PLATFORM

WaterleidingplaswordthetwaternaarWeesperkarspelverpomptendaartotdrinkwater
gezuiverd.
Aanvoer
VanuithetgebiedtenoostenvandeLoosdrechtsePlassen(UtrechtseHeuvelrugenhet
Gooi)komtongeveereenvijfdedeelvande
totaleaanvoer5'.DeneerslaginLoenenaande
Vechtlevert42procent.Denettoaanvulling,
c.q.hetnettotekort,wordtbepaalddoorte
corrigerenvoordeverdamping.Behalvede
neerslaginLoenenmoetookrekeninggehoudenwordenmetdeneerslagvananderemeetstations.ZoisDeBiltvanbelangvoorde
aanvoervanuithetoosten.Eenhoogteverschil
van2.75metertussendeBethunepolderende
LoosdrechtsePlassenveroorzaaktongeveereen
kubiekemetetkwelwaterpersecondeinde
Bethunepolder,waarbijhetvariabeleneerslagoverschot moetwordenopgeteld.HetuitslagwatervandeBethunepolderstroomt onder
vrijvervalviahetwatetleidingkanaal.Bijzeet
groteafvoeren storteendeeloverindeLoosdrechtsePlassen.Derestvanhetwater
(meestalalles)stroomtverderdoorhetWaterleidingkanaalnaardeWaterleidingplas.

Optimalisatieoperationeel
peilbeheerLoosdrechtsePlassen
metkunstmatigeneurale
netwerken
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Kleinemargesineenpeilbesluitvaneengroteplasleidentotjrequentschakelenenhetsomsachtera/
onnodiginlatenenuitmalenvanwater.Natuurlijkdoetdebeheerderzijnbestomditzoveeltebeperken
doorderegelsgoedtoetepassen,zijnervaringtebenuttenenophetaanstaandeweerteanticiperen.
Desondanksiszo'nsturingnietaltijdoptimaal.ZowordtsomswateruitdeLoosdrechtsePlassenuitgemalennadateendagtevorenwateruithetAmsterdam-Rijnkanaal moestwordeningelaten.Ookblijkt
dathetmaximaleenminimalepeilsomswordtoverschreden.Nodelozeinlaatvanwaterisongewenst
vanuithetstrevengebiedseigenwaterzoveelmogelijktebehouden.Nodeloosmalenverhoogtookde
kostenvanenergieendeontijzeringdieophetingelatenkanaalwaterwordttoegepast.Onderzochtisin
hoeverrehetpeilbeheervandeLoosdrechtsePlassenzoukunnenwordenverbeterdo/geoptimaliseerd
doorgebruiktemakenvanvoorspelmodellen,waaronderkunstmatigeneuralenetwerken.
Kunstmatigeneuralenetwerken8'gebruikenrelevanteenbekendemeetgegevens,zoals
weersverwachtingen,enaan-en afvoertermen
omdaarmeeeenadequatevoorspellingte
makenvanhetwaterpeilvoordekomende
dagen.Ditvoorspeldepeilwordtgebruiktom
degemalenzodanigteregelendathetpeil
binnendegestelderandvoorwaarden blijft.
Hetonderzoeklaatziendattoepassingvan
dergelijkevoorspelmodellen ertoezouleiden
dathetpeilvandeLoosdrechtsePlassenbeter
binnendemargesvanhetpeilbesluitblijft, de
aanvoervanwateruithetAmsterdam-Rijnkanaalkanverminderenenhetbemalingspatroon beduidend rustiger wordt.

drechtsePlassenheengetransporteerd naarde
Waterleidingplas.Ditiseenafgezonderd deel
vandeLoenderveenscheplassen.Vanuitde

Desturingvandeaan-enafvoer vande

De Loosdrechtse Plassenende VJaterhidingiplas.
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Watersysteem Loosdrechtse Plassen
DeLoosdrechtsePlassenbestrijken een
gebiedvan1450hatussenAmsterdamen
Utrecht(ziekaart).Sinds1930verzorgde
WaterleidingbedrijfAmsterdam(sinds
1januarijl.Waternet)hetpeilbeheer.DeLoosdrechtsePlassenzijn zelfgeenbronvoor
drinkwater;daarvoorwordthet uitslagwater
vandeBethunepoldergebruikt.Ditwater
wordtviahetWaterleidingkanaal omdeLoos-

TerhandhavingvanhetpeilindeLoosdrechtsePlassenwordt indrogeperioden
watervanuithetAmsterdam-Rijnkanaal na
coagulatieopdeLoosdrechtsePlassengebracht
viadeNieuwePolderplas.Ditbetreft ongeveer
eenvijfde deelvandejaaraanvoer vandeLoosdrechtsePlassen.Decoagulatiedientterverwijderingvanslibenmetnamefosfaat, maar
hetwateruithetAmsterdam-Rijnkanaal
wordtdesalniettemin alsgebiedsvreemd aangemerkt:detoevoerdientgeminimaliseetd te
worden.
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PLATFORM

LoosdrechtsePlassenmetditoogmerkvormt
éénvanderedenenomdeeffectiviteit vaneen
voorspelmodelteonderzoeken.Indienditgoed
belooft tewerken,kaneendergelijkmodelin
detoekomstwordeningezetomhetpeilbeheer
vanplassenteoptimaliseren1'4'.
Zoalsreedsaangeduidbestaatookeen
directeaanvoervanBethunewater naarde
LoosdrechtsePlassenviaeenoverlaatinhet
Waterleidingkanaal tennoordwestenvande
Bethunepolder,diealleenwerktbijhogeafvoeren.Dezebeslaatcirca 15procentvandetotale
aanvoervandeLoosdrechtsePlassen5'.Een
kleineaanvoerisafkomstig vanhetNoorderpark,hetgebiedtenzuidenvandeplassen,dat
viadeBreukelenveensePlaswordt afgevoerd
enuiteindelijk indeLoosdrechtsePlassen
terechtkomt.Dezeaanvoerispersaldogering,
omdatviadezelfde routeookwateraande
LoosdrechtsePlassenwordtonttrokken.De
VechtendeLoosdrechtsePlassenzijn viadrie
kanalenmetelkeensluisverbonden;hetlekverliesvandesluizenwordtgeschatopdrie
procentvandeaanvoer.
Afvoer
Inperiodenmetgroot neerslagoverschot
wordtmethetgemaalLoosdrechthetovertolligewateruitgeslagen naardeVecht.DeverdampingwordtberekendvolgensMakkink
(vooropenwater).Hetpotentieel neerslagoverschotPNO'indetijd twordtgezienalsrepresentatiefvoordenatuurlijke aanvulling:
PNOt=NtiLoosjr.p|ajHn-f x L

DeoverlaatvanuitdeBethunepoldermetopdeachtergrondhetWaterleidingkanaal.
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Schematich overzicht van debalanstermen.
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Aanvoer v«n ARK 19%

Aanvoer van Bethunepolder 15%

26

H

2

0 »

71006

1

\

V

\
Aanvoer van neeralag Loenen 42%

Deverdampingbedraagtgemiddeld
19procentvandetotaleafvoer.Deafvoervia
gemaalLoosdrechtwordtgemeten.Decapaciteitvanditgemaalbedraagt7.000kubieke
meterperuur,maarkandoorbijschakeling
vaneenextrapompwordenverhoogdmet
6.730kubiekemeter.Deafvoer viahetgemaal
vanLoosdrechtnaardeVechtbedraagt30
procentvanhettotaal.Deafvoer vandeLoosdrechtsePlassennaardeLoenderveenschePlas
wordtweliswaargemeten,maardezemeting
blijktonbetrouwbaar2'".Dazaromisdeze
afvoerpost indesluitpostvandewaterbalans
opgenomen.Delaatsteafvoerpost isdewegzijging.Dezevormtdehoofdmoot vandesluitpost,diesamenmetdezojuist genoemde
afvoer naardeLoenderveenscheplas36procent
vandeafvoer vandeLoosdrechtsePlassen
bedraagt.Alleonzekerhedenenmeetfouten en
dergelijkezittenindezesluitpost.Deaanvoer-
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waarbij Nt,Umir ?\usmdeneerslaggemetenin
maand tvoorsteltenE,Makkmkdeverdamping
indiemaand(allesuitgedrukt inmillimeters).
Devermenigvuldigingsfactor/iseencorrectiefactor,dievooropenwaterafhankelijk isvan
demaand.
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Aanvoer via lefcvertiea «luizen 3%

enafvoerposten zijn schematisch weergegeven
inafbeelding 1. Hierbij dientdediktevande
pijlalsmaatvoorderelatievebijdragevande
betreffende aan-ofafvoerpost opdebalansvan
deplassen.
Modellering
Eenadequaatanticiperendpeilbeheervan
deLoosdrechtsePlassenvergteenvoldoende
nauwkeurigevoorspellingvanhetpeil,tot
enkeledagenvooruit.Hettevoorspellenpeil
hangtafvandehuidigesituatie,dehistorische
situatie(viahettragegrondwater)enhetweer
indekomendedagen.Met'situatie'wordende
factoren bedoelddiedewaterbalans bepalen.
Naastdeneerslagenverdampingvanvandaag
endeafgelopen dagenwordttevensdeweersverwachtingvoordekomendedageninde
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Afvoer via Gemaal Looadrecht naar
de Vecht 30%
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Afvoer via verdamping Makkink 19%
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modelleringmeegenomen3'.Ookzalrekening
moetenwordengehouden metseizoensinvloeden.Debalanspostenuitafbeelding 3dienen
alsuitgangspunt voorhetopstellenvaneen
voorspelmodel.Deaanvoer-en afvoertermen
vandebalansvormendeinvoer,terwijl het
peilvoordekomendedagendetevoorspellen
variabeleis.
Gebruiktzijndegegevensopdagbasisover
deperiode1januari 1987tot31december2001.
Zijvoldoendaarmeeaanderesolutiedieminimaalnoodzakelijk isvoorhetmodellerenvan
hetdagelijkseoperationelepeilbeheet.Alvorenstemodellerenzijndegegevensuitgebreid
gecontroleerdopvolledigheid,extremen,
hiatenenmogelijk foutieve waarnemingen.
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nemen.Een ARIMA-modeliseenlineaire
benaderingvanhetachterliggendesysteem,
terwijleenKNN-modelhettemodelleren
systeemjuist nietlineair beschrijft.
Afbeelding 2geeft eenoverzichtvandevoorspelnauwkeurigheid vandemodelresultaten.

Prestaties R 2 (in%)

• KNN
• Lineair

t+3
Ajb. z:

Overzicht behaaldevoorspelnauwkeuryheid.

A/b.3:

Verdelingvan de modelfouten.

t+4

De voorspelnauwkeurigheid, ookwel
modelfout genoemd(R2), isgebaseerdop de
verschillen tussenhetvoorspeldeenhet
gemetenplaspeil.Het is eenrelatievemaatmet
waardentussen oprocent(datwilzeggengeen
verband tussen modelenmetingen)en100
procent(modelvaltsamenmetmetingen).R2
geeft dusaanhoegoedhetbetreffende model
instaat isgeweesthettoekomstigpeiltevoorspellentotmaximaalvierdagenvooruit.

t+1c<

Lineair
model

9 H D w =.01
U M I = .000
N =2715 00
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Ajb.4:

Naastvoorspelnauwkeurigheid zijnde
grootteendeverdelingvanmodelfouten van
belangominzicht tekrijgeninhoeverrede
betreffende modellenstructurelegebreken
vertonenintermenvanrepresentativiteitvan
invoerparameters,hetontbrekenvan mogelijk
anderebelangrijke andereinvoerparametersen
indejuistheid vandewiskundigeuitgangspunten.Eenmodelwaarinnietallerelevante
invoerparameterszijnopgenomenenwatniet
opcorrectewiskundigeuitgangspuntenis
gebaseerd,levertimmerseenslechtevoorspelling.Eenslechtevoorspellinggeeft eengrote
afwijking tussenhetvoorspeldepeilenhet
nadiendaadwerkelijkgemeten peil.Door,per
modeleenverdelingtemakenvanallefouten
totvierdagenvooruit,ontstaat inzichtinde
representativiteit vanhetbetreffende modelen
debijbehorende onbetrouwbaarheidsmarge
vandevoorspelling.

Schematischeweergavevan het huidige peilbeheer.

De grafieken inafbeelding 3geveninzicht
indezeverdelingvoorhetlineaireARIMAmodelenhetkunstmatigeneurale netwerk.
Permodelzijndeaantallendagenuitdegesimuleerdetijdreeks (verticaleas) endebijbehorendegroottevanmodelfouten (horizontaleas)
gegeven,vooreenvoorspellingvanéénrespectievelijkvierdagenvooruit.Demodelfout is
hetdaadwerkelijkgemetenpeilminusvoorspeldepeil(inmeters).
Afbeelding 6geeft hetgemeten dagelijkse
peilvandeLoosdrechtsePlassenweeroverde
periode 1987 t/m2001. Defiguurbevatookde
afgesproken toelaatbareboven-enondergrenzenvanrespectievelijk-1,05 men-1,17 mNAP,
inclusiefdetoelaatbaremargevan 2cm.. De
beschikbaredataset is opgesplitst ineenkalibratieset(80 procentvande gegevens)eneen
onafhankelijk validatieset(20 procent).Beide
delenzijnzodaniggekozendatzerepresentatiefzijn voorwatmoetwordenvoorspeldin
termenvanminima,maximaenspreiding.De
kalibratieset isgebruiktomdemodellente

definiëren endevalidatiesetomdegedefinieerdemodellen tetestenopnauwkeurigheid.Metdeteverklarenenverklarendevariabelenuithetoverzichtuitdevorigeparagraaf
isineersteinstantieeenlineair tijdreeksmodel
opgesteldvanhettypeARIMA(AutoRegressive
Integrated MovingAverage)conform Box &
Jenkins*1.Vervolgensismetdezevariablelen
eenkunstmatigneuraalnetwerkgemaakt7').
Beidemodellenzijn zogeheten statistische
input-outputmodellen,dieoorzaakengevolg
wiskundigbeschrijven zonder hetachterliggendefysischesysteeminbeschouwingte

Uitde grafieken inafbeelding 3kan
wordenopgemaaktdathet kunstmatig
neuralenetwerkoverhetalgemeenbeterpresteertdaneenlineairtijdreeksmodel intermen
vanrelatievenauwkeurigheidengroottevan
modelafwijkingen.
Simulaties vanhet peilbeheer
Methetkunstmatig neuralenetwerkis
vervolgensnagegaaninhoeverrehetter
beschikkinghebbenvaneengoedevoorspellingvanhetpeilvoorenkeledagenindetoekomstkanleidentoteenverbeteringvanhet
H 2 O « 7-200« 27
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peilbeheer van de Loosdrechtse Plassen. Het
resultaat hiervan wotdt afgezet tegen het
gevoerde peilbeheer overdeperiode 1982tot
2001.Sinds 2002ishet peilbeheer enigszins
gewijzigd. Ook nu ishet nog onderwerp van
nadere studie. Bijhet gevoerde beheer, waarbij
niet systematisch rekening viel te houden met
voorspelling van weer en peil,kan feitelijk
alleen achterafworden bepaald ofde instellingen voldeden dan weleen bijstelling nodig is.

Meetgegevens

Hetgemeten peil vormt het uitgangspunt
om degemaalinstellingen te bepalen ofte
berekenen. Hieruit volgen de gemaalinstellingen dieaangeven hoeveel water per tijdseenheid verpompt moet worden. Dit resulteert
vervolgens in een aangepast peil (verlaging of
verhoging).Wanneer het peil binnen de toelaatbare grenzen ligt, kan het pompen kan
worden gestaakt.
Het toepassen van een voorspelmodel
resulteert in een anticiperende regeling
waarbij de hoeveelheid water en het moment
van pompen worden bepaald door een model
dat rekening houdt met toekomstige veranderingen zoalsweersverwachtingen. Een dergelijke modelmatige regeling wordt veelal Model
Based Control (MBC)genoemd.Afbeelding 5
geeft een vereenvoudigde weergave van een
dergelijke anticiperende regelinggebaseerd op
kunstmatige neurale netwerken.
Het voorspelde peil en niet het gemeten
peil vormt nu het uitgangspunt om de
gemaalinstellingen teberekenen voor de
komende dagen. Deze gemaalinstellingen
geven aan hoeveel water per tijdseenheid de
komende dagen moet worden verpompt om
het peil binnen toelaatbare grenzen te houden
en tegelijkertijd zo min mogelijk (gebiedsvreemd) water in te laten. Met het kunstmatige neurale netwerk iseen anticiperend peilbeheer gesimuleerd voor dejaren 1987-2001,
waarna deresultaten zijn vergeleken met het
gevoerde peilbeheer. Het peilverloop in de
Loosdrechtse Plassen ten opzichte van de
gebruikte regeling isweergegeven in afbeelding6. Hieruit blijkt dat dehet peil bij anticiperende regeling niet de toelaatbare boven- en
ondergrens overschrijdt (KNN).

Setpoints

Aangepastpeil

A/b. 5:
In depraktijk betekent dit dat peiloverschrijdingen op kunnen treden, omdat somste
laat wordt ingegrepen dan wel het handmatig
anticiperen niet optimaal was.Afbeelding 4
geeft schematisch de huidige regeling weer.

Verwacht
peilt+i

Schematischeweergavevanhettoekomstige(anticiperende)peilbeheer.

vooruit; in sommige situaties (afhankelijk van
deverwachte omstandigheden voor de
komende dagen) leidt deregeling ertoe dat
pompen een langere periode aaneengesloten
draaien om probleemsituaties in volgende
dagen tevoorkomen (afbeelding 7).

Conclusies
Dit onderzoek geeft aan dat het goed
mogelijk moet zijn om met behulp van statistische voorspeltechnieken, zoals kunstmatige
neutale netwerken en lineaire tijdreeksmodellen,het peil van deLoosdrechtse Plassente
voorspellen tot enkeledagen vooruit en met
het peilbeheer daarop te anticiperen.
Het meenemen van weersverwachtingen
blijkt belangrijk voorde nauwkeurigheid van
devoorspellingen van het waterpeil. Het
kunstmatige neurale netwerk blijkt beter te
presteren dan het lineaire regressiemodel.

A/b.6:

Uit desimulaties blijkt dat de anticiperende regeling van het peil met het kunstmatige neurale netwerk leidt tot een handhaving
van het peil over devolledige simulatieperiodc
(afbeelding 6).
Dezeregeling leidt voorts tot een beduidend rustiger bemalingspatroon. Devergelijking tussen het wetkelijke pompgedtagen dat
bij anticiperende sturing met een kunstmatig
neuraal netwerk isweergegeven inafbeelding 7.
Een rustig,anticipetend tegime zorgt er
automatisch voordat aan- en afvoer zo klein
mogelijk zijn. Deinlaat vangebiedsvreemdte
coaguleren water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en deuitmaling opdeVecht worden
geminimaliseerd. Dir maximaliseert de fractie
gebiedseigen water in de Loosdrechtse Plassen,
wat naar verwachting leidt tot verbetering van
de kwaliteit van het water. Tegelijk wordt

Gemetenversusvoorspeldepeilbijanticiperendpeilbeheervolgenseenkunstmatigneuraalnetwerk.

-1,20• - * O -40>K>- *O -*lC

Alswelkome bijkomstigheid blijkt nog dat
het schakelingen bij een dergelijk anticiperend
peilbeheer aanzienlijk minder is.Het rustiger
schakelbeeld ontstaat, doordat wordt gestuurd
opvoorspellingen van het peil tot twee dagen
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Plas enTerra Nova. Deel 1:water- en numenrenbalans.
irk
KNN

200000.00 -
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Afb.7:

In-enuitschakelingen indejaren 1987-2001 bijhetgevoerdepeiltegimeenanticiperendpcilregimcgebruik
makendvaneenkunstmatig neuraal netwerk.

bespaardopdepomp-encoagulatiekosten,die
aan onnodigin-en uitmalenzijngekoppeld.
Samenvattend:anticiperendpeilbeheer
lijkt eenbelangrijkmiddelinsturingop
kwantiteit, kwaliteiten kosten.«

Vergouwc R.en M. Bongers (2002). Kaltbratie m- en
uirlaar Loenderveense Plas. Ingenieursbureau BCC.
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DynaSand : het enige
echte continu zandfilter

Despecialistin open telemetrie
WatisH2gO?
H2gOiseensoftwarepakketvoordemonitoring, besturing en
alarmeringvanuwinfrastructuur.H2gOwordt toegepastbij
oppervlakte-, grond-en rioolwaterbeheer.
Desterkepuntenvanonzesoftwarezijn:
• overalenaltijdactuele informatie;
• modulaireopbouw(geen onderdelendieunietgebruikt);
• hardware onafhankelijk;
• eenvoudig ingebruiken

M

dus tijdbesparend.
Meerweten?Kijkdan
opwww.h2go.nl of
bel0575465444.
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