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De metamorfose van
deHaarlemmermeerpolder
Totvooreenaantaljaren washetgrosvandeNederlandersnietbijzondergeïnteresseerd inhetwerk
vanwaterschappen.Waterschappen haddeneenwatbelegenimago, metbenamingenuitlangvervlogentijdenalsdijkgraven,hoogheemraden,kantonntersenschouwen.Hetkanechter'verheeren',
ommaarmetBrederotespreken,wantmomenteeliswaterenalleswatmetwatertemakeneenaktueelonderwerp.Waterschappenzijndanookvolopinbewegingendrukaanhetwerkomhetvele
waterinNederland ondercontroletehouden.Dit laatstevergtsteedsmeerinspanningen,ookin
gebiedenwaar landbouwgronden moetenplaatsmakenvoorwoningbouw,industrieenwegen.Dit
speeltvooralineengebiedalsdeHaarlemmermeerpolder:degrootsre'bouwput'vanNederland.
Nognietzolanggeleden wasongeveer
dehelft vandezepolderingebruikalslandentuinbouwgrond,momenteel verrijzen
hierenormenieuwbouwwijken bij HoofddorpenNieuw-Vennep,goedvoorduizendennieuwewoningen endaarbij horende
voorzieningen alswinkelcentra, scholenen
ziekenhuizen.Daarnaast wordt indeHaarlemmermeerpolder drukgewerktaandeuitbreidingvanluchthaven Schiphol,maarook
aandeuitbreiding vande bedrijventerreinen,deverdubbeling vanderijkswegA4en
deaanlegvandenieuwerijkswegA5.
Hetlandschappelijke karaktervande
polderverdwijnt. EnhetWatetschap Groot-

DehoojHvaartmdeHaarlemmermeer

gemalen kregen denamen vandedrie mannen,wiensnamen onlosmakelijk verbonden
waren metdedroogleggingvandeHaarlemmermeer: JanAdriaansz.Leeghwater(overledenin 1650),BaronFransGodardvan
LyndenvanHemmen (overleden in 1845)en
NicolaasSamuelsz.Cruquius (overleden in
1754]. Injuli 1852,ruim hondervijftigjaar
geleden,washetHaarlemmermeer droog.
Demonumenrale gemalenDeLyndenenDe
Leeghwaterzijn opditmoment nogsteeds
ingebruik.DeCruquius isinmiddels museum geworden.De Cruquius wordtaangedrevendoordegrootstestoommachine ter
wereld,de authentiekeEngelseCornish
Engine.Hetgemaalwordtjaarlijks doorveel
toeristen bezocht.EnookvootgemaalDe
Lyndenzit hetwerkerbijna op.HetWaterschapGroot Haarlemmermeer ismomenteeldruk bezigmerdevoorbereidingen voor
debouw vaneennieuwgemaal,palnaast
DeLynden.

Haarlemmermeer heefr erdehandenvol

Het verleden
DeHaarlemmermeerpolder werd in1852
drooggelegd volgenshettweehonderdjaar
oudeplanvanJanAdriaansz.Leeghwatet,
doorhetaanleggenvaneenringdijk enringvaartrond het Haarlemmermeer envervolgensdoor hetmeerleegtepompen.Voorhet
leegpompen vanhetmeerwetdendriegrote
gemalengebouwd:DeLeeghwatet bij het
dorpDeKaag,DeLyndenbij Slotenaan het
LutkeMeerenDeCruquius opeenkleine
landtongindemondingvanhetSpaarne.De

Toenmachinist FlipvanDonselaareen
kleine38jaargeleden aanhetwerkgingbij
hetgemaalDeLynden,warenalleenDeLyndenenDeLeeghwater inbedrijfomdeHaarlemmermeerpolder droogtehouden.Later
kwamendaarverschillendekleineregemalen(onderbemalingen ofvakgemalen)bij.
VanDonselaar:"Indietijd bestonden naast
deHaarlemmermeer nogverschillende kleinepolders,zoalsdeOosteinderpoelpolder en
deHorn-enStommeetpolder, iedermeteen
eigenwaterschap.Hetbedienenvaneen
gemaalleverdenietveelop,meestaldeedeen
boer'hetgemaaletwelevenbij', watinde
praktijkbetekendedatdemachinist annex
boergewoon opz'n land aanhet werkwas
enmoederdevrouweenoogje inhetzeil
hieldbijhetgemaal.Zoalsookhetgemaal
Schinkelpolder. Demachinist vanhet Waterschaphadeentransportbedrijf en zijn
vrouwbediendehetgemaal".
"Het takenpakket vande werknemers
vanhet watetschap isindeloopderjaren
sterkveranderd.Hetwerkisgelukkigeen
stuk lichtergeworden.Demotoren vande
gemalenwarendieselmotoren,waarveel
werkaanzat.Ookmoestjeer regelmatig
'snachts inweerenwind uit ombijde
gemalen tecontroleren ofallesnoggoed
werkte.Drijfvuil bijdegemalenwerddoor
demensen vanhetwaterschap handmatig
vanafdebrugmerlangeharken uit het
watetgevist.Datwaszwaarwerk".Nu wordendemotoren vandegemalen elektrisch
aangedreven en kunnen VanDonselaar en
z'njonge collegaSimonSebregtsvialaptops
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FlipvanDonselaar(Y.)enSimonSebregtsvoorhetgemaalDe Lynàen, datbinnenkort

Ha gemaalLeegwater

vervam]enwordtdooreennieuwgemaal.

vanafelke locatie de verschillende gemalen
en stuwen bedienen.

Het heden
DeHaarlemmermeerpolder ligtzo'nvier
totvijfmeteronderdezeespiegel.Het
WaterschapGroot-Haarlemmermeer moet
niet alleenzorgen voorwaterkeringen, maar
ookvoorwaterbeheersing. Omdewaterstanden indepolderoppeiltehouden,liggenhier nu ruim40groteen kleinegemalen
verspreid.Doordesteedsverdergaande
bebouwingindepolder,maarookdoorde
bodemdalingentemperatuurstijging, moetensteedsnieuwemaatregelen genomen
wordenenvernieuwingen wordenaangebracht omhetgebieddroogtehouden.Met
namevoorwatbetreft deeerdergeschetste
metamorfose diedepolder momenteel
ondergaat.Inhet kadervanhetplan IntegraalWaterbeheer Haarlemmermeerpolder
wordthardgewerkt indepolder.Jaarlijks
moetgemiddeld t50miljard liter water,
bestaande uitzo'n87.000kubieke meter
opborrelend kwelwater enregenwater, uit
depolder worden weggepompt.Ditwater
wordt'naardezeegedragen':het water
wordt viaderingvaartgeloosd inhetNoordzeekanaal.Omhet waterdebaasteblijven is
eennieuw,geheelelektrisch aangedreven
gemaal bijVijfhuizen gebouwd, hetgemaal
KoningWillemI,waarvandeofficiële openingdoorPrinsWillemAlexanderop 14juni
2002plaatsvond.

Groot onderhoud
Verderwordtgewerktaaneengrootscheepserenovatievandekleineregemalen
indepolder.Eenomvangrijke klus,diehet
waterschap heeft uitgevoerd in samenwerkingmet hetDrentseprojectbureau ProProjectuit Koekange.Deopknapbeurten
bestaan voornamelijk uit het aanbrengen

vannieuwe behuizingen enhet vervangen
vandeelektrische installaties.Omdegemalen zoveelmogelijk inbedrijf tehouden,
wordtdeombouwtijd zokort mogelijk
gehouden.Deoudebehuizingvan het
gemaalwordt inééndagvervangen dooreen
compleet nieuweroestvrijstalen behuizing,
diekantenklaarwordt aangeleverd en met
eenhijskraan opdebestaande fundering
wordtgeplaatst.Indenieuwebehuizingzit
eencompleetnieuweelektrische installatie.
Denieuwebesturingskast isvoorzienvan
eenaansluitingvooreen noodstroomvoorziening,zodatbij calamiteiten het gemaal
zijn werkkanblijven doen.Ookisdenieuwe
besturingskast uitgerust meteentelemetriesysteem,zodathetvoordemedewerkers
vanhetwaterschap mogelijk isom het
gemaalopafstand tekunnen besturen en
controleren.Tenslotte registreert het nieuwe
besturingssysteem automatisch de bedrijfsgegevens.
Injuni 1997isheteerstegemaal,
dr.J.P.Heye,vernieuwd ennaderenovaties
vanonderanderedegemalen Overbosch,
't Kabel,Inlaagpolder,Rottepolder en
Nieuw-Vennep,isinseptember 2002de
renovatievanhet tiendegemaal,Zuiderpolder, afgerond.

Toekomst
DeCommissieWaterbeheer 21eeeuw
heeft verschillenderichtlijnen opgesteld
voordetoekomstvanhetwaterbeheer in
Nederland.HetWaterschap Groot-Haarlemmermeer werkthieraan actiefmee,samen
metdeprovinciesNoord-enZuid-Holland,
dehoogheemraadschappen Rijnland, DelftlandenSchielandende waterschappen
WilckenWierickenenRijnstromen. Hiermeewordtdewaterhuishouding inhet hele
gebiedtussenhetNoordzeekanaal ende

NieuweWaterwegbestreken.Indenabije
toekomst staannogmeergrootscheepseveranderingen opstapel.Het Waterschap
Groot-Haarlemmermeer ismomenteel druk
bezigmet de voorbereidingen voordebouw
vaneengloednieuw gemaal,dat hetneogotische'kasteel'DeLyndenmoetgaanvervangen.Hetnieuwegemaalzalpalnaast het
huidigegemaalwordengebouwd.Decapaciteitsuitbreiding zalenormzijn:het nieuwe
gemaalkan 1275kubiekemeter waterper
minuut verwerken tegen 850kubieke meter
door hethuidigegemaal.
Ookdebestuurlijke organisatievan het
waterschap kwam inroerige wateren
terecht.HethuidigewaterschapGrootHaarlemmermeer isin 15179ontstaan uit een
fusie tussendewaterschappen Haarlemmermeerpolder endeAalsmeerse-enSpaarnwoudsepoldersenzalop1januari2005
ophouden tebestaan.Vanafdiedatum wordendekrachtengebundeld metdeZuidhollandsewaterschappenRijnland, Wilcken
WierickeenDeOude Rijnstromen.
FlipvanDonselaarwerkt bijna 40jaar bij
hetwaterschap.VoorSimonSebregts,die
sindsvierjaar bijGroor-Haarlemmermeer
werkt,begint hetpas.Hij steektzijn liefde
voordemodern vormgegeven nieuwegemalennietonderstoelenofbanken:"Aldie
mooiegemalen,zoalsbijZwaanshoekofhet
glazengebouw rondhetgemaalbijRijkof
hetzwartmetzilvergemaalRaasdorp,die
zienertochfantastisch uit".Ook kijkt
Sebregtsuit naarhetnieuwegemaalbijDe
Lynden:"Hetiseengeweldigeuitdagingde
bouwvaneendergelijkgrootnieuwgemaal
meetemogen maken".f{
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