
50 jaar bemaling van de Koedood dooÍ het Brêemangemaal

over Schiedam. Dit is goed te zien op de foto hiernaasl, afkomslig uit c,e
Brusselsê Atlas (1573) van ChÍisliaan Sgrooten. Sgrooten was jn 1557
benoemd tot Koninklik Geograafvan koning Filips ll. Doo. inpoldeíjngen en
bedijkingen van de langs de Koedood liggendê gronden en door de drverse
afsluitingen - ai in 1580 werden er twee dámmen gelegd, één noordelijk en
één zuidelijk - bleet eÍ uileindelijk nog slechts een boezemwater over.

Toi in dê tweedê helft v€n de negentiende eeuw weÍd op natuurlÍke wijzê
geloosd, totdat io 1871 Watercchap De Koedood het bovensloomgemaal
'Jan Barenclrcgt Cm', nabij de Heydsche sluis in gebÍuik Íram.
Door aánleg van dê Waalhaven moesten de polders Robbenoord en Plom-
pert onteigend worden. Dit bracht aanzienlijke veranderingen in de bema-
l ing en de bedijking met zich mee. In 1914 werd hel gemaal omgebouM.
In ve$and met de havenaanleg aan de Vondelingenplaat weÍd de Koedood
ter plaatse afgedamd en diendê het boêzemgemaal aan de Hey verplaatst

Op 8 mei 1958 werd gemaal 'BÍeeman'ofÍcieel in gebruik gêsteld om het
wateÍ van de Koedood af te voeren. Het gemaal, dat in 1957 oÍicieus in
gebruik was genomen, werd genoemd naar J.L.Breeman, de bedenkeí van
hel zogenaamde Grote Koedoodplan'. Dit plan hield een herziêning in v3n
het bemalen en het bemalingsgebied fondom de Koedood.

Tot '1958 we.d het overtollige waler afkomstig ui1 de polders Binnen- en
Builenland van Rhoon. Nieuw PendÍecht, Binnenland en Ziedewij in de
Koedood gepompt Daarvandaan wed het water weer veder in de Waal_
haven geloosd.
Hel gemaal Breeman ging op een lager peil  malen, zodat de aangrenzen-
de polders weer op natuurlijkê wijze konden lozen op de Koedood. Om dt1
te bewerkstelligen werd het peil hier veÍlaagd van 0,84 m min NAP naar
2,40 m min NAP. De wateeangen werden verbreêd en gedeeltelijk recht
gelrokken. Verder wed het stelsêl van waterqangen, duikers en inlaatweÊ
ken geheel aángepast.
ln eersle instanlie werden de pompen uit het KoedoodgemaalgeÏnstalleerd.
Daar de persleiding nu slechts 70 m zou bedragen. kon met dezelfde capa-
citeit, een hoogteveÍschilvan 2,70 m worden bercikt. Het nieuwe Brceman-
gemaalging nu ook de polders Binnenland en Ziedewij bemálên.

In het kader van de uitvoeÍing van de Deltawerken wefd het Breemange-
maal begin laÍen Tevenlig van de lwinl igste eeuw wederom verzwêatd en
aangepast. samen met aanpassingen aan het wateruengenslelsel was hel
gemaal in '1972 in slaai om ook de bemaling van de polders Hel Buitenland
van Barendrcchl en de Zuidpolder voor zrjn rekening te nemen. Binnen het
Walerschap lJsselmonde had het gemaal met 3416 ha nu het grootste
bemalingsgebied.

De nieuwe wiiken Carnisselánde en PoÍlland met de 20 ha grcte Gaat_
kensolas lcaaÍken is de historische naam voor de Koedood) liggen even-
eens in het bemaljngsgebied van het Brcemangemaal. He1 gemaal was
langzameíhand weer aan een grootscheepse opknapbeud toe. Het WatêÊ
schap Holland Delta heeft die renovatie - die in augustus 2005 voltooid
werd - uitgevoerd Het veóouwingsplan voor het gemaal ls opgesteld met
het waterslrucluurplan Wts21 en het stedelijk waterplan Barendrecht in de
hand. Het gemaal voldoet dan ook aan al le eisen van hedendaags water-
oeneea.

l\ret het Breemangemaal, hoofdgemaal van het Waterschap, wodt niet
alleen het wateÍpeil beheeÍst, maaí ook de algengroei in de Gaatkensplas.
Daartoe oompt men ee.st het water uit de Gaatkensplas naar de Oude
Maas tot het peil 20 tot 30 cm vedaagd is. VeNolgens wordt er weef vers
íivieMater ingelaten tot hei pei lweer normaalis.
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In het verleden werd Nededand vaak
geteisterd door overstromingen waaÊ
door stukken land regêlmatig onderwa-
teÍ kwamen te slaan. Berucht is de
oveBtroming vên 1373 waardooÍ, als
zijrivier van de Oude Maas. de Koe-
dood ontstond en êiland lJsselmonde
in tweeën werd gedeeld. De Koedood
liep destijds van de Oude Maas nabrj
Camisse naar de Nieuwe Maas tegen-

Op 1 mei 1934 werd een nieuw ge-
maal in gebruik genomen: hel Koe-
doodgemaal. Het naastgelegen terein
waarop eerder hel vliegveld Waalha-
ven'was gelegen, had na de verwoes-
tingen in de tweede wereldoorlog als
ondedeel van de uitbreidingsplennen
van de gemeente Rotterdam een in-
dustriële bestemming gekregen. Hiêr-
door verioor het Koedoodgemaal zijn
oorspronkelijke functie en weÍd ujlein-
delijk ontm€nteld en tol woning veÍ-

Hel voormalEe Koèdoodgemaal

Tea vetuanging van het Koedoodgemaal werd aan de carnissehaven een
nieuw gemaal gebouwd, hel Breemangemaal.
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