
om de begraafplaats heen de nieuwe lei-
dingen gelegd en de bestaande leidingen 
aangepast.
Met het oog op de continuïteit bevinden 
zich in de kelder drie dompelpompen. De 
pompen kunnen zowel onafhankelijk van 
elkaar functioneren als samen worden in-
gezet, bijvoorbeeld als er veel regenwater 
moet worden afgevoerd. Bovendien kan bij 
een pompstoring een van de andere twee 
het overnemen. Bij onderhoud en storin-
gen kunnen de zware pompen (elk 600 kg) 
omhoog worden gelicht middels een ko-
lomzwenkkraan, die naast de kelderluiken 
staat. De pompen hebben een capaciteit 
van 900 m3/h, wat ruim voldoende is voor 
de gemeente. Middels de debietmeter kan 
de capaciteit op het gemeentehuis wor-

den afgelezen. “Dat is noodzakelijk,” vindt 
Leenhouts. “Er kan echter maar een beperk-
te capaciteit, 700 m3/h, naar de zuivering 
worden afgevoerd en daarop is de afvoer 
begrensd.”

Van oud naar nieuw
Om de switch te kunnen maken naar de 
nieuwe leidingen, zonder de bestaande 
leidingen af te hoeven sluiten, werd het 
‘hondenhok’ ingezet. Ter hoogte van de 
nieuwe buizen werd onder een deel van de 
oude toevoerbuizen een funderingsplaat 
gelegd, waarop het hondenhok werd aange-
bracht. De constructie van deze koppelput, 
met daarin een uitsparing voor de buizen, 
maakte het mogelijk de bestaande leidin-
gen naar het oude gemaal in tact te kunnen 
houden en het geheel toch eenvoudig af 
te kunnen sluiten. Verderop, aan de andere 
kant van het oude gemaal, werd in de be-
staande afvoerleiding een PVC T-koppelstuk 
geplaatst. Op deze manier kon de toe- en 
afvoer van het rioolwater via de oude én 
via de nieuwe leidingen lopen. Intussen 
werden de nieuwe leidingen aangesloten 
op het nieuwe gemaal. Na de ingebruik-
name van het nieuwe gemaal en een tijdje 
proefdraaien is het oude gemaal geheel 
losgekoppeld. In het T-koppelstuk werd een 
blindflens aangebracht en het hondenhok 
dichtgemetseld. 
Met het oog op de kosten én de snelheid 
van levering is gekozen voor een stalen 
gemaalbehuizing die prefab, inclusief com-
plete elektrische installatie, is geleverd. 
Het gemaal staat op een plaat van gewa-
pend beton - voorzien van een 60 cm dikke 
vorstrand - die de fundering bescherming 
biedt bij winterse omstandigheden. In het 

gebouw zelf bevinden zich de elektrotech-
nische installatie en in een aparte unit zijn 
de frequentie-omvormers voor de aandrij-
ving van de pompen aangebracht. Om over-
verhitting of bevriezing te voorkomen is het 
gebouw voorzien van klimaatbeheersing. 
En om stankoverlast voor omwonenden in 
de naastgelegen woonwijk te voorkomen, 
staat naast het gemaal een roestvrijstalen 
geurfilter. Het geheel is computergestuurd, 
voorzien van een touch screen en op af-
stand bedienbaar. “De storingsdienst kan 
bijvoorbeeld op afstand de niveaus van het 
rioolwater in de put controleren. Alle actu-
ele waardes worden op het display weerge-
geven,” stelt Leenhouts. 
Dankzij het gedegen voorwerk stond er bin-
nen een half jaar een nieuw, goed func-
tionerend gemaal. Het ontwerp werd uit-
besteed aan Ingenieursbureau Pro Project 
dat ook voor het aanbestedingstraject en 
coördinatie van de uitvoering zorgde. Het 
bureau VMB produceerde de elektrische in-
stallatie en regelde de detailengineering. 
“Verder kregen we hulp van de specialisten 
van Stadsbeheer Dordrecht bij de civiele 
techniek en telemetrie,” aldus Okker. 
Het nieuwe Kortland is inmiddels volop in 
bedrijf. Okker is gestart met de uitbreiding 
van de begraafplaats. Het oude gemaal 
is afgebroken en het omliggende gebied 
wordt heringericht. Met de komst van het 
nieuwe Kortland kan Alblasserdam de ko-
mende decennia zeker weer vooruit. ‘Niet 
onbelangrijk,’ besluit Leenhouts. ‘Het riool 
is immers één van de beste uitvindingen 
voor de volksgezondheid.’ ▪

*) Auteur schreef dit artikel voor gemeente 
Alblasserdam.

Aanleiding voor de komst van het nieuwe 
gemaal was de uitbreiding van de naastge-
legen begraafplaats. Van de gemeente Al-
blasserdam waren beleidsmedewerkers Kees 
Okker en Willem Jan Leenhouts belast met 
de dagelijkse leiding rond de bouw van het 
nieuwe rioolgemaal. Projectleider Okker is 
eveneens verantwoordelijk voor de uitbrei-
ding van de begraafplaats. “Kortland is het 
hoofdrioolgemaal van Alblasserdam, dat 
zo’n 80 procent van de totale rioolafvoer 
van de hele gemeente (ruim 19.000 inwo-
ners) verwerkt en dat kan niet een tijdlang 
worden stilgelegd,” aldus de projectleider. 

Een gedegen voorbereiding was daarom 
van belang, evenals de exacte locatiekeu-
ze voor het nieuwe gemaal. De gemeente 
heeft te maken met een hoge grondwater-
stand. Daarnaast moest het oude gemaal in 
bedrijf blijven totdat het nieuwe gemaal 
goed functioneerde en was er nog de zorg 

voor de bewoners van de nabij gelegen 
woonwijk.

Keuze 
“Het oude rioolgemaal stond pal naast de 
begraafplaats. In 1992 is deze ook uit-
gebreid, maar toen kon het gemaal nog 
blijven staan,” weet Okker. “Door de hoge 
grondwaterstand ligt de gehele begraaf-
plaats verhoogd. Ook de uitbreiding, met 
2.000 graven, moet opgehoogd worden. 
Het oude gemaal stond de uitbreiding in de 
weg. Bovendien was het een verouderd mo-
del.” De voorbereiding nam zo’n vier jaar in 
beslag. Begonnen werd met een bodemon-
derzoek om de beste locatie voor het nieuw 
te bouwen gemaal te bepalen. Vervolgens 
werd het juiste type gekozen en de werk-
wijze uitgedacht. Ondertussen moesten de 
benodigde vergunningen en kredieten rond 
gemaakt worden. Gekozen werd voor een 
natte opstelling, met drie afzonderlijk én 
gelijktijdig inzetbare pompen, de inzet van 
praktische koppelstukken om de oude af- 
en toevoerleidingen eenvoudig op elkaar 

aan te kunnen sluiten en een eigentijdse 
gemaalbehuizing.

De komst van Kortland
Verscholen tussen de bomen valt het kleine 
nieuwe gemaal nauwelijks op. Het gemaal 
is in een ‘natte opstelling’ uitgevoerd, want 
dat bespaart ruimte en is sneller te reali-
seren. “Een droge opstelling betekent een 
extra kelder voor de pompen. Dan zou het 
twee keer zo groot en ook ongeveer twee 
keer zo duur worden,” aldus Okker. Nu be-
vinden de pompen zich in een 6 m diepe 
ontvangstkelder. Deze kelder zit stevig ver-
ankerd in de grond, bovenop 20 cm dikke 
schroefpalen en een betonnen werkvloer 
van 75 cm. Gelijktijdig met de bouw van 
de ondergrondse ontvangstkelder werden 

Dit voorjaar is het nieuwe hoofdrioolgemaal Kortland officieel in 
gebruik genomen door wethouder Ad Cardon van de gemeente Al-
blasserdam. Het nieuwe rioolgemaal is er gekomen zonder dat de 
inwoners van Alblasserdam er hinder van hebben ondervonden. Het 
oude gemaal bleef in de tussentijd namelijk gewoon in bedrijf.

Door Wi lma de Bone-Hoen*)
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Komst Gemaal Kortland zonder 
overlast voor inwoners 

Alblasserdam neemt nieuw 
rioolgemaal in gebruik
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Kees Okker (links) en Willem Jan 

Leenhouts zijn beide werkzaam 

als beleidsmedewerker Riolering 

bij de gemeente Alblasserdam.


