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NIEUWE POMPGEMALEN VOOR DE AFSLUITDIJK

Pompen als het moet
Na bijna negentig jaar is de Afsluitdijk toe aan een opknapbeurt, waarvan het ontwerp en de bouw een paar jaar geleden 
reeds is begonnen. Door de stijgende zeespiegel is het nodig om de dijk en de sluizen te versterken én om de waterafvoer-
capaciteit van het IJsselmeer naar de Waddenzee te vergroten. Voor dit laatste worden er naast de bestaande (en nieuwe) 
spuigemalen ook twee nieuwe pompgemalen gebouwd. 
Dit artikel beschrijft de werking van deze pompgemalen en bespreekt daarnaast het ontwerp van de verschillende stalen 
onderdelen hiervan.

ing. P. Vrielink PMSE en M. Lee MSc

Peter Vrielink is deel-ontwerpleider staal bij LEVVEL; werkzaam bij Iv-Infra in Haarlem. Moonhee Lee is staalconstructeur bij LEVVEL; werkzaam bij Witteveen + Bos in Utrecht.
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Het project Afsluitdijk wordt in opdracht van 
Rijkswaterstaat uitgevoerd door bouwcon-
sortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) 
en behelst de renovatie en uitbreiding van 
de waterveiligheid en waterafvoer tussen de 
Waddenzee en het IJsselmeer. De doelstelling 
voor deze waterafvoer is het handhaven van 
de huidige peildynamiek tot ten minste 2050.

Toekomstig peilbeheer
Naar verwachting zullen er in de toekomst 
frequenter situaties met een snel oplopend 
IJsselmeerpeil voorkomen door bijvoorbeeld 
meer wateraanvoer vanuit de Rijn en IJssel. 
Dat vereist een waterafvoersysteem met de 
mogelijkheid om pieken in het IJsselmeerpeil 
zodanig af te vlakken dat ernstig waterover-
last wordt voorkomen. Om deze doelstellin-
gen te bereiken, is besloten de afvoercapaci-
teit te vergroten. Daarbij is een benadering 
gekozen dat zich laat typeren als ‘Spuien als 
het kan, pompen als het moet’.
Spuien is ideaal om bij laagtij grote volumes 
water vanuit het IJsselmeer relatief snel te 
kunnen afvoeren. In pieksituaties is er de 
noodzaak voor het gebruik van een betrouw-
bare methode die altijd beschikbaar is. Hier-
voor is een pompsysteem bedacht. Pompen 
kunnen tegen de zwaartekracht in werken en 
het water in het IJsselmeer kan worden afge-
voerd als het water in de Waddenzee hoger 
staat dan in het IJsselmeer. De combinatie 
van het spuien en het pompen vergroot de 
flexibiliteit voor het peilbeheer.

Situatie
Wanneer het waterpeil aan de IJsselmeerzijde 
lager staat dan aan de Waddenzeezijde, in 
combinatie met een waterpeil hoger dan 0,55 
m +NAP, moet water vanuit de IJsselmeer-
zijde worden weggepompt. Daartoe worden 
er twee pompgemalen aangelegd bij twee 
landhoofden (oost en west) in Den Oever.
In deze pompgemalen worden er naast de 
pompen en de koepels (6x) ook krooshekken 
(6x), pompschuiven (12x) en terugslagklep-
pen (6x) geplaatst (afb. 1 en 2). Elk van deze 
onderdelen vervult een ondersteunende 
functie voor het goed functioneren van de 
pompen. Daarnaast vervullen de pompschui-
ven ook een waterkerende functie.
Naast deze onderdelen is er ook rekening 

gehouden met het droogzetten van een 
pompkanaal. Hiervoor is voor zowel aan de 
Waddenzee- als de IJsselmeerzijde een set 
droogzetschotten ontworpen. 

Werking pompgemaal
Met de pompen wordt het water vanuit het 
IJsselmeer aangezogen en omhoog gepompt 
richting de Waddenzee (afb. 2). Om vuil van-
uit het aangezogen water van het IJsselmeer 
te voorkomen wordt er voor ieder pompka-
naal een krooshek geplaatst. Verder worden 
er aan de noordzijde van het pompkanaal 
twee pompschuiven geplaatst, die vlak voor-
dat de pompen aan gaan, moeten worden 
opengezet. Voorbij deze set pompschuiven 
zijn de terugslagkleppen geplaatst, die de juis-

te stromingsweerstand moeten bieden, vlak 
voor en tijdens het pompen.

Pompinstallatie
Aan de zuidzijde van de dijk wordt er per 
pompkanaal een pompinstallatie geplaatst, 
die bestaat uit een verticale centrifugaalpomp 
met daarboven een elektromotor.
In afbeelding 3 is de doorsnede van deze 
centrifugaalpomp met motor te zien.

Motor met de koepel
Boven de centrifugaalpomp is een elektro-
motor geplaatst. Deze elektromotor wordt 
afgedekt met een transparante glazen koepel 
die de motor tegen weersinvloeden moet be-
schermen. Met deze glazen koepel wordt ook 

1. Locatie pompgroep 1 en 2.

2. Langsdoorsnede pompgroep.




