
Behorende bij vooraankondiging Tender 141735 Renovatie van het J.U. Smitgemaal te Kinderdijk. 
 
Het J.U. Smitgemaal is gelegen aan de rand van het molengebied in Kinderdijk (Unesco 
Werelderfgoed). Het gemaal bevat drie dieselmotoren die drie vijzels aandrijven om het water vanuit 
de Nederwaard op de Lek te malen. 
Waterschap Rivierenland is voornemens om twee dieselmotoren te vervangen door elektromotoren 
en één dieselmotor aan te passen. Tevens zal het gemaal bouwkundig worden gerenoveerd, waarbij 
enkele multifunctionele ruimtes worden gerealiseerd. 
 
De werkzaamheden worden beschreven in drie bestekken welke in twee tenders worden 
aanbesteed: 
 
Tender 1 (Europees openbare-procedure, conform hoofdstuk 2 uit de ARW 2016) 
Perceel A: werktuigbouwkundige werkzaamheden m.b.t. elektrificatie van de dieselmotoren; 
Perceel B: bouwkundige werkzaamheden 
 
Er kan op één of beide percelen worden ingeschreven.  
 
 
Algemene beschrijving van de werkzaamheden 

 Tender 1, perceel A (werktuigbouwkundig), detail-engineering, voorbereiden, leveren en 
monteren: 

o Het gefaseerd vervangen van twee diesel aandrijvingen door elektrische 
aandrijvingen; 

o Aanbrengen van bordessen met verhoogde fundatieframes voor elektrotechnische 
kasten en bijbehorende toegangsmiddelen;  

o Het vervangen van drie stalen terugslagkleppen; 
o Het modificeren van waterkoelsystemen tandwielkasten naar olieluchtkoelsystemen 
o Inspecteren/ reviseren van de aandrijvingen stortpuntverstellingen. 
o Het amoveren van diverse bestaande installatie onderdelen inclusief 

noodstroomaggregaat. 
o Het aanbrengen van ventilatiesystemen voor aandrijflijnen in machinehal. 
o Verplaatsen en aanpassen perslucht-, uitlaatgas en koelwater-systemen 
o Het droogzetten van maalgangen ten behoeve van gefaseerd uitgevoerde 

werkzaamheden. 
 

 Tender 1, perceel B (bouwkundig): 
o Het amoveren van de buiten gevels: buitenblad volledig en gedeeltelijk ook 

binnenblad (metselwerk), kozijnen, daken en verdiepingsvloeren; 
o Het leveren en aanbrengen van isolatie, metselwerk (buitengevels), geïsoleerde 

gevelconstructies (grotendeels metselwerk in tegelverband), glaspuien, 
raampartijen, roosters, dakconstructie, verdiepingsvloeren en staalconstructies; 

o Het leveren en aanbrengen van sanitair- en klimaatinstallaties (o.a. warmtepompen, 
leidingen, zonnepanelen, gasloos); 

o Leveren en aanbrengen van de gebouw gebonden E-installatie; 
o Hoogwaardige afwerking van de binnenruimtes. 
o Coördinatie van de verschillende disciplines 

 
Tender 2 (Meervoudig onderhandse-procedure, conform hoofdstuk 7 uit de ARW 2016) 
Elektrotechnische werkzaamheden m.b.t. elektrificatie van de dieselmotoren.  
 


