Gemaal Groenendaal
Hierbij een klein berichtje over het gemaal Groenendaal wat in 2015/16 gerenoveerd gaat
worden.
Verslag: Ad Hartjes.

Algemeen
De primaire functies van het gemaal zijn peilbeheer en het keren van water.
De peilbeheerfunctie van Gemaal Groenendaal bestaat uit het afvoeren van overtollig
oppervlaktewater afkomstig van het bemalingsgebied “Groenendaal”, een gebied ter
grootte van 3457 ha. van Vught tot Heusden.
Het afvoeren van polderwater vindt plaats met een vrij vervalfunctie en een pompfunctie.
Het gemaal heeft twee pompen:
- één pomp met een capaciteit van 185 m3/min voor bemaling van het Hoge Pand;
- één pomp met een capaciteit van 65 m3/min voor bemaling van het Lage Pand.
Hiermee is Groenendaal een dubbel gemaal: er zijn twee pompen aanwezig en het water
komt vanuit twee afzonderlijke aanstromen: het Hoge Pand en het Lage Pand. De pomp van
het Lage Pand kan middels schuiven worden ingezet om het Hoge Pand te bemalen.
De waterkerende functie van Gemaal Groenendaal betreft het keren van Maaswater.
Het gemaal is namelijk integraal onderdeel van de primaire kering ter bescherming van
dijkring 36 met een wettelijke veiligheidsnorm van 1:1250.
Renovatie van het gemaal is noodzakelijk. Uit inspectie en nadere analyses blijkt namelijk
dat de bedrijfszekerheid van Gemaal Groenendaal in gevaar is.
Er is sprake van versleten pompen en een verouderde elektrische installatie.
Benodigde opvoerhoogtes worden niet meer behaald, storingen worden complexer en
reparaties steeds tijdrovender. Verder zijn civieltechnische en functionele gebreken aan het
gebouw en het buitenterrein geconstateerd.
Alle waterkerende onderdelen voldoen wel aan de huidige veiligheidsnorm.

Historie
Het gemaal is gebouwd tijdens de ruilverkaveling Heusden/Vlijmen en in 1964 in gebruik
genomen.
Voorheen was hett gemaal voorzien van twee diesel motoren en in 1990 geëlektrificeerd en
voorzien van een nieuwe besturing die op afstand controleerbaar en bedienbaar is via het
telemonitoring systeem van het Waterschap Aa en Maas.
Verder is toen ook de krooshek
hek reiniger geplaatst en zijn de bestaande pompen gereviseerd.

Interieur voor de eerste verbouwing gemaal met diesel motoren van Kromhout

Werkzaamheden 2015/16
De werkzaamheden zijn kort samen gevat:
Het vervangen van de pompen met aandrijvingen
Het vervangen van de elektrische installatie.
Het vervangen van het besturing systeem.
Het uitvoeren van civiele werkzaamheden aan het gebouw.
Het reviseren van de krooshek reiniger.
Het uitbreiden en inrichten van het buiten terrein.
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd zodat de waterbeheersing functie gewaarborgd blijft.
Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot het WS Aa en Maas.
Nieuwe pompen

Pomp Lage Pand cap: 95m3/min

Pomp Hoge Pand cap: 216 M3/min

