achtergrond
De oudste droogmakerij voorzien
van de nieuwste technologie
In 1614 werd het Zoetermeerse meer drooggemalen. Het is daarmee de oudste
droogmakerij in het gebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland. In de
17e eeuw werden deze polders drooggehouden door middel van windmolens.
Bij calamiteiten werd gecommuniceerd met vlaggen en lichtsignalen.
Tegenwoordig houden gemalen de polders droog en vindt de besturing en
monitoring van deze gemalen plaats op basis van de nieuwste technologie.

Het Zoetermeerse meer op een kaart uit 1615 en hetzelfde gebied op een scherm in het huidige softwaresysteem.

H

et huidige Hoogheemraadschap
van Rijnland is op 1 januari 2005
ontstaan door een fusie van vier
waterschappen. Eén van deze waterschappen
was het Waterschap Wilck en Wiericke. Enkele
maanden voor de fusie startte dit waterschap
een aanbesteding voor de centrale besturing
van haar kunstwerken. In het beheersgebied
van Wilck en Wiericke, het huidige district
zuid, stonden op dat moment circa 120
kunstwerken. Hiervan werden er ongeveer
65 via een hoofdpost bestuurd en gevisualiseerd. Dat gebeurde met twee verschillende systemen. Beide systemen waren sterk
verouderd en aan vervanging toe.
Het nieuwe besturingssysteem moest
kunnen ‘communiceren’ met stuwen, inlaten
en gemalen met één tot drie pompen.
Daarnaast moest het systeem storingen
kunnen verwerken die vanuit de onderstations binnenkomen, de dienstdoende wacht
alarmeren, de gegevens in een databank
opslaan met de mogelijkheid om deze te
presenteren in grafieken en rapporten,
gebruiksvriendelijk zijn en geschikt voor

bediening en monitoring op afstand én
ingesteld zijn op uitval van het openbare
elektriciteitsnetwerk. De hoofdpost moet
tenslotte fungeren als de spil in de besturing
en bediening van alle onderstations.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland
koos voor een systeem waarop bestaande
installaties en meetapparatuur aangesloten
kunnen worden. Een extra investering in
een nieuwe infrastructuur was daarom niet
nodig. Door de vele communicatiemogelijkheden (zowel analoog als via GPRS) is het
mogelijk om met alle onderstations direct
contact te krijgen. Het systeem is gebaseerd
op internettechnieken en visualiseert alle
meetgegevens op een gebruiksvriendelijke manier (middels grafieken, rapporten,
overzichten, scada-weergaves etc.).

Praktijk
Het besturen en monitoren van de gemalen,
stuwen en inlaten (75 locaties op dit
moment) gebeurt via de hoofdpost bij
het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Medewerkers kunnen via het internet of

intranet inloggen vanaf de eigen werkplek,
maar ook vanaf de laptop of een PDA in het
veld.
Speciaal voor Rijnland is het systeem
uitgebreid met een calamiteitenmodule.
Hiermee kunnen de instellingen van
meerdere kunstwerken tegelijkertijd worden
gewijzigd. Zo kunnen de pompen van
meerdere gemalen met één druk op de knop
worden aangezet, bijvoorbeeld bij hevige
regenval. Het wijzigen van instellingen is
verder vereenvoudigd door het toevoegen
van ‘recepten’. Deze bestaan uit bij elkaar
horende instellingen. Een voorbeeld hiervan
is de instelling van een winterpeil. Hierin zijn
voor een groep van kunstwerken alle instellingen opgeslagen die ervoor zorgen dat het
in een peilbesluit vastgestelde winterpeil
gehandhaafd blijft. Een ‘recept’ kan de instellingen voor meerdere kunstwerken bevatten.
Door te selecteren worden in één keer alle
benodigde instellingen gewijzigd.

Alarmering
Tijdens de storm van 18 januari jl. bleek
hoe belangrijk het is om direct contact te
hebben met de onderstations. Het softwaresysteem is voorzien van een uitgebreide
alarmeringsmodule die op deze dag
adequaat reageerde. Bij de aankondiging
van het weeralarm is met de calamiteitenmodule een tijdelijk verlaagd peil ingesteld.
Hierdoor kon het opwaaieffect van de storm
grotendeels worden geëlimineerd. Via het
systeem kon men de situatie bewaken en
waar nodig ingrijpen. Zodra een installatie
een storing meldt, treedt de alarmeringsmodule in werking en wordt de dienstdoende medewerker via een SMS-bericht,
semafoonscript of PDA gealarmeerd. Via de
PDA kunnen de medewerkers de alarmering
uitlezen en afmelden.

De storm op 18 januari jl.

Sinds de zomer van 2006 is het systeem
volledig in productie. Het voldoet aan
het vooraf opgestelde eisenpakket en is
gebruiksvriendelijk: logisch van opbouw
en toch uitgebreid. Koppelingen met
radarbeelden, neerslagmetingen en de
toevoeging van recepturen en wachtdienstroosters, maken het systeem voor Rijnland
compleet.
Het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland is het op één na
dichtstbevolkte gebied in Nederland. Mede
door gebruik te maken van de nieuwste
technologie kan het hoogheemraadschap
voor droge voeten voor de bewoners zorgen.
Hans van Ketwich (Hoogheemraadschap
van Rijnland)
Marije Stronks-Jansen (I-Real)
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