek, die in andere vakgebieden al veel eerder ingang vonden, goede diensten 
bewijzen. 

Het onderzoek van de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland is een 
duidelijk voorbeeld van een integrale aanpak van het watervraagstuk. 

In de gedachtengang van Toebes: een open, doelgerichte systeembenadering van een 
zeer complex probleem. Aan het onderzoek werken een groot aantal specialisten op ver- 
schillende vakgebieden mede. Het onderzoek van de Commissie Bestudering Waterhuis- 
houding Gelderland zal in deze Technische Bijeenkomst noch door Van de Nes noch door 
mij niet uitputtend worden besproken. Het onderzoek is hiervoor te veel omvattend 
en het lijkt meer voor de hand te liggen er een aparte lezingenserie aan te wijden. Op dit 
moment zullen slechts enkele meer algemene punten naar voren worden gehaald. 

Om te beginnen is het goed de doelstelling van het onderzoek te noemen: "Het schep- 
pen van een wetenschappelijke basis voor een optimaal beheer in Gelderland van het 
oppewiakte- en grondwater, naar kwantiteit en kwaliteit". 

Een zeer algemene doelstelling dus, die juist door zijn algemeenheid de nodige pro- 
blemen heeft opgeroepen en dwingt tot de formulering van sub-doelstellingen. Het onder- 
zoekverloopt mogelijk niet exact volgens de lijnen van de theoretische systeembenadering, 
zo er momenteel al een algemene systeemtheorie bestaat. Het onderzoek is gebaseerd op 
een logische analyse van het waterbeheer als systeem, hierbij uitgaande van de specifieke 
omstandigheden die zich in dit geval voordoen. Overigens was zo'n zeven jaar geleden, 
toen met de voorbereiding van het huidige onderzoek werd gestart, ook nog weinig 
bekend over een optimale systeemaanpak van dit soort problemen. 

Vewolgens moet worden opgemerkt dat bij het onderzoek in aanzet als het ware van 
"klein naar groot" isgewerkt. Pas na een grondige analyse en studie van de deelproblemen, 



door Van de Nes (2) aangeduid als de problemen van de 3e laag, worden deze samen- 
gebracht. Er is dus niet eerst een "globaal model" opgezet dat de totale problematiek 
beschrijft. Op de argumentatie voor deze keuze zal thans niet nader worden ingegaan. 
Wel moet nog worden opgemerkt dat Gelderland niet als geheel is aangepakt, maar dat het 
onderzoek zich in eerste instantie heeft geconcentreerd op Oost-Gelderland. 

Ten slotte zij nog vermeld dat het onderzoek uiteraard beleidsvoorbereidend is en dat 
als een van de belangrijkste taken geldt het ontwikkelen van modellen en het verzamelen 
van de benodigde gegevens hiervoor. Met behulp hiervan zullen alternatieve plannen voor 
een doelmatig waterbeheer moeten worden opgesteld, waaruit het beleid een keuze moet 
doen. Het onderzoek moet verder worden beschouwd in het licht van het landelijk plan 
voor de waterhuishouding. Het is als het ware een van de basisstudies hiervoor. Enerzijds 
zal in de toekomst bij dergelijke regionale studies moeten worden uitgegaan van de normen 
en richtlijnen die het landelijk plan zal stellen, terwijl de studies op hun beurt echter weer 
bouwstenen voor het landelijk plan zullen aandragen. Er is dus duidelijk van een wissel- 
werking sprake. Alleen op deze wijze lijkt het mogelijk dat op nationaal niveau tot een 
zinvolle afweging van de belangen in de diverse delen van het land kan worden gekomen. 
Mede gezien dit feit is het niet zo verwonderlijk dat nog al eens de vraag wordt gesteld 
(en niet alleen door leden van Provinciale Staten van Gelderland) of het onderzoek wel 
specifiek Gelders is. Het antwoord op deze vraag kan heel duidelijk zijn: "ja en neen". 
Ja, voor dat deel van het onderzoek dat de gegevens levert en de basis legt voor een doel- 
matig waterbeheer in Gelderland en neen, of althans niet uitsluitend ja, voor zover het de 
meer fundamentele studie van het watervraagstuk betreft. Deze resultaten zijn immers 
evengoed geldig voor andere gebieden. Dit wordt ook duidelijk onderstreept door de 
bijdragen (zowel in geld als in mankracht) die de provincie voor dit onderzoek ontvangt 
van de Rijksoverheid, terwijl ook de streekwaterleidingbedrijven in dit opzicht een belang- 
rijk aandeel in het onderzoek hebben. 

Met het voorgaande heeft Van de Nes een voldoend uitvoerig opstapje voor zijn lezing. 
Hopelijk komt uit beide verhalen voldoende duidelijk naar voren dat de Provincie Gelder- 
land zijn steentje tracht bij te dragen aan de toepassing van de systeembenadering in het 
waterbeheer. Dat dit in de rest van Nederland niet onopgemerkt blijft is verheugend en 
de uitnodiging om op deze Technische Bijeenkomst hierover iets te komen vertellen 
menen wij op te mogen vatten als een compliment; maar meer nog zal het voor ons een 
stimulans zijn om op dezelfde voet voort te gaan. 

3. ENKELE ALGEMENE OPMERKINGEN 

Tot slot van deze korte voordracht mag nog voor een enkel, meer algemeen punt, 
aandacht worden gevraagd. 

Dit betreft in de eerste plaats de vraag waarom de modelbenadering nog zo weinig 
tastbare resultaten heeft opgeleverd. Op deze vraag heeft de opmerking betrekking van 



een Amerikaan (6), die op een symposium uitriep: "Mijnheer de voorzitter, de modellen 
komen mijn neus en oren uit; wat ik nodig heb is een concreet voorstel betreffende de 
vraag hoe ik 'weik plan dan ook' uitgevoerd kan krijgen". Wat was namelijk het geval. 
Deze Amerikaan was belast met het opstellen van plannen voor de watervoorziening van 
de stad Washington. Hierbij kon o.a. het water van de Potomac-river worden gebruikt, 
die door een aantal Amerikaanse staten stroomt. Voor de oplossing van dit complexe 
probleem was onze Amerikaan door vele modelbouwers van even zovele modellen voor- 
zien. De meeste hiervan zullen, eik voor zich, in technische zin ongetwijfeld wel een 
goede oplossing hebben geboden. Iedereen was ook wel overtuigd geraakt dat er iets 
moest gebeuren en zag de noodzaak voor de plannen in. Men wilde deze echter wel uit- 
gevoerd zien op het grondgebied van zijn buurman. Gevolg: er gebeurde niets! 

Een duidelijke kloof dus tussen praktijk en laten we zeggen: theorie. Dit voorbeeld 
staat helaas niet alleen en is in de praktijk meer regel dan uitzondering. Dikwijls is er 
duidelijk sprake van een contactstoornis tussen opdrachtgever en plannenmaker c.q. 
modelbouwer. De opdrachtgever formuleert onvoldoende exact zijn problemen en wensen 
of geeft geen volledige beschrijving van alle randvoorwaarden. De modeilenbouwer moet 
toch maar zien hoe hij het probleem oplost. Van tijd tot tijd vraagt de opdrachtgever 
belangstellend hoe het onderzoek vordert en of er al resultaten zijn. Geen frequent 
contact dus tussen beide en van in wisselwerking, gezamenlijk de problemen oplossen, is 
helemaal geen sprake. 

Op het zoëven genoemde symposium werd de schuld van de vrij vele mislukkingen op 
het gebied van de modelbouw, vrij uitdrukkelijk aan de onderzoeker gegeven. Ten on- 
rechte, omdat er naar mijn mening een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
project moet bestaan. Om deze redenen is het zo belangrijk dat in de Commissie Bestu- 
dering Waterhuishouding Gelderland de "praktijk en theorie" beide zijn vertegenwoor- 
digd en dat elk zijn eigen inbreng heeft. 

Een ander punt, waar ik nog kort op zou willen ingaan en dat met het vorige punt 
samenhangt is de "organisatie", waarbinnen het model gebruikt gaat worden. Hiervan 
moet de modelbouwer zeker op de hoogte zijn. Zoals reeds eerder is opgemerkt is het 
model immers een hulpmiddel voor het beleid; het moet het nemen van beleidsbeslissin- 
gen onderbouwen en vergemakkelijken. Maar dan is het wel noodzakelijk de bestuurderen 
ook zover te krijgen dat ze inderdaad bereid zijn het model in deze zin te gaan gebruiken. 
Op een vergadering van de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland wees 
Ir. Haverkate zeer terecht op de noodzaak de bestuurders in dit opzicht "rijp te maken". 
Hiertoe wordt in sterke mate bijgedragen indien de onderzoeker zijn "produkt" op een 
zodanige wijze etaleert, dat het de bestuurder duidelijk en begrijpelijk wordt, hetgeen is 
gebeurd en wordt voorgesteld. 

Het voorgaande houdt niet in dat het model per definitie alleen binnen een bestaande 
organisatiestructuur zal moeten kunnen functioneren; in tegendeel, een systematische 



benadering van het probleem kan juist aanwijzingen geven ten aanzien van de wenselijk- 
heid om een organisatievorm aan te passen. 

De voordelen van de aanpak van het waterbeheer als één systeem, zijn in het voor- 
gaande duidelijk naar voren gekomen. Samenvattend kan wat dit betreft worden gezegd 
dat de mogelijkheid ontstaat het zeer complexe waterbeheersvraagstuk "meer doorzichtig 
en hanteerbaarder" te maken. 

Duidelijker dan op andere wijze, kan worden aangegeven wat de consequenties zijn 
van bepaalde ingrepen in het natuurlijke hydrologische systeem en wat hiervan weer de 
gevolgen zijn voor de diverse deelbelangen. De samenhang tussen de diverse deelprocessen 
kan ook beter in rekening worden gebracht. 

Deze voordracht zou onvolledig zijn indien niet ook op een aantal nadelen of zelfs 
gevaren van de modelaanpak zou worden gewezen. Allereerst moet dan worden genoemd 
het feit dat men gauw geneigd is de uitkomsten van een modelonderzoek te "absoluut" 
te stellen. Men gaat uit van de gedachte dat een model onfeilbaar is. Dit is allesbehalve 
waar omdat de mogelijkheden van een model ook maar beperkt zijn. De waarde van de 
uitkomsten is o.a. sterk afhankelijk van: 
- de mogelijkheid om de (fysische) processen en de onderlinge samenhang van de ver- 

schillende factoren, in wiskundige formules vast te leggen of om deze op andere wijze 
te simuleren; 

- de beschikbaarheid van voldoende en betrouwbare basisgegevens; dit bepaalt in sterke 
mate de gedetailleerdheid waarmee bepaalde vragen kunnen worden beantwoord, als- 
mede welk model hiervoor het meest geschikt is. Immers een model voor het bepalen 
van de grondwatervoorraden in een groot gebied heeft meestal een andere structuur 
dan het model voor het nauwkeurig berekenen van de landbouwschade rond een drink- 
waterpompstation; 

- de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen; het werken met zeer complexe 
modellen is dikwijls namelijk een kostbare zaak. 

Vooral het belang van het als tweede genoemde punt: het beschikbaar zijn van vol- 
doende en betrouwbare basisgegevens wordt dikwijls nog onderschat. Te weinig aandacht 
wordt geschonken aan het op de juiste wijze meten en vastleggen van deze gegevens als- 
mede op de verwerking en archivering ervan. Gesteld kan zelfs worden dat de voortgang 
op modelgebied wellicht meer wordt bepaald door het beschikbaar zijn van gegevens dan 
door het gebrek aan kennis van de fysische en andere processen. 

De genoemde nadelen van de modelaanpak mogen echter geen aanleiding zijn tot het 
ontstaan van een zekere angst ervoor zoals die ergens tot uitdrukking is gebracht: "Het 
afschrikwekkende idee, dat technocraten met behulp van modellen en computers alles 
gaan bepalen". 



4. SLOTCONCLUSIE 

Met nadruk moet worden vastgesteld dat de systeembenadering en modellenbouw 
moeten stoelen op een goede samenwerking en sterk zijn gebaat bij een optimale onder- 
zoekcoördinatie. 

Daarnaast moet zoals reeds eerder is opgemerkt, een goed technisch waterbeheers- 
model een twee-eenheid vormen met een adequate beheersorganisatie. Het eerste zonder 
de laatste heeft nauwelijks waarde. 

Verder is gebleken dat de modewoorden waar deze lezing mee begon, niet alleen 
modewoorden zijn, maar voor het waterbeheer wel degelijk een zeer reële betekenis 
hebben. 

De titel van deze inleiding moet in feite dan ook worden gewijzigd en zou moeten 
luiden: 

"Systeembenadering, belangrijk voor het (regionaal) waterbeheer". 
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DE STRUCTUUR VAN HET BESLISSINGSPROCES BINNEN 
HETWATERSYSTEEM 

TH. J. VAN DE NES 

SUMMARY 

THE STRUCTURE OF THE DECISION MAKING PROCESS WITHIN THE 
WATER RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM 

The instruction to the Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland (Commit- 
tee for the Study of Water Resources Management in Gelderland) runs as follows: "crea- 
tion of a scientific base for an optimal management of the surface and ground waters 
availably in Gelderland with regard to their quantity and quality". This implies that the 
water resources management must be studied in its social context. A first attempt has 
been made to analyse the water resources management system as a whole at a regional 
scale (Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland, 1975). The large scale and 
complex character of the system necessitates the involvement of many disciplines in the 
study. 

On the one hand, this causes problems of comrnunication between the various disci- 
plines and on the other hand, problems of transfer of knowledge to the management. It 
has been tried to solve these problems with the aid of a systems theory approach, where 
the theory concerning hierarchical problems clearly offered perspectives. This approach 
enables the dissolution of the complex system in to a number of subsystems that can be 
studied individually, without losing sight of their mutual dependence. In this approach, 
the water resources management system is divided int0 a number of levels that are studied 
in different degrees of detail, with the aid of mathematical models. Thus, the complex 
decision process is divided over various levels, so that it can be solved better. The way in 
which the results can be used in the planning of water resources management, yields an 
insight in the structure of the decision process. 

1 .  INLEIDING 

Gezien de complexiteit van het waterbeheersysteem en de noodzakelijke planning op 
dit gebied bestaat er grote behoefte aan een zo groot mogelijke inbreng en integratie van 
verschillende vakgebieden bij het beslissingsproces. Een systeem-theoretische benadering 
tracht de verschillende elementen van het waterbeheersysteem met behulp van wiskundige 
modelien in hun onderlinge samenhang te beschrijven. Op deze wijze kunnen de gevolgen 
van de te nemen maaatregelen worden voorspeld, zodat alternatieve plannen kunnen wor- 
den beoordeeld en onderling vergeleken. Het toepassen van een planningsprocedure bin- 
nen het beslissingsproces maakt het mogelijk tot een integraal waterbeheerplan te komen 



Fig. 1. Schematisch diagram van een waterbeheersysteem. 
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waardoor een effectief, efficiënt en consistent beleid op verschillend niveau mogelijk is. 
Hieruit volgen aanbevelingen ten aanzien van de gewenste organisatie van het waterbeheer. 

In figuur 1 is het huidige waterbeheersysteem schematisch weergegeven, waarbij drie 
elementen kunnen worden onderscheiden, namelijk: 
- aaatschappelnke elementen (behoefte aan water voor verschillende doeleinden); 
- natuurlijke elementen (de verschillende verschijningsvormen (aanbod) van water met 

zijn fysische, chemische en biologische kenmerken); 
- kunstmatige elementen (technische en bestuurlijke maatregelen). 

Het beleid dient een goed samenspel tussen de genoemde elementen te bevorderen. 

De maatschappelijke elementen vormen de drijvende kracht voor het waterbeheer, 
waaraan het te volgen beleid dient te worden ontleend. Zij kunnen worden onderscheiden 
in de behoefte aan: drinkwater voor de bevolking; proces- en koelwater voor de industrie; 
water voor de landbouw (beregening, peilbeheersing) en de veehouderij; natuur en land- 
schap; openluchtrecreatie; scheepvaart; transport en omzetting (afbraak) van afvalstoffen; 
peilbeheersing ten behoeve van stedelijke gebieden. 

Hieruit blijkt dat het waterbeheersysteem slechts een onderdeel vormt van een groot, 
zeer complex maatschappelijk systeem. Rationeel waterbeheer kan slechts plaatsvinden 
in samenhang met de te verwachten toekomstige maatschappelijke en economische ont- 
wikkeling. 

De behoeften kunnen, afhankelijk van plaats en tijd, sterk variëren. Integratie over 
een zeker gebied en over een bepaalde tijdsperiode heeft als gevolg dat de snellere variaties 
afnemen, waardoor informatie verloren gaat. Voor het beleid op langere termijn zijn 
echter alleen de langzaam veranderende aspecten van het totale systeemgedrag van belang. 

De natuurlijke elementen vormen de potentiële bronnen, waaruit in de reeds eerder 
beschreven behoeften kan worden voorzien. Zij omvatten de neerslag, de verdamping, het 
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in de bodem aanwezige water en het oppervlaktewater (figuur 1). Het water in de bodem 
kan worden onderscheiden in water boven de grondwaterspiegel (het bodemvocht) en 
water beneden de grondwaterspiegel (het grondwater). Dit onderscheid is belangrijk 
omdat de vegetatie (landbouw en natuur) alleen water in de vorm van bodemvocht aan 
de bodem kan onttrekken. 

Uit figuur 1 blijkt bijvoorbeeld hoe de verdamping, die mede bepalend is voor de 
landbouwproductie en de natuurlijke vegetatie, afhankelijk is van het aanwezige bodem- 
vocht. Dit laatste hangt echter weer samen met de grondwaterstand, die weer sterk 
gekoppeld is aan het oppervlaktewater. Door peilbeheer van het oppervlaktewater kunnen 
de landbouwproductie en natuurlijke vegetatie worden beïnvloed. Het is echter mogelijk 
dat de natuurlijke vegetatie wordt geschaad door peilbeheersing die de landbouwproduc- 
tie verhoogt. Omgekeerd is het via een bepaalde gewassenkeuze binnen de landbouw en 
door bosbouw mogelijk de verdamping te beïnvloeden, waardoor meer of minder grond- 



en oppervlaktewater ter beschikking komt voor andere belangen. De lozing van vaste 
en vloeibare afvalstoffen op de bodem of direct op het oppervlaktewater beïnvloedt de 
kwaliteit van bodem- en oppervlaktewater. Over het algemeen worden andere belangen 
daardoor negatief beïnvloed. Het winnen van grondwater ten behoeve van de bevolking 
en industrie verlaagt de grondwaterstanden en kan daardoor schade aan landbouw en 
natuur veroorzaken. 

Uit de hier weergegeven samenhang tussen de verschillende natuurlijke elementen 
blijkt hoe de verschillende maatschappelijke belangen elkaar kunnen beïnvloeden. Het 
kenmerkende is ook hier dat de toestand waarin de natuurlijke elementen zich bevinden, 
weergegeven door neerslag en verdarnpingscijfers, vochtgehalten, grondwaterstanden, 
peilen, afvoeren en verontreinigingsconcentraties, zeer sterk met plaats en tijd kan 
variëren. Ook hier heeft het integreren over een zeker gebied en over een bepaalde tijds- 
periode tot gevolg dat de variatie afneemt. Het niet synchroon verlopen van de variatie 
van de behoeften met plaats en tijd (maatschappelijke elementen) en het aanbod (natuur- 
lijke elementen) vormt het fundamentele probleem voor het waterbeheer. 

De kunstmatige elementen (technische en bestuurlijke maatregelen) vormen de hulp- 
middelen die het beleid ten dienste staan om de behoeften en het aanbod met elkaar 
in evenwicht te brengen. Het kiezen uit de maatregelen en het hanteren daarvan vormen 
de beslissingsproblematiek van het beleid. Een volledig en samenhangend geheel van 
maatregelen is een plan. 

De kunstmatige elementen kunnen worden onderscheiden in maatregelen, die ofwel 
trachten de behoeften te beïnvloeden zoals voorlichting, vergunningen, verordeningen en 
prijspolitiek, ofwel trachten het aanbod te beïnvloeden zoals het uitvoeren van technische 
werken. In figuur 1 zijn de technische werken weergegeven, waarbij drie typen van ele- 
menten, aangeduid als sub-beheersystemen, kunnen worden onderscheiden, namelijk: 
waterwinning (grond- en oppervlaktewaterwinning, vergunningen); waterbeheersing (peil- 
beheersing en waterverdeling door middel van dijkbouw, beekverbeteringen, stuwen, etc.); 
en waterzuivering (zuiveringsinstallaties, lozingsvergunningen). De reeds eerder beschreven 
onderlinge samenhang tussen de natuurlijke elementen maakt het duidelijk dat coördi- 
natie van de maatregelen van de hier genoemde sub-beheersystemen noodzakelijk is. In 
het algemeen kan worden gesteld, dat de coördinatie beter moet zijn naarmate de maat- 
regelen dieper in de natuurlijke elementen ingrijpen en de belangen van de verschillende 
sub-systemen meer uiteenlopen. 

Thans en in de toekomst zal door de toenemende behoeften een steeds nauwere 
samenwerking tussen deze drie sub-beheersystemen noodzakelijk zijn, waarbij tevens 
met de belangen van natuur en recreatie rekening zal moeten worden gehouden. 

Een evenwicht tussen de behoeften en het aanbod wordt bereikt indien langs demo- 
cratische weg voor alle bij het water betrokken belangen voorzieningsniveaus worden 
gerealiseerd, die zo goed mogelijk aan de preferenties van de bevolking beantwoorden. 



Fig. 2. Huidige organisatie van het waterbeheer. 
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Een economische optimalisatie kan hierbij slechts een leidraad zijn. De beslissingsproble- 
matiek is hierdoor uiterst gecompliceerd geworden. De gegeven beschrijving van het 
waterbeheersysteem in zijn maatschappelijke, natuurlijke en kunstmatige elementen kan 
niet los worden gezien van de grootte van het beschouwde gebied en de periode waarover 
de maatregelen zich uitstrekken. De organisatie van het waterbeheer is in de praktijk dan 
ook hiërarchisch opgebouwd (figuur 2). Iedere beslissingseenheid tracht de op zijn niveau 
gestelde doeleinden met optimale middelen te verwezenlijken. De vraag rijst dan ook via 
welk mechanisme de verschillende beslissingnemende instanties kunnen worden bewogen 
om die maatregelen te nemen, die tot een over het geheel genomen bevredigende oplos- 
sing leiden. 
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2. SYSTEEM-THEORETISCHE BENADERING 
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Het functioneren van het grootschalige, complexe waterbeheersysteem kan worden 
verbeterd door toepassing van de theorie van hiërarchische meerlagen systemen (MesaroviC 
1970). De basisaanname hierbij is dat het beschouwde systeem hiërarchisch is opgebouwd 
uit een aantal sub-systemen. Deze hiërarchie wordt gekenmerkt door twee factoren: het 
recht van interventie van het hogere niveau en de onderlinge afhankelijkheid tussen de 
niveaus. Het gedrag van een sub-systeem op ieder niveau wordt direct en expliciet voor- 
geschreven door de hogere niveaus. Deze invloed geeft uitdrukking aan een prioriteit in 
de doelstellingen op de hogere niveaus; deze invloed zal worden aangeduid als het recht 
van interventie. 

Alhoewel het recht van interventie in bevelende zin naar beneden is gericht, is het 
succes van het totale systeemgedrag afhankelijk van de activiteiten op de lagere niveaus. 

-RECHT VAN INTERVENTIE 
---- INDIREKTE INVLOED ( SUBSIDIERING) 



Het resulterend systeemgedrag pp de lagere niveaus moet daarom gezien worden als een 
terugkoppeling en een antwoord op bovengenoemde interventie en is naar boven toe 
gericht. Deze onderlinge afhankelijkheid in systeemgedrag is bijzonder duidelijk in die 
gevallen, waarbij de wisselwerking met het maatschappelijk systeem hoofdzakelijk 
optreedt op de lagere niveaus. 

In de theorie kunnen drie typen van hiërarchische systemen worden onderscheiden: 
- beschrijvingshiërarchie : niveaus van beschrijving of abstractie; 
- beslissingshiërarchie : niveaus van beslissingsgecompliceerdheid; 
- organisatiehiërarchie : niveaus van organisatie. 

Beschrijvingshiërarchie. Niveaus van beschrijving zijn meestal noodzakelijk, omdat de 
veelal complexe systemen een volledige en gedetailleerde beschrijving van het systeem als 
geheel onmogelijk maken. Het complexe systeem wordt op verschillende niveaus beschre- 
ven, uitgaande van het systeemgedrag dat op het desbetreffende niveau wordt beschouwd. 

Algemene kenmerken van een hiërarchische beschrijving kunnen als volgt worden 
samengevat: 
- De selectie van lagen, waarmee het systeem wordt beschreven, hangt af van de waar- 

nemer, zijn kennis en interesse in het gedrag van het systeem. 
- Structuren waarbinnen het gedrag van het systeem op  verschillende niveaus wordt 

beschreven, zijn over het algemeen geen afbeeldingen van elkaar. Zo zuilen economische 
principes, die gebruikt worden om het systeem op een bepaald niveau te karakteriseren, 
niet altijd kunnen worden afgeleid uit de fysische wetten, die het systeemgedrag op 
een ander niveau bepalen. 

- Er bestaat een asymetrische afhankelijkheid tussen het functioneren van een systeem 
op verschillende niveaus. De eis van het goed functioneren van een systeem op een 
bepaald niveau verschijnt als voorwaarde voor of beperking op het gedrag van de lagere 
niveaus. Echter voor het goed functioneren van het systeem op een bepaald niveau is 
het noodzakelijk dat alle lagere niveaus goed functioneren. 

- Op een lager niveau concentreert men zich op bet gedrag van de sub-systemen, terwijl 
de interacties tussen de verschillende sub-systemen op een hoger niveau worden bestu- 
deerd. 

- Kennis van een sub-systeem neemt toe bij het passeren van niveaus: in benedenwaartse 
richting van de hiërarchie krijgt men een meer gedetailleerde beschrijving en uitleg, 
terwijl in bovenwaartse richting van de hiërarchie men een beter inzicht krijgt in de 
betekenis van het sub-systeem binnen het totale systeem. 

Beslissingshiërarchie. Een andere belangrijke hiërarchische systeembenadering is nood- 
zakelijk indien het beslissingsproces binnen het systeem zeer complex is. Er zijn twee 
uiterst triviale, maar zeer belangrijke kenmerken in bijna iedere beslissingssituatie: 
- Wanneer het tijdstip van beslissen aanbreekt, kan het nemen en uitvoeren van de beslis- 



sing niet worden uitgesteld: ieder uitstel betekent immers dat "geen beslissing" is 
gekozen als de meest gewenste onder de verschillende alternatieven. 

- De onzekerheden betreffende de consequenties van het uitvoeren van alternatieve be- 
slissingen en het gebrek aan kennis ten aanzien van de verschillende relaties binnen het 
systeem maken een rationele beslissing vaak onmogelijk. 
Deze twee factoren resulteren in het fundamentele dilemma van het beslissen; aan de 

ene kant is de noodzaak aanwezig te beslissen zonder uitstel, terwijl aan de andere kant 
de noodzaak aanwezig is het systeem beter te leren kennen. 

In de hiërarchische systeembenadering tracht men nu een structuur te formuleren, 
waarbij de oplossing van beslissingsvraagstukken opeenvolgend op verschillende niveaus 
wordt gezocht. De oplossing van het originele beslissingsvraagstuk is voltooid, indien alle 
sub-beslissingsvraagstukken zijn opgelost op de verschillende niveaus. 

In de theorie worden drie niveaus onderscheiden: I 

- het kiezen uit strategieën voor de oplossing van het complexe beslissingsvraagstuk 
(planningsprocedure); 

- het verminderen of elimineren van onzekerheden binnen het beslissingsproces (het 
verzamelen van kennis door middel van modelonderzoek binnen verschillende lagen); 

- het zoeken naar optimale of acceptabele beslissingen binnen voorgeschreven voonvaar- 
den of beperkingen (wiskundige optimalisatie met behulp van de ontwikkelde model- 
len). 

Organisatiehiërarchie. Yoor deze hiërarchie is het tevens noodzakelijk dat een aantal sub- 
systemen beslissingseenheden zijn. 

Deze systemen worden aangeduid als meerlagen-, meerdoelstellingen-systemen, omdat 
de verschillmde beslissingseenheden over het algemeen strijdige doelen zullen nastreven. 
Een belangrijk kenmerk van deze systemen is dat de beslissingseenheden op een hoger 
niveau de doelzoekende activiteiten van de eenheden op lager niveau conditioneren, maar 
niet volledig onder controle hebben. De lagere nveaus hebben vrfiheid van handelen ten 
aanzien van het kiezen van hun eigen beslissingsvariabelen. Het laatste is essentieel voor 
de hiërarchische structuur. Een geschikte verdeling van de beslissingsprocedure over de 
beslissingseenheden op de verschillende niveaus moet hierbij worden uitgevoerd. 

Bij het ontwerpen van een hiërarchische organisatie is het toedelen van taken aan 
verschillende beslissingseenheden op verschillende niveaus en de coördinatie tussen de 
verschillende beslissingseenheden het belangrijkste vraagstuk. 

De gemeenschappelijke kenmerken van de drie hiërarchieën kunnen als volgt worden 
samengevat: 
- een hoger niveau beschouwt een groter deel van het totale systeemgedrag, waarbij meer 

aspecten aan de orde komen; 
- de beslissingsperiode ofwel de tijd, nodig om tot een beslissing te komen, is op een 

hoger niveau langer dan op een lager niveau; 



- een hoger niveau beschouwt de geleidelijker veranderende aspecten van het totale 
systeemgedrag. Dit volgt uit het feit dat het hogere niveau zich met de meer algemene 
aspecten van het totale systeemgedrag bezig houdt. Het hogere niveau kan daardoor 
niet reageren op snellere en meer lokale variaties in de omgeving of in de processen 
zelf, de lagere niveaus wel; 

- de beschrijving van het systeem en het beslissingsvraagstuk zijn op het hogere niveau 
minder gestructureerd, moeilijker kwantitatief te formuleren en bevatten meer on- 
zekerheden. In het algemeen is er voor ieder niveau een specifieke set van technieken 
geschikt voor de oplossing van de respectievelijke problemen; 

- het toepassen van een bepaalde combinatie van deze drie hiërarchische systemen zal 
afhangen van de aard van het beschouwde systeem, de beschikbare kennis en de reeds 
aanwezige organisatie. 

3. BESCHRIJVINGSHIERARCHIE VAN HET WATERBEHEERSYSTEEM 

Bij de beschrijving van het waterbeheersysteem, waarbij de maatschappelijke, natuur- 
lijke en kunstmatige elementen in hun onderlinge samenhang worden behandeld, zijn 
vier lagen onderscheiden (figuur 3): 
- Binnen de eerste laag worden de afzonderlijke basiselementen van het waterbeheer- 

systeem beschreven, uitgaande van de verschillende vakdisciplines. 
- Binnen de tweede laag worden de natuurlijke en kunstmatige elementen in hun onder- 

linge samenhang bestudeerd. Dit geschiedt met modellen voor de stroming van grond- 
en oppervlaktewater en modellen voor de chemisch-biologische kwaliteit van het op- 
pervlaktewater. Met deze modellen kunnen de fysische gevolgen van de verschiliende 
maatregelen worden bestudeerd. 

- Binnen de derde laag wordt het fysische systeem in onderlinge samenhang met een 
aantal maatschappelijke elementen bestudeerd. Dit geschiedt met afzonderlijke be- 
heermodellen voor het waterbeheersings-, het watenvinnings- en het waterzuiverings- 
systeem. 

- Binnen de vierde laag zal worden getracht langs verschillende wegen tot een integraal 
model voor het waterbeheer te komen, waarmee een economische c.q. maatschappe- 
lijke afweging van belangen mogelijk is. 

3.1. Basiselementen, eerste laag 

Belangrijke achtergrond-informatie omtrent de maatschappelijke en natuurlijke ele- 
menten van het waterbeheersysteem wordt door de aandelen van deze elementen in het 
bodemgebruik voor Oost-Gelderland gegeven. 

3.1 . l .  Maatschappelijke elementen. Het jaargemiddelde van de vraag naar water en naar 
lozen van afvalwater door bevolking, industrie en landbouw voor een bepaald gebied is 
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Fig. 3. Beschrijvingshiërarchie van h& waterbeheersysteem. 

sterk afhankelijk van de economische ontwikkeling binnen het gebied. Voor het bepqlen 
van de toekomstige vraag is het dan ook noodzakelijk een goed inzicht te hebben in de 
relatie tussen de economische ontwikkeling en het te verwachten waterverbruik. De eco- 
nometrische prognose modellen voor de vraag vormen hierbij een geschikt hulpmiddel. 
Een tweetal modellen kan worden onderscheiden (Van der Veen, 1970) namelijk: extra- 
polatie- en determinantenmodellen. 

Extrapolatiemodellen. Deze berusten op het doortrekken van een reeks ontwikkelingen 
vanuit het verleden naar de toekomst. Hiervoor is een analyse van de ontwikkeling in het 



verleden noodzakelijk, waarbij de berekening berust op de ontwikkeling van het water- 
verbruik in het verleden en op de gelijkmatige groei ervan in de toekomst, zonder enige 
beperking. 

Een dergelijke extrapolatie geeft slechts gebrekkige informatie. Deze methode past 
men toe als men geen inzicht heeft in de wijze waarop een aantal factoren, zoals de be- 
volkingsgroei, de vraag bepalen of kunnen beïnvloeden. Deze "vraag-determinanten" 
worden hierna besproken. Daardoor is het moeilijk om één reeks gegevens uit het verleden 
naar de toekomst te extrapoleren. 

Determinantenmodellen. Bij deze methode worden de verschillende factoren die de vraag 
beïnvloeden in rekening gebracht. De toekomstige vraag kan op twee manieren worden 
beïnvloed: 
a. door de ontwikkeling van de behoeften; 
b. door de mate waarin aan de behoefte tegemoet zal worden gekomen (vergunningen, 

prijspolitiek). 

De toekomstige ontwikkeling van de behoeften wordt geraamd op basis van een aantal 
factoren, namelijk de omvang en de samenstelling van de bevolking, het inkomen, de 
leefgewoonten en de productiestructuur. Deze laatste is de economische samenhang 
tussen verschillende industriële, commerciële en dienstensectoren van de samenleving in 
het beschouwde gebied, welke door sectorale groeiindices aan de tijd is gecorreleerd. 
Vraagfuncties worden gekarakteriseerd door de vraag bij een bepaalde prijs en de prijs- 
elasticiteit. Deze laatste is gedefinieerd als de relatieve verandering van de vraag (hoeveel- 
heid water of verontreiniging) gedeeld door de bijbehorende relatieve verandering van 
de prijs. 

Bevolking. In de behoefte van de huishoudens, de commerciële- en dienstensectoren en 
van een deel van de landbouw, het bevolkingsverbruik, wordt door de waterleidingbedrij- 
ven voorzien (Mulder, 1974). De prognoses van de waterbehoefte zijn gebaseerd op de 
verwachtingen van het verbruik per hoofd en de bevolkingstoename. 

Op dezelfde wijze kan ook de vraag naar het lozen van afvalwater voor het bevolkings- 
verbruik worden beschreven. Deze wordt veelal uitgedrukt in inwonerequivalenten. Voor- 
lopig wordt hier van een inelastische vraag uitgegaan. 

Industrie. Het industrieel verbruik omvat verschillende sectoren. Hierbij kan onderscheid 
worden gemaakt tussen: 
- gebruikers van drinkwater, te leveren door het waterleidingbedrijf; 
- gebruikers van grondwater door middel van eigen winning; 
- gebruikers van oppervlaktewater. 

In de laatste twee gevallen kunnen waterleidingbedrijf en industriële winner in een 



concurrerende positie ten opzichte van elkaar staan. Een afweging van belangen is dan 
ook noodzakelijk. Voor de verschillende bedrijfssectoren is onderzoek verricht naar het 
verbruik per eenheid van produktie. Correlaties tussen het industriële verbruik, het aantal 
ha industrieterrein enlof het aantal in de industrie werkzame personen bleken niet te 
bestaan (Boonstoppel, 1975). Het afvalwater uit de industrie kan worden geschat uit de 
lozing van afvalwater per éénheid van productie. De vraag naar het lozen van afvalwater 
zal afhankelijk zijn van de prijs, die er voor betaald moet worden. 

Landbouw. Het waterverbruik in de landbouw laat zich onderscheiden in een passief en 
actief waterverbruik. Het actieve waterverbruik is het verbruik via beregening en voor de 
veehouderij, het overige waterverbruik via de natuurlijke elementen wordt met passief 
waterverbruik aangeduid (Helder, 1974). 

Tabel 1. Berekende gemiddelde gewasverdamping in Oost-Gelderland in mm per maand 

maand verdamping 

jan. 3 
febr. 11 
mrt. 25 
aprii 60 
mei 71 
juni 67 
juli 83 

maand verdamping 

aug. 70 
sept. 52 
okt. 19 
nov. 7 
dec. 2 
jaar- 
totaal 470 

De verdamping van de gewassen wordt praktisch geheel gedekt door de neerslag en het 
gebruik van bodemvocht. Door middel van peilbeheersing en detailontwatering is het 
mogelijk een optimale grondwaterstand voor de landbouwproductie na te streven (Rijtema, 
1967). 

Het afvalwater uit de landbouw bestaat enerzijds uit de afvoer van veelal met mest- 
stoffen verontreinigde neerslag, die via het grondwatersysteem in het oppervlaktewater 
terecht komt, anderzijds uit afvalwater ten gevolge van (intensieve) veehouderij. In het 
eerste geval is beïnvloeding van de waterverontreiniging mogelijk via het bemestingsniveau. 
In het tweede geval kan het afvalwater (organische mest) geheel of gedeeltelijk worden 
toegepast als meststof in de landbouw. 

De mate waarin kunstmest door organische mest wordt vervangen, wordt bepaald door 
de mate waarin dit landbouwkundig mogelijk is, het bemestingsniveau, de kosten en be- 
sparingen die dit met zich mee brengt en de prijs voor het lozen van overtollige mest. 
Door het vervoer van mestoverschotten naar de plaatsen met mogelijkheid tot hergebruik, 
is verdere reductie van de overschotten mogelijk. Het resulterende mestoverschot moet 
worden geloosd. Deze vraag naar lozing van mest wordt bepaald door de geminimaliseerde 



kosten (minus besparingen), die men voor dit hergebruik wil opbrengen (Spaink, 1976). 
Door variatie in het bemestingsniveau wordt een inzicht verkregen in de extra kosten die 
hierdoor voor de landbouw ontstaan. De consequenties van deze extra kosten voor de 
productie in de landbouw zijn thans nog niet onderzocht, waardoor het opstellen van 
vraagfuncties voor het lozen van afvalwater door de landbouw nog niet mogelijk is. 

Natuur. Het vaststellen van de waterbehoefte van natuurgebieden maakt het noodzakelijk 
eerst de natuur zelf nader te beschrijven. Een biologische waardering en een relatie met 
het waterbeheer maakt het mogelijk de natuur op een meer kwantitatieve wijze in de 
belangenafweging te betrekken. Een verdieping van de kennis van de natuur in relatie tot 
het waterbeheer maakt het mogelijk de schade aan de natuur door beheersmaatregelen te 
minimaliseren. 

Een vegetatiekartering van alle bos- en heideterreinen in Oost-Gelderland en een hydro- 
biologische kartering van alle beken is reeds uitgevoerd. (Schuurmans en Schuurmans, 
(1 974); Gardeniers (1976) en Tolkarnp (1 975)). 

Bij de waardering van de vegetatie in de Achterhoek is van een tiendelige ordinale 
(rangorde) waardeschaal gebruik gemaakt, die vooral gebaseerd is op de zeldzaamheid 
van vegetatie-typen. De relatie met het waterbeheer is in eerste instantie gezocht via de 
grondwaterstand. 

Aangezien de hydrobiologische waardering van de beken gebaseerd is op tellingen 
van macro-organismen in monsters, kon hiervoor een continue rangordeschaal worden 
opgesteld. De relatie met waterbeheer komt tot uiting via twee ingangen: de natuurlijk- 
heid van de beek en de mate van verontreiniging. Hierdoor is het mogelijk het effect van 
waterbeheersings- en zuiveringsmaatregelen voor het natuurlijke milieu in hydrobiologisch 
opzicht te kwantificeren. In de toekomst zal tenslotte meer aandacht worden gegeven aan 
de kwaliteiten van het landschap als geheel. 

Openluchtrecreatie. De behoefte aan water voor de openluchtrecreatie kan in een drietal 
categorieën worden gesplitst: 
- de zwembaden; deze zijn reeds onder het bevolkingsverbruik opgenomen; 
- de natuurbaden c.q. spartelvijvers; hiervoor is het nodig een bepaalde grondwaterstand 

te handhaven, terwijl in verband met de kwaliteit tevens een hoeveelheid vewersings- 
water noodzakelijk is (Perk, 1974); 

- de natuur zelf; hierbij wordt er bij wijze van grove benadering van uitgegaan dat de 
recreatieve waarde van een gebied afhankelijk is van de waardering voor de natuur. Het 
minder aantrekkelijk worden van een recreatiegebied door een bepaald waterbeheer, 
in geld uitgedrukt, is onderzocht door Van Alderwegen (1975). 
Het totale, actieve waterverbruik en de totale lozing van afvalwater worden verkregen 

door sommatie over de verschillende gebruikers. In figuur 4 (a en b) zijn de geschatte 
vraagfuncties in Oost-Gelderland voor een aantal jaren weergegeven. 
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3 . l  -2. Natuurlijke elementen. Deze kunnen worden onderscheiden in neerslag, verdam- 
ping, het bodemvocht, het grondwater en het oppervlaktewater. 

Neerslag. Aangezien de neerslag de belangrijkste bron is waaruit de waterbehoefte moet 
worden gedekt, is door De Bruin (1975) een interpolatietechniek ontwikkeld, waarmee 
uit gegevens van de bestaande neerslagstations in de Achterhoek de neerslag op andere 
punten binnen het gebied globaal kan worden berekend. Tevens is een beschouwing 
gegeven over de fout, die hierbij gemiddeld wordt gemaakt. 

Verdamping. Bij de verdamping spelen een drietal dynamische processen gelijktijdig een 
rol: 
- het transport van waterdamp vanaf het verdampend oppervlak van bodem en gewas 

naar de atmosfeer door turbulente en moleculaire diffusie; 
- het transport van energie naar het verdampend oppervlak door straling, stroming en 

geleiding; 
- het transport van water door de grond en het gewas naar het verdampend oppervlak. 

De eerste twee processen zijn door Penman (1948) in een eenvoudige wiskundige ver- 
gelijking weergegeven. Ten aanzien van het laatste proces is vooral door Rijtema (1965) 
uitvoerig onderzoek verricht. Hieruit blijkt dat de weerstand voor vochttransport in 
bodem en gewas een overheersende rol speelt. Deze weerstand is afhankelijk van de vol- 
gende factoren: bodembedekking en bladoppervlak, lichtintensiteit en beschikbare hoe- 
veelheid bodemvocht. 

Bodemvocht. Het vochtgehalte in de grond wordt, behalve door de neerslag en de grond- 
waterstand bepaald door een tweetal bodemfysische eigenschappen, namelijk de capillaire 
opstijging vanuit het grondwater en het vochthoudend vermogen van de bodem, de ber- 
ging. Deze eigenschappen worden weergegeven door de PF-curve die de relatie tussen 
vochtgehalte en vochtspanning weergeeft en de K ($)-curve, die de relatie tussen capillair 
geleidingsvermogen en vochtspanning weergeeft. Ze volgen uit het bodemprofiel, dat de 
lagen weergeeft waaruit de bodem is opgebouwd. De bodemprofielen zijn door Stiboka 
(1 974) vastgesteld. 

Grondwater. Het geohydrologische onderzoek richt zich op het opsporen van water- 
voerende lagen in de ondergrond en het onderzoeken van de chemische- en fysische ken- 
merken van deze lagen. In dit verband is het ook van belang afsluitende of slecht door- 
latende lagen op te sporen. 

Het transporterend vermogen van de watervoerende lagen hangt af van de dikte en de 
doorlatendheid (kD-waarde), terwijl verder de weerstand (C-waarde) bepaalt in hoeverre 
verschillende watervoerende pakketten aan elkaar gekoppeld zijn. 



Het bovenste watervoerende pakket wordt gekenmerkt door de vrije grondwater- 
spiegel, die de ondergrens vormt voor het bodemvochtsysteem. 

Vele theorieën en wiskundige oplossingen voor de grondwaterbeweging zijn bekend. 
De oplossingen hebben over het algemeen echter een beperkte geldigheid door de vele 
vereenvoudigingen, die er aan ten grondslag liggen. De fluctuaties in de grondwaterstand, 
uitgedrukt in gemiddeld hoogste en gemiddeld laagste grondwaterstand voor zomer en 
winter, worden bovendien weergegeven op een zogenaamde grondwatertrappenkaart 
(Stiboka). 

Oppervlaktewater. Het onderzoek naar het oppervlaktewater richt zich zowel op kwan- 
titeits- als kwaliteitsaspecten. De kwantiteitsaspecten betreffen de waterpeilen en af- 
voeren in de beken. In de laatste jaren heeft de theorie omtrent de beweging van afvoer- 
golven door een complex leidingstelsel zich verder ontwikkeld (Van de Nes, 1974), het- 
geen voor de dimensionering van leidingen en reductiereservoirs van belang kan zijn. 

Het kwaliteitsonderzoek heeft met name betrekking op het bepalen van het zuurstof-, 
fosfaat- en nitraatgehalte en de biologische zuurstofbehoefte. Vooral de zuurstofhuis- 
houding van de beek is hierbij van belang, aangezien deze een belangrijke indicator voor 
de kwaliteit vormt. Het verbruik en de productie van zuurstof door levende organismen 
maken de bestudering van de zuurstoaiuishouding bijzonder gecompliceerd (Van de 
Beld, 1975). 

3 . l  .3. Kunstmatige elementen en hun beslissingsproblematiek. Binnen de eerste laag, 
waar de elementen los van elkaar zijn bestudeerd, is de beslissingsproblematiek alleen 
oplosbaar indien slechts een beperkt aantal elementen in de beschouwing wordt betrok- 
ken, terwijl de overige elementen bekende constante invloeden uitoefenen; dit zijn 
voorwaarden. Over het algemeen moet het systeem beperkt blijven tot één maatschap- 
pelijk, één kunstmatig en een beperkt aantal natuurlijke elementen. Het maatschappelijke 
element bestaat in het algemeen uit de technische kosten van de maatregel. De doelstel- 
ling is, deze te minimaliseren. 

Waterwinning. Indien een toelaatbare grondwaterstandsverlaging gegeven is, kan op dit 
niveau worden vastgesteld waar, wanneer en hoeveel water aan de bodem kan worden 
onttrokken ten behoeve van bevolking en industrie tegen minimale kosten. 

Waterbeheersing. Indien gegeven is dat de landbouwwaterhuishouding geoptimaliseerd 
moet worden, is het mogelijk een gewenst peil vast te stellen, terwijl op grond van afvoer- 
studies de dimensionering van beken en kunstwerken kan worden bepaald. Het instand- 
houden van de bestaande natuur zal echter vaak andere eisen stellen. 
r 
Waterzuivering. Indien gegeven is aan welke kwaliteit het oppervlaktewater moet voldoen 



(bijvoorbeeld minimum zuurstofgehalte), is het mogelijk onder stringente voorwaarden, 
zoals een gegeven afvoer-regiem, de zuiveringsmaatregelen vast te stellen. 

De volgende algemene opmerkingen kunnen worden gemaakt: 
- Binnen deze laag moet een algemene belangenafweging reeds hebben plaatsgevonden. 
- De interacties tussen de verschillende sub-beheersystemen moeten reeds bekend zijn 

en tot uitdrukking komen in de voorwaarden. 
- Een gedetailleerde uitwerking van de plannen is op dit &eau mogelijk. 

3.2. Samenhang natuurlgke en kunstmatige elementen, tweede laag 

Op dit niveau wordt de samenhang tussen de natuurlijke elementen bestudeerd met 
het doel de interacties van maatregelen van de verschillende sub-beheersystemen vast te 
stellen. Hierdoor wordt het mogelijk de onderlinge samenhang van maatregelen te bestu- 
deren. Een aantal modellen voor het bepalen van de stroming van grond- en oppervlakte- 
water (kwantiteitsmodellen) en voor de beschrijving van de zuurstofhuishouding van 
beken (chemisch-biologische kwaliteitsmodellen) zijn ontwikkeld. Een onderlinge koppe- 
ling van de modellen maakt het mogelijk kwantiteits- en kwaliteitsaspecten te integreren. 

3.2.1. Modellen voor stroming van grond- en oppervlaktewater. Door De Laat, Van den 
Akker en Van de Nes (1975) is een model ontwikkeld, waarin binnen de eerste laag reeds 
beschreven sub-systemen zoals neerslag, verdamping, bodemvocht, grondwater en opper- 
vlaktewater, in hun onderlinge samenhang worden beschreven (figuur 5). Het model kan 
worden toegepast voor ieder willekeurig inhomogeen gebied. Het bestaat namelijk uit een 
vierkantennet met een willekeurig gekozen elementengrootte en beschrijft de toestand 

OPPERVLAKTE AFVOER M, (snelle afvoer1 
P 
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GRONDWATER 

Fig. 5. Hydrologisch model voor een stroomgebied. 



van de verschillende sub-systemen op de knooppunten van het netwerk voor ieder wille- 
keurig tijdstip. 

De beschrijving van de processen zijn zoveel mogelijk op fysische wetten gebaseerd en 
met empirische kennis aangevuld. Hiermee wordt bereikt dat de parameters directe 
fysische betekenis hebben en het model op een groot aantal situaties van toepassing is. 
De relatie tussen het grondwater enerzijds, en het bodemvocht en het oppervlaktewater 
anderzijds, wordt gelegd op de knooppunten van het netwerk. De beweging van het 
bodemvocht is verticaal. De grondwaterstroming wordt voor de verschiuende water- 
voerende laag over het algemeen horizontaal verondersteld; echter voor de bovenste 
watervoerende laag nabij de beek radiaal. In het model zijn de waterpeilen van de belang- 
rijkste beken opgenomen. Voor de detailontwatering (greppels, drainage en sloten) wordt 
volstaan met het inbouwen van een empirische relatie, die per element het verband weer- 
geeft tussen de grondwaterstand en de afvoer. 

Fig. 6. Het verschil tussen berekende relatieve verdamping in de situaties met en zonder grondwater- 
onttrekking ('t Klooster). 
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Fig. 7. Gemeten en berekende verloop van de grondwaterstand van een bepaald punt ('t Klooster) 
volgens het model van De Laat, Van den Akker en Van de Nes. 

Voor eik vierkant van het rooster moeten naast geohydrologische gegevens over de 
diepe ondergrond, ook de bodemfysische gegevens over de bovengrond, alsmede gegevens 
over de begroeïing worden ingevoerd. Met dit model is het mogelijk om per knooppunt 
voor iedere willekeurige ingebrachte grondwateronttrekking, infiltratie en beekpeilrege- 
ling het effect als functie van de tijd na te gaan op de grondwaterstand, de werkelijke 
verdamping en de afvoer in de overige knooppunten. 

Het effect van de grondwateronttrekking (+2 miljoen m3 /jaar) op de relatieve verdarn- 
ping in de omgeving van het pompstation 't Klooster, is in figuur 6 weergegeven. In figuur 
7 is de gemeten en de berekende grondwaterstand voor een maatgevend punt binnen het 
gebied, als functie van de tijd, uitgezet. 

Voor het vaststellen van het effect van beekverbeteringswerken en het aanleggen van 
reductiebekkens is bovengenoemd model te duur in het gebruik, omdat door het grote 
tijdinterval (k 10 dagen) de snelle componenten in het afvoerproces niet nauwkeurig ge- 
noeg worden beschreven. Mede gezien de invloed van deze snelle componenten op de 
voeding van het grondwater, wordt met behulp van een neerslag-afvoermodel (Krayenhoff 
van de Leur, 1973) vastgesteld, wek deel van de neerslag snel wordt afgevoerd. Het model 
bestaat uit een snelle en een langzame component. Hiermee wordt het mogelijk de empi- 
rische relatie tussen grondwaterstand en afvoer, zoals eerder besproken, vast te stellen, 
terwijl het tevens mogelijk is uit de neerslag afvoerpieken te voorspellen. 

3.2.2. Modellen voor chemisch-biologische kwaliteit van oppervlaktewater. Het maken 
van een goede schatting van de reactie van oppervlaktewater op welke soort van vervuiling 



dan ook is moeilijk door het simultaan verlopen van biologische, chemische, fysische en 
hydraulische processen. 

Bij het in een model beschrijven van factoren, die de waterkwaliteit beïnvloeden, doet 
zich het probleem voor dat de waterkwaliteit niet door één bepaalde variabele kan 
worden gekarakteriseerd, aangezien diverse afbreekbare en niet-afbreekbare stoffen uit- 
eindelijk de waterkwaliteit bepalen. Een belangrijke variabele bij de evaluatie van deze 
kwaliteit is de concentratie van opgeloste zuurstof. Voor de berekening van de zuurstof- 
concentratie in het water is het noodzakelijk de verontreiniging die bij biologische oxi- 
datie door micro-organismen zuurstof verbruikt, te karakteriseren. (Biologica1 Oxygen 
Demand BOD). Naast het model voor de zuurstof ontstaat dan een model voor de BOD. 
In het model (De Boer, 1973) wordt de beek in een aantal willekeurige moten onderver- 
deeld, waarbij het zuurstofgehalte en de BOD als gemiddelde waarde per moot voor een 
willekeurig gekozen tijdinterval kan worden berekend. 

Het model is gebaseerd op fysische wetten, aangevuld met empirische kennis, zodat de 
algemene toepasbaarheid groot is. De verandering van de zuurstofconcentratie en BOD 
per tijdseenheid als gevolg van transportverschijnselen (advectie, dispersie), bronnen en 
putten en van omzettingsmechanismen (fysisch, chemisch, biologisch), wordt door het 
model beschreven. Het model is tevens geschikt om de concentratieverandering van niet- 
afbreekbare stoffen te beschrijven. Voor elke moot van de beek moeten naast klirnatolo- 
gische gegevens ook de hydrologische gegevens, zoals afvoerintensiteit, waterdiepte en 
beekprofielen en de fysisch-chemische coëfficiënten bekend zijn. De ademhaling en de 
fotosynthese van algen wordt in het model niet verwerkt, zodat het beperkt is tot die 
situaties, waarbij geen algengroei optreedt. 

Uit een uitgebreid meetprogramma voor een aantal beken in de Achterhoek blijkt dat 
de ademhaling en de fotosynthese van algen een grote invloed kunnen hebben op de 
zuurstofhuishouding. Door Bannink (1975) is dan ook een model ontwikkeld, dat voor 
een gegeven algengroei de zuurstofhuishouding beschrijft (figuur 8). 

Een volledig model kan worden verkregen door de modellen van De Boer en Bannink 
te integreren, terwijl het verloop van de algengroei tevens in model moet worden gebracht. 
In samenwerking met hydrobiologen wordt hier thans aan gewerkt. Kort samengevat kan 
worden gesteld dat het doel van het model is het voorspellen, waar en wanneer de zuur- 
stofconcentratie een bepaalde norm onderschrijdt, terwijl tevens kan worden nagegaan 
welke lozingsbeperkende maatregelen (BOD, fosfaat, nitraat) moeten worden genomen 
om dit te voorkomen. 

3.2.3. Kunstmatige elementen en hun beslissingsproblematiek. Binnen de tweede laag is 
het mogelijk de introducties tussen de maatregelen van de verschillende sub-beheer- 
systemen vast te stellen. De beslissingsproblematiek is over het algemeen oplosbaar, 
indien het systeem zich beperkt tot één maatschappelijk element, terwijl verder alle 
natuurlijke- en kunstmatige elementen in de beschouwing kunnen worden betrokken. 
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Fig. 8. Gemeten en berekende zuurstofconcentraties (Oude IJssel) voor een situatie met fotosynthese. 

De overige maatschappelijke elementen worden hierbij als voorwaarden ingevoerd. Het 
maatschappelijk element bestaat ook hier meestal uit de te minimaliseren technische 
kosten. 

Waterwinning. Indien toelaatbare verdampingsreducties van landbouwgewassen, toelaat- 
bare grondwaterstandsverlagingen met betrekking tot natuurgebieden en toelaatbare 
afvoerreducties of droogvallen van beken in verband met de kwaliteit van het oppervlakte- 
water en recreatie gegeven zijn, kan binnen deze laag worden vastgesteld hoe de maat- 
regelen van de drie sub-beheersystemen, de onttrekkingsintensiteiten, de peilbeheersing 
en de zuiveringsmaatregelen, op elkaar afgestemd moeten worden. 

Waterbeheersing. Indien de landbouwwaterhuishouding geoptimaliseerd moet worden 
met enige beperkingen ten aanzien van natuurgebieden, is het mogelijk een gewenst peil 
en de dimensionering van beken, kunstwerken en detailontwatering vast te stellen in 
samenhang met maatregelen ten behoeve van de watervoorziening. 



Waterzuivering. Indien de kwaliteit van het oppervlaktewater aan een bepaalde norm 
moet voldoen, is het thans mogelijk de zuiveringsmaatregelen vast te stellen in samenhang 
met de waterbeheersing en watervoorziening. 

De volgende algemene opmerkingen kunnen worden gemaakt: 
- Binnen deze laag moet een algemene belangenafweging reeds hebben plaatsgevonden. 
- De bestudeerde interacties tussen de verschillende sub-beheersystemen geven de voor- 

waarden, die binnen de eerste laag noodzakelijk zijn voor de oplosbaarheid van de 
beslissingsproblemen. 

- De uitwerking van plannen zal op dit niveau minder gedetailleerd kunnen zijn, omdat 
een groter gebied in de beschouwing wordt betrokken. 

3.3. Samenhang maatschappelijke elementen, derde laag 

In deze laag wordt de samenhang tussen de maatschappelijke elementen binnen één 
sub-beheersysteem bestudeerd. Een eerste voorwaardelijke belangenafweging is thans 
mogelijk, aangezien binnen deze laag de fysische gevolgen van maatregelen binnen het 
sub-beheersysteem en de interacties met de andere sub-beheersystemen in maatschap- 
pelijke gevolgen worden omgezet. Deze gevolgen worden indien mogelijk in geld uitge- 
drukt, ofwel op andere wijze gekwantificeerd. Gebaseerd op de binnen de tweede laag 
omschreven modellen is onderscheid gemaakt in een model voor het kwantiteitsbeheer 
van het grond- en oppervlaktewater en een model voor het kwaliteitsbeheer van het 
oppervlaktewater. 

3.3.1. Model voor kwantiteitsbeheer van grond- en oppervlaktewater. Het model voor 
de stroming van grond- en oppervlaktewater (De Laat, Van den Akker, en Van de Nes, 
1975) is thans uitgebreid met een aantal relaties ten aanzien van de maatschappelijke 
elementen, die binnen de eerste laag zijn bestudeerd. Zij betreffen het passieve gebruik 
van water door landbouw, natuur en recreatie. 

- de relatie tussen de werkelijke verdamping en de productie van landbouwgewassen. 
Deze relatie maakt het mogelijk het effect van grondwateronttrekking, infiltratie, peil- 
beheersing en detailontwatering op de werkelijke verdamping van landbouwgewassen 
te vertalen in productiecijfers (gewasopbrengst/ha). Het vermenigvuldigen van de pro- 
ductiecijfers met marktprijzen voor de diverse gewassen, geeft het effect van maatregelen 
in geld (zie tabel 2). 

- de relatie tussen de grondwaterstand en de waardering van de vegetatiecomplexen. Op 
een kaart is voor de Achterhoek de waardering van de natuur in de huidige situatie, de 
toelaatbare grondwatertrap waarbij nog geen schade optreedt, de waardering van de 
natuur bij een grondwaterstandsverlaging die het toelaatbare overschrijdt en de daarbij 



Tabel 2. Landbouwschade ten gevolge van grondwateronttrekking door de winplaatsen 
Olden Eibergen en Haar10 voor de jaren 197 1 ,1972 en 1973. 

onttrekking waterleidingbedrijf 

2,3 miljoen m3 /jaar 3,5 miljoen m3 /jaar 

schade in schade in schade in schade in 

gld cent/m3 gld. cent/m3 

gemiddeld 

behorende schade in een biologische waardeschaal gegeven. Hierbij is ervan uitgegaan dat 
de meest waardevolle en de meest voor grondwaterstandsverlaging gevoelige planten- 
soorten maatgevend zijn. 

Voor de verschillende maatregelen ten behoeve van waterwinning en waterbeheersing 
kan op deze wijze de natuur in de afweging worden betrokken. 

- de relatie tussen het oppervlaktewater en de hydrobiologische waardering. Op analoge 
wijze als door de vegetatiecomplexen is geschied, worden de beken en rivieren gewaar- 
deerd op grond van twee ingangen: de natuurlijkheid van de beek en de mate van veront- 
reiniging. Het effect van beekregulatie op de waardering van de beken wordt aangegeven. 

- de relatie tussen de grondwaterstand en de openluchtrecreatie. Het effect van grond- 
waterstandsverlaging op de exploitatiekosten van recreatie-objecten is reeds gegeven. 
Voor wat betreft de recreatieve functie van de natuur zelf is door Van Alderwegen (1975) 
voorlopig aangenomen, dat de aantrekkelijkheid van een gebied voor recreatie afhankelijk 
is van de door biologen gegeven waardering. 

De recreanten zullen een dusdanige keuze doen, dat voor hen de schade minimaal is. 
Ten gevolge van de mindere aantrekkelijkheid van bepaalde recreatiegebieden zal de 
openluchtrecreatie in het gebied afnemen, terwijl het bezoek in overige gebieden zal toe- 
nemen. Van Alderwegen heeft voor enkele niveaus van drinkwatervoorziening de schade 
voor de recreatie per winplaats in de Achterhoek globaal uitgerekend. Deze zijn van ver- 
waarloosbare betekenis en wel in de orde van grootte van 0,01 cent/m3. 

- de relatie tussen afvoer c.q. waterstand en de waarde van het oppervlaktewater (beken 
en rivieren) voor het transport en omzetting van afvalstoffen. Hierop zal in de volgende 
paragraaf betreffende het kwaliteitsbeheer worden teruggekomen. 



De genoemde relaties maken het met het kwaliteitsbeheermodel mogelijk zowel voor 
de watervoorziening als de waterbeheersing een aantal alternatieve plannen op hun maat- 
schappelijke consequenties door te rekenen. 

3.3.2. Model voor kwaliteitsbeheer van oppervlaktewater. Het model voor de beschrijving 
van de zuurstofhuishouding voor beken en rivieren kan als een geschikte basis voor het 
kwaliteitsbeheer dienen, indien het lozen van giftige afvalstoffen verboden is. In dit geval 
namelijk is het zuurstofgehalte van het water een goede indicator voor de kwaliteit en 
de daarbij behorende geschiktheid van het oppervlaktewater voor de watervoorziening 
door middel van spaarbekkens of infiltratie, recreatief gebruik en voor de hydrobiologische 
levensgemeenschappen. 

Aan het model kan dan ook in principe een aantal maatschappelijke elementen worden 
gekoppeld door middel van bepaling van een aantal relaties tussen het zuurstofgehalte van 
het oppervlaktewater en het gebruik van het water ten behoeve van de watervoorzie- 
ning, de recreatie en de natuur. 

- de relatie tussen het zuurstofgehalte van het oppervlaktewater en de watervoorziening. 
Sinds augustus 1972 wordt een infiltratieproef uitgevoerd, waarbij het water van de 
Berkel ongezuiverd via een bestaande sloot over een lengte van k 900 m wordt geïnfil- 
treerd in het gebied rondom het pompstation Olden Eibergen (WOG, 1974). De kosten 
van infiltratie bedragen t: 2,5 cent/m3. Bij een slechte kwaliteit van het Berkelwater 
zouden de infiltratiekosten ten gevolge van voorzuivering en tijdelijke berging t: 12,5 
cent/m3 bedragen. 

- de relatie tussen het zuurstofgehalte van het oppervlaktewater en de recreatie. Gesteld 
is dat de recreatieschade gelijk is aan het bedrag dat nodig is voor het scheppen van ver- 
vangende recreatiemogelijkheden, indien het oppervlaktewater een aantal recreatieve 
functies verliest. (Technische Hogeschool Twente, 1973). Bij het alleen toepassen van een 
biologische zuivering ( le  en 2e trap), waarvan de kosten voor het onderzoekgebied thans 
13 miljoen gulden per jaar bedragen, is de recreatieschade t: 5 miljoen gulden per jaar. De 
extra-kosten van een derde trap (defosfatering) van 5 1,4 miljoen gulden resulteert in een 
recreatieschade van k 3 miljoen gulden. 

- de relatie tussen het zuurstofgehalte van het oppervlaktewater en de natuur. De hydro- 
biologische waardering van de beken wordt in dit geval gekoppeld aan de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Iedere verslechtering van de kwaliteit komt tot uiting in een lagere 
hydrobiologische waardering. 

Tenslotte zal nog enige aandacht worden gegeven aan het effect van het kwantiteits- 
beheer op het kwaliteitsbeheer. Uit de berekeningen met het model blijkt, dat de grootte 



en de snelheid van de afvoer en de waterdiepte van grote invloed zijn op de zuurstofhuis- 
houding. Zo zal bij een 50% reductie van de afvoer de BOD verdubbelen, terwijl het 
opnemen van zuurstof door het water uit de lucht (de reaëratie) zal afnemen. Dit heeft 
als gevolg dat, bij gelijk blijvende kwaliteit van het oppervlaktewater, de BOD van het 
effluent van zuiveringsinstallaties met ongeveer 70% moet worden gereduceerd. Afvoer- 
reductie of snelheidsverlaging kan dan ook kostenverhogend voor de waterzuivering 
werken. 

3.3.3. Kunstmatige elementen en hun beslissingsproblematiek. Thans zijn de maatschap- 
pelijke gevolgen van een aantal alternatieve maatregelen c.q. plannen van de afzonderlijke 
sub-beheersystemen bestudeerd. Aangezien de gevolgen in verschillende éénheden zijn 
uitgedrukt, is het voor de keuzeprocedure noodzakelijk een aantal criteria, ontleend aan 
de beleidsdoelstellingen, voor het waterbeheer te formuleren, op  grond waarvan een keuze 
kan worden gedaan. De volgende criteria zijn gehanteerd: 
- economische efficiency; 
- kwaliteit van het milieu; 
- regionale ontwikkeling. 

Economische efficiency betekent hier, dat bij een gegeven kwaliteit van het milieu en 
een gegeven regionale ontwikkeling, gestreefd moet worden naar een minimalisatie van 
de kosten van waterwinning, waterbeheersing en waterzuivering. De regionale ontwikke- 
ling bepaalt de mate waarin aan de verschillende maatschappelijke behoeften moet 
worden voldaan, hetgeen tot uitdrukking komt in een bepaald prijs-, subsidie- en vergun- 
ningenbeleid. De mate waarin aan beide criteria wordt voldaan, bepaalt de kwaliteit van 
het milieu, hetgeen in een puntenwaardering tot uiting kan worden gebracht. 

Hagen (1973) geeft de mogelijkheid aan om met behulp van een multicriteria beslis- 
singsmodel tot een keuze van het optimale plan te komen (de Electra-methode). 

De uitkomst is sterk afhankelijk van de schaalverdeling en de gewichten, die men voor 
de verschillende criteria hanteert. Hagen stelt dat door het gebruik van gewichten de 
Electra-methode zich ertoe leent voor de verschillende "politieke richtingen" het alter- 
natief met het relatieve optimum, ofwel het "best compromise" te vinden. 

De volgende algemene opmerkingen kunnen worden gemaakt: 
- Binnen deze laag vindt bij het onderzoek een algemene belangenafweging van een 

bepaalde streek binnen de Achterhoek plaats, waarvoor een democratische besluit- 
vorming noodzakelijk is. 

- Deze belangenafweging geeft de voorwaarden, die binnen de tweede laag noodzakelijk 
zijn voor de oplosbaarheid van de beslissingsproblematiek. Deze voorwaarden houden 
in een kwantificering van normen, waaraan het waterbeheer moet voldoen, zoals 
zuurstofgehalte, gehaltes aan fosfaat, andere chemische stoffen, gewenst peil, maat- 
gevende afvoeren, minimum afvoeren, toelaatbare grondwaterstandsverlagingen, etc. 



- De uitwerking van de plannen zal minder gedetailleerd zijn dan in de tweede laag, in 
verband met de grootte van het beschouwde gebied enlof de onnauwkeurigheid waar- 
mee de maatschappelijke belangen kunnen worden gemeten. 

- De bestudering van de onderhavige samenhang tussen de maatschappelijke elementen 
maakt het voor het beleid van de sub-beheersystemen mogelijk de doelstellingen beter 
te formuleren. 

3.4. Integraal waterbeheermadel, vierde laag 

Binnen de vierde laag wordt getracht te komen tot een integraal model van het water- 
beheer, waarmee een economische c.q. maatschappelijke afweging van belangen in zijn 
geheel mogelijk is. Hiervoor is het nodig de maatschappelijke gevolgen van een aantal 
alternatieve plannen, zoals die op het derde niveau voor een bepaalde streek van het 
onderzoekgebied zijn verkregen, te integreren over het gehele gebied. Hetgeen neerkomt 
op het opstellen van een beleidsplan. 

Als keuzeprocedure kan, evenals in de derde laag, een multicriteria beslissingsmodel 
(zoals Electra), worden toegepast. Daarnaast is een beslissingsmodel in studie met slechts 
één criterium, namelijk het maatschappelijk nut (Locht, 1975). Hierbij zijn de aan de 
doelstellingen van het waterbeheer ontleende criteria zoals economische efficiency, 
regionale ontwikkeling en kwaliteit van het milieu, herleid tot dezelfde éénheid, het nut. 

De verschillen tussen beide beslissingsmodellen hangen samen met: 
- het type beleidsvraagstuk; 
- het al of niet noodzakelijk zijn van het onder één noemer brengen van de aan de doel- 

stellingen ontleende criteria (doelvariabelen); 
- de mogelijkheid c.q. moeilijkheid om alle doelvariabelen tot nut te herleiden en het 

hiermee samenhangende probleem van het al of niet hanteren van andere voonvaar- 
den naast het optimaliseringscriterium uitgedrukt in nut c.q. geld; 

- de opvattingen betreffende het tot stand brengen van een doorzichtige democratische 
besluitvorming; 

- de benodigde kennis en gegevens. 

Het doel van model Locht is het vaststellen van het voorzieningenniveau van water- 
winning, waterbeheersing en waterzuivering voor de verschillende maatschappelijke ele- 
menten, zodat het maatschappelijk nut dat door het waterbeheer wordt toegevoegd, 
maximaal is. Hierin is het nut een maat voor de welvaart van de samenleving als geheel. 

Hierbij worden alleen die behoeften waarvan de bevrediging afhankelijk is van schaarse 
middelen, in de beschouwing opgenomen, ongeacht of deze al of niet in geld zijn uitge- 
drukt, zoals de meeste milieugoederen. Het maatschappelijk nut wordt, na toekenning 
van gewichten, bepaald door de sommering van het individuele nut. Deze gewichtstoeken- 
ning is subjectief, aangezien deze afhankelijk is van het oordeel dat het beleid heeft ten 
aanzien van het gebruik van een bepaald goed. In tegenstelling tot het multi-criteria beslis- 



singsmodel worden hier de gewichten verwerkt in de baten- en kostenfuncties van het 
waterbeheer. 

De binnen de eerste laag gegeven vraagfuncties voor het watergebruik en lozing van 
afvalwater moeten thans gecorrigeerd worden op een dusdanige wijze dat de prijs die men 
er voor over heeft, vervangen wordt door het nut. Het sommeren van bovengenoemde 
batenfuncties voor de verschillende categorieën gebruikers geeft de totale batenfunctie. 
De benodigde kostenfuncties worden verkregen door voor iedere uitbreiding van het voor- 
zieningenniveau, hetgeen in een aantal stappen kan geschieden, uit een aantal alternatie- 
ven di t  plan te kiezen, waarbij de additionele kosten per eenheid minimaal zijn. De resul- 
taten, verkregen binnen de derde laag van de beschrijvingshiërarchie, zijn hiervoor nood- 
zakelijk, waarbij het nodig is de kwaliteit van het milieu (natuur en recreatie) in geld uit 
te drukken. De uitwerking en toepassing van bovengenoemd model is thans nog in een 
beginstadium. Het opstellen van de kosten- en batenfuncties voor het kwantiteit- en 
kwaliteitbeheer geeft nog vele problemen. 

De volgende algemene opmerkingen kunnen worden gemaakt: 
- Binnen deze laag vindt een algemene belangenafweging voor het gehele onderzoeks- 

gebied plaats. 
- Deze belangenafweging geeft de gewichten voor de aan de beleidsdoelstellingen ont- 

leende criteria, die binnen de derde laag noodzakelijk zijn voor de oplosbaarheid van 
de beslissingsproblemen van de afzonderlijke sub-beheersystemen voor een bepaalde 
streek binnen het onderzoeksgebied. 

- De uitwerking van de plannen zal vrij grof zijn in verband met de grootte van het 
beschouwde gebied en/of de onnauwkeurigheid waarmee de maatschappelijke belangen 
kunnen worden gemeten. 

- De relatie met het waterbeheer op nationaal niveau zal binnen deze laag moeten wor- 
den gelegd. 

- Het toetsen van het waterbeheersysteem aan andere beleidsvelden, zoals ruimtelijke 
ordening, economie, cultuur en gezondheidszorg zal hier moeten plaatsvinden. 

4. BESLISSINGSHIERARCHIE VAN HET WATERBEHEERSYSTEEM 

Voor het voeren van een optimaal waterbeheer is planning noodzakelijk. Gezien de 
gecompliceerdheid van het waterbeheersysteem is het noodzakelijk voor de oplossing 
van het totale planningsvraagstuk de plannings- c.q. beslissingsproblematiek op de eerder 
beschreven wijze te benaderen. Op deze manier is het mogelijk, deelproblemen die op 
korte termijn kunnen worden opgelost, betrekkelijk onafhankelijk van de meer tijdrovende 
vraagstukken aan te pakken. 

4.1. Ontwikkeling van planningsprocedure, eerste (hoogste) niveau 

Alvorens tot planning van het waterbeheer kan worden overgegaan, moet een strategie 



worden gevonden waarmee het totale beslissingsprobleem kan worden opgelost, de plan- 
ningsprocedure. Door middel van deze procedure worden de belangrijkste onderdelen van 
het planningsproces op formele wijze met elkaar in verband gebracht. 

De procedure geeft enerzijds de samenhang tussen de modellen en beslissingsproble- 
men van de verschillende lagen van de beschrijvingshiërarchie, anderzijds bepaalt de plan- 
ningsprocedure de wijze waarop deze instrumenten op de verschillende organisatieniveaus 
moeten worden toegepast. 

Tenslotte moet de planningsprocedure worden gewijzigd als blijkt dat de plannen voor 
de subbeheersystemen niet op elkaar zijn afgestemd. 

Bij de organisatiehiërarchie is de planningsprocedure nader uitgewerkt als een schema 
dat aangeeft, bij welke stappen van de planning op zijn minst voorlopige resultaten 
moeten zijn geboekt alvorens met een andere stap kan worden begonnen. 

4.2. Verminderen van onzekerheid, tweede niveau 

Om doelgerichte plannen te kunnen opstellen is inzicht in de samenhang tussen maat- 
regelen en hun fysisclíe en maatschappelijke gevolgen nodig. Hiervoor is kennis omtrent 
de processen binnen het systeem noodzakelijk. Deze kennis kan worden verkregen door 
het opstellen, toetsen en toepassen van modellen. 

Wiskundige modellen kunnen de samenhangen in een systeem en daardoor ook de 
gevolgen van combinaties van maatregelen vollediger en nauwkeuriger weergeven dan 
verbale of louter schematische modellen. Zij staan bovendien een systematischer aanpak 
van het leer- en planningsproces toe. 

Modellen hebben de volgende functies in het planningsproces: 
- Een model is een leermiddel; het vermindert onzekerheden. Op grond van reeds opge- 

dane ervaringen of metingen wordt een voorlopig model opgesteld. Uit dit model 
blijkt, welke extra meetgegevens nodig zijn om vervolgens het model aan de werkelijk- 
heid te toetsen. Daarna kan men door middel van een gevoeligheidsanalyse bepalen, 
in hoeverre bepaalde onderdelen invloed op de resultaten hebben. Vaak kan het model 
worden vereenvoudigd door onderdelen met weinig invloed weg te laten. Dit cyclische 
leerproces wordt de modelcyclus genoemd. Na iedere fase van dit proces is de onzeker- 
heid omtrent het systeem afgenomen en het inzicht in het systeem vergroot. Hierdoor 
kunnen de plannen doelgerichter worden opgesteld. 

- Een model is een voorspellingsmiddel. De doelmatigheid van plannen moet naar een 
aantal fysische en maatschappelijke gevolgen van de voorgestelde technische- en be- 
stuurlijke maatregelen worden beoordeeld. 

- Een model kan een nuttig hulpmiddel bij de integratie van vakgebieden zijn. 
Uit het voorgaande volgt dat modellen waardevolle hulpmiddelen bij de beleids- 

vorming zijn. Ze zijn echter ook niet meer dan dat, want in de toepassing voor de beleids- 
vorming (planning) schuilen onder andere de volgende gevaren. 
- Een model benadert slechts de werkelijkheid. 



- Een model is nooit algemeen geldig. 
- Niet-kwantificeerbare elementen kunnen niet in een wiskundig model worden opge- 

nomen. 
- Bij de uiteindelijke besluitvorming dienen de resultaten van modellen, waarin moeilijk 

kwantificeerbare elementen voorkomen, met een flinke dosis voorbehoud te worden 
beschouwd. 

Het is van belang dat de besluitvormende instanties van de zwakheden van de modellen 
op de hoogte zijn, zodat een deskundige toepassing verwacht mag worden, wat onder 
meer inhoudt dat de model-resultaten niet worden verabsoluteerd. 

4.3. Keuzeprocedures, derde niveau 

De fysische en maatschappelijke gevolgen van een plan, waarnaar de doelmatigheid 
van het plan wordt beoordeeld, worden door de modellen geschat. De mate waarin een 
aantal gevolgen gezamenlijk tot het benaderen van een doelstelling bijdragen, wordt als 
de zogenaamde doelstellingsfunctie gekwantificeerd. Aan de hand van een bepaald cri- 
terium wordt beoordeeld of de mate van benadering van de doelstelling voldoende is. 
Daartoe worden de volgende twee typen criteria toegepast. 
- Het optimaliseringscriterium eist dat de doelstellingsfunctie zo groot of zo klein moge- 

lijk moet zijn. 
- Het begrenzingscriterium stelt een boven- of ondergrens (norm) aan de doelstellings- 

functie. Om verwarring te voorkomen wordt de doelstellingsfunctie in dit geval de 
begrenzingsfunctie genoemd. Er bestaan varianten van dit criterium, die overschrij- 
dingen gedurende een korte tijd en met een kleine statistische frequentie toestaan. 

De algemene doelstelling van het waterbeheer, het maximaliseren van het maatschap- 
pelijk nut van het waterbeheer, kan worden onderverdeeld in het maximaliseren van het 
maatschappelijk nut van waterwinning, waterbeheersing en waterzuivering. Deze sub- 
doelstellingen kunnen elk op hun beurt worden verdeeld in regionale ontwikkeling, 
behoud van de kwaliteit van het milieu en economische efficiency, zoals dat binnen de 
derde laag van de beschrijvingshiërarchie plaats vindt. Ook deze kunnen weer worden 
gesplitst. Zo ontstaat een hiërarchie van doelstellingen. 

Iedere doelstelling op het laagste niveau kan als elementaire doelstellingsfunctie van 
enkele gevolgen worden uitgedrukt, mits deze kunnen worden gekwantificeerd. Als de 
preferenties van de bevolking voldoende objectief tot collectieve gewichten kunnen 
worden gekwantificeerd, kunnen de elementaire doelstellingsfuncties volgens deze gewich- 
ten tot hogere doelstellingsfuncties worden samengevoegd. Zo kan men de hiërarchie van 
doelstellingen naar boven toe volgen, tot de algemene doelstellingsfunctie is geformuleerd. 
De keuzeprocedure is dan een "uni-criterium " optimalisatie zonder begrenzingscriteria: 
het geselecteerde plan heeft de grootste of kleinste waarde van de totale doelstellings- 
functie. 



Als de gewichten niet a priori bekend zijn, zullen de elementaire doelstellingsfuncties 
slechts tot  op bepaalde niveaus van de hiërarchie van doelstellingen kunnen worden 
samengevoegd. Er bljven dan verschillende doelstellingsfuncties naast elkaar bestaan. De 
vier hierna te bespreken soorten keuzeprocedures bieden echter wel mogelijkheden tot 
oplossing van de beslissingsproblematiek. 

Een multi-criteria procedure zonder begrenzingscritena berekent voor elk plan de waar- 
den van de verschillende doelstellingsfuncties en kent pas in de beslissingsfase rangordes 
of gewichten aan deze functies toe. Deze rangordes en gewichten zijn aanmerkelijk sub- 
jectiever dan de gewichten die reeds in de doelstellingsfuncties waren verwerkt. 

Een uni-criterium procedure zonder begrenzingscritena biedt de mogelijkheid tot dezelfde 
werkwijze als de gewichten van de sub-doelstellingsfuncties variabel (onbekend) blijven 
tot  ze in de beslissingsfase worden ingevuld. Een verschil met multi-criteria methodes is, 
dat de gewichten hier geen rangordes maar getallen moeten zijn. 

Een uni-criterium procedure met begrenzingscriteria maakt het mogelijk om met één 
optimaliseringscriterium te werken door de overige in begrenzingscriteria om te zetten. 
De bijbehorende doelstellingsfuncties worden aan een onder- of bovengrens onderwor- 
pen en worden daarmee begrenzingsfuncties. Het vaststellen van deze grenzen (normen) 
vindt plaats in een belangenafweging op een hoger niveau. Men kan de normen variabel 
variabel maken, waardoor het effect van de normen op de optimale waarde van de over- 
gebleven doelstellingsfunctie kan worden gekwantificeerd. Het resultaat is het optimale 
gedrag van een systeem op lager niveau als functie van de normen. Dit resultaat kan dan 
weer als basis dienen voor de belangenafweging op een hoger niveau. Hierin kunnen ook 
de resultaten van andere optimalisaties op  het lagere niveau worden ingevoerd. 

Een multi-criteria procedure met begrenzingscriteria is een mengvorm van de eerder be- 
sproken procedures. 

5. ORGANISATIEHIERARCHIE VAN HET WATERBEHEERSYSTEEM 

Thans wordt een planningsprocedure voorgesteld, waarvan de structuur als basis voor 
een verbetering van de organisatiehiërarchie van het waterbeheersysteem kan dienen. 
Hiervan wordt een voorbeeld gegeven, dat met de huidige situatie in Gelderland wordt ver- 
geleken. 

5 . 1 .  Planningsprocedure 

Gezien de veelheid van doelstellingen binnen het waterbeheer kunnen de plannen niet 
aan alle doelstellingen tegelijk worden getoetst. De toetsing van de doelstellingen moet 



dan ook over de verschillende beslissingseenheden van een schematische organisatie- 
hiërarchie worden verdeeld. 

Op het hoogste niveau bevindt zich één beslissingseenheid die de beleidsplannen voor 
een groot gebied en een lange tijdsduur en met weinig details in plaats en tijd aan de 
hoofddoelstellingen toetst. Het optimale beleidsplan verstrekt de normen en richtlijnen 
voor het opstellen van de plannen van de verschillende beslissingseenheden op het daar- 
onder gelegen niveau. 

Iedere beslissingseenheid optimaliseert aan de hand hiervan zijn eigen sub-doelsteilin- 
gen, zo nodig in overleg met boven-, onder- en nevengeschikte niveaus. De koppeling 
tussen twee niveaus bestaat uit de normen die van bovenaf worden opgelegd en de terug- 
koppeling van het optimale gedrag. 

Als basisstructuur voor de organisatie van het waterbeheer wordt hier met een 
hiërarchie van twee niveaus volstaan, te weten het provinciaal en het regionaal niveau, 
ofwel beleidsniveau en uitvoeringsniveau. Het uitvoeringsniveau is onderverdeeld in de 
beslissingseenheden waterwinning, waterbeheersing en waterzuivering (figuur 9); een 
indeling naar maatregelen en doelstellingen die overeenkomsten met de praktijk vertoont. 
Het uitvoeringsniveau maakt gebruik van de onderste twee lagen van de beschrijvings- 
hiërarchie, het beleidsniveau van de tweede, de derde en de vierde laag. De sub-beheer- 
systemen waterwinning en waterzuivering maken in principe beide gebruik van de kwan- 
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Fig. 9. Basis-structuur van de organisatie van het waterbeheer. 



titeits- en kwaliteitsmodeilen van de tweede laag, waterbeheersing alleen van de kwan- 
titeitsmodeilen. De door beide niveaus gebruikte keuzeprocedures zijn reeds beschreven. 

De hier beschreven werkwijze kan in een planningsprocedure met dezelfde structuur 
als de schematische organisatiehiërarchie worden samengevat (figuur 10). 
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Fig. 10. Uitwerking van de hiërarchische planningsprocedure voor het waterbeheer. 



Fase l. Ontwikkelen van een beleidsvisie. Hieronder wordt verstaan het vaststellen van 
de wensen en standpunten van het Provinciaal bestuur ten aanzien van de resultaten die in 
het beleidsveld waterbeheer zouden moeten worden geboekt, waarbij tevens een overzicht 
wordt gevormd van de maatregelen die het beleid daartoe ten dienste staan. Het belang- 
rijkste uitgangspunt is hierbij de ervaring, opgedaan tijdens de activiteiten die het bestuur, 
de uitvoerenden en de belangengroeperingen tot dan toe op dit beleidsveld hebben opge- 
daan. 

Daarnaast moet de provinciale beleidsvorming rekening houden met de voorwaarden 
die van rijkswege worden opgelegd. 

Fase 2. Opstellen van een beleidsplan. Dit vindt op het beleidsniveau plaats en houdt 
het verder uitwerken van de beleidsvisie in. In deze fase kunnen de volgende stappen 
worden onderscheiden: 

- De nog vaag omschreven doeleinden en maatregelen van de beleidsvisie zijn richtlijnen 
bij een eerste modelbouw. Door de modelcyclus (2a) kunnen de modellen worden ver- 
beterd, totdat de beleidsdoelstellingen (2b), de modellen (2c) en de maatregelen (2d) 
met enige nauwkeurigheid kunnen worden vastgesteld. Uit de op deze manier verkre- 
gen beleidsdoelstellingen worden de bijbehorende criteria en keuzeprocedure voor 
het beleidsniveau afgeleid (2e). 

- Op grond van de doelstellingen, modellen en maatregelen worden vervolgens alterna- 
tieve beleidsplannen opgesteld (2f). 

- De gevolgen van elk plan worden aan de criteria getoetst, waarna het optimale beleids- 
plan met behulp van de keuzeprocedure kan worden geselecteerd (2g). 
De onderlinge relaties tussen de drie verschillende sub-beheersystemen en de onder- 

linge venvevenheid van de belangen maken het opstellen van één beleidsplan voor het 
waterbeheer in de toekomst gewenst. Verder is een toetsing van het beleidsplan voor het 
waterbeheer aan andere beleidsvelden zoals ruimtelijke ordening, economie, cultuur en 
gezondheidszorg nodig. 

Het beleidsplan, gericht op de lange termijn, zal de normen en richtlijnen moeten om- 
vatten voor de alternatieve uitvoeringsplannen, gericht op kortere termijn. 

Fase 3. Opstellen van een uitvoeringsplan. De normen en richtlijnen van het beleidsplan 
worden hierin nader geconcretiseerd. In het uitvoeringsplan treedt meer regionalisering 
op en is de periode waarover de planning zich uitstrekt korter. Op het uitvoeringsniveau 
zal uit de alternatieven het uitvoeringsplan met de minste technische kosten worden 
gekozen. Een verdere belangenafweging is op dit niveau niet meer nodig, omdat ervan 
uitgegaan kan worden dat de verschillende belangen reeds voldoende in de normen en 
richtlijnen om het beleidsplan zijn verdisconteerd. De stappen van deze fase zijn analoog 
aan die van fase 2. Het uitvoeringsplan zal de ontwerpcriteria van technische werken en de 
hiervoor geldende operatieregels moeten bevatten. Het opstellen van één uitvoeringsplan 



voor het gehele waterbeheersysteem is gewenst, aangezien de drie sub-beheersystemen, 
waterwinning, waterbeheersing en waterzuivering, elkaar beïnvloeden. 

Fase 4. Uitvoering. De uitvoering wordt doorgaans aan lagere overheden gedelegeerd. 
Deze dienen na te gaan in hoeverre het resultaat van de uitvoering met de ontwerpcriteria 
en operatieregels van het uitvoeringsplan overeenkomt. 

Fase 5. Terugkoppelingen. Uit het voorgaande blijkt dat de fasen 2, 3 en 4 moeten 
worden getoetst aan de fase die eraan vooraf gaat. Als het resultaat van één van deze toet- 
singen aantoont dat geen enkel alternatief plan aan de gestelde normen voldoet is her- 
ziening van een aantal voorgaande fasen nodig. 

De interacties tussen de sub-beheersystemen vormen eveneens terugkoppelingen. 

Planningsproces. De genoemde terugkoppelingen kunnen tot gevolg hebben dat een aantal 
stappen van de planningsprocedure meerdere malen herhaald moet worden, voordat er 
een bevredigende en innerlijk consistente combinatie van beleidsvisie, beleidsplan, water- 
winningsplan, waterbeheersingsplan en waterzuiveringsplan op tafel ligt. Bovendien zullen 
de plannen na verloop van tijd aan veranderingen in de omstandigheden en de heersende 
opvattingen moeten worden aangepast. Er zal met een opschuivende tijdshorizon moeten 
worden gewerkt. Deze voortdurende aanpassingen zijn noodzakelijk om onzekerheden, 
die inherent zijn aan lange termijnplanning althans ten dele te kunnen vermijden. 

5.2. Organisatie van het waterbeheer in de praktijk 

Een doelmatige wijze om de beslissingsproblematiek van het provinciale waterbeheer 
op te lossen wordt door de planningsprocedure geboden. Daartoe moet de organisatie- 
structuur aan de basisstructuur voldoen, die in figuur 9 is weergegeven. 
- Een afweging van alle belangen die bij het waterbeheer zijn betrokken moet op provin- 

ciaal niveau plaatsvinden, waarbij door coördinatie van de activiteiten van de lagere 
overheden rekening met de interacties tussen de sub-beheersystemen moet worden 
gehouden. Dit kan worden bereikt door normen en richtlijnen aan de doelcorporaties 
op te leggen. Deze moeten per regio worden vastgesteld. 

- De doelcorporaties moeten binnen de normen en richtlijnen een meer gedetailleerde 
lokale belangenafweging uitvoeren, die als een minimalisatie van technische kosten 
en uit te keren schades kan worden opgevat. 
De provincie moet wettelijk in staat worden gesteld om de doelcorporaties te coör- 

dineren. Dit betekent met name, dat de wisselwerking tussen het beleid op rijks- en regio- 
naal niveau via de provincie plaats moet vinden. 

Bij het opstellen van de plannen is samenwerking tussen de provincie en de lokale 
overheden dan ook gewenst. Op lokaal niveau moet een meer gedetailleerde kennis aan- 
wezig zijn. 



Een maatschappelijk optimum kan worden bereikt als de centrale en lokale belangen- 
afweging langs democratische weg worden uitgevoerd. Hiertoe is enerzijds noodzakelijk 
dat de plannen en hun maatschappellijke gevolgen op duidelijke en juiste wijze aan de 
bevolking worden voorgelegd en anderzijds dat voldoende inspraak van de bevolking 
mogelijk is. 

6. CONCLUSIES 

Aangezien de theorievorming betreffende hiërarchische systemen nog in ontwikkeling 
is en toepassingen op het gebied van het waterbeheer nauwelijks voorhanden zijn, is een 
eigen interpretatie en uitwerking van de systeembenadering gegeven. De geboekte resul- 
taten van het onderzoek wettigen de conclusie dat de gekozen aanpak dient te worden 
voortgezet. 

De ontwikkeling en de toetsing van een aantal wiskundige modellen ten behoeve van 
het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van grond- en oppervlaktewater leidt tot de volgende 
conclusies: 
- de fysische- en maatschappelijke gevolgen van verschillende maatregelen kunnen in een 

aantal gevallen met een redelijke betrouwbaarheid worden voorspeld; voor het alge- 
mener toepasbaar maken van de modellen dienen een aantal deelprocessen beter te 
worden geformuleerd; 

- de maatregelen op korte en lange termijn ten behoeve van de sub-beheersystemen 
waterwinning, waterbeheersing (peilbeheersing) en waterzuivering, kunnen thans 
beter op elkaar worden afgestemd; 

- de mate van detaillering naar plaats en tijd van de benodigde gegevens kan thans beter 
worden aangegeven. Hierdoor kunnen ook betere richtlijnen voor de verzameling en 
verwerking van de benodigde gegevens worden opgesteld; 

- door een verdere ontwikkeling van een integraal waterbeheermodel moet het mogelijk 
worden de planning van het waterbeheer economisch te evalueren. Dit integrale model 
vormt de wetenschappelijke basis van de keuzeprocedure, ten behoeve van de planning 
op lange termijn; 

- de wijze waarop de resultaten van het onderzoek binnen de organisatiestructuur van 
het waterbeheer kunnen worden geëvalueerd, heeft geleid tot een beter inzicht in de 
gewenste structuur van het beslissingsproces. 
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ECOLOGISCH MODELONDERZOEK VAN DELTAWATEREN 

J.H.G. VERHAGEN 

SUMMARY 

MODELLING THE AQUATIC ECOSYSTEM IN THE DELTA AREA 

The significance of ecological modelling of the aquatic environment in the Delta area is 
discussed from a scientific perspective as distinct from the social, engineering or environ- 
mental perspectives. Man-made imputs aggravates the process of eutrophication of this 
surface waters. The research is directed towards an understanding of the qualitative and 
quantitative effects of eutrophication on the aquatic ecosystem which subsequently wiíi 
lead to a descriptive, explaining and in some cases predictive model. 

The paper illustrates the support modelling can give in analysing the ecosystem by 
some simple examples. It is shown that the experience build up by the feedback between 
model results and field data is of essential importance in the guidance of future develop- 
ments in model research and management aspects. 

1 .  DOELSTELLING 

Doel van het onderzoek is het aquatisch ecosysteem van Deltawateren in structuur en 
functionele eigenschappen gequantificeerd te beschrijven met behulp van een dynamisch 
verklarend hydrobiologisch model dat in tweede fase tot een voorspellend model wordt 
uitgebouwd. 

De modelresultaten dienen een leidraad te zijn bij het ontwikkelen van beheersmaat- 
regelen gericht op: 
a. het voorkomen van ongelukken zowel op korte als lange tijdschaal, 
b. het scheppen van omstandigheden waarbij zich diversiteit kan ontwikkelen. 

2. BEHEERSVRAGEN 

Ingrijpende verstoringen van het aquatisch ecosysteem tengevolge van afsluitingen van 
estuaria en lozingen van ongewenste stoffen vragen om corrigerende beheersmaatregelen. 

De belasting van een bekken met ongewenste stoffen kan worden onderverdeeld in: 
a. belasting met voedingsstoffen die beperkend zijn voor de groei van primaire produ- 

centen (eutroficatie); 
b. belasting met toxische stoffen; 
c. belasting met zout. 



Van een ongewenste stofbelasting kan slechts dan worden gesproken wanneer bepaalde 
marges in de concentraties van deze stoffen worden overschreden. Het gaat erom zodanige 
grenswaarden te vinden dat de bestaande levensgemeenschappen zich daarbinnen wel 
bevinden, waarbij uiteraard onderscheid gemaakt dient te worden tussen zoet-, zout- en 
brakwater levensgemeenschappen. 

Eutroficatie leidt tot een serie problemen, waaronder teruggang in het aantal gebruiks- 
mogelijkheden van het water (recreatie, natuurbehoud, e.a.), overlast tengevolge van 
overmatige groei van algen en bodemwieren, teruglopen van opbrengst visserij. 

De trofiegraad zal in de toekomst wellicht bepalend zijn voor de kwaliteit van het 
aquatisch milieu in het zuidelijk Deltabekken. Het modelonderzoek dient zich derhalve 
in het bijzonder op dit aspect te richten. 

Toxische stoffen in het aquatisch ecosysteem hebben een breed scala van effecten tot 
gevolg waarop hier niet verder zal worden ingegaan. De beheersvragen met prioriteit 
hebben betrekking op de verspreiding van zware metalen en toxische stoffen, voorkomende 
op de z.g. zwarte lijst. Daarnaast spelen de vragen naar de bindingsvorm in verband met 
mobilisatie en toxiciteit van zware metalen een rol. 

3. WELKE BEHEERSMAATREGELEN STAAN TER BESCHIKKING? 

a. bronsanering; 
b. doorspoelen met zoetwater of zoutwater suppleren; deze maatregel is aangewezen in 

verband met 2c maar heeft veelal een averechts effect voor 2a en 2b; 
c. defosfateren van ingelaten rivierwater; 
d. andere voor een deel nog te ontwikkelen maatregelen zoals: 
- opheffen of voorkomen van thermische stratificaties; 
- kunstmatige aeratie enlof circulatie; 
- bekken inrichting en vormgeving (verdiepen); 
- beheer van beperkende nutriënten; 
- habitat manipulatie; 
- slibbaggeren; 
- etc. 

4. ANALYSE VAN HET AQUATISCH ECOSYSTEEM BEZIEN VANUIT WELKE GEZICHTS- 
HOEK? 

In de voorgaande lezing van prof. Toebes is het begrip systeemanalyse beschouwd 
vanuit een viertal gezichtshoeken, te weten, een wetenschappelijk-, een sociaal-, een 
ingenieurs- en een milieu-perspectief. 

Het ecologisch modelonderzoek van Deltawateren als hier omschreven is dan te classi- 
ficeren binnen de systeembenadering bezien vanuit de wetenschappelijke gezichtshoek. 



De volgende specifieke kenmerken van dit perspectief zijn aanwezig: 
a. doelstelling; gevraagd wordt hoe werkt het concrete systeem; achtereenvolgens leidt 

deze vraag tot een beschrijvend, verklarend, voorspellend model; 
b. lange-termijn ontwikkelingen staan centraal; 
c. de belasting van de waterbekkens met ongewenste stoffen wordt beschouwd vanuit de 

gezichtshoek oorzaak-gevolg; hieruit kunnen belastinggrenzen voortvloeien in verband 
met het gevolg uitsluitend bezien vanuit het aquatische deelsysteem; 

d. prioriteit van onderzoek wordt gegeven aan de werking van die afvalstoffen die direct 
of indirect hinder veroorzaken, te weten: 
- nutriënten (hoogste prioriteit); 
- toxische stoffen; 
- zout. 

e. grenzen aan de onderzoekinspanning in verband met kosten van het gegevens verzame- 
len en analyseren. 

5 .  DE BIJDRAGE DIE ECOLOGISCH MODELONDERZOEK AAN HET BEHEER KAN GEVEN 

De vraag naar het ontwikkelen van beheersmaatregelen en het quantificeren van het 
effect ervan op de waterkwaliteit vraagt om een synthese van voor de vraagstelling rele- 
vant geachte kennis van de aquatische biologie en chemie, van hydrodynamica en sedi- 
mentologie. 

Het model pretendeert deze synthese, op een op de vraagstelling afgestemd integratie- 
niveau (processchaal), te kunnen geven. Daarnaast is het model een operationeel medium 
om inzichten uit te drukken en over te dragen en onderlinge belangen af te wegen. 

6. VOORBEELD VAN EEN WATERKWALITEITSMODEL 

Ter iilustratie van het nut van onderzoek met behulp van modellen beschouwen we 
hier een eenvoudig planktonmodel. De waterbeheerder heeft belangstelling voor de 
invloed van verschillende beheersmaatregelen of combinaties ervan op de gevolgen van 
eutroficatie in zoetwaterbekkens. 

Stel dat overmatige algengroei als een ongewenst gevolg van eutroficatie zou worden 
aangemerkt dan wordt gevraagd naar de relatie tussen algengroei en extern te beïnvloeden 
factoren. 

Nu wordt de algenontwikkeling enerzijds gelimiteerd door beperking in licht en voe- 
dingsstoffen, anderzijds ten gevolge van begrazing door hogere voedseltrappen, door 
sterfte, ziekte en bezinking. 

Een eenvoudig planktonmodel dat een aantal van deze aspecten in rekening brengt, 
op een tijdschaal waarbij fluctuaties binnen één dag buiten beschouwing blijven en een 



ruimteschaal zodanig klein dat bij gemiddelde windsnelheden van homogene menging kan 
worden gesproken, is: 

Hierin is: F de biomassa phytoplankton (algen) per volumeeenheid 
Z de biomassa zoöplankton (algeneters) per volume-eenheid 
P  de concentratie orthophosphaat. 

Alle geïntroduceerde coëfficiënten zijn functies van de watertemperatuur. 
Het model geeft de veranderingen van deze grootheden per tijdseenheid t .  
Beschouw het rechter lid van deze vergelijkingen. 
De eerste term van vergelijking (1) geeft de groeisnelheid van F tengevolge van photo- 

synthese, de tweede term de verdwijnsnelheid tengevolge van ademhaling en de derde 
term die tengevolge van begrazing door zoöplankton (r = respiratiesnelheid, CP = graas- 
snelheid). 

De groeisnelheid van F door photosynthese p is, bij overmaat aan voedingsstoffen, 
een bekende functie van 111, waarin I, de verzadigingswaarde van p voor de lichtintensiteit 
I is. Doordat I exponentieel afneemt met de diepte onder het wateroppervlak I = ~ , e - ~ '  
waarin k de extinctiecoëfficiënt, z de dieptecoördinaat en I, de lichtintensiteit aan het 
wateroppervlak, ontstaat bij een middeling over de waterdiepte H het functionele verband 

P = P(IO/IS> k H). 
De troebelheid van het water neemt toe met toenemende phytoplankton concentratie F. 
De relatie wordt gesteld als: 

waarin k, de extinctiecoëfficiënt in afwezigheid van phytoplankton 
ek,F de toename in k door F. 

De groeisnelheid wordt geremd door een beperking in het voedselaanbod. Orthophos- 
phaat wordt in dit model als de enige groeibeperkende voedingsstof gezien. De groeirem- 

P 
ming wordt gesteld te verlopen volgens een Monod-relatie - K p + P '  

De eerste term van het rechterlid van vergelijking 2 geeft de groeisnelheid van het 
a 

zoöplankton door consumptie van F. De efficiency - 
1 + 6 F  

neemt af met toenemende F. 



De verdwijnsnelheid van Z tengevolge van respiratie en begrazing door hogere voedsel- 
trappen is D. 

De phosphaatbalans (vergelijking 3) is voor de illustratie van minder belang en wordt 
daarom niet verder toegelicht. 

Tot zover de beschrijving van dit model. 

7. RESULTATEN VAN DIT MODEL VAN DIRECT BELANG VOOR DE WATERBEHEERDER 

De waterbeheerder is in de eerste plaats geïnteresseerd in de vraag hoe het maximum 
in de te verwachten concentratie phytoplankton afhangt van te beïnvloeden externe 
factoren. 

Het maximum in F wordt bereikt wanneer de term tussen haken in het rechterlid van 
vergelijking 1 gelijk is aan nul. 

Dit maximum in F is het hoogste in afwezigheid van zoöplankton en volgt uit 

met k = k,(l + €F,). 

Voor verschillende waarden van het orthophosphaatgehalte P tijdens dit maximum en 
bij een lichtintensiteit behorende bij gemiddelde zomeromstandigheden in Nederland 
toont figuur 1 het resultaat. 

Fig. l. De maximale phytoplanktonbiomassa in een vertikale waterkolom per eenheid wateropper- 
vlak als funktie van kH (kH is maat voor waterdiepte, zichtdiepte verhouding) voor verscha- 
lende waarden van het orthofosfaat gehalte P. 
Hierbij is genomen Io/Is = 4,8, KP = 0,025 mg11 P-PO: . 



We zien dat H-F,, bij gegeven k H kleiner wordt bij afnemend phosphaatgehalte, 
zoals te verwachten was. Verder blijkt H-F,, bij gegeven orthophosphaatgehalte af te 
nemen bij toenemende k H ofwel bij toenemende verhouding waterdieptelzichtdiepte. 

Naast phosphaatreductie is H-F, dus eveneens te reduceren door vergroting van 
troebelheid enlof waterdiepte. 

Deze conclusie geldt onder voorwaarde dat de mening over de vertikaal homogeen 
blijft. 

Het ontwerp van sommige spaarbekkens in Engeland is op dit resultaat gebaseerd 
(Steel (1)). 

In ons land is het drinkwaterspaarbekken de Petrusplaat in de Brabantse Biesbosch 
volgens dit principe ontworpen (Oskarn (2)). De waterdiepte is hier 15 meter en kunst- 
matige verticale menging door middel van luchtbellen zorgt voor homogene menging. 

Vergroting van de troebelheid heeft eenzelfde effect tot gevolg maar is om redenen 
van esthetica minder aantrekkelijk. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat een deel van 
het effect van defosfateren door toevoeging van ijzer- of aluminiumzouten op de reductie 
in algenconcentratie toegeschreven moet worden aan de troebeling van het water ver- 
oorzaakt door flocculatie van het gevormde nauwelijks oplosbare phosphaat complex. 

Over de uitkomsten van dit specifieke voorbeeld zou men kunnen opmerken dat deze 
ook zijn in te zien zonder modelonderzoek. Dat is inderdaad het geval. 

Andere aspecten zijn echter eveneens aan dit voorbeeld te ontlenen die minder een- 
voudig op andere wijze zijn te doorzien. Met name wordt hier gedoeld op het aspect van 
modelonderzoek in zijn algemeenheid te omschrijven als: 

Bij terugkoppeling van modelresultaten met natuurwaarnemingen kunnen zinvolle 
gegevens verkregen worden, zowel van belang bij sturing van verder onderzoek als bij het 
bepalen van het beheer. We geven hiervan een voorbeeld met betrekking tot hetzelfde 
model, in de volgende paragraaf. 

8. TERUGKOPPELING VAN RESULTATEN VAN HET PLANKTONMODEL MET NATUUR- 

WAARNEMINGEN VAN HET PLANKTONVERLOOP IN HET DRINKWATERRESERVOIR 

DE GROTE RUG 

Figuur 2 geeft het planktonverloop in de Grote Rug in 1971 als gemeten door het 
R.I.D. en ontleend aan referentie (3). De figuur toont de jager-prooi relatie, dat wil 
zeggen het concentratieverloop in de tijd van jager zowel als prooi oscilleert om een even- 
wichtstoestand, waarbij de jager in phase naijlt ten opzichte van de prooi. Dit verloop is 
als volgt toe te lichten: 

Bij een gering aantal jagers groeit de prooi nagenoeg exponentieel. Hierdoor ontstaat 
een overmaat aan voedsel voor de jagers tengevolge waarvan de jager-populatie exponen- 
tieel gaat toenemen. 



I ZOÖPLANKTON 
BIOMASSA 

Fig. 2. Plankton verloop in het spaarbekken "De Grote Rug" in 1971 (v.d. Vlugt c.s. ref. 131). 

Door de overmaat aan jagers wordt de groei van de prooi geremd en treedt zelfs achter- 
uitgang in aantal op. De jagers krijgen dan weer gebrek aan voedsel waardoor ze in aantal 
afnemen en de prooipopulatie weer kans krijgt in sterkte toe te nemen enzovoorts. 

De oplossingen van de vergelijkingen (l),  ( 2 )  en (3) geven hetzelfde beeld te zien. 
Interessant is het nu een vergelijking te maken tussen modelresultaten en natuurwaar- 

nemingen van enkele kenmerkende aspecten van die oscillaties, met naxne.de oscillatie- 
periode en het niveau waaromheen de oscillaties zich bewegen. Uit het gegeven model is 
af te leiden dat de periode van de oscillaties nagenoeg gelijk is aan T = 2 n  [netto groei- 
snelheid prooi x sterfte snelheid jager]-+ De netto groeisnelheid is gelijk aan de groeisnel- 
heid door photosynthese minus de verbrandingssnelheid door ademhaling. 

Onder gemiddelde meteorologische omstandigheden tijdens het groeiseizoen geeft het 



model een waarde 0,l  dag-' voor de netto groeisnelheid van het phytoplankton en even- 
eens een waarde 0,l  dag-' voor de sterftesnelheid van het zoöplankton. Dit leidt tot een 
oscillatieperiode T van ca. 2 maanden. De natuurwaarnemingen geven een periode van 
ca. 1 maand te zien. 

Conclusie: Het product netto groeisnelheid phytoplankton x sterftesnelheid zoöplank- 
ton is in het model een factor 4 te klein. 

Het niveau waaromheen de oscillaties plaatsvinden is af te leiden uit de vergelijkingen 
dF * dZ * 

(1) en (2) van dit model, namelijk uit de voorwaarde - = O en - = O. Dat wil zeg- dt dt 
gen de netto groeisnelheid van F wordt juist gecompenseerd door de consumptiesnelheid 
door Z, dus 

z* = netto groeisnelheid phytoplankton 
graassnelheid 

en omgekeerd wordt de groeisnelheid van het zoöplankton per eenheid aangeboden prooi 
juist gecompenseerd door de sterftesnelheid, dus 

F* = sterftesnelheid zoöplankton 
groeisnelheid van Z per eenheid F ' 

Nu blijken de aldus berekende waarden van F*  en Z* in vergelijking met de natuurwaar- 
nemingen een orde 2 te laag te liggen. 

Tezamen met de voorgaande conclusie leidt dit tot de uitspraak dat dit model zowel de 
netto groei van het phytoplankton als de verdwijnsnelheid van het zoöplankton een factor 
orde 2 te laag taxeert. De volgende indicaties kunnen hieruit worden verkregen. 

le. De verdwijnsnelheid van zoöplankton kan omhoog gebracht worden door een hogere 
voedseltrap namelijk zoöplankton etende vissen in het model te introduceren. 

Dat de indirecte invloed van vissen op de phytoplankton-populatie zodanig groot zou 
kunnen zijn, dat aan waterkwaliteitsbeheer gedacht zou kunnen worden door regeling 
van de visstand is een aspect waarvoor de belangstelling van de waterbeheerder al eerder 
gewekt was. 

2e. De netto groeisnelheid van het phytoplankton is in ondiepe troebele eutrofe wateren 
klaarblijkelijk groter dan verwacht mag worden uit bestaande formuleringen over de 
photosynthese lichtintensiteitsrelatie. Bestaande formuleringen zijn veelal verkregen uit 
laboratoriumgegevens en aangepast aan veldwaarnemingen in grote meren en oceanen. 

Helderheid en waterdiepte zijn onder de laatste omstandigheden aanzienlijk groter dan 
het geval is voor de Grote Rug. 

Indicaties zijn aanwezig dat de achtergrond van de afwijkingen samenhangt met het 
niet instantaan reageren van photosynthese op de lichtintensiteit. Er is sprake van een 



zekere naijling en afvlakking ten opzichte van de respons onder quasi stationaire omstan- 
digheden. 

Het zal duidelijk zijn dat de variatie in de lichtintensiteit per tijdseenheid in een be- 
paald algencellen bevattend waterdeeltje groter zal zijn naarmate het water troebeler en 
ondieper is bij gegeven verticale menging. 

Het is dan niet uitgesloten dat groeiremming door overbelichting in het geheel niet 
meer optreedt in een troebel ondiep bekken omdat de verblijftijd van een bepaald algen- 
cellen bevattend waterdeeltje per tijdseenheid in de dunne overbelichte oppervlaktelaag 
te kort is om de drempelwaarde van reageren op overbelichting te kunnen volgen. 

Wanneer de gestelde indicaties inderdaad juist zijn heeft dit consequenties op het 
gebied van: 
a) de modelbouw: de formulering photosynthese-lichtintensiteitsrelatie dient te worden 

gewijzigd; 
b) de meettechniek: primaire productiemetingen met behulp van de lichtldonker flessen- 

techniek zal afwijkingen te zien geven van de werkelijke primaire productie in het vrije 
water omdat door het fixeren van het monster op een gegeven diepte de invloeden van 
menging en van traagheid op de lichtrespons buiten beschouwing blijven; 

c) de ontwerpregels van spaarbekkens: door dit facet dient overwogen te worden of het 
aanbeveling verdient ondiepe waterbekkens juist helder te houden om profijt te trek- 
ken van groeiremming door overbelichting. 

3e. Uit de natuurwaarnemingen blijkt verder dat de eerste zoöplanktonpiek in het voor- 
jaar voorafgaat aan de eerste phytoplanktonpiek. Dit is in tegenstelling met de jager-prooi 
relatie. 

Conclusie: er is voor het zoöplankton nog een andere voedselbron in het voorjaar aan- 
wezig. 

Hiervoor zou het detritus afkomstig van het afgestorven organische materiaal uit het 
voorgaande groeiseizoen kunnen worden aangemerkt. Het model van het ecosysteem 
dient derhalve naast de systeemcomponent vissen ook met de systeemcomponent detritus 
te worden uitgebreid. 

9. DE RELATIE DIVERSITEIT-STABILITEIT 

In het beschreven voorbeeld werd het aquatisch ecosysteem vanaf den beginne ver- 
gaand vereenvoudigd in complexiteit, namelijk tot een drie-componenten systeem. Door 
vergelijking van de modelresultaten met natuurwaarnemingen werden indicaties verkregen 
welke systeemcomponenten in het model ten onrechte achterwege waren gebleven en 
welke reactietermen nader dienden te worden onderzocht. 

Een geheel andere benadering is de aandacht meer te richten op de ingewikkeldheid 
van het systeem in de zin van grotere soortenrijkdom en groter aantal schakels in de 



voedselketen, dan op de mate van detail in de beschrijving van de onderlinge reacties tus- 
sen de systeemcomponenten. 

De stabiliteit van complexe systemen waarvan de componenten op bepaalde gegenera- 
liseerde wijze samenhangen kan dan worden onderzocht. 

We noemen als voorbeelden van zulke systemen: 

le. Het systeem van m interactieve soorten met populatiedichtheden Ni(t) die voldoen 
dNi(t) aan- = Fi(Ni)Gi(N1,Nz, ... Nj, ... N,; j# i )  waarin i =  1 ,2  ... m. dt 

Dat wil zeggen de groeisnelheid van de ie soort is afhankelijk van het product van een 
functie van de ie soort zelf en een functie van alle overige soorten. 

2e. Complexe systemen opgebouwd uit componenten die ieder voor zich samenhangen 
met een gegeven percentage van alle overige componenten op een zodanige wijze dat 
positieve terugkoppeling even vaak voorkomt als negatieve terugkoppeling terwijl de 
sterkte van de koppeling gekozen is at random. 

3e. Complexe systemen opgebouwd uit m componenten waarvan alleen de tekens (+, -, 
o) van de m2 mogelijke interactie combinaties gegeven zijn (+ = meekoppeling, - = tegen- 
koppeling, o = niet-interactief). Van dit soort systemen is alleen een qualitatieve stabili- 
teitsbeschouwing te geven. 

Robert M. May geeft in zijn zeer lezenswaardig boek "Stability and Complexity in 
Model Ecosystems" [4] een heldere uiteenzetting over stabiliteitsbeschouwingen van 
onder meer deze soorten modellen. Wij beperken ons hier tot het aanhalen van zijn eind- 
conclusie. 

"Een grote verscheidenheid van mathematische modellen (van ecosystemen), lopend 
van zeer specifieke tot gegeneraliseerde modellen, suggereren dat wanneer de levens- 
gemeenschappen meer complex worden (in de zin van meer soorten en een groter aantal 
schakels in de voedselketen), een zeer veel nauwer omschreven set van interactieparame- 
ters vereist is wil het model stabiel zijn". 

"Globaal gesproken wil dit zeggen; complexe systemen zijn dynamisch meer kwets- 
baar". 

Merk op dat de stelling dat complexiteit stabiliteit tot gevolg heeft (met een wijd ver- 
spreid geloof) hiermee juist wordt omgekeerd. 

Complexe systemen kunnen ontstaan dankzij binnen nauwe grenzen voorspelbare 
(stabiele) externe milieufactoren. 

Het verband aan te geven tussen storingsniveau veroorzaakt door ongewenste stof- 
belastingen en de diversiteit van het aquatische ecosysteem in de verschillende Delta- 
bekkens (veerkracht van het systeem) is een opgave aan de oplossing waarvan systeem- 
analyse op lange termijn een bijdrage kan leveren. 
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SYSTEEMANALYSE EN PUBLIEKE SECTOR-PROBLEMEN* 

G. ABRAHAM 

SUMMARY 

SYSTEM ANALYSIS AND PUBLIC SECTOR PROBLEMS* 

This discussion concentrates on the following aspects of public sector problems 
- the complirnentary role of descriptive and prescriptive systems analysis 
- the interactions between social planning, management and applied science. 

As such it expands some of the agreements given in [ l ]  and [5] with respect to public 
sector problems. 

1. INLEIDING 

In een voorafgaande lezing ([l], par. 2.9) is onderscheid gemaakt tussen: 
- systeemanalyse gericht op het beschouwen van complexen van componenten (syste- 

men) als verschijnsel (beschrijvende systeemanalyse); 
- systeemanalyse gericht op het beschouwen van complexen van componenten als object 

van doelbewuste besturing (normatieve systeemanalyse). 

In het vervolg zal de complementaire rol van beide typen systeemanalyse voor publieke 
sector-problemen worden aangegeven. Daarbij dient de problematiek rond het water- 
beheer als voorbeeld. Voorts zullen een aantal facetten van de publieke sector-problemen 
worden behandeld. 

2. AANPAK VAN PUBLIEKE SECTOR-PROBLEMEN 

De volgende deelproblemen komen achtereenvolgens aan de orde bij publieke sector- 
problemen: 
- probleemformulering; 
- genereren van alternatieven; 
- keuze van oplossing. 

Bij de probleemformulering dient te worden aangegeven: 
- het gestelde doel, en 
- hoe wordt gemeten in hoeverre het gestelde doel wordt bereikt (de maatstan. 

* Bijdrage tot disucssie. 
A contribution to the discussion. 



Bij het genereren van alternatieven dient onderscheid te worden gemaakt tussen: 
- het vaststellen van het gedrag per mogelijke oplossing, en 
- het zoeken van de beste oplossing, c.q. de beste oplossingen. 

Bij de keuze van een oplossing, dient er voor te worden gezorgd dat: 
- de gekozen oplossing uitgevoerd dan wel ingevoerd kan worden. 

Een en ander kan worden geïllustreerd met het volgende voorbeeld ([2], hoofdstuk 1). 

Bij het ontwerpen van een systeem voor openbaar vervoer kan de doelstelling uit de 
volgende componenten bestaan: 
- zo laag mogelijke werkelijke kosten per rit; 
- bevorderen werkgelegenheid voor niet autobezitters, en 
- zo laag mogelijke aanlegkosten. 

De bijbehorende maatstaven zijn: 
- de kosten per rit, 
- de reistijd tussen wooncentra en werkcentra, dan wel het aantal banen dat per gegeven 

reistijd kan worden bereikt, en 
- de aanlegkosten. 

Als mogelijke oplossingen komen in aanmerking: 
- bovengronds vervoer per bus; 
- ondergronds vervoer, etc. 

Een rationele analyse kan dan bijvoorbeeld de in tabel 1 weergegeven informatie pro- 
duceren om de keuze van een oplossing mogelijk te maken. De uiteindelijke keuze is 
afhankelijk van het gewicht dat aan de verschillende componenten van de doelstelling 
wordt toegekend, gegeven de uitkomst van de rationele analyse. 

3. WERKEN VANUIT BESTAANDE MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUREN 

Bij de oplossing van een publieke sector-probleem zijn vele maatschappelijke structu- 
ren betrokken. In algemene termen mag worden gesteld dat de probleemformulering en 
de keuze van de oplossing geschiedt door - c.q. vanuit - bestaande beheers- en beslis- 
singsstructuren, terwijl het genereren van alternatieven als technisch probleem kan wor- 
den bezien. 

In verband met het bovenstaande kan onderscheid gemaakt worden tussen: 
- instituten voor het bepalen van het beleid en het vaststellen van beleidsbeperkingen; 
- instituten voor geïnstitutionaliseerde uitvoering van beleidsrichtlijnen; 
- wetenschappelijke instituten. 
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Tabel 1. Doelstelling versus maatstaf voor probleem van openbaar vervoer 

alternatief 

doel 

goedkope bevorderen lage 
ritten werkgelegenheid aanlegkosten 

maat voor bereiken van doel 

banen 
per 10 min. 

bus, grootte 1 0.21 
bus, grootte 2 0.18 

ondergrondse 
route A 0.14 
route B 0.10 

etc. 

Instituten voor het bepalen van het beleid en het vaststellen van beleidsbeperkingen 
werken vanuit de sociaal-economische, politieke en wettelijke ontwikkelingen. Voorbeel- 
den van instituten uit deze categorie zijn de verschillende ministeries, de rijksplanolo- 
gische dienst, regionale planologische diensten, etc. 

De instituten belast met het beheer van de Nederlandse water-infrastructuur zijn inge- 
steld voor geïnstitutionaliseerde uitwerking van beleidsrichtlijnen, zoals bijv. Rijkswater- 
staat, Provinciale Waterstaten, Waterschappen, het Rijks Instituut voor Zuivering van 
Afvalwater, etc. 

Wetenschappelijke instituten zijn ingesteld voor fundamenteel dan wel toegepast speur- 
werk. 

Een systeemanalytische behandeling van publieke sector-problemen vraagt een inter- 
actie tussen bovengenoemde instituten. Dit onderstreept de noodzaak tot organisatie van 
informatie en besluiten ([l], par. 3.4). 

4. WATERBEHEER ALS VOORBEELD VAN EEN PUBLIEKE SECTOR-PROBLEEM 

Ook voor het probleem van het waterbeheer geldt de in par. 2 genoemde aanpak. 

4.1. Probleemformulering 

Als doel voor het waterbeheer kan bijvoorbeeld worden gesteld [3] het zodanig toe- 
wijzen van het beschikbare water via de infrastructuur dat in perioden van waterschaarste 



nationaal economisch gezien de beste schadeverdeling wordt verkregen. Daarbij kunnen 
in de doelstelling verschillende componenten worden onderscheiden (bijv. schade voor 
het nationaal inkomen tegenover het regionale inkomen, etc., naast schade voor het 
milieu tegenover belangen van de landbouw, etc.). Het gewicht dat aan deze componenten 
wordt toegekend kan bij het genereren van alternatieven worden gevarieerd. De gekozen 
oplossing is dan afhankelijk van het gewicht dat uiteindelijk aan de verschillende compo- 
nenten wordt toegekend. 

Bij bovenstaande doelstelling dient als maatstaf bekend te zijn: 
- de waterbehoefte van de verschillende gebruikers om zonder schade te kunnen werken; 
- de mate waarin de waterbehoefte bijv. via een prijsmechanisme kan worden beïnvloed; 
- welke schade wordt geleden bij welk watertekort, etc. 

Zonder deze maatstaf is quantitatieve analyse niet mogelijk. Dit illustreert dat een 
systeemanalytische behandeling van het bovenomschreven waterbeheersprobleem niet 
alleen een zaak is van wiskunde doch ook een zaak van formele en doelgerichte organisa- 
tie van informatie. 

4.2. Genereren van alternatieven 

Bij het genereren van alternatieven dient te worden aangegeven in hoeverre de compo- 
nenten van de doelstelling worden bereikt bij de onderzochte alternatieven. Tevens dient 
zoveel informatie te worden verschaft dat kan worden beoordeeld wat nodig zal zijn om 
de uiteindelijk te kiezen oplossing te realiseren. 

4.3. Keuze van oplossing 

De keuze van de oplossing dient te geschieden op basis van een adequate presentatie 
van de kwantitatieve informatie verkregen bij het genereren van de alternatieven. Bij de 
keuze van de oplossing dient het gewicht dat wordt toegekend aan de verschillende com- 
ponenten van de doelstelling definitief te worden vastgesteld. Dit kan met touwtrekken 
tussen de verschillende belangengroepen gepaard gaan. 

5 .  COMPLEMENTAIRE ROL VAN BESCHRIJVENDE SYSTEEMANALYSE EN NORMATIEVE 

SYSTEEMANALYSE 

In het genereren van alternatieven komt de complementaire rol van de beschrijvende 
en normatieve systeemanalyse tot uiting. Hierop wordt in het vervolg ingegaan. 

5.1 . Beschrijvende systeemanalyse 

Beschrijvende systeemanalyse is gericht op het bepalen van de toestand-variabelen, die 
kenmerkend zijn voor de toestand waarin een systeem zich op een gegeven tijdstip be- 



vindt. Het verloop van de toestand-variabelen met de tijd onder invloed van wijzigingen 
in externe factoren wordt bepaald. 

Voorbeelden: 
- Waterkwaliteit afhankelijk van lozingen en rivierafvoer. 
- Afvoer van rivier afhankelijk van regenafval, etc. 

5.2. Normatieve systeemanalyse 

Normatieve systeemanalyse is gericht op het toekennen van getalwaarden aan beslis- 
sings-variabelen. Beslissings-variabelen zijn grootheden waaraan bij de te nemen beslissin- 
gen een getalwaarde moet worden toegekend. Het doel van de beslissingen wordt in een 
doelstellingsfunctie geformuleerd. Hiertoe wordt het gevolg van de beslissingen als functie 
van de beslissings-variabelen uitgedrukt, bijv. 

z = f(X1, X2 ..., h) (1) 

waarin Z : het resultaat van de beslissing, bijv. de grootte van bij watertoewijzing 
veroorzaakte baten, 

Xi: beslissings-variabelen, bijv. de per gebruiker toegewezen hoeveelheid wa- 
ter. 

Het doel van de beslissing is dan het toekennen van zodanige getalwaarden aan de 
beslissings-variabelen dat de grootheid Z maximaal dan wel minimaal is (bijv. de maximale 
waarde van Z dient gevonden te worden als de baten in Z worden uitgedrukt; de minimale 
waarde als Z de veroorzaakte schade is). 

De karakteristieke kenmerken van het beschouwde systeem worden bij het boven- 
staande optimalisatieprobleem uitgedrukt in beperkingen, d.w.z. relaties waaraan de 
beslissings-variabelen dienen te voldoen gezien de kenmerken van het systeem, zoals bij- 
voorbeeld de maximale capaciteit van een waterloop. 

Voorbeeld: 
Watertoewijzing in droge periode 
- beslissings-variabelen: toegewezen hoeveelheid water per gebruiker; 
- componenten van doelstellingsfunctie: schade per gebruiker afhankelijk van grootte 

van watertekort; 
- doelstelling: watertoewijzing met minimale totaalschade; 
- beperkingen: beperkingen opgelegd aan de waterbeweging door beperkingen in de 

capaciteit van waterlopen, gemalen, etc.; beperkingen in de beschikbare hoeveelheid 
water, etc. 

5.3.  Iteratief gebruik van beschrijvende en normatieve systeemanalyse 

In par. 5.2 is normatieve systeemanalyse omschreven als het vinden van de extreme 



waarde van de grootheid Z, gegeven door vergelijking (l), waarbij de beslissings-variabelen 
aan beperkende voorwaarden dienen te voldoen. In deze beperkingen dienen de karak- 
teristieke kenmerken van het beschouwde systeem tot uiting te komen. 

Het is denkbaar dat de beperkingen slechts als ingewikkelde differentiaalvergelijkingen 
kunnen worden gegeven. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor problemen met een gecom- 
pliceerde waterkwaliteitscomponent. Dan vereist de oplossing van het optimalisatiepro- 
bleem dat voor al de te beschouwen varianten het stelsel differentiaalvergelijkingen wordt 
opgelost. Dit wordt al gauw een onhandelbaar probleem. Hiervoor zijn twee oplossingen 
mogelijk: 

(i) geforceerd vereenvoudigen van de beperkingen om de optimalisatie per computer 
mogelijk te maken, 

(ii) niet per computer te optimaliseren doch in plaats daarvan een (groot) aantal alter- 
natieven te vergelijken door toepassing van beschrijvende systeemanalyse. 

Veelal wordt daarbij begonnen met methode (i) (screening) en vervolgens de uiteinde- 
lijke keuze gemaakt of geverificeerd volgens methode (ii). Vragen, die hierbij aan de 
orde komen, zijn: 

(a) in hoeverre wordt het gebied, waarin het optimale alternatief is gelegen, nog vol- 
doend nauwkeurig aangegeven door optimalisatie per computer bij geforceerd ver- 
eenvoudigde beperkingen; 

en daardoor 
(b) in hoeverre kunnen voor de beschrijvende systeemanalyse genoemd onder (ii) alterna- 

tieven worden gevonden, die naar verwachting in het gebied van de optimale oplos- 
sing zijn gelegen. 

5.4. Voorbeeld ter illustratie 

De kans op algenvorming in een drinkwaterreservoir neemt af naarmate het reservoir 
wordt gevoed vanuit een rivier met betere waterkwaliteit. De waterkwaliteit van de rivier 
is beter naarmate het op de rivier geloosde afvalwater beter wordt gereinigd. Het is der- 
halve denkbaar dat er problemen zijn waarbij de mate van reiniging van afvalwater een 
beslissings-variabele is (eerste trapsreiniging, tweede traps, etc.), terwijl de gevolgen van 
algenvorming in de doelstellingsfunctie tot uiting komen. In dit geval kan het verband 
tussen de beslissings-variabele (de mate van reiniging) en de mate van algenvorming slechts 
als ingewikkelde differentiaalvergelijking worden gegeven. Dit leidt tot een probleem van 
het type als beschreven in par. 5.3. 

5 .S. Beschrijvende systeemanalyse-voorwaarde voor normatieve systeemanalyse 

Doelbewuste sturing van een complex van componenten is alleen dan mogelijk als het 
gedrag ervan, afhankelijk van instelbare stuurfactoren, met de vereiste nauwkeurigheid 



kan worden bepaald. Derhalve dient beschrijvende systeemanalyse aan normatieve systeem- 
analyse vooraf te gaan. 

Ter illustratie: Het is niet mogelijk het beschikbare water optimaal over Nederland te 
verdelen als de invloed van de stand van de stuw te Drie1 op die verdeling onbekend is. 
Evenzo kan de in verband met algenvorming optimale mate van reiniging van afvalwater 
pas worden vastgesteld als met de beschrijvende systeemanalyse ter bepaling van de algen- 
groei [4] voldoend relevante informatie is verkregen. 

6.  INTERACTIES IN SYSTEEMANALYTISCHE BEHANDELING VAN PUBLIEKE SECTOR- 

PROBLEMEN 

Aan de behandeling van het beslissingsproces door v.d. Nes [S] kan men ontlenen dat 
het beleidsplan: 
(a) een algemene doelstelling als basis moet hebben; 
(b) het totale systeemgedrag als basis moet hebben, en 
(c)  richtlijnen en coördinatieregels moet geven. 

Dit voorbeeld kan als leidraad dienen voor een illustratie van de interacties bij een 
systeemanalytische behandeling van publieke sector-problemen (zie ook fig. 1). 

1 BESCHRUVENDE I 
I SYSTEEM ANALYSE I 

SYSTEEM GEDRAG 

j/ &T, 
I NORMATIEVE I 

SYSTEEM A NA LYSE 

Cii, : interactie met sociaal-economische, politieke, etc. processen 

a : interne interactie bij bepaling van systeemgedrag 

Fig. I. Interacties in systeem analytische behandeling van publieke sector problemen (terugkoppe- 
lingen buiten beschouwing gelaten). 



6.1 . Eerste interactie met sociaal-economische, politieke etc. processen 

Het vaststellen van het totale systeemgedrag (b) dient te geschieden vanuit een vast- 
stelling van de doelstelling (a): Uit de doelstelling, die een afspiegeling is van sociaal- 
economische, politieke, etc. processen dient te worden afgeleid, welke aspecten van het 
totale systeemgedrag onderzocht dienen te worden. 

6.2. Interne interactie bij bepaling van het systeemgedrag 

Naar is aangegeven in par. 5.3 vraagt het vaststellen van het systeemgedrag een iteratief 
gebruik van beschrijvende en normatieve systeemanalyse. Dit is een interne interactie in 
fase (b). 

6.3. Tweede interactie met sociaal-economische, politieke, etc. processen 

Het vaststellen van de richtlijnen en coördinatieregels (c) dient te geschieden vanuit 
een juiste presentatie van die gegevens over het totale systeemgedrag (b), die voor het 
kiezen van de richtlijnen en coördinatieregels relevant zijn. Deze keuze geschiedt vanuit 
sociaaleconomische, politieke, etc. overwegingen. Deze overwegingen zijn van invloed op 
de wijze waarop het systeemgedrag aan het eind van fase (b) gepresenteerd dient te wor- 
den. 

7.  VOORWAARDEN VOOR SY STEEMANALY TISCHE BEHANDELING VAN PUBLIEKE 

SECTORPROBLEMEN 

Systeemanalytische behandeling van publieke sector-problemen vraagt onder meer, naar 
uit het voorafgaande kan worden afgeleid: 
(i) kennis van de beslissings- en beheersstructuur; 
(ii) inschakeling van een voldoend grote groep; 
(iii) organisatie en leiding. 

Een systeemanalytische behandeling dient uit te gaan van de bestaande beslissings- en 
beheersstructuren. In de systeemanalytische behandeling kan worden aangetoond hoe 
deze structuren eventueel kunnen worden verbeterd. Nochtans verdwijnen de uitgebrach- 
te rapporten in de kast, indien de systeemanalytische behandeling niet uitgaat van de 
bestaande (al dan niet ideale) beslissingsstructuur. Evenzo is invoering van de "oplossin- 
gen" geboden door de systeemanalytische behandeling onmogelijk, indien deze niet zijn 
afgestemd op de bestaande (al dan niet ideale) beslissingsstructuur. Evenzo is invoering 
van de oplossingen geboden door de systeemanalytische behandeling onmogelijk, indien 
deze niet zijn afgestemd op de bestaande beheersstructuur. Een en ander noopt tot deel- 
name van de overheid. 

Systeemanalyse verschilt niet principieel van de in het verleden toegepaste technieken. 
Het verschil schuilt in de hulpmiddelen. In de systeemanalyse wordt er naar gestreefd 



gebruik te maken van de thans zeer vergrote mogelijkheden tot informatieverwerking en 
tot het uitvoeren van numerieke berekeningen. Hierdoor kunnen meer en meer ingewik- 
kelde systemen dan voorheen worden gemodelleerd; voorheen te gecompliceerde wis- 
kundige optimalisatie methoden kunnen thans worden toegepast. Dit vraagt enerzijds 
inschakeling van een voldoend grote groep onderzoekers. Anderzijds is onder meer 
blijkens par. 3 organisatorische begeleiding en leiding essentieel. 
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