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Voorwoord 
Onze waterinfrastructuur is doorlopend onderhevig aan aanpassingen vanuit 
een diversiteit aan oorzaken. Ontwikkelingen vanuit stedenbouw, infrastructuur, 
klimaat, ecologie of nieuwe technieken leiden telkens tot herzieningen van de 
watersystemen en/of de daarin aanwezige kunstwerken. TAUW, al sinds de 
eerste helft van de vorige eeuw bekend als de gemalenbouwers van 
Nederland, ondersteunt daarbij in alle vormen van ontwerp, advies en 
inspecties. Hoewel TAUW u kan adviseren en ondersteunen op nagenoeg elk 
denkbaar vakgebied, richten we ons in dit boekje op oppervlaktewatergemalen.  
 
TAUW, groot in gemalen! 
Ons overzicht van gemalen in dit boekje is niet uitputtend, maar geeft een 
beknopt beeld van de werkzaamheden voor gemalen die TAUW in de laatste 
decennia heeft uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers in zowel nieuwbouw, 
vervanging of renovatie. Dit boekje wordt periodiek geactualiseerd. 
 
Gemalen spreken vaak tot de verbeelding. Enerzijds vanwege het grote belang 
voor instandhouding van het watersysteem in ons land, anderzijds ook vanwege 
het multidisciplinaire karakter bij de totstandkoming van deze kunstwerken. Niet 
alleen onze kennis van pompen en hydraulica speelt hierin een rol; ook 
kennisgebieden als civiele techniek, werktuigbouw, elektrotechniek en 
geotechniek zijn vereist, evenals waterveiligheid, diverse conditionerende 
onderzoeken en benodigde vergunningen. 
 
Veelzijdig partner 
TAUW heeft de kennis in huis om zowel opdrachtgever als opdrachtnemer te 
kunnen ondersteunen in elke discipline. Deze ervaring maakt dat wij ook 
begrijpen wat er aan “de andere kant van de tafel” speelt, en wat van belang is 
om samen een project tot een goed resultaat te kunnen brengen, van 
planvorming tot en met realisatie. Omvang van onze inzet varieert per project 
van een enkele vakspecialist tot complete uitwerking en begeleiding tijdens 
realisatie van polder- of boezemgemalen met een multidisciplinair projectteam. 
 
Werkzaamheden voor de opdrachtgever 
Onze ervaring met werkzaamheden aan opdrachtgeverzijde beslaan feitelijk alle 
fasen en disciplines van een project. Denk aan het opstellen van een 
projectdefinitie en verkennende onderzoeken, de programma’s van eisen, RAW-
bestekken of vraagspecificaties UAV-GC, contractstukken en de diensten er 
rondom heen zoals bijvoorbeeld toetsing en directievoering in de realisatiefase. 



 

 

Wij hebben ervaring met de verschillende bekende projectvormen, en kunnen 
inhoudelijk invulling geven aan de diverse (IPM)rollen binnen uw projectteam, 
en daarbij uit onze eigen organisatie ook putten uit de inhoudelijke expertise van 
onze. Daarnaast zijn we ook gewend te werken in bouwteamverband, en kunnen 
hiervoor ook de contractuele kennis en ervaring inbrengen of aan u overdragen. 
 
Werkzaamheden voor de opdrachtnemer 
In de huidige markt zijn we ook vaak de ontwerpende partij voor de 
opdrachtnemer, en werken we samen aan optimaal ontwerp en realisatie binnen 
door opdrachtgever gestelde eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden. 
Daarbij worden in de verschillende fasen (vanaf inschrijving tot en met 
oplevering) samengewerkt om hydraulische en (geo)technische uitgangspunten 
om te zetten in optimale systeem- en installatiekeuzes, civiele constructies en 
inrichtingsontwerpen. Klanteisen in UAV-GC contracten worden op basis van 
Systems Engineering gevalideerd gedurende alle van toepassing zijnde 
ontwerpfasen (SO, VO, DO en UO). Gedurende dit ontwerpproces wordt ook 
doorlopend getoetst op het gebied van machineveiligheid en de waterveiligheid.  
 
Wij ontwerpen volledig in 3D, en maken gedurende het ontwerpproces ook 
optimaal gebruik van de visualisatiemogelijkheden die dit biedt. Dit kan zijn door 
de BIM360 omgeving waar we in werken, of juist door de VR-sessies waarbij we 
samen - al dan niet met vertegenwoordigers van de eindklant – virtueel door het 
ontwerp kunnen lopen en kunnen kijken naar knelpunten en optimalisaties. 
 
Inspecties en capaciteitsmetingen 
TAUW is ook de partner voor het uitvoeren van onafhankelijke inspecties en 
metingen. Naast technische inspecties van installaties en constructies verricht 
TAUW al decennia capaciteitsmetingen aan gemalen. Voor bestaande gemalen 
wordt daarbij op basis van gemeten capaciteit en opgenomen vermogen een 
adviesrapport opgesteld als basis voor een vervolgtraject, zoals de afweging 
renovatie of vervanging/nieuwbouw. Voor nieuwe gemalen dienen de 
meetresultaten ter verificatie van te realiseren capaciteiten en rendementen. 
Meer hierover vindt u op de laatste pagina’s van dit boekje. 
 
Rioolgemalen en transportsystemen 
Naast de kennis van oppervlaktewatergemalen heeft TAUW, in het verlengde 
van het ontwerp van rioolwaterzuiveringen, ook ruime kennis en ervaring op alle 
disciplines als het gaat om rioolgemalen en transportsystemen. Achterin dit 
boekje wordt hier beknopt op ingegaan.  
 
 



 

 

Overzicht gemalen 
Onderstaand een overzicht van de selectie uit polder-, boezemgemalen welke 
in dit boekje nader zijn uitgelicht. Per gemaal is globaal benoemd welke 
werkzaamheden door TAUW zijn verricht.  
 
Mocht u meer willen weten dan kunt u contact met ons opnemen, zie voor de 
contactgegevens de laatste bladzijde van dit boekje.  
 

Gemaal Capaciteit  Jaar 
Zoutkamp 1.600 m3/min 2021 
De Neust  264 m3/min 2020 
Monnickendam 1.200 m3/min 2019 
Bakerwaard 80 m3/min 2019 
Spijksterpompen 670 m3/min 2019 
De Schans  300 m3/min 2018 
Eijerland 400 m3/min 2018 
Dijkmanshuizen 300 m3/min 2018 
Afsluitdijk (gemalen Den Oever) 28.800 m3/min 2017 
De Broekhuizen 350 m3/min 2016 
Mr. P.A. Pijnacker Hordijk 2.400 m3/min 2016 
Wieringerwaard 210 m3/min 2016 
Essenburgsingel 38 m3/min 2016 
Prins Hendrik 110 m3/min 2016 
Zernike 21 m3/min 2014 
C. Mantel  2.000 m3/min 2014 
Winsemius 240 m3/min 2014 
Usquert 160 m3/min 2014 
Nieuw Lutterzijl  515 m3/min 2014 
Houtkade 200 m3/min 2013 
Noordpolderzijl 350 m3/min 2013 
Koning Willem Alexander   5.640 m3/min 2012 
Tydeman 174 m3/min 2010 
J.J.J.M. van der Burg 390 m3/min 2010 
Gewande 1.800 m3/min 2010 
Parksluizen 1.200 m3/min 2009 
Den Deel 630 m3/min 2008 
  



 

 

 
Gemaal 

 
Capaciteit  

 
Jaar 

Poppekinderen 300 m3/min 2008 
Veluwe  1.660 m3/min 2008 
Abelstok 600 m3/min 2007 
Schoute 1.170 m3/min 2007 
Schagerkogge 280 m3/min 2007 
Stad en Lande  700 m3/min 2007 
Ommoord 100 m3/min 2005 
Mr. Dr. C.P. Zaaijer 2.202 m3/min 2005 
Schaphalsterzijl 705 m3/min 2005 
Polder Nieuwkoop 380 m3/min 2004 
Zaangemaal  1.900 m3/min 2003 
Den Osse 300 m3/min 2003 
Tilburg 120 m3/min 2002 
Rozema 2.700 m3/min 2000 
De Waterwolf 4.500 m3/min 1997 
Mr. A.C. Baron van der Feltz 850 m3/min 1997 
Ankersmit 510 m3/min 1993 
Katerveer 110 m3/min 1992 

 
 

 
Gemalen zitten in ons DNA. TAUW is dan ook al sinds 1991 hoofdsponsor 
en projectsponsor van de Nederlandse Gemalen Stichting (NGS).  
De NGS heeft als doelstelling: 
 
“…bevorderen van de kennis over, het inventariseren en documenteren van, 
en het constructief meewerken aan mogelijk behoud en beheer van 
waardevolle gemalen gericht op de waterpeilbeheersing (niet zijnde 
windmolens) en de met deze gemalen ruimtelijk en/of functioneel een 
eenheid vormende kustwerken en terreinen.” 
 
Als sponsor ondersteunt TAUW de NGS ook regelmatig middels diensten 
voor specifieke projecten, en het helpen actueel houden van de database 
met nagenoeg alle gemalen van Nederland 
Neem eens een kijkje op de website www.gemalen.nl. 
 

http://www.gemalen.nl/


 

     terug naar overzicht     
 

 
In de toekomst is de capaciteit van het gemaal HD Louwes onvoldoende. Om 
aan de toekomstige afvoer te voldoen wordt naast de historische Hunsingosluis 
een nieuw gemaal gerealiseerd (werknaam “Zoutkamp”). Daarbij wordt de 
Hunsingosluis (rijksmonument) gerenoveerd en omgebouwd tot schutsluis en 
zijn 10 koppelkansen opgenomen. Dit in samenwerking met gebiedspartners 
(Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen, Gemeente Het Hogeland)  
 
In Bouwteam heeft TAUW in 2020/2021 o.a. volgende adviesdiensten verricht 
• Variantenafwegingen, schetsontwerpen (SO) en Voorlopig ontwerp (VO) 
• Beeldkwaliteitsplan en architectonisch ontwerp (i.s.m. NEXT/H+N+S) 
• Conditionerende onderzoeken (alle voor vergunning noodzakelijke)  
• Omgevingsmanagement met gebiedspartners en stakeholders  
• Vergunningsscan, mer- beoordeling / voorbereiden vergunningaanvragen  
• CFD-analyses voor de instroom en uitstroomzones van gemaal en sluis 
• Contractmanagement; Bouwteamuitvraag en -overeenkomst aannemer 
• Opstellen functionele eisen middels Systems Engineering (SE) in Relatics 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  1.600 m3/min  
Opvoerhoogte 1,48 mwk 
Type pomp Horizontale schroefpomp 
Aantal eenheden 3 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Op basis van de wateroverlast in 2007 in het Lek- en Lingegebied is in 2010 
door Waterschap Rivierenland besloten tot een aantal maatregelen. Eén van de 
maatregelen is het vervangen van gemalen De Neust en Tricht door één gemaal 
De Neust, met zowel uit- als inmaalcapactiteit, een naastgelegen vrije aflaat 
(kantelstuw), vispassage en vrijliggende krooshekbrug. Het oude gemaal Tricht 
(rijksmonument) dient te worden gehandhaafd. Het werk is 2021 opgeleverd. 
 
In de periode 2018-2020 heeft TAUW in Bouwteamverband met Pannekoek 
GWW en waterschap Rivierenland de volgende werkzaamheden verricht:  
• Integraal ontwerp VO en DO; ontwerpnota’s, tekeningen en berekeningen 

o.b.v. 3D-modellering (civiel, bouwkundig,werktuigbouwkundig)  
• Situatietekeningen, terrein, kabels en leidingen 
• Constructieve berekeningen (SCIA) 
• Stabiliteitsberekeningen van de waterkering, waterveiligheidsrapportage 
• Risicosessies, RIE, V&G analyse / Bouwfasering  
• Ondersteuning omgevingsmanagement en vergunningenproces 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  264 m3/min uitmalen, 72 m3/min inmalen 
Opvoerhoogte 2,89 mwk 
Type pomp Horizontaal axiaal visvriendelijk 
Aantal eenheden 3 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Ter verbetering van het peilbeheer op de Schermerboezem wil het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gemaal Monnickendam 
realiseren. Doel van het gemaal is om, naast het verminderen van de risico’s 
van wateroverlast, tevens het periodieke watertekort en de verzilting van grond- 
en oppervlaktewater te verkleinen, als ook de kwaliteit van het oppervlaktewater 
te verbeteren. Het gemaal ligt noord van Monnickendam, onder de drukke N247.  
 
In 2023 staat de oplevering gepland. TAUW heeft in 2019 de adviesdiensten 
afgerond voor oprdachtgever ten behoeve van het UAV-GC contract: 
• IPM teamrollen TM en CM, toetscoordinator, risicomanager, div specialisten 
• Inventariseren voortraject, actualiseren programma van Eisen 
• Eiseninventarisatie o.b.v. SE, opstellen vraagspecificaties 
• Opstellen contractstukken UAV-GC en EMVI, inclusief vraagspecificaties 
• Nadere onderzoeken (o.a. varianten bouwfasering, pompkeuze, K&L) 
• Tekeningen en berekeningen (SO) t.b.v. contractstukken 
• SSK-raming en stichtingskostenraming 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  1.200 m3/min uitmalen, 400 m3/min inmalen 
Opvoerhoogte 0,85 mwk 
Type pomp Horizontaal axiaal, visvriendelijk 
Aantal eenheden 3 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
In 1957 is de bemalingsinstalatie van het gemaal Bakerwaard geïnstalleerd. In 
2017 bleek het gemaal toe aan een grote renovatie. Aanleiding hiervoor waren 
de diverse onderdelen die gebreken vertoonden. Bij de renovatie zijn de 
pompinstallaties, keermiddelen, onderbouw en bovenbouw meegenomen.  
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-contract opgesteld. Tussen 2017 en 
2019 heeft TAUW voor het waterschap de volgende adviesdiensten verricht: 
• Variantenonderzoek 
• Selectie van vijf mogelijke pompvarianten 
• Multicriteria-analyse pompvarianten 
• Rapportage variantenstudie met globale uitwerking voorkeursvariant 
• Opstellen Programma van Eisen 
• Voorlopig ontwerp 
• Opstellen bestek, inclusief berekeningen en tekeningen 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  80 m3/min 
Opvoerhoogte 1,45 mwk 
Type pomp Openschroefpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Boezemgemaal Spijksterpompen is in 1978 in werking gesteld en bemaalt een 
groot deel van Groningen. In 2018 heeft waterschap Noorderzijlvest besloten om 
het gemaal te renoveren en de afvoercapaciteit te vergroten, vanwege 
zeespiegelstijging, klimaatverandering en bodemdaling door de gaswinning. De 
aanbesteding verli 
 
TAUW heeft in 2018 en 2019 adviesdiensten verricht voor Stork ten behoeve 
van de renovatie van gemaal Spijksterpompen. TAUW heeft voor Stork bv de 
volgende werkzaamheden/adviesdiensten verricht binnen het UAV-GC contract: 
• Asbestinventarisatie  
• Capaciteitsmeting  
• Opstellen communicatieplan 
• Stakeholdermanagement  
• Ondersteuning van het vergunningsmanagement  
• Opstellen schetsontwerp 
• Opstellen definitief ontwerp inclusief SSK-raming 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  670 m3/min 
Opvoerhoogte 1,60 mwk 
Type pomp Verticale schroefpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
In de Waddenzeedijk Texel bevinden zich vijf gemalen die Texel droog houden. 
Binnen het project, “Dijkversterking Waddenzeedijk Texel”, werden naast 
dijkversterking ook 3 van de 5 gemalen vervangen voor nieuwe gemalen. Het 
bestaande gemaal De Schans is vervangen door een gemaal met grotere 
capaciteit en visvriendelijke pompen. Ook is een vispassage gerealiseerd. 
 
In 2018 is het gemaal De Schans opgeleverd door de Civiele Combinatie Tessel, 
TAUW heeft de hiervoor onder andere de volgende werkzaamheden/ 
adviesdiensten verricht binnen het UAV-GC contract: 
• 3D ontwerpen en modelleren van de constructies van gemaal 
• Inpassing werktuigbouwkundige en elektrotechnische componenten 
• VO ontwerptekeningen,  
• DO tekeningen, constructieve en geotechnische berekeningen (gemaal, 

kwelschermen, tijdelijke constructies, palenplan,bodembescherming etc) 
• UO vorm- en wapeningstekeningen, uitvoeringsberekeningen  
• Verificatie van ontwerpeisen op basis SE  

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  300 m3/min 
Opvoerhoogte 2,00 mwk 
Type pomp Schroefpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
In de Waddenzeedijk Texel bevinden zich vijf gemalen die Texel droog houden. 
Binnen het project, “Dijkversterking Waddenzeedijk Texel”, werden naast 
dijkversterking ook 3 van de 5 gemalen vervangen voor nieuwe gemalen. Naast 
het oude gemaal Eijerland is een nieuw gemaal gebouwd met grotere capaciteit 
en visvriendelijke pompen. Ook is een vispassage gerealiseerd. 
 
In 2018 is het gemaal Eijerland opgeleverd door de Civiele Combinatie Tessel, 
TAUW heeft de hiervoor onder andere de volgende werkzaamheden/ 
adviesdiensten verricht binnen het UAV-GC contract: 
• 3D ontwerpen en modelleren van de constructies van gemaal 
• Inpassing werktuigbouwkundige en elektrotechnische componenten 
• VO ontwerptekeningen,  
• DO tekeningen, constructieve en geotechnische berekeningen (gemaal, 

kwelschermen, tijdelijke constructies, palenplan,bodembescherming etc) 
• UO vorm- en wapeningstekeningen, uitvoeringsberekeningen  
• Verificatie van ontwerpeisen op basis SE  

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  400 m3/min 
Opvoerhoogte 1,73 mwk 
Type pomp Schroefpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
In de Waddenzeedijk Texel bevinden zich vijf gemalen die Texel droog houden. 
Binnen het project, “Dijkversterking Waddenzeedijk Texel”, werden naast 
dijkversterking ook 3 van de 5 gemalen vervangen voor nieuwe gemalen. Het 
bestaande gemaal Dijkmanshuizen is vervangen door een nieuw gemaal dat in 
capaciteit is vergroot en tevens is voorzien van visvriendelijke pompen. 
 
In 2018 is het gemaal Dijkmanshuizen opgeleverd door de Civiele Combinatie 
Tessel, TAUW heeft hiervoor onder andere de volgende werkzaamheden/ 
adviesdiensten verricht binnen het UAV-GC contract: 
• 3D ontwerpen en modelleren van de constructies van gemaal 
• Inpassing werktuigbouwkundige en elektrotechnische componenten 
• VO ontwerptekeningen,  
• DO tekeningen, constructieve en geotechnische berekeningen (gemaal, 

kwelschermen, tijdelijke constructies, palenplan,bodembescherming etc) 
• UO vorm- en wapeningstekeningen, uitvoeringsberekeningen  
• Verificatie van ontwerpeisen op basis SE  

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  300 m3/min 
Opvoerhoogte 2,00 mwk 
Type pomp Schroefpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 

 



 

     terug naar overzicht     
 

 
In 2006 is door RWS vastgesteld dat de afsluitdijk niet voldeed aan de huidige 
veiligheidseisen, waarnaast ook de spuicapaciteit in de toekomst onvoldoende 
zal zijn vanwege de stijgende zeespiegel. Om in de toekomst nog steeds het 
water vanaf IJsselmeer en achterland af te kunnen voeren naar de Waddenzee 
is binnen de gehele aanpak van de afsluitdijk ook gemaalcapaciteit nodig. 
 
TAUW heeft als onderdeel van combinatie Zuider7 voor het DBFM-contract 
Afsluitdijk (2017) onder andere het ontwerp van gemalen bij Den Oever 
ontworpen. Hiervoor zijn door TAUW de volgende werkzaamheden verricht: 
• Variantenonderzoek oplossingen afvoercapaciteit (o.a. middels Sobec) 
• Variantenonderzoek locaties benodigde pomp- en spuicapaciteit 
• 3D ontwerpen (Revit) en modelleren (SCIA) van civiele en bouwkundige 

constructies voor pomp- en spuicomplexen , zowel SO als VO+ ontwerp 
• Berekeningen waterveiligheid, stabiliteit, bodembescherming in-/uitstroom 
• Modelcoördinatie gehele scope, clashdetectie ontwerpen met Navisworks 
• VR-ontwerpsessies (virtual reality) 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  14.400 – 28.800 m3/min 
Opvoerhoogte 1,70 mwk 
Type pomp Vijzel 
Aantal eenheden 2 gemalen à 4 stuks, uitbreidbaar tot elk 8 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
In 2018 is de nieuwbouw van het gemaal De Broekhuizen gerealiseerd. Het 
poldergemaal bemaalt middels twee pompeenheden het gebied Hasselt-
Dalfsen-Nieuwleusen en loost op de Vecht. Bij lage waterstand kan onder vrij 
verval worden geloosd. Tevens kan het gemaal water vanuit de Vecht inmalen 
en (bij hoge waterstand op de Vecht) water onder vrijverval inlaten. 
 
Het gemaal is tot stand gekomen in Bouwteam-verband, waarbij een UAV-GC 
contract is opgesteld. De realisatie is door GMB Civiel verzorgd. TAUW heeft 
binnen het samenwerkingsverband de volgende adviesdiensten verricht: 
• Ontwerp gemaal 
• Uitvoeren hydraulische berekeningen 
• Uitvoeren prestatiemetingen in garantieperiode (in opdracht van Bosman 

Watermanagement bv) 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  250 m3/min 
Opvoerhoogte Variërend  
Type pomp Schroef centrifugaal 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Het gemaal Mr. P.A. Pijnacker Hordijk te Gouda is één van de vier grote 
boezemgemalen van Rijnland en dateert uit 1935. In de periode 2013 tot 2016 
heeft het gemaal een grootscheepse renovatie ondergaan, waarbij tevens de 
cpaciteit is uitgebreid van 2.100 naar 2.400 m3/min met nieuwe pompwaaiers. 
De aandrijfljnen zijn vervangen door direct-drive elektromotoren, waarbij één 
dieselmotor is behouden (hybride). Tevens is de vismigratie verbeterd.  
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-contract opgesteld. TAUW heeft de 
volgende werkzaamheden en adviesdiensten uitgevoerd: 
• Definitief Ontwerp, constructieve berekeningen en detaillering 
• Ecologische onderzoek 
• Risico-inventarisaties en kostenramingen uitgewerkt  
• Faseringsplan 
• Separaat pompenbestek en combinatie-bestek 
• Constructieve berekeningen 
• Aanbesteding en directievoering tijdens realisatiefase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  2.400 m3/min 
Opvoerhoogte 2,00 mwk 
Type pomp Centrifugaalpomp 
Aantal eenheden 3 stuks 
Aandrijving Elektrisch (2x), diesel/elektrisch (1x) 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Het oude gemaal Molenweg in de Wieringerwaard voldeed niet meer aan de 
huidige eisen en moest vervangen worden. Het nieuwe gemaal is gebouwd in 
de primaire waterkering (Noorderdijk) van de Wieringerwaardpolder ter plaatse 
van de Pishoek (Amstelmeerboezem). De totale oppervlakte van de 
Wieringerwaard bedraagt ongeveer 2.500 hectare. 
 
In 2016 is het gemaal opgeleverd door Friso Civiel, waarvoor TAUW volgende 
werkzaamheden/adviesdiensten heeft verricht binnen het UAV-GC contract: 
• Ontwerp DO en UO (vorm- en wapeningstekeningen) 
• Beoordeling waterveiligheid, onder- en achterloopsheid 
• Constructieve berekeningen, betonwerk + permanente damwanden 
• Geotechnische berekeningen, zetting en stabiliteit 
• Bemalingsberekeningen + controle opbarsten 
• Bodembescherming 
• Capaciteitsmeting gemaal  

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  210 m3/min 
Opvoerhoogte 3,10 mwk 
Type pomp Schroefcentrifugaalpomp (visvriendelijk) 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Om het watersysteem in Rotterdam-Noord en Delfshaven duurzamer, schoner 
en beter bestand te maken tegen hevige weersomstandigheden heeft 
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard in 2016 gemaal 
Essenburgsingel laten bouwen. Het gemaal loost via een 150 meter lange 
persleiding op de Schie. 
 
In 2016 heeft TAUW het voorontwerp gerealiseerd voor aannemer M.J. Oomen 
binnen een UAV-GC contract. De werkzaamheden bestonden in hoofdlijn uit: 
• Ontwerp DO, inclusief berekeningen en tekeningen 
• Geotechnisch bodemonderzoek, stabiliteits- en en zettingsberekeningen 
• Eisenverificatie SE civieltechnisch ontwerp 
• Risico’s en raakvlakkenbeheer 
• Omgevingsmanagement 
• Vergunningentraject 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  38 -42 m3/min 
Opvoerhoogte 2,50 mwk 
Type pomp Dompelpomp 
Aantal eenheden 1 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Sinds 1958 zorgt het gemaal Prins Hendrik in de Waddenzeedijk op Texel voor 
de bemaling van de Prins Hendik polder. Uit inspecties bleek dat het gemaal 
verouderd was, reden voor hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om 
het oude gemaal te laten vervangen. Gedurende de vervanging werd een 
tijdelijke noodpompinstallatie geplaatst. 
 
In 2016 is gemaal Prins Hendrik opgeleverd door aannemer Friso Civiel. TAUW 
heeft voor de civiele aannemer onder het UAV-GC contract de volgende 
werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• 3D ontwerpen en modelleren van gemaal, perskoker en uitstroom  
• Inpassing werktuigbouwkundige / elektrotechnische componenten 
• Ontwerp en berekeningen gedurende VO, DO en UO 
• Eisenverificatie ontwerpeisen op basis van SE 
• Stabiliteitsberekeningen en waterveiligheidsrapportages waterkering  
• Opstellen en uitwerken van adviezen in ontwerp en realisatiefase op het 

gebied van waterhuishouding en geotechniek 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  110 m3/min 
Opvoerhoogte 2,60 mwk 
Type pomp Schroefcentrifugaalpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Het oorspronkelijke gemaal Zernike dateert uit de jaren ‘60 en bemaalt het 
gebied van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het gemaal is omstreeks 2005 
van de RUG naar waterschap Noorderzijlvest overgedragen. Rekening houdend 
met de bodemdaling, als gevolg van aardgaswinning, en de wensen van de RUG 
is in 2016 het gemaal compleet vervangen, waarbij de capaciteit en 
opvoerhoogte zijn aangepast. Tevens is voorzien in een vismigratievoorziening. 
 
Tussen 2014 en 2016 zijn de volgende werkzaamheden/adviesdiensten door 
TAUW verricht voor het waterschap: 
• Opname en inspectie van het bestaande gemaal en de installaties 
• Uitvoeren variantenstudie 
• Opstellen Voorontwerp en Definitief ontwerp 
• Opstellen bestek en werkomschrijving met P&ID en tekeningen (UAV) 
• Opstellen TCD en CE-dossier 
• Verzorgen aanbesteding  
• Directievoering en toezicht in uitvoeringsfase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  21 m3/min (en 21 m3/min reserve) 
Opvoerhoogte 1,00mWk 
Type pomp Schachtpomp 
Aantal eenheden 1 stuks (en 1 reserve) 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Vanwege veranderende neerslagcondities bleek een stabiel waterpeil in de 
Schermerboezem niet meer goed te handhaven met de bestaande 
boezemgemalen.in Den Helder en Zaandam. Om het peilbeheer te verbeteren 
heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in 2012 besloten Gemaal 
C. Mantel in Schardam te realiseren, uitwaterend op het Markermeer. 
 
TAUW heeft zowel alle adviesdiensten voor contractvorming UAV-GC als 
uitvoeringsbegeleiding in samenwerking met het hoogheemraadschap 
uitgevoerd (2014-2016). Realisatie werk door de combinatie VBK - Aan de 
Stegge (2016). TAUW heeft de volgende werkzaamheden verricht: 
• Invulling IPM-rollen TM en CM in het projectteam 
• Opstellen Programma van eisen, vraagspecificaties, uitgangspuntennotities 
• Tekeningen en berekeningen SO (t.b.v. contract) 
• Contract UAV-GC en aanbesteding en gunning middels BVP 
• Div cursussen HHNK: UAV-GC, SE, bvP, SGB 
• Contractbeheersing en toetsing tijdens de realisatiefase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  2.000 m3/min 
Opvoerhoogte 1,40 mwk 
Type pomp Visvriendelijke horizontale schroefpomp 
Aantal eenheden 4 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Het gemaal Winsemius dateert uit 1988, waarna het vervolgens in 2000 is 
gerenoveerd. In 2014 werd, gezien de leeftijd van installatie en automatisering 
door het hoogheemraadschap van Delfland besloten om onderzoek te laten 
uitvoeren naar de staat van de technische installaties, waarna is besloten het 
gemaal te renoveren.  
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-contract opgesteld. In 2014 is gemaal 
door aannemer J.C. Schmidt gerenoveerd. TAUW heeft hiervoor de volgende 
werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Opname en inspectie van het gemaal en de installaties 
• Onderzoeksrapportage met maatregelen, risico’s, planning vervolgfase en 

kostenramingen 
• Uitvoeren RI&E conform de Machinerichtlijn 
• Opstellen bestek en werkomschrijvingen, P&ID’s en ontwerptekeningen 
• Marktbenadering en opstellen contracten aanbesteding 
• Begeleiding uitvoeringsfase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  240 m3/min 
Opvoerhoogte 11,30 mwk 
Type pomp Schroef centrifugaalpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 
 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Als gevolg van bodemdaling door de gaswinning in Groningen stegen de 
waterstanden rondom Usquert, en leverde dit problemen op voor de omliggende 
gebieden. Daarom heeft waterschap Noorderzijlvest besloten om in Rottum 
gemaal en schutsluis Usquert (met vispassage) te realiseren om het lokale 
peilbeheer onder controle te krijgen, en het vismigratieknelpunt op te lossen. 
 
Eind 2014 is de bouw van het kunstwerk gerealiseerd door Friso Civiel bv, 
waarvoor TAUW de volgende werkzaamheden/adviesdiensten heeft verricht 
binnen een UAV-GC contract: 
• Ontwerp civieltechnisch VO, DO, UO voor gemaal, sluis, Fishtrack 

vispassage, inlaat, terreininrichting, vaarwegvoorzieningen en keringen 
• Project- en raakvlakmanagement voor de disciplines Civiel, 

Werktuigbouw, Elektrotechniek en Bouwkunde 
• RI&E en de CE certificering 
• Aanvraag vergunningen 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  160 m3/min 
Opvoerhoogte 1,30 mwk 
Type pomp Vijzel 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Gemaal Nieuw Lutterzijl bemaalt De KoeKoek polder (3 vijzels) en een gedeelte 
van De Mastenbroek polder (2 vijzels). Het gemaal is gerealiseerd in 1978 en in 
2013/2014 gerenoveerd om te voldoen aan de nieuwe eisen. Bij de renovatie 
zijn zowel de aandrijving van de vijzels als de elektrische installatie vervangen. 
Daarnaast is het gemaal voorzien van nieuwe portaalreinigers. 
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-contract opgesteld. Het gemaal is 
gerenoveerd door de combinatie Van Oort en Spaans. TAUW heeft voor de 
opdrachtgever de volgende werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Vooronderzoek 
• Opstellen Programma van Eisen  
• Voorontwerp (VO)en het definitieve ontwerp (DO) 
• Opstellen bestek 
• Begeleiding aanbesteding 
• Directie en toezicht gedurende de uitvoeringsfase 
• Prestatiemeting (energiescan en capaciteitsmeting)  

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  515 m3/min 
Opvoerhoogte 1,80 - 3,50 mwk 
Type pomp Vijzel 
Aantal eenheden 5 stuks (2x 145 m3/min, 3x 75 m3/min) 
Aandrijving Elektrisch (4 vijzels) en diesel (1 vijzel) 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
In kader van het watergebiedsplan Kamerik en Kockengen diende bij Oud-
Kamerik een nieuw gemaal te worden gerealiseerd voor Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden.  
Omdat het oude gemaal hier te laag lag om de toekomstige bodemdaling op te 
kunnen vangen is gemaal Houtkade gerealiseerd, met een vispassage.  
 
Onder een UAV-GC contract (D&C) heeft TAUW voor GMB de advies 
ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd in 2013.  
Voor TAUW bestonden de werkzaamheden/adviesdiensten onder andere uit: 
• Opstellen aanbiedingsontwerp 
• Aanbiedingsdocumenten 
• Uitwerken van de ontwerpen in de diverse fasen (VO, DO en UO) 
• Prestatiemeting (capaciteitmeting gemaal) 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  200 m3/min 
Opvoerhoogte 1,87 mwk 
Type pomp Schroefpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
In 1981 is gemaal Noordpolderzijl gebouwd omdat de uitwateringssluis uit 1911 
niet meer voldoende was om de het overtollige water vanuit de Noordpolder op 
de Waddenzee te lozen. Om het gemaal toekomstbestendig te maken is in 2013 
een grondige renovatie uitgevoerd met 30% capaciteitsvergroting. 
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-contract opgesteld. De renovatie is 
uitgevoerd door Bosman Watermanagement bv. TAUW heeft voor opdrahtgever 
de volgende werkzaamheden/ adviesdiensten verricht: 
• Capaciteits- en koppelmetingen (nul- en eindmeting) 
• Definitief ontwerp (DO) 
• Opstellen bestek 
• Aanbesteding  
• Levering van de software voor de nieuwe procesautomatisering 
• CE-markering 
• Directievoering en toezicht gedurende de uitvoeringsfase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  350 m3/min 
Opvoerhoogte 2,10 mwk 
Type pomp Schroef centrifugaalpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Als gevolg van het toegenomen waterbezwaar en ouderdom was het 
noodzakelijk gemaal Katwijk (1954) te renoveren. Tijdens de renovatie, welke 
starttte in 2005, is rekening gehouden met de toekomstige zeespiegelstijging en 
extreem waterbezwaar. Bij de renovatie is het gemaal ook uitgebreid met een 4e 
pomp en vispassage. Tevens is de keersluis vervangen en geautomatiseerd. 
 
TAUW kreeg in 2005 opdracht voor de adviesdiensten ter voorbereiding van de 
grote renovatie. De uitvoering ervan tussen 2008 en 2012 is uitgevoerd door 
combinatie GMB, Bosman Watermanagement bv, Croon Elektrotechniek bv, 
Flowserve Hengelo en Aletta van Aalst & Partners. TAUW heeft voor de 
opdrachtgever de volgende werkzaamheden verricht: 
• Planstudies en Omgevingsmanagement 
• Contractvorming en aanbesteding (UAV) 
• Directievoering en toezicht tijdens de uitvoeringsfase 
• Adviesdiensten utvoeringsfase: (asbestinventarisatie, ecologie, 

vergunningen, geluidsprognose en capaciteitmetingen) 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  5.640 m3/min (4.500 m3/min bij 3,15 mwk) 
Opvoerhoogte 1,00 mwk 
Type pomp Schroef centrifugaalpomp 
Aantal eenheden 4 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Om de Eemnes Binnendijks en de Baarnse polders De Drie Zielen en de Geeren 
en Drakenburg te ontwateren is in 1976 gemaal Tydeman gebouwd. Het gemaal 
loost op de Eems. Vanwege einde levensduur zijn in 2010 de vijzels vervangen, 
de aandrijvingen voorzien van energiezuinige motoren en is de electrische 
instalatie vervangen. 
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-contract opgesteld. De 
werkzaamheden zijn uitgevoerd door Landustrie. TAUW heeft voor de 
opdrachtgever de volgende werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Vooronderzoek 
• Duurzaanheidscheck (vismigratie, energiebesparing, hergebruik materiaal) 
• Ontwerp  
• Opstellen bestek  
• Begeleiding bij de aanbesteding 
• Directie en toezicht bij de uitvoering 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  174 m3/min 
Opvoerhoogte 2,00 mwk 
Type pomp Vijzel 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Na de hevige wateroverlast in 1998 en 1999 heeft Hoogheemraadschap van 
Delfland besloten om het oude zeegemaal Vlotwatering, dat het water vanuit het 
westland naar zee pompt, te vervangen. Het nieuwe gemaal dateert uit 2010 en 
is gebouwd ten zuidwesten van het oude gemaal en kreeg de naam J.J.J.M van 
der Burg. Het oude gemaal Vlotwatering is gesloopt. 
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-GC contract opgesteld, uitgevoerd 
door door Bosman Watermanagement bv, GMB, Imtech en Kraaijeveld bv. 
TAUW heeft de volgende werkzaamheden/ adviesdiensten verricht: 
• Opstellen algemeen en functioneel Programma van Eisen 
• Variantenstudies 
• Berekeningen en ontwerptekeningen 
• Kostenramingen 
• 3D Ontwerp en de vorm- en wapeningstekeningen 
• Benodigde vergunningaanvragen 
• Opstellen en begeleiden ecologische beheersing uitvoeringsfase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  390 m3/min 
Opvoerhoogte 2,55 mwk 
Type pomp Schroef centrifugaalpomp 
Aantal eenheden 3 stuks (2x 180 m3/min, 1x 30 m3/min) 
Aandrijving Elektrisch 

 
 

 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Gemaal Gewande is in 1979 gebouwd voor de ontwatering van een gebied ten 
grootte van 30.000 ha. Bij lage waterstanden in de maas kan geloosd worden 
onder vrijverval. Bij hoge waterstanden dient gepompt te worden. Het gemaal is 
in 2010 gerenoveerd met als doelstelling ‘operationeel te zijn voor de komende 
30 jaar’. 
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-contract opgesteld. Het gemaal is 
gerenoveerd in combinatie met Bosman Watermanagement B.V. TAUW heeft 
de volgende werkzaamheden/ adviesdiensten verricht: 
• Het ontwerptraject 
• Het opstellen van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische, civiele en 

bouwkundige Bestekken (RAW) 
• Vergunningaanvragen 
• Aanbesteding  
• Directievoering tijdens de uitvoeringsfase  
• Geluid- en ecologischonderzoek en prestatiemeting  

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  1.800 m3/min 
Opvoerhoogte 3,50 mwk 
Type pomp Schroef centrifugaalpomp 
Aantal eenheden 3 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
In het centrum van Rotterdam staat sinds 1965 het boezemgemaal Parksluizen. 
Parksluizen pompt samen met vijf andere boezemgemalen het overtollige water 
van de boezem van Delfland naar de Noordzee. Om de capaciteit te vergroten 
is de pomp met aandrijving in 2009 vervangen. Daarnaast zijn het krooshek, alle 
systemen en het gebouw gerenoveerd. 
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-contract opgesteld. De renovatie is 
uitgevoerd door Bosman Watermanagement, GMB en Imtech. TAUW heeft 
voor het hoogheemraadschap de volgende adviesdiensten verricht: 
• Planvorming 
• Ontwerptraject 
• Opstellen van de werktuigbouwkundige, civiele en bouwkundige bestekken 
• Conditionerend onderzoek (asbestinventarisatie) 
• Aanbesteding  
• Directievoering gedurende de uitvoeringsfase 
• Geluidsonderzoek en capaciteitsmeting 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  1.200 m3/min 
Opvoerhoogte 4,00 mwk 
Type pomp Schroef centrifugaalpomp 
Aantal eenheden 1 stuks 
Aandrijving Elektrisch (in noodgevallen op diesel) 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Gemaal Den Deel is in 1992 in gebruik genomen en was het eerste 
bodemdalingsgemaal van Nederland. Het gemaal is in opdracht van waterschap 
Noorderzijlvest gebouwd en is gelegen in het Boterdiep. Het object omvat tevens 
een schutsluis en een vispassage (oorspronkelijk type Vermeeren). 
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-contract opgesteld. TAUW heeft de 
daarbij de volgende werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Inventarisatie huidige situatie 
• Het uitwerken van de PLC-configuratie inclusief configuratieschema  
• Opstellen concept werkomschrijving 
• Opstellen van een kostenraming 
• Advies aanbestedingsmethodiek  
• Opstellen nota van inlichtingen  
• Opstellen gunningsadvies 

De vispassage is in 2020 vervangen (ontwerp en bestek TAUW) door een naast 
de sluis gelegen vispassage type Fishtrack. 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  630 m3/min 
Opvoerhoogte 1,00 mwk 
Type pomp Verticale schroefpomp 
Aantal eenheden 3 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Om de waterkwaliteit en het waterbeheer in polder van Walcheren te verbeteren 
is gemaal Poppekinderen gerealiseerd. Ter verlaging van overlast wordt bij 
hevige regenval het water nu rechtsteeks op het kanaal geloosd in plaats van de 
route door de binnenstad van Middelburg. Naast het gemaal is tevens een 
vispassage gerealiseerd voor trekvissen die niet meer via de sluis kunnen.  
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-GC contract opgesteld. In 2008 is het 
gemaal opgeleverd door GMB Civiel. TAUW heeft de volgende 
werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Opstellen van een referentie-ontwerp  
• Opstellen van een uitgebreide vraagspecificatie (o.b.v. PvE) 
• Uitwerking onderbouwende ontwerptekeningen  
• Opstellen aanbestedingsleidraad 
• Opstellen basisovereenkomst met annexen (acceptatieplan, toetsingsplan) 
• Het opstellen van een V&G-plan Ontwerp 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  300 m3/min 
Opvoerhoogte 3,00 mwk 
Type pomp Schroefpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
In 1997 is gemaal Veluwe gesticht als vervanging van het naastgelegen gemaal 
Pouwel Bakhuis daterend uit 1920. Gemaal Veluwe zorgt voor de bemaling van 
het noordelijke deel van de Groote- en Terwoldse Wetering. In 2008 hebben 
enkele renovaties plaats gevonden. 
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-contract opgesteld. TAUW heeft voor 
de renovatie de volgende werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Inspectie en gebrekenrapportage 
• Hersteladvies 
• Opstellen bestek 
• Begeleiding aanbesteding  
• Begeleiden en controle werkzaamheden bij uitvoering aannemer 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  1.660 m3/min 
Opvoerhoogte 3,80 mwk 
Type pomp Schroef centrifugaalpomp 
Aantal eenheden 4 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Als gevolg van de aardgaswinning heeft Groningen last van bodemdaling. Om te 
voorkomen dat Groningen onder water loopt zijn verschillende zogenaamde 
“schillengemalen” gerealiseerd waaronder gemaal Abelstok. Het gemaal is 
aangelegd in de Hoornse Vaart. Naast het gemaal is ook een schutsluis en een 
vispassage gebouwd.  
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-contract opgesteld. In 2007 is het 
gemaal Abelstok gerealiseerd in combinatie met BAM Civiel Noordoost. TAUW 
heeft de volgende werkzaamheden/ adviesdiensten verricht: 
• Vooronderzoek 
• Ontwerptraject incl. tekeningen en berekeningen 
• Bestek  
• Aanbesteding 
• Directievoering en toezicht bij de uitvoeringsfase 
• Capaciteitsmeting na oplevering  

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  600 m3/min 
Opvoerhoogte 1,00 mwk 
Type pomp Vijzel 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
Gemaal Schoute is één van de zes gemalen die het overtollige water van de 
boezem van Delfland afvoeren naar de Noordzee. In 2007 is het gemaal 
gerenoveerd en de capaciteit verhoogd naar 1.170 m3/min door het plaatsen van 
een extra dompelpomp in de spuikoker. Voor de renovatie stond het gemaal 
bekend als gemaal Scheveningen. 
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-contract opgesteld. De renovatie is 
uitgevoerd in combinatie met Bosman Watermanagement bv en GMB. TAUW 
heeft de volgende werkzaamheden/ adviesdiensten verricht: 
• Planstudie 
• Ontwerptraject 
• Opstellen van de werktuigbouwkundige, civiele en bouwkundige bestekken 
• Aanbesteding 
• Directievoering tijdens de uitvoeringsfase 
• Geluidsonderzoek en capaciteitsmeting 
• CE-certificering 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  1.170 m3/min 
Opvoerhoogte 2,50 mwk 
Type pomp 2 schroefcentrifugaalpomp, 1 dompelpomp 
Aantal eenheden 3 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
De Schagerkoggeboezem werd bemalen door gemaal Schagerkogge, welke toe 
was aan een grondige renovatie. Nadat uit onderzoek bleek dat renovatie op niet 
te ondervangen problemen stuitte heeft Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier besloten een nieuw gemaal te laten bouwen, inclusief een 
vismigratievoorziening. De oplevering was in 2007. 
 
Het gemaal is totstand gekomen in Bouwteam-verband tezamen met Dura 
Vermeer en Bosman Watermanagement bv. TAUW heeft hierbij de volgende 
werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Locatieonderzoek 
• Programma van Eisen 
• Voorontwerp inclusief SSK kostenraming 
• Gedetalieerd bestek met tekeningen 
• Directievoering/coördinatie van het ontwerp en de uitvoering 
• Toetsing van het werk 
• Ecologisch onderzoek en capaciteitsmeting 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  280 m3/min 
Opvoerhoogte 0,70 mwk 
Type pomp Vijzel 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
In het kader van de bodemdaling als gevolg van aardgaswinning is in het 
noorden van de stad Groningen het gemaal Stad en Lande gerealiseerd inclusief 
een schutsluis. Vanwege ruimtegebrek aan het Boterdiep werd het water onder 
de weg heen en terug geleid: het gemaal staat dus aan de andere kant van de 
weg. De vormgeving van de bovenbouw is door Olga-architecten ontworpen. 
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-contract opgesteld. De oplevering 
was in 1995. TAUW heeft de volgende werkzaamheden/ adviesdiensten verrich: 
• Onderzoeken 
• Programma van eisen 
• Ontwerptraject 
• Bestekken  
• Aanbesteding 
• Directievoering en toezicht uitvoeringsfase 
• Prestatiemetingen garantieperiode 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  700 m3/min 
Opvoerhoogte 1,00 mwk 
Type pomp Verticale schroefpomp 
Aantal eenheden 3 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 
 



 

     terug naar overzicht     
 

 
In het kader van het project Peil 2010 heeft Hoogheemraad van Schieland 
besloten een nieuw gemaal te realiseren met een capaciteit van 100 m3/min in 
de wijk Ommoord van Rotterdam. Naast het uitmalen kan het gemaal in droge 
periodes water vanuit de Rotte inlaten. Het gemaal is zodanig ontworpen dat de 
capaciteit in de toekomst eenvoudig kan worden vergroot naar 150 m3/min.  
 
Voor de realisatie is door TAUW een UAV-GC contract opgesteld. In 2005 is het 
gemaal opgeleverd door aannemer GMB. TAUW heeft de volgende 
werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Uitvoeren van benodigde (veld)onderzoeken 
• Opstellen van het ontwerp 
• Opstellen van een programma van eisen 
• Opstellen D&C contract met vraagspecificaties  
• Aanvragen van de vergunningen; 
• Verzorgen openbare aanbestedingsprocedure 
• Begeleiding gedurende de uitvoeringsfase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  100 m3/min 
Opvoerhoogte 5,70 mwk 
Type pomp Schroefpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 
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Het gemaal dateert oorspronkelijk uit 1928 en bestond destijds uit twee diesel 
aangedereven pompsets. Deze dieselmotoren zijn vervolgens in 1958 
vervangen. In de periode 2004-2005 is het gemaal gerenoveerd om de 
betrouwbaarheid van de installaties te borgen. Tevens was uitbreiding nodig 
vanwege de verstedelijking in het bemalingsgebied. Bij de laatste renovatie zijn 
de technische installaties, waaronder de complete pompen met aandrijvingen, 
in zijn geheel vervangen. 
 
Voor de realisatie van de renovatie uit 2005 is door TAUW een UAV-contract 
opgesteld. TAUW heeft de volgende werkzaamheden/adviesdiensten voor het 
hoogheemraadschap verricht: 
• Opstellen van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische bestekken 
• Besteksontwerp en tekeningen 
• Directievoering en toezicht uitvoeringsfase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  2202 m3/min 
Opvoerhoogte 3,00 mwk 
Type pomp Hor. Schroefpomp en Centrifugaalpomp 
Aantal eenheden 2 stuks en 1 stuks 
Aandrijving Elektrisch 
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Gemaal Schaphalsterzijl is in 2005 in gebruikgesteld. Het gemaal is in opdracht 
van het waterschap Noorderzijlvest gebouwd om de gevolgen van de 
aardgaswinning (bodemdaling) te compenseren. Naast het gemaal bestaat het 
complex uit een schutsluis met separate kano- en schaatspassage, inlaat, 
batloopvoorziening (“kluunen”) en vispassage. 
Op basis van het ontwerp en bestek van TAUW is het gemaal in 2005 nieuw 
opgeleverd door aannemer Ballast Nedam. TAUW heeft volgende 
werkzaamheden/adviesdiensten verricht voor de nieuwbouw: 
• Uitvoeren variantenonderzoek 
• Ontwerptraject in samenwerking met architect 
• Opstellen bestekken (UAV) 
• Houden aanbesteding 
• Directievoering en toezicht uitvoeringsfase (UAV) 
• Prestatiemetingen garantieperiode 
In 2018 is TAUW betrokken bij de laatste renovatie/capaciteitsuitbreiding, hierbij 
is de hydrauliek aangepast en de aandrijving verzwaard door Stork. 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  1125 m3/min (oorspronkelijk 705 m3/min) 
Opvoerhoogte 0,60 mwk 
Type pomp Open schroefpomp 
Aantal eenheden 3 stuks 
Aandrijving Elektrisch 
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In 1894 is gemaal Polder Nieuwkoop gesticht als stoomgemaal. Tijdens de 
levensduur heeft het gemaal diverse aanpassingen ondergaan, waaronder de 
transitie naar dieselaandrijving. Tijdens een grote brand in 2002 heeft het 
gemaal dermate veel schade opgelopen dat een grote renovatie noodzakelijk 
was. Tijdens deze werkzaamheden is een tijdelijke bemaling ingesteld. Bij de 
renovatie was de belangrijkste eis het behoud van het historische karakter.  
 
In 2004 is gemaal Polder Nieuwkoop door TAUW gerenoveerd in Bouwteam 
verband. De realisatie is uitgevoerd onder een UAV-contract. TAUW heeft de 
volgende werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Studie naar de mogelijke pompvarianten en inpassingsmogelijkheden 
• Programma van eisen 
• Voorlopig ontwerp en definitief ontwerp 
• Het opstellen van het bestek 
• Begeleiden van de aanbesteding  
• Directievoering en toezicht in de uitvoeringsfase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  380 m3/min 
Opvoerhoogte 5,30 mwk 
Type pomp Horizontale schroefpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 
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Samen met gemaal De Helsdeur bemaalt het Zaangemaal de Schermerboezem. 
Het Zaangemaal dateert uit 1964 en was toe aan een grote renovatie, waarbij 
het gemaal is geautomatiseerd en de capaciteit van de twee zogenoemde 
kattenrugpompen met 35% is vergroot van elk 700 naar 950 m3/min. 
 
In 2003 is het Zaangemaal gerenoveerd waarbij de werkzaamheden binnen 
een UAV contract zijn uitgevoerd door Bosman Watermanagement bv 
(werktuigbouw) en Croon Elektrotechniek bv (elektrotechniek). 
TAUW heeft de volgende werkzaamheden/adviesdiensten verricht:  
• Planstudie 
• Engineeringstraject  
• Opstellen van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en 

civieltechnische bestekken 
• Aanbesteding van de renovatie en directievoering bij de renovatie 
• Geluidsprognose onderzoek  
• Capaciteitsmeting 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  1.900 m3/min 
Opvoerhoogte 0,35 mwk 
Type pomp Kattenrugpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 
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In 2002 wilde het waterschap Scheldestromen het gemaal Den Osse, gelegen 
in de gelijknamige plaats en gebouwd in 1957, renoveren en in capaciteit 
vergroten. Aanleiding hiertoe was de verwachte hogere afvoer van 
oppervlaktewater ten gevolge van klimaatveranderingen, als ook vanwege de 
gebreken die de installatie vertoonde.  
 
Voor de realisatie van de werkzaamheden is door TAUW een UAV-contract 
opgesteld. TAUW heeft de volgende werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Opstellen startnotitie 
• Maken programma van eisen 
• Opstellen bouwteamcontracten 
• Ontwerpen verschillende facetten, en ramen investeringen 
• Opstellen werkomschrijvingen 
• Aanbesteden werkzaamheden 
• Directievoering en toezicht uitvoeringsfase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  300 m3/min 
Opvoerhoogte 2,8 mwk 
Type pomp Verticale schroefpomp 
Aantal eenheden 1 stuks 
Aandrijving Elektrisch 
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Als gevolg van de bodemdaling door de gaswinning in Groningen steeg de 
relatieve waterspiegel. Om dit te compeseren heeft waterschap Noorderzijlvest 
in 2002 gemaal Tilburg laten bouwen in de Wetsingerwaar. Naast het gemaal is 
tevens een kano-schutsluis gerealiseerd. Alle uitgevoerde werkzaamheden zijn 
onder financiering van de NAM tot stand gekomen. Friso Civiel was de 
aannnemende partij. 
 
Voor de realisatie van de nieuwbouw is door TAUW een UAV-contract 
opgesteld. TAUW heeft de volgende werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Ontwerptraject 
• Het opstellen van het bestek 
• Begeleiden van de aanbesteding 
• Directievoering en toezicht uitvoeringsfase 

 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  120 m3/min 
Opvoerhoogte 1,00 mwk 
Type pomp Verticale schroefpomp 
Aantal eenheden 1 stuks 
Aandrijving Elektrisch 
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Gemaal Rozema is in 2000 in gebruik genomen en vervangt het destijds 
afgeschreven gemaal Cremer. Het gemaal pompt het water via perskokers door 
de zeedijk de Eems in. Het gemaal heeft een zeldzame aandrijving met 
aardgasmotoren. Het gemaal is gerealiseerd samen met een vispassage om 
visintrek uit de Waddenzee mogelijk te maken.  
 
Voor de realisatie van de nieuwbouw is door TAUW een UAV-contract 
opgesteld. TAUW heeft als ontwerp- en adviesbureau voor de opdrachtgever de 
volgende werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Voorstudie 
• Programma van Eisen  
• Voorlopig en defintief ontwerp  
• Bestek  
• Begeleiding van de aanbesteding  
• Directievoering en toezicht uitvoeringsfase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  2.700 m3/min 
Opvoerhoogte 4,5 mwk 
Type pomp Schroef centrifugaal 
Aantal eenheden 4 stuks 
Aandrijving Aardgas 
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Het gemaal De Waterwolf is in 1920 in gebruik genomen. In 1928 is de capaciteit 
verhoogd met 1.000 m3/min tot een totaal van 4.000 m3/min. In 1997 zijn in de 
vijfde nog vrije koker twee dompelpompen bijgeplaatst met elk een capaciteit 
van 250 m3/min. Deze extra capaciteit was nodig in verband met de extra 
wateroverlast door de bodemdaling in het gebied als gevolg van de gaswinning.  
 
Voor de realisatie van de uitbreiding in 1997 is door TAUW een UAV-contract 
opgesteld. TAUW heeft de volgende werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Variantenstudie 
• Programma van Eisen  
• Voorlopig en defintief ontwerp  
• Bestek  
• Begeleiding van de aanbesteding  
• Directievoering en toezicht uitvoeringsfase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  4.500 m3/min 
Opvoerhoogte 1,20 mwk 
Type pomp 4x horizontale schroefpomp, 1x dompelpomp 
Aantal eenheden 5 stuks 
Aandrijving 4x Diesel, 1x Elektrisch 
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Het gemaal is in 1951 gesticht ter vervanging van het naastgelegen 
stoomgemaal. Het gemaal was toen uitgerust met drie schroefpompen. Het 
gemaal bemaalt de Grote en Nieuwe Wetering en loost op de IJssel. In 1996-
1997 is het gemaal gerenoveerd en zijn twee pompen vervangen door 
dompelpompen. Alleen de pomp die al werd gebruikt voor het inmalen van water 
is gehandhaafd. 
 
De realisatie in 1997 is tot stand gekomen onder een UAV-contract. TAUW heeft 
de volgende werkzaamheden/adviesdiensten afgerond: 
• Variantenstudie 
• Programma van Eisen  
• Voorlopig en defintief ontwerp  
• Bestek  
• Begeleiding van de aanbesteding  
• Directievoering en toezicht uitvoeringsfase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit  850 m3/min uit en 250 m3/min inmalen 
Opvoerhoogte 3,00 mwk 
Type pomp 2x dompelpomp, 1x verticale schroefpomp 
Aantal eenheden 3 stuks 
Aandrijving Elektrisch 
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In 1968 is gemaal Ankersmit gesticht. Vanwege de toenemende waterbehoefte 
en grondwateronttrekking ontstond de noodzaak om de capaciteit van het 
gemaal te verdubbelen. In 1993 heeft de renovatie plaats gevonden waarbij 
onder andere de dieselmotoren zijn vervangen door elektromotoren. Met de 
nieuwe motoren is het toerental verhoogd en daarmee de capaciteit verdubbeld. 
 
De realisatie is tot stand gekomen onder een UAV-contract. TAUW heeft voor 
de renovatie de volgende werkzaamheden/adviesdiensten verricht: 
• Programma van eisen  
• Voorlopig en definitief ontwerp 
• Bestek 
• Begeleiden van de aanbesteding  
• Directievoering en toezicht uitvoeringsfase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit 510 m3/min 
Opvoerhoogte 4,00 mwk 
Type pomp Schroefpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 
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Het sluizencomplex Katerveer is onderdeel van de primaire waterkering in de 
dijkring van het waterschap Drents Overijsselse Delta en valt onder 
Monumentenzorg. Gemaal Katerveer is in 1992 gebouwd in het buitenhoofd van 
de oude sluis,  in opdracht van toenmalig waterschap Groot Salland. Daarnaast 
zijn buitenhoofd, schutkolk en binnenhoofd gerestaureerd.  
 
Het ontwerp van TAUW is in 1992 gerealiseerd door Broekert Aannemingsmij 
bv en Stork Bosman bv, épén en ander onder een UAV-contract. TAUW heeft 
de volgende werkzaamheden/advies-diensten voor de opdrachtgever verricht: 
• Programma van eisen  
• Besteksontwerp 
• Opstellen van de werktuigbouwkundige, elektrotechnische en 

civieltechnische bestekken 
• Directievoering en toezicht uitvoeringsfase 

Onderdeel Specificatie 
Capaciteit 110 m3/min 
Opvoerhoogte 1,50 mwk 
Type pomp Schroefpomp 
Aantal eenheden 2 stuks 
Aandrijving Elektrisch 

 



 

     terug naar overzicht     
 

Rioolgemalen en transportsystemen 
 
De complexiteit van het ontwerp van transportsystemen voor drinkwater en 
afvalwater vraagt om een adviseur met verstand van zaken. Voor het ontwerp, 
de bestekvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding is ervaring nodig met de 
tracé- en materiaalkeuzes, kennis van uitvoeringstechnieken, pompinstallaties, 
elektrotechnische installaties en relevante wetgeving. Daarnaast zijn gedegen 
projectleiding en technisch management essentieel voor een succesvol project 
 
Rioolgemalen 
TAUW ontwerpt al tientallen jaren gemalen voor transportsystemen en heeft  
alle voor dit ontwerptraject noodzakelijke disciplines in huis. Naast onze 
civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische vakspecialisten 
hebben we ook gedegen kennis van geotechniek en constructieve aspecten. 
Geluid- en geurproblemen, en het tijdig beschikbaar zijn van de noodzakelijke 
vergunningen zijn aandachtspunten welke binnen onze projecten worden 
gesignaleerd, aangepakt en opgelost. 
 
Transportsystemen 
Aanleg, aanpassing en beheer van transportstelsels en randvoorzieningen is 
maatwerk. Met dynamische berekeningen bepalen wij altijd eerst de moge-
lijkheden en knelpunten van leidingstelsels. Uitgekiende ontwerpen vergroten 
bijvoorbeeld bij rioolstelsels de bergingscapaciteit en de reductie van 
overstortingen.  
Daarnaast werken wij aan nieuwe rioleringsconcepten die gericht zijn op het 
wegnemen van de oorzaken van piekafvoeren. We blijven voortdurend 
onderzoeken hoe rioleringssystemen werken, om zodoende doorlopend beter 
inzicht in het functioneren en optimaliseren te krijgen. 
 
APK Rioolstelsels 
Onze expertise reikt verder dan alleen het opstellen van een gemeentelijk 
rioleringsplan. Ook kunnen wij een “APK Rioolstelsels” voor u uitvoeren.  
Deze APK geeft inzicht in het functioneren van het rioleringssysteem.  
Het traceert de knelpunten en berekent de omvang c.q. de kosten van de nodige 
verbeteringsmaatregelen. 
In de planfase werken we samen met gemeentes en waterschappen om 
procedures en voorwaarden voor de aanwezigheid van randvoorzieningen 
(zoals bergbezinkbassins of bergbezinkriolen) planologisch vast te leggen.  
Ook op het gebied van afkoppelen en het ontwerp van infiltratievoorzieningen 
hebben we toonaangevende deskundigheid opgebouwd.  
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Capaciteitsmetingen 
 
TAUW voert sinds jaar en dag onafhankelijke metingen uit aan pompinstallaties 
van gemalen, gemiddeld circa 15 meetopdrachten per jaar voor diverse klanten 
waaronder waterschappen, aannemers en pompleveranciers. 
 
Meten van capaciteit en vermogen 
TAUW heeft de expertise én de juiste meetapparatuur in huis om de aspecten 
capaciteit en vermogen inzichtelijk te maken. We beschikken over apparatuur 
om simultaan met de capaciteitsmeting het opgenomen vermogen te meten in 
het elektriciteitsnet. De meetresultaten geven u inzicht en handvatten voor 
bijvoorbeeld:  
• de optimalisatie van de pompprestaties 
• de verbetering van de waterbalans  
• een garantie- of nulmeting bij renovatie of nieuwbouw 
 
Uit deze pompprestatiemetingen komen veelal verrassende resultaten. Niet 
zelden wijkt de capaciteit meer af dan gedacht of vereist, zowel in positieve als 
negatieve zin. Een ander aspect dat tevens aan het licht komt, is een afwijkend 
energieverbruik; dat is vaak hoger dan gedacht. 
 
Energiebesparing bij poldergemalen 
De rijksoverheid heeft de waterschappen opgeroepen om zuiniger om te gaan 
met energie. Eén van de manieren om daaraan gehoor te geven, is 
energiebesparing bij gemalen. 
 
Uit onderzoeken van TAUW en TU Eindhoven blijkt dat er aanzienlijke kansen 
zijn om het energieverbruik van gemalen te verminderen. Grofweg kan gesteld 
worden dat bij 25% van de gemalen 15-20% energiebesparing mogelijk is. 
 
Een eerste stap in energiebesparing is inzicht krijgen in de feitelijke prestaties 
van de pompinstallatie van een gemaal. Met de kennis van de werkelijke 
pompprestaties is het mogelijk deze exacter af te stemmen op de behoefte en 
het energieverbruik. Dit kan in veel gevallen leiden tot lagere energiekosten. 
 
Quickscan pompprestaties 
TAUW kan de pompprestaties voor u inzichtelijk maken met een quickscan. 
Deze quickscan bestaat uit een capaciteits- en een vermogensmeting.  
Neem contact met ons op voor informatie, of nadere opgave van de kosten. 



 

     terug naar overzicht     
 

Contactgegevens 
 

  

Gemalen en 
natte kunstwerken 
Harry Grevers 

T: +31 61 16 47 12 8 

E: harry.grevers@tauw.com  

  

Rioolgemalen en 
transportsystemen 
Edward Meijer 

T: +31 65 12 86 51 1 

E: edward.meijer@tauw.com  

 

Capaciteitsmetingen en 
Quickscans 
Paul Heuseveldt 

T: +31 65 11 85 79 7 

E: paul.heuseveldt@tauw.com  
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