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Dekomendejaren isveelgeld nodig omNederlandvoldoendetebeschermentegenwateroverlast.
Waterbeheerderszijndrukbezig methetinventariseren vandeproblemen inhunbeheersgebieden
mogelijkeoplossingen.Omoverlasttevoorkomen heeft de commissiewaterbeheer21e eeuwdedrietrapsstrategieontwikkeld.ModelonderzoekopTexel,enpraktijkervaring ineenaantalgebieden,
heeft uitgewezen datmetde maatregelvasthouden veeloverlast kanwordenvoorkomen.Hiervoor
zijnslimmestuwennodigdiehetwateroverschotoverhetgebiedspreiden,codâtdeaanwezige bergiugscapaatcitoptimaalwordt benut.Destuwen moetenslimmerzijn dandebestaandeautomatischestuwen.Ditartikelgaat inopdeeffectiviteit enderealisatievandezemaatregel aan dehand
vanderesultatendiedewatersysteemanalysevanTexelheeft opgeleverd.
EvenalsderestvanNederland heeftTexel
eenpaarjaargeledentekampengehadmet
omvangrijke wateroverlast1'.Omdeomvang
vandewateroverlastendebenodigdeverbeteringsmaatregelen tekwantificeren iseen
simulatiemodelgemaaktvanhetwatersysteem2'31.Methetsimulatiemodel iseen
neerslagreeksvan 100jaardoorgerekend omde
herhalingstijd vanextremewaterstanden vast
tekunnenstellenvoorde huidigeentoekomstigesituatie(2050). Elkpeilvakisgetoetstaan
denormen,conform deafspraken uithet
NationaalBestuursakkoordWater4'.Hetresultaatvandeuitgevoerdeanalyseis, datin2050
ruim 30 procentvanheteilandnietvoldoet
aandenormenvoorwateroverlast(zieafbeelding 1).
Omhetgebiedbetertebeschermen zijn
maatregelengeformuleerd endoorgerekend:
hetvergrotenvandeopenwaterbergingenhet
beterbenutten vandebestaandebergingdoor
hetvasthoudenvanwater.Voordezelaatste
maatregeliseenautomatischestuwontwikkeld,dezogehetenslimmestuw.Dezeheeft
eenbeweegbarekruin diegedurendehevige
neerslagdynamisch wordtgeregeld,zodatde
beschikbareberginginelkpeilvak optimaal
wotdt benut.
Eenslimmestuwiseenautomatischepeilrcgelendestuw,waarbij hetstreefpeil opeen
slimmemanierwordtbijgesteld omdeber26
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gingoptimaaltegebruiken.Debergingwordt
optimaalbenutalsdevullingsgraad inelk
peilvakevengroot is. De vullingsgraad ishet
verschiltussenhetwaterpeilenhetmaximaal
toegestanepeilengeeft aanhoevolhetpeilvak
zit.Omdevullingsgraad gelijk temakenkan
destuwervoorzorgendathetwaternietnaar
hetvolgendepeilvakwordtafgevoerd alsdat
benedenstrooms totproblemen leidt(niet
afwentelen).Andersomkandesituatieoptreden,datveelwatermoetwordenafgevoerd om

Ajh. 1:

tevoorkomendatbovenstrooms wateroverlast
ontstaat,terwijlbenedenstrooms bergingsruimtebeschikbaaris.
Doelvanderegeling is het gelijkmaken
vande vullingsgraad vanhet bovenstroomse
peilvakaandievanhetbenedensttoomsepeilvak.Hiermeewordt de beschikbare bergingin
gelijke matebenut.Voorafmoetwordenopgegevenbijwelkewaterstand hetpeilvak'vollediggevuld' is. Ditbetekentdatdewaterstand
nietinelkpeilvakevenveelhoeft testijgen.
Hetenepeilvakisbijvoorbeeld bijéénmeter
stijging vol, terwijleenanderpeilvakalbij 30
cmstijging volkanzitten.
Hetgevaarvanvasthouden isdatbij
opeenvolgendebuienoverlastontstaat,doordatbergingsruimte vrijisgehouden.Inde
modelsimulaties ishiermeerekeninggehouden,doordat hetfunctioneren isgetoetstop
langdurigeneetslaggebeurtenissenvaneen
aantalweken.Hetprobleemisfeitelijk nieterg
groot,doordat nietmeerwaterwordtvastgehoudendannodigis. De afvoer vindtimmers
gewoonplaats.Hetenigewatdestuwendoen
ishetwatergelijkmatigoverhetgebiedvasthouden,waardoorookoveralevenveelreserve
capaciteit is*.
Slimmestuwen regelenhun bovenstroomsewaterstand opeenstreefpeil met bijvoorbeeldeenPi-regelaar.Hetuniekevandeslimmestuwisdatstreefpeil automatischwordt
bijgesteld alsdewaterstanden stijgen. De slimmestuwbevatfeitelijk tweeregelaars.De
afvoer vanuit hetpeilvakwordtindeeerste
tegellusgeregeldmetbehulpvanhet waterpeil
enhetstreefpeil vanhetbovenstroomsepeilvak.Deregelingisdaarmeeandersdandievan
eenautomatische peilregelaar incombinatie
meteendebietsbegrenzer. Ineentweederegelluswordthetstreefpeil bepaalduitdevullingsgraad vanhetboven-enbencdensttoom-

Peilvakkendienietaan denormvoorwateroverlastvoldoen(rood)m2050zondermaatregelen(links),met
drieprocent extra openwater(midden enmetslimmestuwen (rechts).
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Deslimme stuw bevateen teruggekoppelde
regelaar.Wanneer een teruggekoppelde
regelaar wordt toegepast, bestaat altijd een
risico op instabiliteiten. Instabiliteit ontstaat wanneer een kleineafwijking tussen
dewaterstand en het streefpeil te heftig
wordt gecorrigeerd. Door de corrigerende
actie kan eengrotere afwijking in deomgekeerderichting veroorzaken.De regeling
probeert hier weer op tecorrigeren, waardooreen noggrotere afwijking ontstaat.
Het gevolg isdat dewaterstanden opslingerenen destuw blijft bewegen. Instabiliteit
kan worden voorkomen door de parameters
vanderegelaar goed in testellen. Hiervoor
iseen wiskundige analyse nodig.
Deparameters vanderegelaar moeten in
combinatie met het dynamischegedrag van
het watersysteem worden ingesteld. Om
een uitspraak te kunnen doen over destabiliteit onder variërende omstandigheden
moet een overdrachtsfunctie van het gere-

sepeilvak.Afbeelding 2toont schematisch de
werking van de slimme stuw.

A/b.

Aft.4: Blokdiagramvanhetwatersysteemmetslimme
stuwenenderesulterendeopen-lusoverdrachtsjunctie(Hj.hlennz- waterstandbovenstrooms
en benedenstrooms,Ki=Pi-regelaarpeilvak
bovenstrooms,D2=looptijdinpeilvak2,
Qz=reservoirgeiragpeilvakbenedenstrooms,
F2»eersteordelaagdoorlaatjilter,Cz-verhoudingtussenmaximalestijghoogtepeilvakbenedenstroomsenpeilvakbovenstrooms,
Gl=reservoirgeiragpeilvakbovenstrooms,
K2=Pi-regelaarpeilvakbenedenstrooms.
gelde watersysteem worden opgesteld.
Hiervoor wordt een blokdiagram gemaakt
(afbeelding 4].

Hetgebruik van twee regelaars vormt een
risicovoorde stabiliteit van de regelaar.Vooral
wanneer meerdere regelaars achter elkaar

Schematischeweergavevaniewerkingvaneenslimmestuw.
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A/b.5:

Nyquist-diagramvanhetwatersysteem
metslimmestuwen.

staan ishet gevaar groot dat de waterstanden
gaan opslingeren. Om te bewijzen dat deregelaar stabiel iseen stabiliteitsanalyse uitgevoerd
(ziekader)5^)'7').
Deslimme stuw heeft vier parameters die
moeten worden ingesteld. Dit kan proberenderwijs, maar vooralwanneer meerdere regelaars achter elkaar worden gebruikt, isdit een
zeer lastig en tijdrovend karwei.Voor het
afstellen van de slimme stuwen zijn daarom
regels ontwikkeld die een hoge performance
(accuraat en krachtigreagerend systeem) opleveren,zonder dat risico's bestaan op instabiliteiten (overreagerenfl
Door het achter elkaar schakelen van dergelijke slimme stuwen ontstaat een keten van
peilvakken waarin de vullingsgraad gelijkmatig verdeeld is.

Toepassing op Texel
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Vervolgens kan het geregelde watersysteem
in het frequentiedomein worden geanalyseerd,met een 'Nyquistdiagram'. Wanneer
deopen-lusoverdrachtsfunctie in het
Nyquist-diagram het punt (-1,0)niet
omcirkeld is,isdegesloten-lus overdrachtdrachtsfunctie stabiel.
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Om het effect vandeslimme stuwen
inzichtelijk te maken zijn alsmaatregel alle
vastestuwen in het model vervangen door
slimme stuwen. Gebleken isdat deze relatief
goedkope en eenvoudig realiseerbare oplossing
vooreen belangrijk deel dewateroverlast problemen voorkomt(zieafbeelding 1).
Om beter te begrijpen waarom de overlast
kan worden voorkomen isin afbeelding3
inzichtelijk gemaakt hoevolelkpeilvak maximaal zit bij een hevigebui.Links isdevullingsgraad bij vastestuwen en rechtsdevullingsgraad met slimme stuwen.Uit de
afbeelding blijkt dat duidelijk dat vullingsgraad gelijkmatiger over het gebied wordt verdeeld,waardoor het aantal uitschieters verminderd.
H2o
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uitgewerktengeoptimaliseerd inhetveld,
zodatveldervaringkanwordenopgedaande
kostenperstuwaanzienlijk kunnen worden
teruggebracht.Naastdestuwenzaldaarwaar
nodighetoppervlakopenwaterwordtvergroot,bijvoorbeeld mcombinatiemetdeaanlegvannatuurvriendelijke oevers.*

Maximale vullingsgraad
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Waterberging
Omheteffect vandetoepassingvanextra
waterberginginzichtelijktemakenisaanalle
peilvakkeninhetmodeldrieprocent(totaal
360 ha)extraopenwatertoegevoegd.Demaatregelbergenblijkteveneenseen effectieve
oplossingvooreengrootdeelvandewateroverlastproblemen (zieafbeelding 1).Uiteen
groveinschattingvandekosten voorde
genoemde maatregelen blijkt echterdathet
gebruikvanslimmestuwenbijna eenfactor10
goedkoper isdanhetuitbreidenvandewaterberging.Opbasisvandezeoverwegingishet

verstandigomineersteinstantieintezetten
opvasthoudenenintweedeinstantiedeberginguit tebreiden.
Maatwerk
Deslimmestuwenmoetenopstrategische
plaatsen wordeningezet;datzijn locatieswaar
debeschikbareberginggrootisenwaardeze
nognietoptimaalwordtbenut.Het treffen
vanmaatregelenisdusmaatwerk.
Omeffectieve maatregelen tenemenishet
pilotproject 'slimmestuwen'doorhetHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
opgestart.Indezepilotwordtdestuwnader

Voorbeeld van een automatische stuw die als 'slimme'stuw kan wordengeproejrammeerd.
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Multiple model optimization ofPl-conrrollers oncanals.
Acceptedm USCIDJournnl ofIrrigation and Drainage.

NOOT

Ook ren tijde van droogte kunnen stuwen helpen hij het
voorkomen van droogteschade. Door het peil vroeg m het
seizoen op tezetten, blijjr extra water voordezomer
beschikbaar.

