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RijkswaterstaatNoord-Holland isbeheerder
vanhetmaal-enspuicomplexIJmuiden.Dit
complexvoertwaterafvan hetNoordzeekanaal
eninhetverlengdedaarvan hetAmsterdamRijnkanaal. Grotewaterschappen,zoalsde
hoogheemraadschappenvanRijnland, I lol[andsNoorderkwartier,Amstcl,GooienVecht
enDeStichtse Rijnlanden, hebbendezekanalen
alsbelangrijkeajvoermogelijkhcid. Almetal
maaktdithetmaal-enspuicomplex IJmuiden
totecubelangrijk onderdeelvanhetoperationelewaterbeheer 111 West-Nederland. Omdeveiligheid m detoekomst tekunnen blijvengaranderen, isinseptember2004depompcapaciteit
aanzienlijkvergroot:twee extragrotepompen
zorgden vooreen uitbreiding vandecapaciteit
van 160naar260kubiekemeterperseconde.
I [etcomplexheefthiermeeuudegrootstepompcapaciteitvanEuropa.Omdat depompenveel
energiegebruiken, isdoorRijkswaterstaat ende
TUDelft een onderzoekverrichtnaarenergiezuinig beheer.Dit resulteerde 111deModule
Energiezuinig beheerIJmuidenj'EMODj1.
Dezewordtgcïmplcmeuteerd 111 hetbeslissingsondersteuueudsysteem(BOS)ophetcomplexen
dientalsondersteuning voordepeilbeheerders
terplaatse.

ongeveertwaalfuur(alserwordtgespuid).Door
dezeaanvoerstijgt hetpeilindekanalen,dieeen
bergendoppervlakbezittenvanongeveer3.900
hectare.Depeilenkunnenwordenverlaagddoor
afvoer viadespuisluistijdenslaagtijofdeinzet
vanéénofmeervandezespompen.Hetmaximalespuidcbictbedraagt500kubiekemeterper
secondegedurendeenkeleurentijdenseenspui.
Hetmaximalepompdebietbedraagt260kubieke
meterperseconde.
Bijdeuitbreiding vanhetgemaalister
ondersteuning vandepeilbeheerderseen
beslissingondersteunend systeemgeïmplementeerd3'.Hierdoorwordenonder andere
metingen opgehaald vandewaterstand in
hetNoordzeekanaal,verwachtingen vande
buitenwaterstanden opdeNoordzeeende
neerslagmetingen envoorspellingen.Dit
gebeurt iederuur opnieuw.Allemetingen
wordenopgeslagen ineendatabase.Uitde

Hetbeheergebiedvanlietmaal-spuicomplexIJmuiden.

Hetmaal-enspuicomplexIJmuidenisverantwoordelijk voorhetpeilbeheetvanhet
NoordzeekanaalenhetAmsterdam-Rijnkanaal
(zieafbeelding 1).Hetstreefpeil datwordt
gehandhaafd is-0,40mNAPmeteenbovenmargevan-0,30mNAPen-0,55mNAPalsbenedengrens.Neerslaginhetbeheersgebiedvandeaanliggendewaterschappenleidttotaanvoelvanuit
depoldergebiedennaarbeidekanalen.Hettotaleoppervlakdatwateraanvoertbedraagtongeveer230.000hectare2'.De'looptijd'vanhetverst
gelegenaanvoerpunt totIJmuidenbedraagt
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geborgen tot devolgende spuimogelijkheid.
Dit laatste isvanuit energiezuinig beheer
gezien te prefereren. Indien echter na een
periode met extreme neerslagveelaanvoer iste
verwachten, ishetjuist belangrijk het peil in
dekanalen te verlagen om een veiligheidsmarge tecreëren(voormalen). Energie isook te
besparen doorgebruik te maken van de pompkarakteristieken van deverschillende pompen.
Dekosten voor het pompen zijn lager alsde
buitenwaterstand laagis,aangezien erdan een
kleinere opvoerhoogteis.Ookde keuze welke
van dezes pompen worden gebruikt heeft
invloed op het energieverbruik. De pompen
hebben namelijk tweeaan tweeeen eigen,
karakteristiek capaciteits-en vermogensverloop afhankelijk van deopvoerhoogte. Afbeelding 2geeft een voorbeeld van de berekende
inzet vandespuisluis ende gezamenlijke
pompen.
Hetmaal-enspuicomplexop hetmomentdatnog(jewerktwerdaandeuitbreidingvandepompcapaciteit.

neerslag wordt met een aantal heuristische
formules een aanvoerdebiet naar de kanalen
berekend 4 '.
Binnen het BOSzijn een aantal strategieën
teselecteren voor de manier van aflaten:
• peilbeheer
Hetpeil in het Noordzee-en AmsterdamRijnkanaal moet zodicht mogelijk bij het
streefpeil blijven;
•

visintrek
Dooreen bepaalde inzetvolgorde van de
schuifopeningen wordt het mogelijk gemaakt
voor migrerende vissen om de kanalen binnen
tezwemmen om tegaan paaien;
• terugdringen zouttong
Om het chloridegehakc in het Noordzeekanaal niet tehoogop te laten lopen, wordt
water ingelaten vanuit het Markermeer. Door
vervolgens bij IJmuiden tespuien, wordt hiermee het Noordzeekanaal doorgespoeld;
• gelijkmatig spuien
Door een min ofmeer constant debiet in
de kanalen tehandhaven, wordt het peil zo
constant mogelijk gehouden.

•

energiezuinig beheer
Zoweinig mogelijk malen door benutting
van de beschikbare berging, rotdat gespuid
kan worden.

Energiezuinig beheer
Om het Noordzee- en Amsterdam-Rijnkanaal oppeil te houden, moet water worden
afgevoerd naar deNoordzee.Het getij op de
Noordzee isechter maar een aantal uren per
getijdecyclus laaggenoegom tespuien onder
vrij verval.Deoverige tijd moet worden
gepompt ofmoet het water tijdelijk worden

Ajb.2:

Almet alishet een complex geheel van
subproblemen met conflicterende belangen.
Samengevat moet erzo min mogelijk worden
gemalen tegen de laagst mogelijke kosten,
zonder dat de marges voorde bevaarbaarheid
ende veiligheid van het gebied in het geding
komen.Dezeeisgaat voor het grootste gedeelte
van de tijd op.Alleen tijdens dreigend hoogwater alsgevolg van extreme neerslag en/of
harde noordwestenwind (beide gebeurtenissen
treden samen minder dan vijfprocent van de
totale tijd op)speelt het energiezuinige beheer
geenrol,aangezien dan gewoon de volledige
pompcapaciteit nodig is.Deaanvoer van water
isdan namelijk groot en de spuimogelijkhcden
minimaal.

Voorbeeldvan deberekendeinzetvan demaal-enspuipenode.
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Afhankelijk van degeselecteerde strategie
komt het BOSmet een inzetadvies.Dit advies
kan doorde peilbeheerders naar eigen inzicht
worden aangepast. Dezekunnen vervolgens
het verloopvan het peilsimuleren met een
bakjesmodel vandekanalen.De peilbeheerder
isoverigens degene die volgens het gegenereerdeadvies dedaadwerkelijke inzet van de
spuisluis en depompen instelt.
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Waterstand metinzetvan
despuisluizenéngemaal
Maximum kanaalpeil -0 30 mNAP

Streefpeil -0 40 mNAP
Minimum kanaalpeil -0.55 mNAP

Aangezien de kosten vandeinzet van de
huidige pompen hoogzijn, iseen extra strategie toegevoegd aan de manieren van aflaten:
40

H20

14/15-2005

i r
Huidigetijdstip

i i i i r
Tijd-»

i i r

PLATFORM

beschikbaar voor het afvoeren van water.
Allereerstdespuisluis dieopen ofdicht kan
wordengezet.Vervolgens hebben de identieke pompen 1 en 3 een aan- ofuitstand.
Deidentieke pompen 2en4kunnen uit, op
lagetoerenofophoge toeren worden ingesteld.Denieuwe pompen 5en 6kunnen
worden ingesteld opeen variabel toerental.
Indeadviesmodule isgekozen voorde
instellingen40of50kubieke meter per
seconde,aangezien bijdeze toerentallen de
pompen met een hogeefficiëntie draaien;

gen,zoals maximale capaciteit per pomp en
maximale waterstand, meegenomen. Bij iedete
stap worden de meest recente metingen en
voorspellingen automatisch opgehaald en een
nieuw,optimaal advies berekend.

Overigens isenergiezuinig beheer te combineren met het peilbeheer en de visintrek.
Aangezien eengrootgedeelte van de tijd
enetgiezuinig beheerd kan worden,zijn de
besparingen aanzienlijk. Eenglobale inschatting geeft een besparing van tien procent per
jaar van dejaarlijkse variabele kosten, hetgeen
neerkomt opongeveer70.000euro.Dit kan
worden vergeleken met dejaaropbrengst van
een grote,moderne windmolen.

DeadviesmoduleEMODisin eerste
instantiegeprogrammeerd alsprototype in
Matlab engetest op een SOBEK-modelvan het
Noordzee- enAmsterdam-Rijnkanaal. Nadat
dit goede resultaten opleverde, is overgegaan
tot deimplementatie in de programmatuur
van het beslissingsondersteunend systeem
IJmuiden.

Werking adviesmodule
Deconflicterende eisen aan het beheer (zo
min mogelijk pompen versusgeen onveilige
situatie toestaan) vragen om een tegelmethodiekdiehiermee kan omgaan. Model PredictiveControl iszo'n methodiek. Deze gebruikt
een optimalisatie waarin deafwijking van
streefpeil endegebruikte energie over een
periode kwadratisch tegen elkaar worden afgewogen en beidengeminimaliseerd worden5'.
Binnen deoptimalisatie worden de beperkin-

•

Derekenrijdstap bedraagt tien minuten.
Met een dergelijke kleine tijdstap kan het
getij nauwkeurig worden benaderd. Hierdoor kan vlak voor en na een laagtij nog
tegen lage kosten worden gepompt (indien
nodig);

•

Devoorspellingbetreft dekomende twaalf
uur. Hiermee kan ongeveer een volledige
getijdecyclus worden voorspeld;

•

Ieder uur wordt deoptimalisatie herhaald
en het resultaat aande peilbeheerders
getoond;
Om slijtage ten gevolge van het steeds aanen uitschakelen vande pompen tegen te
gaan,moet iedere pomp minimaal 30
minuten aan ofuit staan voordat deze
weer mag schakelen;
Aangezien dezes pompen tweeaan twee
identiek zijn, iseen mogelijkheid ingebouwd om een prioriteitsvolgorde tegeven
voor de inzet van de pompen.

Implementatie
Om tevoorkomen darerfouten in deprogrammacode zitten, isde uiteindelijke module
getest op hetzelfde model alswaarop het prototype isgetest. Beideregelaarsgeven dezelfde
resultaten.
Demodule isalsvolgt ingesteld:
In totaal elfkunstwetkinstellingen zijn
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Resultaten inzetadvtes spuisluts.
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Deafbeeldingen 3t/m 5geven de resultaten vandeadviesmodule EMOD vooreen
gemiddelde neerslaggebeurtenis.Deadviesmodule EMODberekent uit alle combinaties
van deelfmogelijke kunstwerkinstellingen de
optimale inzet. In degrafieken isnoggetest op
het model,maar na dit testjaar (2005) kunnen
ookde resultaten wotdengetoond van het
advies ophet werkelijke systeem.Dit advies
garandeert bevaarbaarheid en veiligheid tegen
de laagsteenergiekosten.*
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