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Gemaal Katwijk speelt een cruciale rol in het peilbeheer van het hoogheemraadschap 

van Rijnland. Daarom besloot het hoogheemraadschap om dit gemaal als eerste van hun 

boezemgemalen aan de hedendaagse eisen aan te passen en uit te rusten met moderne 

technieken. Tauw tekent voor het ontwerp en de directievoering . 

In 2011 moet gemaal Katwijk in perioden van groot 

waterbezwaar bij hoge waterstanden op zee 75 m3/s af 

kunnen voeren . Nu is dat 54 m3/s . Onder normale om

standigheden moet het gemaal 94 m3/s kunnen uitmalen 

naar zee. Daarbij gaat Rijnland er bovendien vanuit dat 

het bij extreme neerslag water kan bergen in de wa

terberg ingslocaties in de Haarlemmermeerpolder en de 

Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. De maatregelen 

zijn nodig om de veranderingen in het klimaat het hoofd 

te kunnen bieden . Meer neerslag, de verstedelijking met 

meer verhard oppervlak en de zeespiegelrijzing dwingen 

tot het nemen van maatregelen. 
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Om het gemaal voldoende capaciteit te geven, wordt 

naast het gemaal een vierde pomp gebouwd . Op deze 

manier kan het ontwerp en de bovenbouw van het uit 

1954 daterende boezemgemaal worden behouden. Ook 

worden de bestaande dieselmotoren vervangen door 

elektromotoren en vinden er diverse renovatiewerk

zaamheden plaats . Als het werk klaar is, staan er vier, 

door elektromotoren aangedreven , hydrau lisch identieke 

pompunits . De motoren hebben een vermogen van bijna 

één megawatt per stuk. Om de inzetbaarheid van het 

gemaal te garanderen, worden er ook noodstroomaggre

gaten geïnstalleerd . 



De bouwwerkzaamheden 

Nadat de bouwkuip werd opgeleverd (april 2008) is begon

nen met de bouw van de vierde pompunit Dit werk is in 

december 2007 apart aanbesteed. De vierde pomp moet 

in september 2009 operationeel zijn. Vervolgens wordt 

begonnen met de renovatie van het bestaande gemaal. 

Gedurende de gehele bouwperiode blijft het gemaal in 

bedrijf. 

Instroom 

Technische specificaties 

Beschermd rijksmonument 

Gemaal Katwijk, vormgegeven door de Leidse architect 

M.P. Schutte, staat op de nominatie om een beschermd 

rijksmonument te worden . Het gemaal zou dan deel 

uitmaken van 1 00 topmonumenten uit de wederop

bouwperiode 1940-1958. Hiermee wil de rijksoverheid 

het bewustzijn van de cultuurhistorische waarde van de 

wederopbouwa rch itedu u r verg roten. 

Voor de uitbreiding van het gemaal met een vierde 

pompunit heeft architectenbureau Aletta van Aalst & 

Partners het ontwerp gemaakt. Bij het ontwerp is zowel 

aandacht besteed aan de vormgeving van de bovenbouw 

en frontlijn als aan de inpassing van de krooshekreiniger. 

Naar Noordl 

Uitstroom' 1 

Pompen Fabrikant Flowserve 1 Type: Schroefcentrifugaal met betonnen slakkenhuis I Aantal pompeenheden : 4 1 Capaciteit per pomp: 23,5 m3/s I Opvoerhoo~ 



D NIEUWBETON 

D 
NIEUWE WERKTUIGBOUWKUNDIGE 
ONDERDELEN 

-

NIEUWE ELEKTROTECHNISCHE 
ONDERDELEN 

Vismigratie 

De mogelijkheden voor vismigratie bij gemaal Katwijk 

, worden verbeterd . Voor de stroomopwaartse vismigra

tie worden zoweLbij het gemaal als bij de buitensluis 

voorzieningen getroffen . De stroomafwaartse trek van 

vis gaat via de pompen. Door de grote waaierdoortocht 

(diameter circa 3,5 meter) heeft de vis nauwelijks te 

lijden als het in de waaier terechtkomt. Wanneer de vis 

in het tussenkanaal terechtkomt en niet naar zee wil of 

kan trekken, kan de vis gebruikmaken van de speciale 

viskoker en weer terugzwemmen naar de boezem. 

ogte: 1.44 mwk Elektrische aandrijving Fabrikant Alconza I Type: Driefasen kortslu itankermotor 1 Vermogen : 900 kW 1 Toerental : 62 omw/min 



Historie 
van het gemaal 
Reconstructies van de topografie van 

Nederland leren ons dat omstreeks het 

begin van de jaartelling de Rijn bij Katwijk 

in zee uitwaterde. Men sprak toen over de 

middelste Rijnmond die bij de Romeinse 

nederzetting Huis te Britten lag. De bo

venste Rijntak mondde toen uit vlak onder 

het huidige Petten in Noord-Holland, 

terwijl de onderste in de buurt van Hoek 

van Holland gezocht moet worden. 

Rond 1100 was er bij Katwijk nog sprake 

van een geheel natuurlijke lozing op zee. 

Toen de Nederrijn bij Wijk bij Duurstede 

werd omgelegd en gekoppeld aan de 

Lek slibde dit natuurlijke lozingspunt 

dicht. Rond 1500 werd een eerste poging 
gedaan om een uitwateringssluis aan te 

leggen. Het duurde uiteindelijk tot 1880 

voordat de uitwateringssluizen werden 
gerealiseerd. De Haarlemmermeer werd 

drooggelegd en met het verdwijnen van 
deze natuurlijke berging werd een uitwa

teringssluis noodzakelijk. 

Doordat de natuurlijke berging was ver

dwenen, bleek het spuien via de uitwate

ringssluis onvoldoende. Er werd besloten 

een gemaal te bouwen. In 1885 werd het 

stoomgemaal Katwijk in gebruik geno

men . In 1960 werd deze vervangen door 

het huidige gemaal Katwijk. 

Uitbreiding en renovatie gemaal Katwijk 



~ Tauw I www.grootingemalen.nl 

Tauw is gevestigd in Assen, Amsterdam, Deventer, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht 


