50 jaar bemalingvan de KoedooddooÍ het Brêemangemaal
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In het verledenwerd Nededandvaak
geteisterd
door overstromingen
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onderwadoorstukkenlandregêlmatig
teÍ kwamente slaan. Beruchtis de
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oveBtromingvên 1373 waardooÍ,als
zijriviervan de Oude Maas.de Koe,l
.r.-, .
--.,. ' dood ontstonden êiland lJsselmonde
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in tweeënwerd gedeeld.De Koedood
liep destijdsvan de Oude Maas nabrj
Camissenaarde NieuweMaastegenover Schiedam.Dit is goedte zien op de foto hiernaasl,afkomsliguit c,e
BrusselsêAtlas (1573)van ChÍisliaanSgrooten.Sgrootenwas jn 1557
en
benoemdtot KoninklikGeograafvankoningFilipsll. Doo.inpoldeíjngen
bedijkingen
van de langsde Koedoodliggendêgrondenen doorde drverse
en
afsluitingen
- ai in 1580werdener tweedámmengelegd,één noordelijk
nogslechtseen boezemwater
over.
één zuidelijk- bleeteÍ uileindelijk
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Toi in dê tweedêhelftv€n de negentiende
eeuwweÍd op natuurlÍkewijzê
geloosd,totdatio 1871 Watercchap
De Koedoodhet bovensloomgemaal
'JanBarenclrcgt
sluis in gebÍuikÍram.
Cm', nabijde Heydsche
en PlomDooraánlegvan dê Waalhavenmoestende poldersRobbenoord
pert onteigendworden.Dit brachtaanzienlijke
in de bemaveranderingen
lingen de bedijking
metzichmee.In 1914werdhelgemaalomgebouM.
weÍdde Koedood
In ve$and metde havenaanleg
aande Vondelingenplaat
aan de Heyverplaatst
ter plaatseafgedamden diendêhet boêzemgemaal
Op 1 mei 1934werd een nieuwgemaal in gebruikgenomen:hel KoeHet naastgelegen
terein
doodgemaal.
waaropeerderhel vliegveldWaalhaven'wasgelegen,
hadna de verwoestingenin de tweedewereldoorlog
als
ondedeelvan de uitbreidingsplennen
van de gemeenteRotterdameen ingekregen.Hiêrdustriëlebestemming
door verioorhet Koedoodgemaal
zijn
oorspronkelijke
functieen weÍd ujleindelijk ontm€ntelden tol woningveÍHel voormalEeKoèdoodgemaal

werd aan de carnissehaven
een
Teavetuangingvan het Koedoodgemaal
nieuwgemaalgebouwd,hel Breemangemaal.
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in gebruikgêsteldom het
Op 8 mei 1958werdgemaal'BÍeeman'ofÍcieel
wateÍ van de Koedoodaf te voeren.Het gemaal,dat in 1957oÍicieusin
van
de bedenkeí
gebruik
naarJ.L.Breeman,
werdgenoemd
wasgenomen,
in v3n
Dit planhieldeenherziêning
GroteKoedoodplan'.
hel zogenaamde
fondomde Koedood.
hetbemalen
en hetbemalingsgebied
Tot '1958we.d het overtolligewaler afkomstigui1de poldersBinnen-en
Binnenland
en Ziedewijin de
van Rhoon.NieuwPendÍecht,
Builenland
wed het waterweer veder in de Waal_
Koedoodgepompt Daarvandaan
havengeloosd.
HelgemaalBreemangingop eenlagerpeilmalen,zodatde aangrenzenwijzekondenlozenop de Koedood.Om dt1
de poldersweerop natuurlijkê
peil
het
hier veÍlaagdvan 0,84 m min NAP naar
bewerkstelligen
werd
te
2,40 m min NAP.De wateeangenwerdenverbreêden gedeeltelijkrecht
gelrokken.Verderwed het stelsêlvan waterqangen,
duikersen inlaatweÊ
kengeheelaángepast.
ln eersleinstanliewerdende pompenuit het KoedoodgemaalgeÏnstalleerd.
capakonmetdezelfde
nu slechts
70 m zoubedragen.
Daarde persleiding
Het
nieuwe
Brcemanm
worden
bercikt.
2,70
citeit,een hoogteveÍschilvan
bemálên.
gemaalging
en Ziedewij
Binnenland
nu ookde polders
wefd het BreemangeIn het kadervan de uitvoeÍingvan de Deltawerken
en
verzwêatd
eeuwwederom
van de lwinligste
maalbeginlaÍenTevenlig
hel
was
aan het wateruengenslelsel
aangepast.
samenmet aanpassingen
HelBuitenland
gemaalin '1972in slaaiom ookde bemaling
vande polders
Binnenhet
zrjn
rekening
te
nemen.
de
Zuidpolder
voor
van Barendrcchl
en
WalerschaplJsselmondehad het gemaalmet 3416 ha nu het grootste
bemalingsgebied.
en PoÍllandmet de 20 ha grcte Gaat_
De nieuwewiikenCarnisselánde
naamvoor de Koedood)liggenevenis
de
historische
kensolaslcaaÍken
He1gemaalwas
van het Brcemangemaal.
eensin het bemaljngsgebied
opknapbeud
toe. HetWatêÊ
weeraan een grootscheepse
langzameíhand
2005voltooid
- die in augustus
schapHollandDeltaheeftdie renovatie
voor het gemaalls opgesteldmet
werd- uitgevoerdHet veóouwingsplan
in de
Wts21en het stedelijkwaterplanBarendrecht
het waterslrucluurplan
hedendaags
watergemaal
aan
alle
eisen
van
voldoetdan ook
hand.Het
oeneea.
van het Waterschap,wodt niet
hoofdgemaal
l\ret het Breemangemaal,
alleenhet wateÍpeilbeheeÍst,maaíook de algengroeiin de Gaatkensplas.
naar de Oude
Daartoeoompt men ee.st het water uit de Gaatkensplas
peil
wordt
er weef vers
is.
VeNolgens
20 tot 30 cm vedaagd
Maastot het
peilweer
hei
normaalis.
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