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Rapport gemaal Unmiden.
2.

1.

C a p a c i t e i t en t i j d s c h e m a .

Inleiding.

Dit tweede deel van het rapport over het te IJmuiden te bouwen gemaal
bevat de capaciteitsberekening. Het rapport is samengesteld door
Ir P.de Vos.
Het eerste deel, getiteld: "Maximaal waterbezwaar van Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal en Unieer" levert de basisgegevens van het
waterbezwaar. Met de samenvattende bijlage van dat rapport -in dit
rapport herhaald als bijlage 2- is het waterbezwaar voldoende bekend.
De capaciteitsberekening voor het gemaal IJmuiden is gemaakt voor de
in het jaar 2000 te verwachten toestand. (Een toekomstige toestand,
welke afhankelijk van de ontwikkeling tussen 1980 en 2000 kan voorkomen).
Teneinde ook een inzicht te krijgen in het noodzakelijke bouwtijdscherna
dienen twee tijdstippen in het oog te worden gehouden:
Jaar 1970 a 1972 (stel 1971).
Dit is het tijdstip waarop bij spoedige bouw een gedeelte van de capaciteit van het gemaal geïnstalleerd kan zijn.
Jaar 1975 a 1980.
Dit is het tijdstip waarop de Markerwaar a/*zal worden gesloten en dus
het IJmeer zal worden gevormd, Dan ontstaat voor de boezems een gewijzigd regime.
Het is nodig om voor de tijdstippen 1971 en 1975 a 1980 na te gaan
welke capaciteit het gemaal IJmuiden moet hebben.
In dit rapport wordt alleen gelet op de functie van het gemaal voor de
peilbeheersing.
Om de omvang van het rapport te beperken worden twee andere functies
van het gemaal hier niet uitgewerkt, doch alleen genoemd:
Tweede functie - Ten behoeve van de ontzilting van het Noordzeekanaal
is bemaling te IJmuiden met een constant debiet van 20 a 30 m3 per
sec. nodig. Hiefrtoe moet het gemaal wel voorzien zijn van een zoutscherm en zoutbufferput, zodat het te spuien en uit te malen water
steeds diep uit de bufferput wordt onttrokken. De zoutlozing heeft
een permanent karakter.

_ 2 Derde functie (tijdelijk) = Ten behoeve van de doorspoeling van het
"Groot IJmeer" (=IJmeer + Markerwaard) is tussen de tijdstippen 1971
en 1975 a 1980 extra doorspoelen van het Noordzeekanaal met het overtollige water van het Groot-IJmeer en bovendien met gemiddeld JO a
50 m3 per sec. nodig, (zie de door de Dienst Zuiderzeewerken uitgebrachte nota van Dr. Engr. Mamdouh Shahin: "Prediction of the water
chlorosity in the Markerwaard-Lake". Omdat in de spuicapaciteit te
IJrauiden weinig of geen reserve is moet in hoofdzaak het gemaal dit
debiet verwerken.
Het " Groot IJmeer" ontstaat als de dijk Enkhuizen-Lelystad van de
Markerwaard wordt gesloten en het verdwijnt weer als de ringdijk van
de Markerwaard wordt gesloten,
2.

Indeling van de bemalen boezem.

Het rapport "IJmeer- en Noordzeekanaalboezem, gemeen èf gescheiden"
van Ir C.H. de Jong bevat onder meer deze conclusie:
"Uitgaande van gescheiden boezems (IJmeer en Noordzeekanaal) bij groot
"waterbézwaar-zal een gedetailleerd onderzoek moeten plaats vinden
'naar de grootte van de capaciteit van het gemaal te IJmuiden.
"Uitgaande van gescheiden boezems zal nader moeten worden onderzocht
"welke voorzieningen dienen te worden getroffen ten behoeve van de afwatering ©p de IJmeerboezem, in het bijzonder met het oog op de afwa"tering van de Vecht;i,
Het uitgangspunt is dat in perioden van hoog water geen water van het
IJmeer op het Noordzeekanaal wordt gebracht.
In de toekomst wordt normaal geen water van het Noordzeekanaal op het
IJmeer gebracht, omdat een eventuele oostelijke stroomrichting van het
Noordzeekanaalwater niet in het belang van de zoutbestrijding is.
Gedurende perioden van hoog water slaat het gemaal te Zeeburg (Amsterdam) water uit op het IJmeer, Natuurlijke lozing van Noordzeekanaal
naar IJmeer via Scheflingwoude is onmogelijk, omdat in perioden van
hoog water het IJmeerpeil sneller stijgt dan het Noordzeekanaalpeil
en het relatief kleine IJmeer niet afwaait bij wind.
In dit kader is het in verband met de grootte van de Noordzeekanaalboezem van belang om na te gaan waar de scheiding tussen IJmeer en
Noordzeekanaal uiteindelijk komt te liggenr
Op dit moment vormt het sluizencomplex te Schellingwoude de scheiding
tussen Noordzeekanaal en IJsselmeer. Deze scheiding kan ook dienst
doen als scheiding tussen Noordzeekanaal en IJmeer wanneer dit meer
in 1975 a 1980 gereed is.

- 3Indien andere factoren dait de peilbeheersing verplaatsing van die
boezemscheiding nodig maken dan komt de nieuwe scheiding enkele kilometers ten oosten van de oude scheiding te ligg- n.
Voor de hoogwaterbemaling zou dit alleen een vergroting van de bergingscapaciteit van het Noordzeekanaal betekenen. Dit werkt dus alleen
maar gunstig.
De te bemalen boezems zijn dus Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal,
Amstelland-ï'/est en stad Amsterdam (zie bijlage 1 ) .
De vraag moet worden beantwoord of de Vecht moet afwateren naar het
IJmeer of naar het Noordzeekanaal.
De Vecht staat thans als regel in open verbinding met het AmsterdamRijnkanaal.
De keringen tussen de beide boezems worden gesloten wanneer het kanaalpeil hoger is dan N.A.P. - 0,25 m en water van de Vecht naar het
Amsterdam-Rijnkanaal stroomt. Dus in perioden van hoog water stroomt
de Vecht thans op natuurlijke wijze af naar het IJsselmeer, waardoor
het Vechtpeil te hoog kan stijgen. Het regime van het toekomstige
IJmeer zal dit euvel nog doen toenemen.
Na de vorming van het IJmeer is dus bemaling van de Vecht onontkoombaar. Dit kan geschieden door bemaling van de Vecht te Muiden of door
het onder alle omstandigheden gemeen houden van de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal en de voor de Vecht vereiste

bemalingscapaciteit

onderbrengen in het gemaal te IJmuiden.
lerst wordt opgemerkt dat in het stroomgebied van de Vecht door verbeteringen in hel gebied van de Kromme Rijn en het stedelijk gebied
van de gemeente Utrecht in de naaste toekomst 780 m3 water per minuut
meer wordt verwacht dan het huidige grootste waterbezwaar (3730 m3
per min.).
De Vecht zelf kan niet meer dan de huidige 3730 m3 per minuut verwerken.
Daarom is gerekend dat de 780 m3 per min. worden geloosd op het Amsterdam-Rijnkanaal.
Dit betekent een netto verhoging van de capaciteit van het gemaal te
IJmuiden met 13 ni3 per sec.
Er is gerekend dat de Vecht voor de rest van het waterbezwaar van het
stroomgebied wordt bemalen te Muiden. Hiervoor zijn de volgende argumenten:

'

- k a. Uit een oogpunt van risicospreiding is het onverstandig om een te
groot stroomgebied te laten afhangen van de goede werking van een
enkel gemaal te IJmuiden.
b. De peilbeheersing op de Vecht beneden Weesp is beter gediend met
bemaling ter plaatse te Muiden dan met bemaling op een ao ver gelegen punt als IJmuiden is. Dit is vooral van belang voor de boezem van de 's-Gravenlandschevaart (Hilversum, 's-Gravenland en
Naarden_Bussum)«
Een derde argument is misschien dat te Muiden het hoogwatergemaal kan
worden gecombineerd met een inlaatgemaal indien in droge perioden het
transport van zoet water van het IJsselmeer naar Midden-West-Nederland
zal gaan via de Vecht.
Opgemerkt zij dat bij de gekozen oplossing met een Vechtgemaal te Muider.
het gedeelte van de Vechtwater dat via het IJmeer en het Noordzeekanaal
naar zee gaat bij IJmuiden nogmaals moet worden weggemalen. Het betreft
hier slechts een klein gedeelte van het Vechtwater, omdat het merendeel via de Houtribsluizen en de Afsluitdijk naar zee stroomt. Indien
immers het IJmeer een bepaald nog vast te stellen peil overschrijdt
dan wordt via de Houtribsluizen geloosd naar het IJsselmeer,
Het verdient daarom aanbeveling om ook in de toekomst buiten perioden
van hoog water en eventueel buiten perioden van watervoorzieningstrana
port de Vecht in open verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal te houden
hetgeen ook van gunstige invloed kan zijn op de bedieningskosten van
de sluizen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht.
Samenvattend betekent dit dat de bemalen boezems Noordzeekanaal, Amsteidam-Rijnkanaal, Amstelland-West en stad Amsterdam in perioden van groot
waterbezwaar 7&0 m3 water per min. krijgen uit het stroomgebied van do
Vecht en dat de Vecht overigens behoort tot het stroomgebied van het
IJmeer.
Op bijlage 1 zijn de vier delen van de te IJmuiden bemalen boezem
aangegeven met lichtgrijze tint of met lichtgrijs doorlopend contour.
3»

Waterbezwaar op de boezem.

De uitgebreide berekening van het waterbezwaar op de vier delen van
de bemalen boezem komt voor in het rapport: "Maximaal waterbezwaar
van Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal en IJmeer".
Op bijlage 2 komt een samenvatting voor van dat waterbezwaar.
Hierover volgen • in dit hoofdstuk enkele opmerkingen die van belang
zijn voor de capaciteitsberekening van het gemaal te IJmuiden.

- 5Er wordt in het rapport over het maximale waterbezwaar steeds gewerkt
met de waarden van lozingen, schutwater, enz. die gemiddeld de eerste
48 uren van een periode van hoog water voortduren.
Hierdoor konden onder de term "lozingen" niet alleen de regelmatige
bemalingen van polders en boezems worden opgenomen, maar ook de gemiddeld 48 uren voorkomende vrije lozingen van polders en boezems en
ook de lozingen van stedelijke gebieden en van fabrieken en ook de
neerslag op de beschouwde boezem

zelf

Lozingen, schut- en lekwater en kwel zijn in het jaar 2000 volgens
bijlage 2 voor de vier delen van de bemalen boezems tezamen:
15500 m3 per min. Hiervan is schut-t en lekwater 2605 m3 per min.,
terwijl lozingen en kwel 12820 m3 per minuut bedragen.
Op bijlage 3 is berekend van welke afwaterende oppervlakten de lozingen en kwel in de bemalen boezemdelen afkomstig zijn.
Voor de gebieden die gedeeltelijk afwateren op de vier boezemdelen
(de Hoogheemraadschappen, de polder Westzaan en het Vechtgebied) is
al naar gelang de bestaande of verwachte afwateringstoestand een gedeelte naar het Noordzeekanaal, enz, afwaterend gedacht.
Conclusie is dat lozingen en kwel in het jaar 2000 -totaal groot
12820 m3 per minuut- afkomstig zijn van 148600 ha. Dit komt overeen
met 12,4 mm per etmaal. Het rapport "IJmeer- en Noordzeekanaalboezem,
gemeen of gescheiden" bevat beschouwingen over afvoeren per etmaal en
vergelijking iet Rijnland en de Noordoostpolder. De conclusie in dat
rapport is dat voor perioden van 1,2 en 5 etmalen wordt gerekend met
afvoeren van resp. 12, 12 en 10 mm per etmaal. Het lijkt niet nodig
om de thans gevonden 12,4 mm per etmaal voor de eerste 48 uren te
corrigeren. Cijfers van de Noordoostpolder geven aanleiding om de
12,4 mm per etmaal van de eerste twee dagen niet te snel te laten afnemen gedurende de derde, vierde en vijfde dag.
Gerekend is:

1è dag

12,4 mm

2e dag

12,4 mm

3e dag

12,0 mm

4e dag

11,2 mm

5e dag

10,0 mm

Totaal van 5 dagen

58,0 mm.

- 6120
Het waterbezwaar van de derde dag wordt dan "Tör.12820 + 2605 =
15085 afgerond 15000 m3 per min. = 250 m3 per sec. (Zie verder
hoofdstuk 5)»
^.

Vfijze van afwatering van de boezem.

De vier delen (Noordzeekanaal, Amsterdam-Rijnkanaal, Amstellandy
West en stad Amsterdam) van de bemalen boezem zijn in het jaar
2000 voor wat betreft de waterlozing op het bestaande gemaal te
Zeeburg, het nieuwe gemaal te IJmuiden en de vrije lozing door de
spuisluis te IJmuiden aangewezen.
Gerekend is dat het gemaal te Zeeburg volgens de bestaande technische regeling blijft werken. Dit wil zeggsn dat het gemaal Zeeburg
met de volledige capaciteit van 57 m3 per aSc. gaat werken als de
boezem stijgt boven N.A.P. - 0,25 m. De dagelijkse verversing van
de stadsgrachten van Amsterdam met IJsselmeerwater (Umeerwater)
in geval van lagere boezemstanden dan N.A.P. - 0,30 m. kan blijven
bestaan. Dit betekent dat tijdens hoogwaterbemaling het gemaal
Zeeburg veel minder intensief is ingeschakeld dan het gemaal IJmuiden. Hier wordt dan in het belang van de zoutbestrèjding met inschakelen van het gemaal Zeeburg bewust gewacht tot het peil van
de boezem N.A.P, - 0,25 «n overschrijdt.
De bestaande regeling van de afsluiting van Amstelland-West en de
stad Amsterdam indien het boezempeil N.A.P. - 0,15 m overschrijdt
doet niets af aan het feit dat straks nochtans de vier boezemdelen
tezamen worden bemalen door de gemalen IJmuiden en Zeeburg.
Er dient wel te worden gerekend dat Amstelland-West en de stad Amsterdam niet zullen rijzen boven N.A.P. - 0,15 m (gemiddeld); de
waterberging van die twee delen zit êus alleen beneden N.A.P. 0,15 m.
5«

Berekening capaciteit gemaal IJmuiden.

De capaciteit van het gemaal IJmuiden volgt uit een waterbalans:
waterberging = waterbezwaar - uitgemalen
- vrij geloosd.
De balans moet worden gemaakt voor de periode waarin de gehele beschikbare berging wordt verbruikt. Na die eerste periode moeten de
verhoudingen tussen de balansposten zodanig wijzigin dat het peil
gelijk blijft of daalt. De verdeling van de tijd in de twee perioden is hier geschikt omdat de eerste keer van spuien te IJmuiden na
stremming van spuien een abrupt einde maakt aan de steijging van
het peil.,

-7 Indien wordt gesteld dat er gedurende drie laagwaters stremming
van spuien is en dat de periode van hoog binnenwater onmiddellijk
na een spuigang begon dan moet de eerste periode ongeveer *+8 uren
duren.
Ten aanzien van de waterberging wordt gerekend dat de beginstand
van de boezem is N.A.P. - 0,V? m. Als de boezem boven N.A.P. 0,V? m stijgt dan is gerekend dat de zoutbemaling met 1 pomp moet
worden vervangen door de hoogwaterbemaling met 3 pompen. Boven
N.A.P. - 0,35 m moet worden bemalen met de volledige capaciteit
(5 pompen). Het peil aan het einde van de periode van ^8 uren moet
dan zijn N.A.P.
Boven N.A.P. - 0,25 m werkt het gemaal Zeeburg mee en boven N.A.P.
- 0,15 m verandert de verhouding tussen peilrijzen en bergen wegens
het afsluiten van Amstelland-West en de stad Amsterdam.
Het waterbezwaar is gedurende de gehele periode van ^8 uren constant 15500 m3 per min. ÜZie hoofdstuk 3)«
De waterbalans moet in verband met de gedifferentieerde bemalingscapaciteitsregeling voor verschillende schijven van waterbeweging
worden opgesteld.
In verband met de uniformiteit is het van belang dat het gemaal
IJmuiden alleen aen aantal pompen van gelijke capaciteit bevat.
Het aantal pompen moet bij voorkeur oneven zijn om bij gedeeltelijke bemaling symmetrisch te kunnen werken. Het voorstel is om
er vijf te installeren. In dat geval is de capaciteit van een pomp
voldoende voor de zoutbemaling.
Na enig proberend rekenen wordt voor de gehele capaciteit van het
gemaal gevonden 135 n>3 per sec.
Op bijlage k is de berekening voor de 135 m3 per sec. toegelicht.
Bijlage 5 geeft de grafiek van waterstanden. De stand van N.A.P.
is bereikt na 2859 min = V7 uren en 39 min.
Na de ongeveer ^8 uren van de eerste periode begint de tweede periode waarin de spuigangen niet meer zijn gestremd en waarin geen
berging meet beschikbaar is. Het is te berekenen hoeveel water
gedurende elke van de twee spuigangen van de derde dag (vierde en
vijfde spuigang van de hele periode van hoog water) moet kunnen
worden geloosd. De balans moet zijn:
vrij geloosd = waterbezwaar - uitgemalen.
Aan het eind van hoofdstuk 3 werd het waterbezwaar gedurende de
derde dag bepaald op 250 m3 per sec.

- 8 De capaciteiten van de twee gemalen (IJmuiden 135 m3 P 6 r sec. en
Zeeburg 57 m3 per sec.) zijn gedurende de derde dag gewijzigd omdat de opvoerhoogte dan niet gelijk is aan de op de eerste k8 uren
gemiddeld afgestemde ontwerp-opvoerhoogte.
Het voorbeeld op bijlage 6 toont aan dat de afhankelijkheid van
opvoerhoogte en capaciteit voor pompen groot is. Het is daarom gewenst om gedurende de derde dag te rekenen met gecorrigeerde capaciteiten.
Voor het gemaal IJmuiden is de ontwerp-opvoerhoogte 1,20 m (bij
135 m3 per s e c ) , terwijl het gemaal moet kunnen werken tot 2,00 m
opvoerhoogte (bij 95 m3 per s e c ) .
Gedurende de derde dag is weer enig spuien mogelijk. Het laagwaterpeil ligt dan beneden N.A.P. - 0,30 nu De gemiddelde zeestand is
dan waarschijnlijk heneden N.A.P.. + 0^50 m. Het gemiddelde kanaalpeil is dan N.A.P. è. N.A.P. - 0,20 m. De opvoerhoogte van het gemaal is dan ongeveer 0,60 m. De opbrengst van het gemaal zal dan
ongeveer 155 m3 per s e c zijn.
Intussen is het peil van het IJmeer gerezen tot ongeveer N.A-.P. +
0,50 m, zodat de opvoerhoogte voor het gemaal te Zeeburg groot is.
De capaciteit van dat gemaal kan dan zijn gereduceerd tot 50 m3
per sec. De totale capaciteit van de twee gemalen is dan 205 m3
per sec,
vrij geloosd = waterbezwaar - uitgemalen.
vrij geloosd = 250 m3 per sec. - 205 m3 per sec. = V? m3 P e r

se

c-«

Het spuien moet dus meer zijn dan V? m3 per sec. gemiddeld over
het gehele etmaal. De momentele capaciteit van de spuisluis is
500 m3 per sec. hetgeen reeds bij een gering verval wordt bereikt.
Bij te groot verval worden de schuiven van de spuislui» weer zover
gesloten dat nog 500 m3 per s e c worden doorgelaten. Het is te
verwachten dat de spuigangen van de derde dag geen afvoeren van
500 m3 per sec., gemiddeld over de duur van de spuigang, zullen opleveren. Het is wel te verwachten dat in plaats van de 500 m3 per
s e c wordt bereikt 300 m3 per sec. Teneinde een afvoer van ^5 m3
per sec., gemiddeld over 12 uren te bereiken moet de spuigang dus
4-5 12
een duur hebben van ten minste ^* • = 1 , 8 uren = 1 uur en 50 min.
Deze spuiduur is wel te verwachteb.
Indien de twee laagwaters van de derde dag spuigangen van elk
langer dan 1 uur en 50 minuten veroorzaken dan is de periode van
de hoogste boezempeilen dus voorbij.

- 9 Tot nu toe is niet vermeld met welke frequenties de veronderstelde
omstandigheden zullen voorkomen. Dit is moeilijk aan te geven, omdat hier omstandigheden zich voordoen (groot waterbezwaar binnen
in combinatie met stremmingsduur van spuien) die weinig zijn gecorreleerd, maar waarvan het moeilijk is om aan te geven hoe weinig
de correlatie is. De frequentie van voorkomen van de veronderstelde
combinaties en dus van het bereiken of overschrijden van het boezempeil van N.A.P. heeft de grootte van eenmaal per 5 a 25 jaren.
6.

Tijdschema bouw gemaal IJmuiden.

Bij spoedige bouw kan een gedeelte van de capaciteit van het gemaal IJmuiden zijn geinstalleerd in het jaar 1971•
Er moet dus worden berekend hoe groot de capaciteit ten behoeve van
de peilbeheersing in 1971 moet zijn. De berekening kan in hoofdzaak
verlopen als in het vorige hoofdstuk en op de bijlagen 't en 5 is
gebeurd. In dit geval staan de gegevens en de uitkomsten op de bijlagen 7» 8 en 5»
Een verschil met de berekening van de definitieve capaciteit is
dat er tussen 1971 en 1975 a 1980 nog de mogelijkheid is van spuien te Schellingwoude naar het Groot-IJmeer.
Daarom zijn op bijlage 7 gegevens verzameld van drie recente perioden van hoog water. Gerekend is op de bijlage met de gedurende de
eerste k8 uren van de periode te IJmuiden en te Schellingwoude geloosde hoeveelheden water.
Deze hoeveelheden zijn gemiddeld over de drie perioden en over de
**8 uren te IJmuiden 5^ m3 per sec. en te Schellingwoude 30 m3 per
s e c , terwijl de minima gemiddeld over de ^8 uren van een periode
zijn te IJmuiden l^f-J m3 per sec. en te Schellingwoude 19 m3 per sec.
Hieruit blijkt meteen duidelijk dat de veronderstelling van gestremde lozing te IJmuiden gedurende de eerste *+8 uren van een periode
die voor alle berekeningen wordt gedaan gedurende de drie beschouwde perioden (jaren 1960, 19&3

en

1965) niet is voorgekomen.

Ten tweede blijkt de over de spuiduur gemiddelde afvoer voor IJmuiden - Spuisluis in 1965 slechts 232 m3 per sec. te zijn geweest en
*f86 m3 per sec. in 1960. Het verschil is ontstaan door het minimale
spuiverval in 1965 gedurende de spuitijd.
Verder blijkt dat de tijdsduur van spuien te Schellingwoude steeds
veel groter is dan te IJmuiden. De waterstand buiten Schellingwoude
reageert veel sneller op de veranderingen in windkracht en - '-rixrii*ting dan de zeestand te IJmuiden.Veranderingen in windkracht en
-richting binnen hS uren komen meestal wel voor.

- 10 De wind die te IJmuiden/veronderstelde langdurige stremming veroorzaakt is er dikwijls de oorzaak van dat er te Schellingwoude wel
kan worden gespuid.
Wegens dit verschil in karakter tussen het spuien te IJrauiden ©n
het spuien te Schellingwoude is het toch verantwoord om tussen 1971
en 1975 a 1980 een periode van hoog water te veronderstellen met
gestremde lozing te IJmuiden gedurende ^+8 uren en spuimogelijkheid
te Schellingwoude van 20 m3 per s e c , gemiddeld over die ^8 uren.
Er had ook wel verondersteld kunnen worden dat Schellingwoude geheel gestremd was en dat er in IJmuiden een spuimogelijkheid was.
Wegens de grotere spuicapaciteit te IJmuiden zou dit geval een veel
te gunstige uitkomst geven.
Het in het jaar 2000 verwachte waterbezwaar kan voor wat betreft
de lozingen, enz. ook al in 1971 voorkomen. Gerekend is dat ook
Rijnland dan de uitbreiding van de bemaling naar het Noordzeekanaal
heeft gerealiseerd.
Voor wat betreft het schut- en lekwater van sluizen is gerekend dat
van de uiteindelijke 2600 m3 per min. in het jaar 1971 zullen voorkomen 2000 m3 per min.
De schutwaterreductie is dan 600 m3 per min.
Het totale waterbezwaar is dan

15500 - 600 = 1^900 m3 per minuut.

Hoewel in 1971 nog niet alle uitbreidingen van havens en verbredingen van kanalen gereed zullen zijn die een boezemoppervlakte van
365O ha zullen leveren is wat dit betreft toch geen verschil gemaakt tussen 1971 en 2000. Korte tijd na 1971 zullen de meeste plannen wel gerealiseerd zijn.
De berekening op bijlage 8 toont aan dat in het jaar 1971 de capaciteit van h pompen te IJmuiden (108 m3 per sec.) voldoende is om
de berging tot N.A.P. te verbruiken.in 3048 minuten = 50 uren en
kS minuten.
De reducties ten opzichte van het jaar 2000 die eigenlijk tot de
uitkomst van k pompen voor het jaar 1971 hebben geleid zijn:
20 m3 per sec. spuien te Schellingwoude
10 m3 per sec. minder schut- en lekwater.
De grootste reductie -spuien te Schellingwoude- wordt bij de vorming van het IJmeer in 1975 a. 1980 plotseling opgeheven omdat daarna gedurende perioden van hoog water het IJmeerpeil sneller rijst
dan het Noordzeekanaalp«il.
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Waarschijnlijk moet dus de vijfde pomp van het gemaal te IJmuiden tegelijk met de vorming van het IJmeer in 1975 a 1980 worden geinstalleerd.
Onverwachte veranderingen van de hoeveelheden schut- en lekwater kunnen de vijfde pomp te IJmuiden ook eerder nodig doen zijn.
Indien de in de inleiding van dit rapport reeds gememoreerde tijdelijke derde functie van het gemaal te IJmuiden nodig zal zijn dan is
dus tussen de tijdstippen 1971 en 1975 a 1980 extra doorspoelen van
het Noordzeekanaal met het overtollige water van het Groot IJmeer en
bovendien met gemiddeld 30 a 50 m3 per sec. water uit het "Groot IJmeer"
nodig. Bij zorgvuldige handhaving van de peilen van "Groot IJmeer" en
Noordzeekanaal zodat meestal een verval van 15 a 25 cm naar het Noordzeekanaal bestaat is de huidige spui- en inlaatsluis bij Schellingwoude
te klein. Die inlaatopening moet dan ongeveer 80 m2 worden.
Die grotere

opening zal tijdig beschikbaar moeten zijn. Hiervoor kan

gebruik worden gemaakt van hetzij bestaande kunstwerken als het gemaal
te Zaeburg hetzij een tijdelijk nieuwe inlaatsluis.
7.

Samenvatting.
Indeling van de bemalen boezem.

7.1. De bemalen boezem bestaat uit de boezems van Noordzeekanaal,
Amsterdam-Rijnkanaal, Amstelland-West en de stad Amsterdam.
Die boezem moet worden bemalen door het bestaande gemaal te
Zeeburg en het te bouwen gemaal te IJmuiden samen,
7.2. In perioden van hoog water mag er geen water uit het IJmeer
op het Noordzeelanaal worden gebracht.
7.3. In het*geval van gesloten keringen tussen Vecht en Amsterdamrijnkanaal 'mógen uit hey-fc stroomgebied van de Vecht 13 m3 water
per sect

op het Amsterdam-Hijnkanaal worden geloosd.

7.^. Overigens moet. de Vecht afstromen naar het IJsselmeer. Na de
.-•Tvorming van het, IJmeer is bemaling van dë 'Vecht naar dat meer
os., o^qntko ombaar.
7»5;. In; e.g-n. .van de plannen vaor watervoorziening van Midden-'ïestNederland kan het gemaal van dë Vecht te Muiden wellicht worden
x::

- gecombineerd met een inlaatgemaal voor zoet transportwater uit
het .IJsselmeer-yóor Midden»West-Nederland.

Capaciteit van hét gemaal IJmuiden.
7.6. Het gemaal IJmuiden moet een capaciteit hebben van 135 m3 per
sec. bij de ontwerp-opvoerhoogte van 1,20 m.

- 12 7.7» De capaciteit van het gemaal IJmuiden zou verdeeld kunnen zijn
over 5 gelijke pompen van 27 m3 per sec.
7»8. Het peil van Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal zal dan naar
schatting gedurende een uur per 5 a 25 jaren N.A.P. bereiken of
overschrijden.
Tijdschema van het gemaal IJmuiden.
7.9» In het jaar 1971 zijn vier van de vijf pompen van het gemaal te
IJmuiden nodig.
7.10.. De vijfde pomp is nodig vanaf het moment van vorming van het
IJmeer (1975 a 1980). In het geval van onverwacht zeer snelle
toename van schut- en lekwater kan de vijfde pomp eerder nodig
zijn.
7.13. Indien tussen 1971 en 1975 a 1980 het "Groot IJmeer"via het
Noordzeekanaal moet afwateren naar zee en bovendien nog met 30
a 50 m3 per sec. extra moet worden doorgespoeld naar het Noordzeekanaal dan moet er in de boezemscheiding tussen IJmeer en
Noordzeekanaal een grotere inlaatopening beschikbaar zijn dan
thans aanwezig is,
HH
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2. Capaciteit en Tijdschema.
Bijlage 2.

Overzichtstabel waterbezwaar
Amsterdam-Rijnkanaal
en Noordzeekanaal en IJmeee.

Aard waterbezwaar

" y'AT&-y'

waterbezwaar in m3 per minuut
"' jaar 1965
jaar 2000
thans
toekomst

Lozingen op het AmsterdamRijnkanaal
Amstelland-West en de stad
Amsterdam,
Lozingen op het Noordzeekanaal
Schut- en lekwater AmsterdamRijnkanaal
Schut- en lekwater Noordzeekanaal
Kwel Amsterdam-Rijnkanaal, enz.
Waterbezwaar op bemalingsgebied
gemaal IJmuiden
Lozingen op het IJmeer

22 362
37 787

Waterbezwaar Amsterdam-Rijnkanaal
enz. en Noordzeekanaal en IJmeer

afgerond_22_§92_
= 630 m3-për~sëc.

Rapport Gemaal IJmuiden.
2. Capaciteit en Tijdschema.
Bijlage 3.

Tabel van naar de bemalen boezems afwaterende oppervlakten.

Afwateringseenheid
volgens rapport 1, bijl. 1.

t o t a l e opp.
in ha.

n a a r bemalen
boezem; j a a r 2000
in ha.

Noordzeekanaalgebied

15|900

15:900

Amstelland-West

32J 600

32;600

Amsteiland-Oost

1 8oo

1I800

13 8oo

13I800

11520

1:520

:360

;360

Amstelland-Zuid (De Meern,enz.)
Wp. Wijk bij Duurstede, enz.
Wp. de Hoon
Hoogheemraadschap "Rijnland"
Hoogheemraadschap "Uitw. Sluizen
Kennemerland"
Po. Westzaan
Hoogheemraadschap "Waterland"
Po. Amsterdam
Vechtgehied

1121000

k5 > 000

77 500

19|500

2} ^00

1 i 200

10j200

M¥+0

1J680

1;680

61j000

10'800

i

Ji+Sifop

N.B. In het jaar 2000 wateren dus 148 600 ha af met 12 820 m3 per min.
Dit komt overeen met gem. 12,^ mm per etmaal.
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2. Capaciteit en Tijdschema.
Bijlage

k.

•,„%arE#l/

zie ook bijlage 5°

Berekening van waterstanden gedurende de eerste twee dagen van
een periode van hoog water; jaar 2000.
Gemalen: 135 m3 per sec. te IJmuiden
(5 pompen van 27 m3 per sec.)
57 m3 per sec. te Zeeburg
(3 po. van 13,5 m3 per sec; 1 po. van
16,5 m3 per s e c ) .
Bemalingsregeling.
Boezempeil
Lager dan N.A.P. -0,55 m
Tussen -0,55 en -0,V? m
Tussen -0,45 en -0,35 m
Tussen -0,35 en -0,25 m
Hoger dan N.A.P. -0,25 m

cap. in m3 per sec in werking
IJmuiden
Zeeburg
0
0
27
0
81
0
135
0
135
57

Totaal
0
27
81
135
192

Waterbezwaar:fiedurendede eerste kS uren volgens bijl 2:
15 500 m3 per min.
Berekening: De grondslag voor de berekening is:
berging = waterbezwaar - uitgemalen.
De berging is het volume water tussen N.A.P. - 0,4-5 m en N.A.P.
Hierbij tellen Amstelland-West en de stad Amsterdam mee:.stot N.A.P.
-0,15 m (hoogste gemiddelde stand in deze gebieden).
22,00.
7,65.
1,50.
^35.
36,50.
De berging is dus 0,30. 36,50.10? =
0,15. 29,65.10 =
Totaal berging
Oppervl. boezem N.Z.K. =
"
"
A.R.K. =
"
"
A'dam =
"
"
A'land-W. =
Totaal

1of m2
105 m2
10? m2

10 m2
10 m2.
10,95. 102 m3
k,k5. 1(T m3
15,40. 10 m3.

- 2_
Stel dat de waterberging tussen N.A.P. - 0,45 m en N.A.P. - 0,35 m
duurt x, minuten; dan is voor de periode van x, minuten de waterbalans:
berging
= waterbezwaar - iitgemalen
3,65r10 = 15 500.x - 81.60.x. , waaruit volgt:
x. = 342. minuten
3,65.106 = 5,29.106 - 1,64.106.
De resultaten van de waterbalansen voor de verschillende waterschijven berging zijn samengevat in de volgende tabel en in beeld gebracht
op bijlage 5, Het blijkt dat na 2859 minuten de stand van N.A.P.
wordt bereikt.
water- :
schijf
|
cm.
10
10
10
15
+
^5

berging
106 m3

per x
min.

= waterbezwaar
106 m3

- uitgemalen
106 m3

3,65

342

5,29

1,64

j

3,65
3,65

I

M5

7,65
14,15
17,30
+

4,00

|

^93
912
1112

12,85
+

44,39

28,99

+
15,^0

+
| 2859

10,50

water in
10 6 m 3
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Rapport Gemaal IJmuiden .
2.

Capaciteit en Tijdschema.
Bijlage 7.

De gedurende drie hoogwaterperioden gespuide hoeveelheden water te IJmuiden en te Schellingwoude.

1
Periode van 48 uren
tijdstip begin periode
plaats van spuien
tijdstip einde periode
4-12-1960-- 15.30 uur
IJmuiden-Spuisluis
IJmuiden-Noordersluis
Schellingwoude

2
duur
van
spuien
uren

4

3
gespuid
10 m3

5

gespuid
gem. over
spuiduur
(3):(2)
m3 per sec.

6

gespuid,
gemidd.
over periode van
48 uren
(3): 172 800
m3 per sec.

8.10

14,26

82

1,53

486
84

5.05
22.00

3,25

41

19

-

19,04

-

5.45

8,62

2.25
28.45

0,97
8,25

417
111

-

17,84

-

10-12-1965- 0.00 uur
IJmuiden-Spuisluis
Schellingwoude

3.00
16.00

2,50
4,20

232

141

73

241

12-12-1965- 0.00 uur
Totaal

-

6,70

-

9

6-12-1960— 15.30 uur
Totaal
20-11-1963-- 2.00 uur
IJmuiden-Spuisluis
IJmuiden-Noordersluis
Schellingwoude
22-11-1963™ 2.00 uur
Totaal

80

110

50
5
48
103

39

Rapport Gemaal IJmuiden,
2. Capaciteit en Tijdschema.
Bijlage 8
(zie ook bijlage 5)

Berekening van waterstanden gedurende de eerste twee dagen
van een periode van hoog water; jaar 1971»
Gemalen:

108 m3 per sec. te IJmuiden
(4 pompen van 27 m3 per sec.)
57 m3 per sec, te Zeeburg.

Bemalingsregeling:
Boezempeil
lager dan N.A.P. - 0,55 m
tussen - 0,55 en - 0,45 m
"

- 0,1*5 en - 0,35 m
"
- 0,35 en - 0,25 m
hoger dan N.A.P. - 0,25 m

Cap. in m3 per sec, in werking
IJmuiden
Zeeburg
Totaal
0
0
0
0
0
0

27
81
108
108

Berekening:

165

57
1

Waterbezwaar:

27
81
108
i

Gedurende de eerste 48 uren
15 500 - 600 (schutwater) = 14 900 m3 per min.
Totaal berging = 15,40.10 m3.
Stel dat de spuimogelijkheid te Schellingwoude 48
uren lang regelmatig 20 m3 per sec. is.

Dit betekent een vergroting van de lozingen met 20 m3 per sec.
Het schema van lozing wordt dan 101 —128—185 m3 per seo.
Stel dat de waterberging tussen N.A.P. - 0,45 m en N.A.P. - 0,35 m
duurt y. minuten; dan is voor de periode van y.. minuten de waterbalans:
berging = waterbezwaar - geloosd
3,65.10 = 14 900. y1 - 101.60.y1 , waaru.it volgt:
Y 1 = 413 minuten
3,65.106 = 6,15.106 - 2,50.106 .
De resultaten van de waterbalansen zijn vermeld in de onderstaande
tabel en weer in beeld gebracht op bijlage 5» Het blijkt dat nu na
3048 minuten de stand van N.A.P. wordt bereikt.

-

2 -

water-I berging per x min.
schijf
cm
10é m3
10
10
10
15
+
45

3,65
3,65
3,65
4,4-5
+
15,40

= waterbezwaar
106 m3

- geloosd
10 m3
2,50
3,86

413

6,15

505

7,51

960

14,25
17,^+0
+

12,95
+

^5,31

29,91

1170
+
3048

10,60

