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Op het terrein van de Volkstuinvereniging staat een 

klein gemaal dat water afvoert richting de 

waterzuivering. Dit gemaal krijgt een zonnepaneel om 

zelf de stroom die nodig is op te wekken. Dit draagt bij 

aan de doelstelling van Gemeente Rotterdam om in 

2050 klimaatneutraal te zijn. 

 

Hoe werkt een gemaal? 

Als u de wc doortrekt, een douche neemt of een was draait, 

loopt het water weg naar het riool. Van daaruit wordt het 

naar een zuiveringsinstallatie gepompt. Daar wordt het 

schoongemaakt en in rivieren zoals de Maas gestort.  

 

Om dat allemaal voor elkaar te krijgen is een uitgebreid 

buizenstelsel nodig. Om te zorgen dat het water snel 

doorloopt hebben we gemalen op verschillende plekken 

staan. Sommigen groot, anderen kleiner zoals deze. 

Allemaal doen ze hetzelfde: water doorpompen zodat het 

riool niet volloopt en overstroomt.  

 

De Gemeente Rotterdam heeft zo’n 1000 gemalen in 

beheer. Deze gemalen voeren bij elkaar ongeveer 

90 miljoen kubieke meter afvalwater en 20 miljoen kubieke 

meter regenwater af. 

 

Waarom zonne-energie? 

De Gemeente Rotterdam heeft als doel om in 2050 

klimaatneutraal te zijn. Daarvoor moet zo veel mogelijk 

energie zelf opgewekt worden. Dat kan door heel grote 

projecten, maar ook kleine stapjes zoals hier helpen om 

deze doelen te bereiken. Een gemaal zoals deze heeft niet 

heel veel stroom nodig. Er wordt meer dan genoeg stroom 

opgewekt om het gemaal te laten werken.  

Als er te veel stroom wordt opgewekt, slaan we dit op in 

een accu. Zo blijft het gemaal ook werken als het 

bijvoorbeeld bewolkt of donker is. Als ook de accu leeg is, 

kan het gemaal gewoon stroom van het elektriciteitsnet 

gebruiken. Het water wordt dus altijd afgevoerd. 

 

Wat gaan we doen? 

De schakelkast en het interieur van het pompbassin 

worden vervangen. Naast de schakelkast komen de 

zonnepanelen te staan. Op de foto hierboven ziet u een 

voorbeeld. Als de installatie klaar is, merkt u hier helemaal 

niets meer van!  

 

Wat merkt u daar van? 

De installateur is maximaal een paar dagen bezig. De 

werkzaamheden veroorzaken weinig overlast. Het water 

wordt gewoon afgevoerd; u kunt dus gewoon doen wat u 

altijd doet. Het kan wel voorkomen dat u even moet 

wachten als er materialen geleverd worden. 

Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur. 

De exacte dagen dat er gewerkt wordt, zijn bekend bij het 

bestuur.  

 

Informatie  

Voor meer informatie, vragen en/of klachten kunt u  
contact opnemen met directievoerder André Verbaas, via  
a.verbaas@rotterdam.nl.  

 

Het gemaal dat op het terrein van de 

volkstuinvereniging staat, krijgt eind 

deze maand zonnepanelen om zelf 

stroom op te wekken. 
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