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RealTimeControl in
het rioolstelsel van
Doesburg
InDoesburgiseenzogehetenRealTimeControl-systeemgeïnstalleerd, dathetrioolstelsel dewaterstanden, dermalen endeoverstortenpermanentviaeencentralecomputerbewaakt.Opeenaantal
belangrijke locaties,zoalsderioolgemalen,stuwputtenenoverstortenwordendewaterstandengemeten,waardoormenveelmeerinzichtkrijgtindewerkingvanhetsysteem.Daarnaastwordtvia
regenmetersderegenvalnauwkeuriggeregistreerd.Doorcentralesturing vanrioolgemalenen regelschuivenwordtdebeschikbareberging inhetstelseloptimaal benutbijregenval.Bovendienwordt
bespaardophetbeheervandegemalen.TijdenseendemonstratievanhetRTC-systeemisdeactuele
situatieinhetstelseltezien.
Doesburgkenteengemengd rioolstelsel.
HetRealTimeControl-systeem isindeze
stad aangelegd omtoteen doelmatiger
beheervanderioleringtekomen,tot beperkingvandevuilemissieendaardoor toteen
beterebenutting vandebeschikbare berging.Vastgesteld isdatinprincipe voldoendebergingvoorhanden isinhet rioolstelsel
enderandvoorzieningen.Decapaciteit
wordtechter onvoldoendebenut.Enkele
overstorten treden alinwerkingvóórdatalle
beschikbare berging inhetstelselende
randvoorziening isgevuld.Ditkan worden
voorkomen doordeafvoer vanhet water
beter teregelen.Dezeproblematiek isherkenbaarvoorvelegemeenten.EenRTC-systeemkaneengoedeoplossingzijn. InDoesburgishet indepraktijk getest.

Decentraalautomatischeregelingdoorhet
RTC-systeemfunctioneert alsvolgt.Op
diverseplaatseninhetstelselwordtde
actueletoestandgemeten.Dezegegevens
wordendoordecentralecomputerverzameld.Opbasisvandeactueletoestandin
hetstelselwordtbepaaldofhetcentrale
systeemdelokaleregelingmoetovernemen.Hetsysteembepaaltdanwatdebeste
regelingisvoordegemalenenschuiven.De
centralecomputergeeftvervolgensaanalle
tegellocatiesnieuwesetpointsdoor.Met
behulpvanhetnieuwesetpointbepaaltde
lokalegemaalcomputerofhetgemaalaanofuitgeschakeldmoetwordenofdateen
regelschuifopenofdichtmoet.Debepaling
vandesetpointsvindtplaatsdoormiddel
vangeprogrammeerdesturingsregels.De
communicatietussenderegellocatiesende
centralecomputervindtinDoesburgplaats
viatelefoonlijnen. Opbasisvaneenkostenoverwegingisgekozenvooreencombinatie
vankieslijnenenhuurlijnen.

reductievandeoperationelekostenofkosten
vanbeheerenreductievandewateroverlast.
PrimairdoelvanhetRTC-systeem in
Doesburg isdedoelmatige afvoer vanhet
afvalwater meteenminimale vuilemissieen
minimaal risicoopwateroverlast.HetRTCsysteemzorgtervoordatdeberginginde
verschillendedelenvanhetstelsel gelijkmatigwordt benut.
Hetsysteembiedtechter ookveelvoordelenmetbetrekking totbeheeren onderhoud.Doordepermanente monitoringvan
degebeurtenissen inhetstelselwordt snellergereageerdbijhetoptredenvan storingenenanderebuitengewone omstandigheden.Bijeenstoringsmelding kande
onderhoudsmedewerker bijvoorbeeld

'snachts vanuit huis inbellen opdecentrale
computer omtezienwaterpreciesaande
hand is.Ditvootkomt datdestoringsmedewerkeronnodigoppadgaatenbespaartzo
tijd, kosten energernis.

Informatie verzamelen
Eenbelangrijk bijkomend voordeelvan
eenRTC-systeem isdatinformarie overhet
werkelijke systeemgedragwordtverzameld.
Dezeinformarie kanwordengebruikt ten
behoevevanbeheerenonderhoudvan
kunstwerken envoordeanalysevanbuitengewonegebeurtenissen.Trendsbinnen bijvoorbeeldhetenergieverbruik vaneenpomp,
geveninzichtindeconditievandepomp.

Wat isRealTime Control
BijRealTimeControl(RTC)wordenop
basisvanactuelemeetwaarden deregelbare
kunstwerken inhetrioolstelsel automatisch
aangestuurd dooreencentralecomputer.In
hetgevalvanDoesburgzijnderioolgemalen
endiverseschuivenregelbaar.Doorgaans
wordenderioolgemalen lokaalgestuurd,dat
wilzeggenopbasisvaneenlokaal waterpeil
metvastingesteldein-enuitslagpeilen.Met
RTCwordt centraalhetaan-en uitschakelen
vandegemalengeregeld opbasisvanmeerderewaterstanden inhetstelsel,endeneerslag.
Uitgangspunten bijhetontwerp vaneen
RTC-systeemzijn:reductievandeoverstortingen(volume/aantal/vracht), beperking
vanhetoverstortenopkwetsbarewateren,
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OverzichtvanhetwaterstandverloopmetRealTimeControl.
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Hetsysteemgenereeittevensdag-,
maand-enjaaroverzichten dieverantwoordelijkemensenbijdegemeenteenhet waterschapvoorzienvanrelevanteinformatie, bijvoorbeeld vandewerkingvandeoverstorten.

ACTUALITEIT

Voorjaarsnota Rijnland verschenen

IneenRTC-systeem kunnen,zoalsinelk
systeem,storingen optredenindelokale
meetapparatuur, delokale registratie-units,
decommunicatieverbindingen, deenergievoorzieningofindecentralecomputet. Het
systeem isdaaromzoontworpen datde
lokalebesturing vaneen regelkunstwerk
blijft functioneren alshetcentrale systeem
uitvalt.Indatgevalfunctioneren deregelkunstwerken opbasisvande traditionele
lokalein-enuitslagpeilen enzullengeen
calamiteiten optreden.
Totdusverwordenopbasisvantheotetischehydraulischeberekeningendebenodigde
maatregelenvoorbeperkingvandeoverstortingenenhetoplossenvanwateroverlast uitgewerkt,zoookinDoesburg.Welbleekdatde
aannamesindezetheoretischemodellen,met
betrekkingtotdebelastingvanhetstelselen
dehydraulischewerking,kunnen verschillen
metdewerkelijkheid. HetstreveninDoesburgisomopbasisvandeverkregen informatieuithetstelsel,zodanigaande'knoppenin
hetmodeltedraaien',datdewerkelijkheid
beterbenaderdwordt.Metdit'gekalibteerde'
modelzalvervolgenswordengetoetstofmet
degeplandemaatregelendegewensteemissiereductiedaadwetkelijk wordtbereikt. «~

HetHoogheemraadschapvanRijnland heeft
eenvoorjaarsnota uitgebracht,waarinde
belangrijksteontwikkelingen,problemenen
speerpuntenvanhetwaterbeleid vanRijnland
aandeordekomen.Hetschapwilgaaninvestereninmeerruimtevoorwaterdoorcalamitcitenpoldersaantewijzenénineen nieuwboezemgemaal bijKatwijk.Tenslottewordende
mogelijkhedenonderzochtomeenwarerkerenbedrijfop tezetten.
Rijnland heeft zowelhet waterkwaliteits-alshetwaterkwantiteitsbeheet ondet
haat hoede.Dewaterkwaliteit isvolgensde
notadeafgelopenjaren stetk vetbetetd,
maardeverbeteringstagneett.Daarom kijkt
hetschapnaataanvullende maatregelen,
zoalshet actualiseren vanhet lozingenbeleid
voordeawzi'senhet intensiever aanpakken
vandiffuse bronnen.Tenslottevoett het
schapdivetseprojecten samenmetdelandbouwuit omvervuilingdoor bestrijdingsmiddelen envermesting tegen tegaan.
Dooideverwachtetoenamevandehoeveelheid neerslagzijn maatregelen nodigom
waterovetlastindetoekomst tevootkomen.
Opditmoment ishet watetsysteem opotde

qua veiligheid.Omindetoekomst problemen tevootkomen worden calamiteitenpoldersaangewezenomernstige watetoverlast
optevangen envootpiekberging.Verder
wordtgekeken naatdemogelijkheden om
eenwatervoorraad aanteleggenomeen
mogelijkzoetwatettekort optevangen.
Hietvoot wotdtdeDriemanspolder bijZoetetmeet alslocatiegenoemd.Vetdet wotdt
hetboezemgemaal bijKatwijk vervangen
dooreennieuwgemaalmeteengtotere
capaciteit.
HetHoogheemtaadschapvan Rijnland
onderzoekt momenteel de mogelijkheden
voorhetoplichten vaneenwaterketenbedrijf IndegemeenteNootdwijkerhout heeft
Rijnland samen metDuinwaterbedrijfZuidHolland het beheetenondethoudovergenomenvandegemeente,waarbij degemeente
zijn bevoegdheden endezorgplicht voorde
rioleringhoudt.Samenmetdegemeente
ReeuwijkgaatRijnland plannen ontwikkelenvoorhetaanleggen vanIBA's.Opbasis
vandezeetvatingenendievandetden gaat
hetschapdemogelijkheden bekijken voor
meeractiviteiten indewaterketen.
Devoorjaarsnota issamengevat ineen
foldet, 'Rijnlands wegenvan het water'.
Dezeisoptevtagenbij het hoogheemtaadschap. 1[
Voormeerinformatie:
CarolineWeber(071)516"83 14

DHVontwierphetbesturingssysteemenbegeleiddedeuitvoering.InnotechBVuitHeerenveenverzorgdesamenmetITTFlygtuitDordrechtdeuitvoering.Vanhetprojectiseencd-rom
verkrijgbaar,dieukuntbestellenviatelefoonnummer(074)255zo04.
PeetBovée (DHV Milieu en
Infrastructuur]
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VEGA VINDT DEVERVUILER
In de zoektocht naar de vervuiler kan de

Het meest uitgebreide programma

vernuftige monstetname-apparatuur van

Monsternemers vindt u bijVEGA met o.a:

VEGA een handje helpen. VEGA presen-

• een uitvoering zonder hulp energie

teert de kanaalspionnen voor het bemon-

• detectie op pH, temperatuur, geleidbaar-

steren in o.a. rioolkanalen. De kanaalspionnen van VEGA blinken vooral uit
door hun eenvoud en lage kosten.

MË

heid, eet.
• pneumatische systemen volgens het "firstin/first-out" principe.
B.V. VEGA Meet- en Regeltechniek
AJgolweg 15, 3821 BG Amersfoort
Postbus 210, 3800 AE Amersfoort
Tel.: 033-4502502, Fax: 033-4561414
e-mail; info@vega-nl.com
Internet: www.vega-nl.com
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