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Gemaal Breeman
gerenoveerd
Waterschap Hollandse Delta zorgt voor voldoende
water in Zuid-Holland Zuid om te kunnen wonen,
werken en recreëren. Met 161 gemalen en heel veel
stuwen en pompjes in het gebied wordt het waterpeil
in sloten en plassen geregeld. Eén van die gemalen is
gemaal Breeman in Barendrecht. Dit gemaal is
gebouwd in 1957 en is in 2006 gerenoveerd.
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Over WSHD
Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater en de
(vaar)wegen, zuivert het afvalwater en draagt bij aan de ruimtelijke invulling van dit gebied. Meer informatie over Hollandse Delta
vindt u op www.wshd.nl. Voor vragen, klachten of meldingen over het waterschap kunt u contact opnemen met het
waterschapsloket via telefoonnummer 0900 2005 005 (10 ct/min) of mail naar: 2005005@wshd.nl.

