
Ruim baan voor regenwateropslag 
in Rotterdam  



Stedelijke waterbergingen en gemalen 
ontlasten rioolstelsel

Rioolgemalen verwerken ons afvalwater en zijn 
daarom van groot belang voor de volksgezond-
heid. In sommige steden wordt ook het regen-
water via het rioolsysteem afgevoerd, zoals in 
Rotterdam waar de medewerkers van Stads-
beheer Rotterdam ruim duizend rioolgemalen 
en diverse innovatieve waterbergingen behe-
ren, inspecteren, onderhouden en repareren. 
De elektrische besturingen voor de pompen in 
deze gemalen brengt Stadsbeheer Rotterdam 
onder in geklimatiseerde Rittal behuizingen.

Rotterdam was een van de eerste steden met een 
spoelwater-rioleringssysteem: een gemengd riool 
voor zowel afval- als regenwater. Het systeem is 
sindsdien vergaand gemoderniseerd, maar het 
compact bebouwde centrum van de Maasstad 
biedt op veel plaatsen te weinig ruimte om afzon-
derlijke rioleringen voor hemel- en afvalwater te 
kunnen aanleggen. Dat maakte het rioleringssys-
teem bij hevige regenval gevoelig voor overstro-
mingen.

Moderne techniek in monumentale gemalen
Een rioolgemaal bestaat uit een bassin, een bestu-
ringsgebouwtje of besturingskast en één of meer-
dere pompen. Sommige gemalen zijn gehuisvest in 
fraaie monumentale gebouwen, zoals de gemalen 
Westersingel en Statensingel. Daarnaast zijn er 
vele kleine en onopvallende gemalen.

Rond 1970 begon gemeente Rotterdam met 
het zichtbaar maken van pompschakelingen in 
een centrale meldkamer: de Centrale Proces en 
Regelkamer Water (CPRW). Van ongeveer dertig 
gemalen was op papierrolschrijvers te zien welke 
pomp er ging draaien en hoe lang dit duurde. In de 
tachtiger jaren zijn alle grote gemalen naar compu-
tergestuurde gemalen omgebouwd. In die periode 
werden ook de laatste hoofdgemalen op een afval-
waterzuiveringsinstallatie aangesloten.

Tegenwoordig kunnen de meeste gemalen op 
afstand bediend worden. Daarnaast worden zij 
door telemetrie bewaakt. Computers monitoren 
de werking van de gemalen, waardoor storingen 
direct worden opgemerkt. Computertechnologie 
speelt ook een rol bij het optimaliseren van preven-
tief onderhoud. André Verbaas, Uitvoerder Elektro 
Gemalen bij Stadsbeheer Rotterdam: “De pompen 
worden automatisch via PLC’s aangestuurd. Elk 
gemaal bevat niveaumeters en elektrische pom-
pen met sensoren. De operationele meetgegevens 
komen in de CPRW binnen – waterstanden, de 
werking van de pompen, noem maar op. Bij storin-
gen treedt gelijk een geautomatiseerd analyse- en 
communicatiesysteem in werking. Dat systeem 
bepaalt hoe urgent de storing is en roept wan-
neer nodig zelfstandig een onderhoudsmonteur 
van dienst op. Het is een waterdicht systeem dat 
ervoor zorgt dat alle Rotterdammers altijd droge 
voeten houden.”

Onderhoud rioolgemalen
Bij de technische dienst van Stadsbeheer 
Rotterdam staan twee dozijn medewerkers dag 
en nacht klaar om storingen te verhelpen (en waar 
mogelijk te voorkomen door structureel onderhoud 
te plegen). In sommige stadsdelen blijkt dat meer 
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inspanningen te kosten dan in andere. Verbaas: 
“De hoeveelheid vuil in het riool verschilt nogal 
per wijk. In sommige wijken komen we zelden, 
in andere maar al te vaak. Papieren zakdoekjes, 
tampons en vooral liters frituurvet zijn grote boos-
doeners – die veroorzaken hardnekkige verstop-
pingen die onze medewerkers vervolgens moeten 
ontstoppen, soms door pompen te demonteren 
en van binnenuit te reinigen. Onaangenaam werk, 
maar iemand moet het doen. De meeste Rotter-
dammers gebruiken het riool gewoon netjes waar-
voor het riool bedoeld is hoor, maar de mensen die 
hun achterwerk met de regels aanvegen en hun 
plee als een stortkoker gebruiken verstoppen het 
riool ook voor de rest.”

Goed rioolbeheer, daar merk je volgens Verbaas 
als het goed is helemaal niets van. Verbaas: 
“Niemand denkt: wat goed dat het riool het doet. 
Maar als het rioolstelsel even niet werkt besef-
fen we heel snel hoe belangrijk het riool is. Om 
de beschikbaarheid van het rioleringssysteem te 
garanderen minimaliseren we de kans op storin-
gen. Dat doen we onder andere door betrouwbare 
materialen in te zetten. Voor de aansturing van 
de pompen vertrouwen we op de programmable 
logic controllers (PLC’s) van Siemens. De geklima-
tiseerde behuizingen van Rittal dragen ook bij aan 
de betrouwbaarheid. Ze houden vocht buiten en 
beschermen daarmee de PLC’s. Door de klimatise-
ring met de Rittal koelaggregaten verlengen we de 
levensduur van de ingebouwde componenten.

Verder moeten de kasten goed beschikbaar en 
breed inzetbaar zijn. We werken met allerlei soor-
ten gemalen, van een enkele pomp en een klein 
besturingskastje tot grote gemalen met een hele 
wand vol besturingspanelen. Dan is het handig als 
alle behuizingen bij een en dezelfde leverancier 
vandaan komen.”

Waterberging ontlast Westersingel
Om te voorkomen dat oude tijden herleven en de 
Westersingel door het overstromen van het riool 
weer gaat stinken realiseerde de gemeente water-
bergingen op diverse plaatsen in de stad tijdelijke 
opvangbassins voor overtollig hemelwater. Deze 
waterbergingen liggen doorgaans nabij een van de 
grote gemalen in de stad die het afval- en hemel-
water via hoger gelegen bemalingsdistricten naar 
afvalwaterzuiveringsinstallaties pompen. Deze 
krachtige rioolgemalen pompen dan miljoenen 
liters water per uur in een uit de waterbergingen.

Bij hevige en/of langdurige buien vormen zij een 
tijdelijk opvangreservoir. Nadat de regen is gestopt 
wordt het water vanuit de ondergrondse waterber-
ging weer in het riool gepompt. De ondergrondse 
waterberging is één van de maatregelen die de 
gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap 
van Schieland en de Krimpenerwaard hebben 
getroffen om wateroverlast in het centrum van 
Rotterdam te beperken.

Een van de grotere ondergrondse waterbergingen 
vinden we in de kelder van de Museumparkgarage, 
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Gemaal Westersingel
Het gemaal Westersingel, ontworpen door archi-
tect G.J. de Jongh, gebouwd in neorenaissance 
stijl, opgeleverd in 1891. Dit gemaal zorgde voor 
een aanzienlijke verhoging van het woongenot 
rond de Westersingel. Door het vervuilde water 
door een buis onder de Westzeedijk door naar 
de Zalmhaven te pompen hoefde de singel niet 
langer als open riool te dienen en verdween de 
stank die jarenlang boven het water had gehan-
gen. De stad loosde het afvalwater daarna nog 
bijna een eeuw ongezuiverd op de Maas. Rond 
1950 werd gemaal Westersingel tot een elek-
trisch aangedreven gemaal omgebouwd, maar 
pas sinds 1986 wordt het vervuilde rioolwater 
via een persleiding onder de Maas door naar de 
rioolzuiveringsinstallatie in de voormalige Dokha-
ven op Zuid geleid.Binnen in de ondergrondse waterberging.



die pal naast het rioolgemaal Westersingel staat. Ver-
baas: ”Zonder deze ondergrondse waterberging stroom-
de regenwater vermengd met afvalwater uit het riool 
in de Westersingel, met alle stankoverlast en vissterfte 
van dien. Het zal niet verbazen dat het gebruik van de 
ondergrondse waterberging ten goede kwam aan de 
waterkwaliteit van de Westersingel.

Waarde van consistente standaardisatie
Om de waterberging in de Museumparkgarage veilig 
en betrouwbaar te kunnen gebruiken is de bestaande 
pompcapaciteit in het rioolgemaal verhoogd. De elek-
trotechnische besturingscomponenten zijn daarbij deels 
in nieuwe, deels in bestaande Rittal behuizingen onder-
gebracht. Verbaas: “De elektrische installatie van een ge-
maal gaat ongeveer vijftien jaar mee en de mechanische 
installatie ongeveer dertig jaar. Doordat we ook het ge-
bruik van onze kasten gedurende al die jaren consistent 
hebben gestandaardiseerd kon onze Rittal Account Ma-
nager Water en Energie Peter Reinewald zeer snel bepa-
len welke typen gemaalkasten destijds zijn toegepast. En 
doordat ook Rittal al die jaren consistent aan hun eigen 
standaard trouw is gebleven konden zij de onderdelen 
voor de oude typen kasten nog steeds leveren, zoals de 
nieuwe deuren waarin we nieuwe digitale displays wilden 
aanbrengen - ook daarvoor konden we bij Rittal terecht. 
Als wij voor al onze gemalen verschillende fabricaten en 
type kasten hadden gebruikt was dit een heidens karwei 
geweest. Dat onderdelen uitwisselbaar en lang leverbaar 
zijn, dat is bijzonder waardevol voor ons. Zo houden we 
hier in Rotterdam onze voorraad- en onderhoudskosten 
laag en onze voeten droog.”
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