Gemaal D e Fiemel
op de Punt van Reide
In juni van dit jaar is een nieuw gemaal geopend bij de Punt
van Reide, architectonisch fraai vormgegeven door Jan
Timmer. Het oude roodbakstenen gemaaltje is afgebroken.
Een en ander was nodig in het kader van de bodemdaling als
gevolg van de gaswinning. Totale kosten acht miljoen
gulden, grotendeels betaald door de Commissie Bodemdaling.

Het oude gemaaltje, foto Jan
van de Kam

Opname tijdens de bouw van
het nieuwe gemaal. Links de
Eems, boven de Dollard, foto
Aerophoto Eetde

In het uiterste noordwesten van de provincie
Groningen ligt het enige schiereiland van NoordNederland: De Punt van Reide, op de grens van de
Eems en de Dollard. Op deze plek komen de dijk
van de Eems en de Dallingeweersterdijk samen op
een punt waar van oudsher een uitwateringssluisje
heeft gelegen. Het laatste sluisje, gebouwd in 1862,
is in 1952 vervangen door het gemaal 'De Fiemel'.
Het gemaal ligt aan het eind van het Uitwateringskanaal dat om de Johannes Kerkhovenpolder en de
Carel Coenraadpolder heen loopt en ter hoogte van
de grens tussen de vroegere gemeenten Nieuwolda
en Beerta de Oude Geut kruist, een zijtak van het
vroegere riviertje de Fiemel. Het fraaie roodbakstenen gebouwtje en dito woonhuis van de molenaar
zijn afgebroken en hebben plaats gemaakt voor een
modern volledig automatisch werkend gemaal, dat
onder beheer valt van het waterschap Dollardzijlvest. Voornamelijk door de bodemdaling ten
gevolge van de gaswinning was het noodzakelijk
een nieuw gemaal te bouwen.
Opvallende elementen naast het gemaal zijn de
bunkerresten uit de Tweede Wereldoorlog.
Eerste gemaal
Voordat het eerste gemaal gebouwd werd, had de
dijk een knik bij het sluisje, waardoor als het ware
een klein haventje was gevormd. Het bestuur van
het voormalig waterschap 'De Vereeniging' voorzag
eind jaren veertig dat in de toekomst de natuurlijke
afwatering ontoereikend zou blijken hetgeen een
verhoging van de polderwaterstanden tot gevolg
zou hebben. Daarom werd in 1952 een gemaal
gebouwd, waarvan de uitstroomkokers in de oude
sluis werden geplaatst. Deze kokers werden in
1965-1966 verlengd, in verband met dijkverzwa-
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Architect Jan Timmer bij het
windwerfc van de noodschuiven op de dijk, foto Jan
Abrahamse

ring in het kader van de Deltawet. Van het oorspronkelijke sluisje is nog de frontmuur met
gedenksteen te zien.
Het karakteristieke gebouwtje met de molenaarswoning is gebouwd naar het ontwerp van waterbouwkundige Bolt van het waterschap 'De
Vereeniging' en onder directievoering van civiel-technicus Kolkman, tijdelijk in dienst van hetzelfde
waterschap. De capaciteit van dat gemaal was 390
kubieke meter per minuut. Twee dieselmotoren zorgden voor de waterverplaatsing. In het oude gemaal
was nog een voorziening die er voor zorgde dat er op
natuurlijke wijze gedurende een korte tijd geloosd
kon worden. Dat is nu niet meer mogelijk door de
bodemdaling naar aanleiding van de gaswinning.
Het gemaal De Fiemel bemaalt een oppervlakte van
ongeveer 4400 hectare. Het bemalingsgebied ligt
grotendeels in de gemeente Reiderland en voor een
klein deel in de gemeente Delfzijl en omvat de
Reiderwolderpolder, de Carel Coenraadpolder, de
Oostwolderpolder en de boezem van de Johannes
Kerkhovenpolder.
Molenaar
De molenaar was in dienst van het waterschap en
de woning is tegelijk met het gemaal gebouwd. De
vroegere sluiswachter is molenaar geworden en
heeft dit beroep tot 1981uitgeoefend; daarna heeft
zijn schoonzoon het overgenomen, die nu elders
binnen de organisatie van het waterschap werkt.
Hij is wel verhuisd, want de woning is afgebroken
omdat hij verzakte door de slechte ondergrond; dit
proces zou zeker versnellen door het heien van
betonpalen en het trillen van damwanden voor het
nieuwe gemaal.
Het eerste gemaal heeft tot augustus 1996 gewerkt.
Eén van de motoren is geschonken aan het
Motorenmuseum in Zwolle. De andere wordt
bewaard bij het waterschap Dollardzijlvest om
eventueel geplaatst te worden in een mogelijk
museum in het gemaal de Cremer te Termunterzijl.

Vierdubbele
veiligheid
Het eerste gemaal had
vier voorzieningen voor
de beveiliging tegen het
buitenwater. Aan de buitenkant bevinden zich
kleppen die door de
waterdruk van binnen
worden opengedrukt, en
weer dichtgaan zodra er
niet gespuid wordt. De
tweede voorziening zijn
terugslagkleppen die zich bevinden in de verzamelkamer aan de binnenkant van de dijk, op de plaats
van het voormalige sluisje. Elektrisch bediende
schuiven in de kelder van het nieuwe gemaal vormen de derde veiligheid. En tenslotte zijn er tijdens
de dijkverzwaring in het kader van de Deltawet, nog
betonnen noodschuiven in de zeedijk aangelegd.
Bodemdaling door gaswinning
Bodemdaling is van grote invloed op de bemaling
van polders. Door peilverlaging zullen de exploitatiekosten van de bemaling toenemen. Daarnaast zal,
door de toename van de gemiddelde opvoerhoogte,
het ontwerppunt van de pompen verschuiven, waardoor de capaciteit van de pompen vermindert en
dientengevolge de waterstanden in de polder toenemen. Voor wat betreft de aanpassingen van de
bemaling tengevolge de bodemdaling, is er vanuit
gegaan dat de oorspronkelijke situatie moest worden hersteld.
Nieuw gemaal
Waterschap Dollardzijlvest heeft aan architect Jan
Timmer uit Scheemda gevraagd om in dit cultuurhistorische landschap een ontwerp te maken voor
een nieuw gemaal. Het gemaal heeft een betonnen
onderbouw, gefundeerd op zo'n driehonderd voorgespannen betonnen palen, die zo'n twaalf meter in
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de grond zijn geheid, omdat de ondergrond uit zeer
slappe klei- en veenlagen bestaat. Pas op tien meter
diepte treft men zand aan, en op vijftien meter potklei. De bovenbouw bestaat uit een machinehal, verblijfsruimte voor onderhoudspersoneel, een toilet en
wasgelegenheid en een generatorruimte. De dakconstructie is van gewapend beton en is voorzien van
een rechthoekige verhoging waarin de kraanbaan is
opgenomen. Op deze verhoging wordt het dak
gevormd door een gebogen stalen plaat.
Kleurrijk ontwerp
Architect Timmer heeft als uitgangspunt genomen
dat het gemaal als het ware opgaat in de dijk; hiervoor wordt het dak en de achterkant voor een groot
deel met een grasmatbekleding afgedekt. Jan Timmer
zegt over zijn ontwerp:' Tijdens de voorbereiding ontwikkelde zich een beeld van een grote mond die eeuwig
dorst heeft en al het water ofslurpt. Ik heb dat vertaald
in een spade die schuin in de grond gestoken wordt om
een zode op te lichten. Het gemaal ligt dan ook voor
90% onder de groene zoden. Alken een reeks technische
zaken is zichtbaar. Deze reeks maakt de route van het
water onder de dijk naar de zee duidelijk: het primaire
geel voor de krooshekreiniger, hetfelblauw van de ontluchtingspijpen van de ondergrondse drukkamers en op
de dijk de brandweer-rode kleur van het windwerk
boven de noodschuiven!

Pompen
Het gemaal is met de perskelder verbonden met
rechthoekige perskokers. Het beschikt over drie
pompen, een capaciteit van 3 x 130 m'/min bij een
opvoerhoogte van 3,34 meter. Verwijdering van het
drijvende vuil vindt plaats door middel van een
krooshek, uitgerust met een volautomatisch werkende krooshekreiniging. De bestaande uitstroomkokers zijn gerenoveerd en aangesloten op het nieuwe gemaal. De bestaande uitstroomkoker door de
zeedijk is opnieuw gebruikt, omdat een nieuwe uit-

stroomkoker een grote investering van ƒ 2 miljoen
zou vergen en een langere bouwtijd voor het complex noodzakelijk zou zijn geweest, hetgeen een
hoger risico zou inhouden voor de waterbeheersing
(langdurige inzet noodpompen) alsmede een hoger
risico voor de waterkering (de zeedijk zou open
gegraven moeten worden). Volgens projectleider
Kampe Lentz van het waterschap Dollardzijvest was
er geen andere keus dan de sloop van het bestaande

gemaal. 'Duurbij is afgesproken dat de historische
aspecten zo goed mogelijk bewaard blijven in de vorm

van tekeningen en foto's, alsmede het 'redden' van de
oude dieselmotoren, gedenkstenen en het oude sluishoofd.' De besturing van de motoren wordt automatisch geregeld vanuit het hoofdkantoor van het
waterschap Dollardzijlvest te Wedde. Tijdens de
bouw van het nieuwe gemaal is er een tijdelijke
voorziening geweest met buisleidingen over de dijk
van augustus tot januari 1997, toen het nieuwe
gemaal in werking trad. «»
Het nieuwe gemaal de Fiemel,
foto H.T. Ganzenboom

