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Participatieprogramma is hét bewijs dat samenwerken loont

LELYSTAD

GEMAAL VAN DE TOEKOMST
Energiebesparing,
kostenreductie,
risicominimalisering
en duurzaamheid:
maatschappelijke thema’s
die gemeente Lelystad
grondig aanpakt met Gemaal
van de Toekomst.
Gemaal van de Toekomst
is een participatieprogramma
waarin verschillende partijen
zoals overheden, bedrijven,
hogescholen en kennisinstellingen samenwerken
om de afvalwatersector
te optimaliseren.

V

olgens Jan Betten, sr. technisch
medewerker bij gemeente Lelystad, is deze wisselwerking
van kennis uitermate belangrijk om het
Nederlandse rioolnetwerk efficiënter en
duurzamer te krijgen. „De toekomst is niet
iets waar we naartoe gaan, maar wat we
samen maken! Alle deelnemende partijen
hebben hun eigen specifieke vakkennis
over bijvoorbeeld pompen, leidingwerk,
energie en dataverzameling. Door deze
samenwerking bundelen wij deze kennis
en zorgen wij voor Gemalen van de Toekomst waarbij continue doorontwikkeling
centraal staat.”
Complexe vraagstukken
Iedere gemeente en waterschap herkent
de complexe vraagstukken die op ons afkomen. Vraagstukken die vragen om een
integrale benadering en samenwerking om
te kunnen worden opgelost, zoals:
•
Het tekort aan specialisten op het gebied van riolering;
•
De omgevingswet en de deregulering
van de overheden;
•
De vraagstukken rondom duurzaamheid, maatschappelijk verantwoordelijkheid en circulaire economie;
•
De toekomstige vervangingsopgave
in relatie tot technologische ontwikkelingen;

•
•
•

Het onderzoeken naar centraal en decentraal zuiveren;
De invloeden van het klimaat en afspraken over de klimaatadaptatie;
Et cetera.

Vervangingsgolf
Met dit in ogenschouw weten gemeenten
en waterschappen dat er komende decennia een vervangingsgolf gaat plaatsvinden
binnen de rioolgemalen in Nederland. Maar
hoe zorg je dat vervanging maatschappelijk en gericht opa de toekomst plaatsvindt,
waarbij kapitaalsverlies zo veel mogelijk
wordt voorkomen?
In een participatieproject probeert gemeente Lelystad antwoord te krijgen op
deze vragen. Door een gemaal in te richten die voldoet aan de ‘state of art’ kunnen
bedrijven, onderwijsinstellingen en adviesbureaus gezamenlijk onderzoek doen naar
een toekomstbestendig rioolgemaal: Gemaal van de Toekomst.
Gemaal van de Toekomst is een participatieprogramma voor continue vernieuwing
van de afvalwatersector in de breedste zin.
Door deze samenwerking worden maatschappelijke thema’s zoals energiereductie, uptime verhoging en risicominimalisatie breed en grondig aangepakt. Partijen
als bedrijven, overheden, hogescholen en
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kennisinstellingen werken vergaand samen
aan wezenlijke vernieuwingen in rioolbeheer. Naast de primaire taken, zoals het
afvalwater naar een hoger peil brengen en
over langere afstand naar een zuiveringsinstallatie transporteren, draagt Gemaal van
de Toekomst bij aan een optimaal milieu- en
leefklimaat.
In de praktijk: gemeente Lelystad
In 2016 is gemaal de Botter in Lelystad gerenoveerd en gekoppeld aan het platform
Gemaal van de Toekomst. Gezamenlijk
met InnBlue, innovator in de afvalwatertechnologie, is het gemaal ingericht naar de
nieuwste stand der techniek. Hiermee heeft
Lelystad een innovatieve en duurzame stap
gezet om het rioleringsnetwerk in gemeente Lelystad te optimaliseren. In dit gemaal
is er veel meetbaar en zichtbaar, waardoor
alle betrokken partijen er continu van blijven
leren. Gezamenlijk binnen de SAF, samenwerking afvalwaterketen Flevoland, is het
Gemaal van de Toekomst omarmd en zal
er op meerdere locaties gemalen aan het
platform worden toegevoegd om in de regio, waar veelal een gescheiden stelsel ligt,
kennis te vergaren en te delen.
Volgens Betten leren zowel overheden,
hogescholen en kennisinstellingen als bedrijven van het Gemaal van de Toekomst.

„Bijna alles wat zich in het gemaal van gemeente Lelystad bevindt, wordt bemeten.
Zo meet de gemeente o.a. het niveau, toeen afvoerdebieten, temperaturen in de kast
en put, persleidingdruk, H2S, vetafzetting op
de wand, Cos Phi, energie en pompdraaiuren. Het informatie- en besturingssysteem
C.A.R.S van YP Your Partner verzamelt en
analyseert deze metingen. Op basis van
de verzamelde resultaten optimaliseert de
gemeente Lelystad het gemaal. Daarnaast
leert ook YP Your Partner hiervan. Metingen,
analyses en verbanden worden duidelijker,
die weer toegepast worden bij gemalen
van andere gemeenten. Wisselwerking van
kennis biedt dus allerlei voordelen voor
meerdere partijen. Dit met als uiteindelijke
doel: het rioleringsnetwerk van gemeente
Lelystad verduurzamen en wellicht op termijn alle gemalen in Nederland efficiënter
krijgen.”
Lopende onderzoeken en eerste resultaten
Afgelopen twee jaar heeft gemeente Lelystad verschillende metingen en analyses
verricht. In de lopende jaren en uit meerdere
onderzoeken zal blijken hoeveel rendement
per jaar het gemaal uiteindelijk gaat halen.
Volgens Betten zijn de eerste resultaten
zichtbaar:
•
H2S meting: Bij deze meting is gebleken dat een juiste montage van senso-

Grafiek van alle variabelen in één pompcyclus van circa 5 minuten.

•

•

ren uitermate belangrijk is. In het begin
waren er te hoge H2S concentraties,
waardoor materialen van de sensor
werden beschadigd en de sensor traag
werd e/o geen representatieve meetwaardes meer gaf. Daarnaast werd de
sensor traag door het dichtslaan t.g.v.
een vochtige omgeving en ging het
materiaal aan de buitenzijde van de
sensor roesten. Dit waren al meteen
twee oorzaken van een slechte of zelfs
geen meting meer. Op dit moment zit
de sensor grotendeels in een behuizing en functioneert deze acht maanden naar wens.
Toevoerdebiet sensoren: Bij de montage zijn goede ervaringen opgedaan
welke voor- of nadelen sensoren hebben in een gescheiden stelsel en buizen onder tegenschot. Ondanks het
gescheiden stelsel is gebleken dat van
de twee toevoeren er op één zijde van
de put regenwater binnenkomt. Dit kan
een foutaansluiting of lekkage zijn.
Door deze constatering kan er gericht
onderzoek komen.
Vuilslagmetingen: Door (te) goed onderhoud, zoals het reinigen van de put,
zijn er nog geen resultaten in deze meting. Daarom gaan we in de frequentie
minder reinigen en bekijken wat het
resultaat gaat worden.
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Pomprendement: In vergelijking met
pompen uit andere gemalen, heeft
onderzoek bewezen dat de keuze van
de huidige pompen een besparing van
70% oplevert in het correctieve onderhoud.
Rendement frequentieomvormer: Door
het gebruik van frequentieomvormers
en debiet gestuurd werken, draaien de
pompen gemiddeld op 36 HZ en 6,2
ampère met de huidige instellingen.
Hiermee zijn onderhoudsbedrijven, YP
Your Partner en de gemeente regelmatig in conclaaf om het optimum te
zoeken en uit te proberen. Opgeteld levert dit al een mooi rendement op dat
misschien nog wel belangrijker is dan
een paar cijfers.

Nauwkeurig loggen voor de weg naar voorspelbare storingen
Alle beschikbare variabelen worden met
een hoge frequentie in het C.A.R.S systeem
van YP Your Partner gelogd. Hierdoor is het
mogelijk om nauwkeurig het functioneren
van de installatie te analyseren. „Het gaat
hier om alle gebruikelijke variabelen, zoals: debiet, druk, niveau en een eenvoudige
motorstroom. Nieuw is de monitoring van
de zogenaamde Power Quality variabelen
waaronder 3-fase stroom, 3-fase spanning
en de powerfactor. Dankzij snelle ontwikkelingen op het gebied van elektronica geeft
dit dieper inzicht in het functioneren van het
gemaal en dat voor slechts geringe meerprijs van wellicht EUR 100,- per pomp in gemaalbesturingen”, legt Teun Prins, DGA YP
Your Partner uit.
Het gemaal heeft in de afgelopen 12 maan-

den een paar pompstoringen gehad. Aan de
hand van de data kan nu al voor bepaalde
storingen een voorspelling van 12 uur gegeven worden. De voorspelling van een acute
verstopping blijft volgens Prins echter een
kwestie van seconden.
Vervolgonderzoek
In de lopende jaren is het mogelijk om op
basis van data de volgende stappen te ondernemen:
•
Voorspelbaar onderhoud: Na een
proefperiode met verschillende onderzoeken is het mogelijk om met data
conclusies te trekken. Met de vervolgperiode valt te meten of de conclusies
juist zijn en zo kom je uiteindelijk tot
een goed voorspelbaar onderhoud.
Want voorspelbaarheid is een kwestie
van statistiek en dit is wederom afhankelijk van grote datasets. Het is dan
ook zaak dat de hoeveelheid installaties met hoge frequentie logging de
komende tijd toeneemt.
•
Slijtage pompen: Voor de pompleverancier is het belangrijk om in de
praktijk te weten wat de slijtage is aan
de pomponderdelen in dit gemaal. De
pompleverancier onderzoekt hoe de
pompen functioneren onder bepaalde
omstandigheden, zoals: veel vuil en
vet, bepaalde percentage H2S, temperaturen, et cetera. Deze onderzoeken
worden in samenwerking met studenten verricht. De resultaten kunnen
weer leiden tot een verbetering van de
materialen die toegepast worden in de
pompen.
•
Meer onderzoeken: Persleiding, wa-
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terslag, drukken en snelheden, onderhoudsstatus, reinigen en intelligent
pigging; allerlei onderzoeken die gemeente Lelystad samen met andere
partijen gaat oppakken.
Wat belooft de toekomst?
Het Gemaal van de toekomst geeft de gemeente Lelystad bruikbare informatie waardoor zij direct het gemaal kunnen optimaliseren. Door het participatieprogramma
Gemaal van de Toekomst te introduceren
bij meerdere gemeenten, wordt kennis over
technologische ontwikkelingen, metingen,
data-analyse, onderzoeken en uitwisseling
van waterprofessionals nóg sterker en kan
gezamenlijk het rioleringsnetwerk van Nederland verduurzamen.
Contact
Door de samenwerking met verschillende
deskundige partijen en een integrale benadering, kan de gemeente Lelystad complexe
vraagstukken oplossen. Wilt u als gemeente ook profiteren van vakkundige kennis opgedaan uit Gemaal van de Toekomst? Deze
kunt u stellen aan Jan Betten door een mail
te sturen naar: j.betten@lelystad.nl. Uiteraard kunnen bedrijven en instellingen zich
ook melden als zij een onderzoek willen (laten) uitvoeren.
Bekijk de website:
www.gemaalvandetoekomst.nl
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