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Het Monumenten Selectie Project (MSP) is een enkele jaren geleden door het rijk 
in gang gezet vervolgprogramma op het Monumenten Inventarisatie Project (MIP; 
±1986-1994), waarmee werd beoogd een overzicht te krijgen van de architectuur 
uit de periode 1850-1940 in Nederland, de zogenaamde Jongere Bouwkunst 
en Stedenbouw. Via het MSP wordt een keuze gemaakt uit het MIP-bestand, 
met het doel de aanwijzing van jongere rijksmonumenten. De beide projecten 
werden gedecentraliseerd uitgevoerd via de provincies en de vier grote steden. Het 
MSP nadert thans zijn voltooiing en voor enige duizenden nieuwe objecten is de 
registratieprocedure nu gaande. Dit geldt ook voor de provincie Zuid-Holland, 
die onder meer zeer rijk is aan bouwwerken in verband met de waterstaat.

In een drietal opeenvolgende afleveringen van het tijdschrift presenteert een 
der medewerkers aan het MSP in Zuid-Holland op persoonlijke titel een aantal 
opmerkelijke waterstaatkundige objecten. Hoewel het MSP zich geheel richt op 
de periode 1850-1940, zijn verscheidene oudere objecten opgenomen waarvan 
de innovatieve waarde of de zeldzaamheid zo groot zijn dat ze, naar de opvatting 
van de auteur, toch een plaats in deze bijdrage verdienen. Er werd niet gestreefd 
naar typologisch uitputtende reeksen, maar wel naar variatie binnen elk der 
onderwerpen. Deze onderwerpen zijn achtereenvolgens: gemalen (in dit nummer), 
scheepvaartsluizen (najaar 1999) en overige objecten (voorjaar 2000). Een algemene 
inleiding en een slot maken respectievelijk deel uit van de eerste en de laatste 
aflevering.

Waarden van gemalen en sluizen

Sluizen en gemalen vertegenwoordigen – naast andere wel en niet met de water staat 
verbonden artefacten – een bijzonder Nederlands cultuurgoed. Sluizen komen 
ook in andere landen in groten getale voor, maar ze hebben daar vaak, historisch 
gezien, een andere functie. Met name de sluizen in het lage westen en noorden van 
Nederland hebben een verleden dat samenhangt met de occupatie en ontginning 
van het land en hierdoor met de waterhuishouding. Zonder de bouw van sluizen, 
hoe eenvoudig ook, zou een groot deel van het land in de Middeleeuwen en later 
niet bewoonbaar zijn geweest. Dat de sluizen hiernaast ook een functie voor de 
scheepvaart verwierven, was in dit licht bezien alleen ‘mooi meegenomen’. In 
de meeste andere landen zijn sluizen daarentegen vanouds speciaal ten behoeve 
van de scheepvaart geconstrueerd. Kanalisering van rivieren en vooral de aanleg 
van kanalen vond in de meeste landen vrijwel zonder uitzondering plaats ter 
ontsluiting van daarvoor niet of nauwelijks over water bereikbare plaatsen. Dit 
bracht al in de zestiende en zeventiende eeuw mee dat soms vele tientallen sluizen 
werden gebouwd om een vaarweg tot stand te brengen. Een aansprekend voorbeeld 
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hiervan is het Canal du Midi in Zuid-Frankrijk, dat onder Lodewijk XIV werd 
gerealiseerd. Dit kanaal, aangelegd tussen 1666 en 1681, was en is een schakel in 
de verbinding tussen de Golf van Biskaye en de Middellandse Zee, dat omvaren 
via Gibraltar overbodig maakte. Het kanaal vergde de bouw van 64 sluizen, 55 
aquaducten en een tunnel, terwijl langs de oevers 45.000 bomen waren geplant 
om voor schaduw te zorgen! Het te overwinnen hoogteverschil bedroeg bijna 
200 m (!) en het werd dankzij de grandeur der ‘kunstwerken’ een voorbeeld voor 
vele andere vaarwegen in Europa.1 Als de bewoonbaarheid van de streek waar het 
kanaal door loopt hierdoor is vergroot, dan is dat in elk geval niet te danken aan 
afwatering, want die was in dit Zuid-Franse heuvelland (200-500 m +NAP) wel in 
orde. Dat lag in het lage deel van Nederland (6,50 –NAP tot 2,50 m +NAP), dat 
geheel binnen vloedbereik van de zee ligt, wel anders. Sluizen vormden vanouds 
een bestaansvoorwaarde voor het leven in dit gebied en ze waren ook onderdeel 
van de vroegste bedijkingen. In die zin vertegenwoordigen ze – zoals gezegd – een 
bijzonder Nederlands cultuurgoed.

Hetzelfde geldt voor onze gemalen, die moeten worden beschouwd als de 
erfgenamen van de windwatermolens. Toen sluizen niet meer voldoende waren 
voor de afwatering en windmolens waren uitgevonden als bemalingswerktuigen 
konden de bewoners van het lage westen van Nederland weer eeuwenlang vooruit. 
Honderden, zelfs duizenden watermolens waren rond 1850 in vol bedrijf om het 
land te bemalen, maar desondanks stonden vele (bewoonde) gebieden een flink 
deel van het jaar blank. Pas sedert de toepassing op grote schaal van stoomgemalen 
kwam er verbetering in de waterstaatkundige toestand van ons land. De eerste 
stoomgemalen werden omstreeks 1785 beproefd, maar de praktische toepassing 
begon pas rond 1825. Grootschalig gebruik liet zelfs op zich wachten tot de 
tweede helft van de 19e eeuw. Maar toen was het hek van de dam en kwamen er 
vele tientallen in bedrijf. Stoomgemalen hadden een veel grotere capaciteit dan 
windmolens en bovendien waren ze permanent inzetbaar. Het gevolg was dat – 
behalve in geval van extreme omstandigheden – het land beter droog gehouden kon 
worden en dat vele molens uit het landschap verdwenen. Hoewel gemalen ook in 
het buitenland op ruime schaal zijn toegepast, hadden ze daar niet dezelfde functie 
als in Nederland. Gemalen werden elders meestal toegepast als pompinstallaties 
ten behoeve van steenkoolmijnen en soms van droge dokken en hun betekenis 
voor het landschap is er ook nooit groot geweest – niet actief, maar ook niet passief 
– als ‘stoffering’. (Stoom)gemalen zijn in ons land echter niet alleen ‘landmarks’ 
van de ontwikkeling van de waterhuishouding en van het cultuurlandschap, maar 

1  M. en B. Henry, Voyageurs aux longs 
jours (Parijs 1982) 54-60.
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1.  Schoorstenen waren belangrijke 
‘landmarks’ in de nog kale droogmak-
erij de Zuidplaspolder (1838) bij Nieu-
werkerk aan den IJssel. De naast elkaar 
liggende stoomgemalen IJserman 
(1870) en rechts Van Gennep (1876). Bij 
de overgang op dieselmotoren in 1916, 
werd het linker gemaal buiten gebruik 
gesteld en voor het grootste deel ges-
loopt, net als de schoorstenen.
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ook oriëntatiepunten. Ze liggen meestal goed zichtbaar in het open buitengebied 
(aan een dijk en vaak op de plaats van voormalige windmolens!), waar ze dankzij 
hun schoorstenen en hun volume belangrijke artefactiële landschapselementen 
vormen met hoge visuele en cultuurhistorische waarden. Hierin doen ze, mijns 
inziens, niet onder voor de windmolens, hoewel die het met hun hoge ‘Anton 
Pieck-waarden’ meestal beter doen op koektrommels.

Gemalen en sluizen in Zuid-Holland

Van de oudste generatie gemalen in Nederland – namelijk die uit de periode 
(1785)-1825-1840, die nota bene bijna alle in Zuid-Holland werden gebouwd – is 
vermoedelijk geen enkel exemplaar bewaard gebleven. Het tot dan toe nog vroegste 
voorbeeld (het boezemgemaal te Arkel – gemeente Giessenlanden – uit 1825, dat 
tot 1947 dienst deed) werd in 1993 gesloopt. Een der machines is echter na 1947 
opgesteld in het Cruquiusmuseum te Heemstede. Dat een projectontwikkelaar 
luxe villa’s op die plaats in Arkel heeft doen bouwen en dat korte tijd daarvoor het 
in Neo-Classicistische Stijl uitgevoerde gemaal in vlammen opging, zal ook hier 
wel weer toeval zijn. Het gemaal was een ontwerp van Jan Blanken Jansz. De naam 
Jan Blanken (1755-1838) wordt in de beschrijvingen meer dan eens genoemd. 
Zíjn betekenis – en die van zijn vader en van twee broers – voor onder meer de 
waterstaat in Zuid-Holland is dan ook enorm geweest.
De oudste gemalen (van de tweede generatie) zijn nu vrijwel allemaal te vinden 
in Noord-Holland. Ze stammen van de periode van droogmaking van het 
Haarlemmermeer, dus van kort voor 1850. Indrukwekkend zijn de drie als Neo-
Gotische ‘kastelen’ uitgevoerde gemalen Leeghwater (1844-1845), Cruquius (met 
originele stoommachine) en Lynden (beide 1848-1849), die hierbij rechtstreeks 
waren betrokken. Deze drie hadden elk een cilinder met een diameter van 3,66 m – 
de grootste maat die ooit is gegoten. Daarnaast zijn het gemaal ‘Rijnlandsboezem’ 
te Spaarndam (1844, nog steeds operationeel – ‘standby’ – met tien schepraderen, 
maar nu op basis van een dieselmotor) en het vergelijkbare gemaal ‘Halfweg’ 
(1852, nog museaal werkend op stoom) van uitzonderlijke betekenis.
Het vermoedelijk oudste gemaal binnen Zuid-Holland is nu het casco van het 
Lingegemaal aan de monding van het Kanaal van Steenenhoek, nabij Boven-
Hardinxveld. Het dateert van rond 18642 en het werd, net als de grote gemalen te 
Halfweg en te Spaarndam, gebouwd in de sterk aan het Neo-Classicisme verwante 
‘Waterstaatsstijl’. Dit laatste maakt duidelijk hoe groot het gat in de architectuur- en 
de techniekgeschiedenis is geworden door de sloop te Arkel. De typologische reeks 
van in Ambachtelijk-Traditionele Trant opgetrokken stoomgemalen naar gemalen 
in Neo-Classicistische, Neo-Gotische (m.n. Willem II-stijl) en Waterstaatsstijl, 
en vervolgens in een Eclectische, Expressionistische en, ten slotte, ook in een 
Functionele of Zakelijke Stijl ontworpen gemalen, is in de provincie Zuid-Holland 
nog slechts vanaf de Eclectische Trant goed herkenbaar aanwezig.3 Als troost kan 
hierbij echter worden opgemerkt dat enkele oudere exemplaren en stijlen vanaf 
Zuid-Hollands territoir zichtbaar zijn, nl. de hiervoor al genoemde Leeghwater 
bij Buitenkaag (N-H) – te zien vanaf de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder 
– en het gemaal De Oude Horn (circa 1857). Dit gemaal ligt in Gelderland, ten 
oosten van Leerdam, nabij Acquoy, aan het eind van de Culemborgsche Vliet en 
het heeft, behalve Traditioneel-Ambachtelijke, ook herkenbare Neo-Classicistische 
kenmerken. De oorspronkelijke waaierdeuren in de uitwateringssluis bij het gemaal 
zijn verdwenen, maar het houten schoepenrad is nog aanwezig.4

De cultuurhistorische waarden van gemalen liggen uiteraard niet alleen in hun 
architectonische kwaliteit. Ook de – al dan niet originele – technische eigenschappen 
spelen hierbij een belangrijke rol. Zo is het nog steeds functioneren ervan op basis 
van stoom inmiddels een grote bijzonderheid. In Zuid-Holland komt dit nergens 
meer voor en zelfs schoorstenen zijn een enorme zeldzaamheid geworden bij 
gemalen. In Middelharnis (Oostelijke Achterweg 26) staat nog een schoorsteen 

2  Zie verder bij de desbetreffende noot.
3  Deze reeks is zeer ruw en valt zeker 
te verfijnen. Zo zijn het Expressionisme 
en het Functionalisme nader te verdelen 
en kan ook het onderscheid tussen het 
Neo-Classicisme en de Waterstaatsstijl 
niet altijd worden gemaakt. Deze laat-
ste term heeft vaak betrekking op de 
herkomst van het ontwerp of de toetsing 
ervan door de toenmalige ingenieurs van 
<’s Rijks Waterstaat. 
4  Het gemaal komt voor op de TMK, 
blad 38, van 1858. Informatie verkre-
gen via M. van den Wijngaart, Gelders 
Genootschap, Arnhem, met dank. Het 
gemaal is in 1859 in gebruik genomen. 
Het bestaat uit een vijftal naast elkaar 
geplaatste bouwblokken onder zadel- en 
schilddaken. Het bezit een aantal half-
ronde vensters met waaiertracering en 
rondboogramen. Het pand is enige jaren 
geleden op de gemeentelijke monumen-
tenlijst van Geldermalsen geplaatst.
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bij een klein, voormalig gemaal, maar juist dit exemplaar heeft nooit op stoom 
gedraaid. Ook opvoerwerktuigen als schepraderen en vijzels komen slechts weinig 
voor. Maar zelfs in de toepassing van verbrandings- en electrische motoren en 
door aanwezigheid van allerlei voorzieningen kunnen bijzondere kwaliteiten van 
zeldzaamheid of vernuft of beide in gemalen verborgen zijn. Bij een aantal der hier 
besproken exemplaren komen zulke kwaliteiten (in meervoud) voor.
Ondanks de ondergang van de oudste gemalen kan worden gesteld dat Zuid-Holland 
nog zeer rijk is aan deze opvallende en vaak monumentale waterstaatkundige 
objecten, waarvan er dan ook nog veel meer in aanmerking hadden kunnen komen 
voor de in deze aflevering gepresenteerde selectie. 

Sluizen
Vooral op het terrein van de (scheepvaart)sluizen, die in de volgende afleveringen 
aan de orde komen, bestaat een grote variatie in functies, typen en bouwjaren. 
Van een ‘bouwstijl’ is bij sluizen echter meestal nauwelijks te spreken, hoewel de 
gebouwen van een sluiscomplex wel duidelijke stijlkenmerken (kunnen) dragen. 
Dit is onder meer het geval in Leidschendam (Neo-Renaissance; zie hierna) en 
bij de van omstreeks 1930 daterende Julianasluis in Gouda (Expressionisme). Bij 
vele sluizen spreken de sluisdeuren en de bedieningsorganen het meest tot de 
verbeelding, terwijl de sluiskommen zelf maar in een beperkt aantal gevallen als 
bijzonder worden opgemerkt. Een compleet (of zelfs een uitvoerig) typologisch 
overzicht van deurtypen en sluiskommen wordt hier – zoals reeds gezegd 
– niet nagestreefd en zo ontbreken onder meer de geheel houten verlaten met 
(deur)gebinten (de sluiswanden zijn gestut met staande balken die bovenlangs twee 
aan twee met elkaar zijn verbonden; zie het Bleiswijkse Verlaat aan de Rotte) en de 
damsluizen (een sluis met alleen schotbalken; ondermeer te zien in Hellevoetsluis 
langs de oostzijde van het Kanaal door Voorne nabij Vlotbrug). Een ander hier 
niet opgenomen sluistype is de schutsluis met convexe – dus naar buiten gebogen 
– wanden dat onder meer voorkomt bij het Neptunusgemaal langs de oostzijde 
van het Aarkanaal.5 
Ook de voor velen ‘mysterieuze’ coupure in de Diefdijk bij de kruising met de A 2 
blijft onbesproken. Deze ‘reparatie’ aan de dijk, uit 1936, bevat verticale schuiven 
die in geval van militaire inundatie (vanwege de Nieuwe Hollandsche Waterlinie) 
of overstroming in Gelderland kunnen worden neergelaten. Eén maal per jaar 
zakken de deuren tot op de weg om het mechanisme te testen.6 Coupures in 
dijken zijn in feite ‘droge’ varianten van damsluizen en ze zijn op talloze plaatsen 

5  Een dergelijke sluisvorm werd 
rond 1800 vaak toegepast. Een bekend 
voorbeeld is de Rijkshulpschutsluis te 
Vreeswijk (U). Niet alleen bood deze 
vorm ruimte voor meer vaartuigen, maar 
ook kon zijdelingse gronddruk beter 
worden opgevangen. Het Neptunusge-
maal en de sluis worden vermoedelijk 
aangewezen als provinciaal monument 
van Zuid-Holland.
6  Zie: ‘De schuivende dijk in de A2’, 
ANWB Kampioen, maart 1997, 96-98.
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2.  Het uit 1825 daterende boezemge-
maal te Arkel na de brand van 1993. Het 
in Neo-Classicistische Stijl uitgevoerde 
gebouw had blijkens deze opname niet 
gesloopt behoeven te worden. (foto: 
M.A.R. van der Vlerk).
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herkenbaar als schotbalksponningen op plekken waar wegen en dijken kruisen. 
Maar ondanks alles wat niet in deze drie bijdragen voorkomt, blijft er een keur aan 
waterstaatswerken in de provincie Zuid-Holland.7

Selectie
Bij deze selectie is gepoogd een voor Zuid-Holland kenmerkend overzicht te 
maken, waarbij de ‘natte waterstaat’ centraal staat. ‘Kenmerkend’ hoeft overigens 
niet te betekenen dat het bijzondere wordt geschuwd, integendeel. Bruggen zijn 
slechts in de marge opgenomen, daar deze niet tot de natte waterstaat behoren. 
Andere criteria die bij de keuze een grote rol hebben gespeeld, waren de mate 
van gaafheid, de breedte van het type-aanbod (zeldzaamheid), de herkenbaarheid 
van het object of van de structuur en de (on)bereikbaarheid. Wat dit laatste punt 
betreft, geldt dat de meeste objecten goed via de openbare weg zijn te bereiken, 
maar dat een bezoek soms een korte wandeling vergt. Waar dat zo is, is het vermeld. 
Ruimtelijke spreiding over de provincie speelde een ondergeschikte rol, wat mede 
verklaart waarom Gouda, dat door de locale omstandigheden vele bijzondere 
waterstaatkundige objecten rijk is, ook ruim is vertegenwoordigd. In enige gevallen 
worden in elkaars nabijheid liggende sluizen en gemalen tegelijk besproken, daar 
hun functies amper waren te scheiden.
Via een historische inleiding worden korte beschrijvingen van markante, maar niet 
noodzakelijk monumentwaardige kunstwerken gegeven, die vergezeld gaan van 
een oudere of van een recente afbeelding, van een situatiekaartje en uiteraard ook 
van enige literatuurverwijzingen

Aanbevolen literatuur

Storm Buysing, D.J., Handleiding tot de Kennis der Waterbouwkunde voor de 
Kadetten der Genie. Derde druk, tweede deel. (Breda 1864).
Teixeira de Mattos, L.F., De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-
Holland. 16 banden. (Den Haag 1906-1961).
Arends, G.J., Sluizen en stuwen; De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in 
Nederland tot 1940. (Delft 1994).
Pols, K. van der, ‘De introductie van de stoommachine in Nederland’, P. Nijhof e.a. 
(red.), Monumenten van bedrijf en techniek; Industriële archeologie in Nederland. 
(Zutphen 1978) 51-61.
Götz, H.F. en C. Tak, Gemalen. PIE Rapportenreeks 24. Zeist, 1995.
Nijhof, P., Eenendertig Historische Gemalen in Nederland (Rotterdam 1996). Met 
kaartfragmenten (ANWB en VVV, 1:100.000) en foto’s.

Kaarten

Topografische en Militaire Kaart van het Koningrijk der Nederlanden, schaal 
1:50.000. Verschillende edities en bladen, vanaf circa 1850.
Chromo-topographische Kaart des Rijks, schaal 1:25.000. Verschillende edities en 
bladen, vanaf ca. 1870.
Grote Topografische Atlas van Nederland 1:50000 1 West-Nederland. 2e editie, 
Groningen, 1989. Bij de objecten zijn details van deze topografische kaart 
afgedruk.

7  Zuid-Holland is thans bezig een 
lijst van provinciale monumenten sa-
men te stellen. Op deze lijst prijken nu 
reeds enkele waterstaatkundige objec-
ten/complexen, nl.: No. 1: Het vroegere 
stoomgemaal Cornelis den Hertog (1879) 
te Alphen aan den Rijn, Woubrugseweg 
78, 2401 LT Alphen aan den Rijn. No. 
2: Amerikaanse windmotor type Hercu-
les Metallicus, genaamd de Zuidbroekse 
Molen (1922), te Bergambacht, nabij 
hoek Provinciale Weg/Zuidbroekse Op-
weg. No. 3: Het vroegere stoomgemaal 
De Hooge Boezem Achter Haastrecht 
(1871), te Haastrecht, Hoogstraat 31, 
2851 BB Haastrecht. No. 4: De vroegere 
machinistenwoning tegenover dit ge-
maal (1873), te Haastrecht, Hoogstraat 
80, 2851 BH Haastrecht. No. 5: Het 
gemaal van de Polder Langerak (1939), 
Liesveld, Nieuwpoortseweg 3b, 2967 LB 
Langerak. No. 8: Het gemaal Jan Anne 
Beij e rinck (1869), te Capelle aan den IJs-
sel, Bermweg 13/15, 2906 LA Capelle aan 
den IJssel.

27

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 8(1999); webversie 2006



MOLENROMP/DIESELGEMAAL en HAVEN en 
SAS van DIRKSLAND

Adres: Burgemeester Zaayerlaan 54 en Gorsdijk (bij 63)/Oost-Havendijk 3247 
AC Dirksland.
Ligging: Enige honderden meters lopen ten noorden van het dorp.

De oudlanden van de Zuid-Hollandse eilanden liggen gewoonlijk lager dan de 
nieuwlanden. Via steeds opnieuw verlengde havens of havenkanalen bleven de 
oude dorpen dwars door de bedijkte nieuwlanden in contact met het buitenwater 
in de zeegaten. De havenkanalen dienden niet alleen voor de scheepvaart, maar 
ook als uitwatering. Uiteraard hield men zo lang mogelijk vast aan natuurlijke 
waterlossing, maar soms was het noodzakelijk een poldermolen in te schakelen.
Zo werd in Dirksland in 1731 ten westen van het dorp een molen gebouwd, die 
het water via een voorboezem, twee bergboezems en een sluis uitsloeg op de 
haven. Deze op een ronde plattegrond gebouwde, bovenkruiende molen met 
scheprad werd uitgevoerd in baksteen en de eerste steen werd gelegd door een 

zoon van de dijkgraaf van de Polder van 
Dirksland. Aanvankelijk verliep de verdere 
afvoer van het water naar het Haringvliet via 
de sluis bij eb op natuurlijke wijze, maar door 
het dichtslibben van de haven werd ook dit 
steeds moeilijker. Mede daarom werd in 1790 
de toenmalige sluis van de boezems naar de 
haven, nabij het dorp, vervangen door het nog 
bestaande Sas van Dirksland, dat drie km naar 
het noorden ligt. Deze afsluiting van de haven 
bood de afwatering en de scheepvaart – die zo 
niet langer van het tij afhankelijk was – enige 
decennia soelaas, hoewel de molen onder meer 
in 1843 moest worden verbeterd en de sluis in 
1831 en 1861 en 1887 werd hersteld. Maar op 
den duur bleek ook de windbemaling van de 
Polder Dirksland niet meer voldoende.
In 1914-1915 werd daarom door het 
polderbestuur overgegaan tot algehele 
verbetering van de afwatering, waarbij de 
poldermolen zou worden omgebouwd tot 
dieselgemaal en de watergang naar de haven 
totaal werd gewijzigd en verlegd. De boezems 
zijn daarop verland en heringericht. De molen 
werd bij de modernisering van zijn wieken 
ontdaan en ‘getopt’, waardoor er nu feitelijk 
sprake is van een ‘afgeknotte molenromp’. 
Tevens werd er een dieselmotor met een 
vermogen van 80 pk geplaatst, waarna met 
een centrifugaalpomp 100 m3 per minuut kon 
worden uitgeslagen. Deze installatie werd 
geplaatst door de firma Smulders uit Utrecht. 
In 1942 werd het gemaal weer onderhanden 
genomen en het is toen geëlectrificeerd, hoewel 
de dieselmotor op zijn plaats bleef staan. Deze 
machinerie is nog steeds aanwezig.

Het Sas van Dirksland, met twee paar houten 
ebdeuren en twee paar houten vloeddeuren 
(vernieuwd in 1912), is voor een groot deel in 
oorspronkelijke staat. Eén stel deuren werd 

28 3.  Locaties molen en dieselgemaal 
en Sas van Dirksland. Kaartfragment 
Dirksland, blad 43 West (1980).
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echter uitgenomen, maar is nog ter plaatse 
aanwezig. De deuren worden met handlieren 
en heugelstangen bediend. De sluis heeft een 
schutlengte van 23,77 (25,90) m, een dagwijdte 
van 6,75 m, terwijl de beide slagdrempels op 
ruim 3,00 m –NAP liggen. De lengte tussen de 
buitenzijden der sluishoofden bedraagt 37,80 
m. Aan de beide hoge buitenhoofden, die deel 
uitmaken van de zeedijk, zijn gedenkstenen 
aangebracht.
Over de sluis ligt een getuide ijzeren 
voetgangersbrug, die draaibaar is vanaf de 
westzijde. Aan die kant van de sluis ligt 
sluiswachtershuis uit het einde van de achttiende 
eeuw. Het is opmerkelijk dat de sluis en de 
sluiswachterswoning werden ontworpen door 
een jongere broer van Jan Blanken, namelijk 
Teunis Blanken Jansz.
De monding van de Haven van Dirksland is in 
het kader van de Deltawerken enige kilometers 
verlegd naar het westen.
Het geheel van sluis, woning en brug vormt, 
mede dankzij de situationele factoren, een 
bijzonder gaaf complex en er loopt een procedure 
tot aanwijzing ervan als rijksmonument.

Bijzonder aan molen/gemaal is de decoratie 
die bij de verbouw tot stand werd gebracht. 
De bakstenen gevel werd voorzien van wit 
pleisterwerk, terwijl daarboven een boogfries 
van rode baksteen werd aangebracht. De gevel 
wordt beëindigd door een ring van kantelen, 
waarvan een iets verhoogd. Ook de openingen 
werden gewijzigd: de vensters zijn verruimd 
en de deur verloor zijn halfronde bovenlicht 
voor een Neo-Classicitisch fronton dat wordt gedragen door twee kolommen. 
Dit Eclectische geheel werd gecompleteerd door twee gevelstenen, waarvan de 
ene de stichting van de molen, in 1731, memoreert en de andere – in dezelfde trant 
uitgevoerd – de ombouw tot gemaal, in 1915.
In het begin van de jaren negentig werd het gemaal buiten bedrijf gesteld en 
vervangen door een nieuw. Vervolgens werden beide gevelstenen verwijderd, wat 
tot aanzienlijke commotie in het dorp leidde. Het betrokken waterschap heeft 
daarop beloofd een replica van de stichtingssteen te doen aanbrengen, maar na 
lang touwtrekken zijn de beide originelen herplaatst. Het pand was inmiddels van 
eigenaar veranderd en is nu in particuliere handen.
Typologisch valt het gebouw binnen de grote categorie gemalen, gebouwd in 
Eclectische Trant die in de tweede helft van de negentiede eeuw dominant was. 
Het is hiervan een laat en enigszins buitenissig voorbeeld. Van de tot gemaal 
omgebouwde molens is het echter een der fraaiste exemplaren. Bij het gemaal ligt 
nog de gemetselde zogenaamde voorgoot of voorwaterloop, waarin het opgemalen 
water werd geloosd op weg naar de definitieve uitstort.
Verzoeken de stomp op de rijks- of provinciale monumentenlijst te plaatsen, zijn 
tot op heden niet gehonoreerd. 
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4.  De in 1914 tot dieselgemaal omge-
bouwde poldermolen te Dirksland, uit 
1731. (foto: MIP, 1991)
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DIESELGEMAAL Mr dr G. KOLFF met SCHUT- en 
KEERSLUIS en KANAAL van STEENENHOEK 
en STOOMGEMAAL te STEENENHOEK in HAR-
DINX VELD-GIESSENDAM

Adres: Rivierdijk 519 en Kanaaldijk-Zuid 13371 EB
Ligging: nabij Boven-Hardinxveld

De afwatering van het Lingestroomgebied werd in de jaren 1818-1819 verbeterd 
door de aanleg van het Kanaal van Steenenhoek, van Gorinchem naar Boven-
Hardinxveld langs de zuidzijde van de bestaande Inlage of Nieuwe Dijk. De 
afwatering werd zo ver mogelijk naar het westen gebracht om te kunnen profiteren 
van lage ebben. Het kanaal kreeg een tamelijk ruim profiel, met een breedte van 
65 m op kanaalpeil en een diepte van ca. 2,75 m. De drie sluizen hadden een 
doorvaartbreedte van minimaal 9,00 m. Ondanks deze maten werd het kanaal niet 
of nauwelijks benut voor de scheepvaart, wat wel te wijten zal zijn geweest aan de 
desondanks beperkte schutkolklengten – minimaal 25,50 m – waardoor langere 
schepen alleen bij gelijk water konden passeren.
Door de bouw van een boezemgemaal nabij Boven-Hardinxveld, in 1861-1864 (ook 
wel: 1865-1866), hoopte men de mogelijkheden van afwatering nog te verruimen: 
er kon voortaan ook bij hoogwater worden geloosd. Het stoomgemaal en de 
belendende schutsluis (9,40 m wijd), die tot het eind van de Tweede Wereldoorlog 
dienst deden, werden ontworpen door J. Dirks. Het gemaal had een 100 pk, later 
175 pk stoominstallatie met een maximale capaciteit van 900 m3 per minuut en 
het telde zes schepraderen met een diameter van acht m. Er werd echter zo veel 
mogelijk voor natuurlijke lozing gekozen. Het originele machinegebouw ligt 
tegenwoordig nog steeds midden in het brede kanaal; schoorsteen, schepraderen 
en sluisdeuren zijn evenwel reeds lang verdwenen.8
Rond 1930 werd geöpteerd voor opvolging door een electrisch gemaal, maar de 
beperkte inzet ervan zou exploitatie te duur maken. Later in de jaren ’30 werd 
daarom de voorkeur aan een dieselinstallatie gegeven.

8  De literatuur over dit gemaal is niet 
eenduidig. Er worden verschillende 
stichtingsjaren en vermogens genoemd, 
terwijl tevens bekend is dat het vermo-
gen al bij ingebruikname te klein werd 
geacht. Mogelijk vond al in 1865-1866 
verruiming van de capaciteit plaats.
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5.  De sluis met sluiswachterswoning 
bij Dirksland, beide van rond 1790. De 
situering aan de dijk vormt een extra 
accent in de waarde van het complex. 
(foto: A.F.J. Niemeijer, 1997)
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In 1945 nam het nieuwe dieselgemaal de functie over. Dit in Functionalistische Trant 
gebouwde Mr dr G. Kolffgemaal was in 1940 ontworpen door P.H.V. Bongaerts 
en C.W. Lely en is tijdens de oorlog gebouwd door Zanen en Verstoep N.V. Het 
gebouw is in gewapend beton en baksteen opgetrokken en bevatte drie motoren 
met drie schroefpompen. Op het moment van oplevering was ‘de Kolff’, voor wat 
betreft het waterverzet, het grootste gemaal van Europa. In het kader van deze 
vredige ‘verzetsdaad’ werden zogenaamde ‘kattenrugpompen’ toegepast, waardoor 
zowel natuurlijke als mechanische lozing door hetzelfde gebouw kon plaatsvinden, 
onafhankelijk van de schut- en keersluis. Aan de Merwedezijde zijn de uitlaten 
(kokers) afsluitbaar door middel van drie vertikaal beweegbare, stalen deuren. Ook 
de onder het gemaal door lopende kanalen voor de vrije lozing zijn af te sluiten met 
stalen schuiven; deze zijn inpandig aangebracht onder een hoek van 45º.
De aan de westzijde van het gebouw gelegen schutsluis omvat eveneens een stalen 
hefdeur. Deze keerdeur kan door middel van een portaal worden opgehaald om 
schepen te laten passeren. De eigenlijke schutsluis bestaat uit drie paar puntdeuren, 
die het jaartal 1943 dragen.
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6.  Locatie dieselgemaal Mr dr G. Kolff. 
Kaartfragment Boven-Hardinxveld, 
blad 38 West (1982).

7.  Het dieselgemaal Mr dr G. Kolff 
met op de achtergrond de wit gepleis-
terde, uit ongeveer 1864 stammende 
voorganger ervan. Goed herkenbaar 
zijn ook het portaal van de hefdeur en 
de schuiven voor de kokers. (foto: A.F.J. 
Niemeijer, 1996)
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De aandrijving der pompen is in de jaren 1990-1993 vervangen, omdat reserve-
onderdelen niet meer verkrijgbaar waren. Het interieur van het gemaal is daarbij 
wel enigszins gewijzigd, terwijl ook aan geluidseisen tegemoet moest worden 
gekomen, onder andere door de plaatsing van speciaal geluidswerend glas. 
Het exterieur leed hier echter nauwelijks onder. Het gemaal kan thans geheel 
automatisch functioneren. De drie huidige dieselmotoren hebben een vermogen 
van 700 pk elk, wat voldoende is voor een totale pompcapaciteit van 3600 m3 water 
per minuut.
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VOORMALIG STOOMGEMAAL POLDER 
NIEUWKOOP te TER AAR

Adres: Hogedijk 10, 2461 GT Korteraar
Ligging: honderd meter lopen.

In het midden en noorden van de provincie Zuid-Holland werden in de loop van 
de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw vele plassen drooggemalen, die 
door turfbaggeren waren ontstaan. Aanvankelijk gebeurde dat met behulp van 
windmolens, vanaf het midden van de negentiende eeuw het meest door de inzet 
van stoomgemalen. De plassen werden in het ideale geval omgeven door een dijk 
en een ringsloot; de molens of gemalen stonden nabij de dijk en maalden het water 
uit de plas – en later vanuit de ontstane droogmakerij – in de ringsloot. Van daar 
werd het verder afgevoerd.
De Polder Nieuwkoop ontstond in de eerste jaren van de negentiende eeuw, waarna 
de gronden in 1809 en 1812 zijn verkocht. Het oppervlak van de droogmakerij 
ligt op ca. 5,70 m –NAP en de Polder Nieuwkoop is daarmee een van de diepste 
polders van Zuid-Holland. Droogmaking en bemaling geschiedden aanvankelijk 
door middel van een achttiental molens, die in drie molengangen waren opgesteld. 
Vanwege sterke kwel werd het molensysteem in 1872 (ten dele) verlaten en werd 
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8.  Locatie voormalig stoomgemaal 
Polder Nieuwkoop. Kaartfragment 
Korteraar. Bron: Topografische Kaart 
1:25000 blad 31 A en B (1988).
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aan de westzijde van de polder een stoomgemaal gesticht. Een tweede volgde het 
jaar daarop, maar een algehele overgang op stoom liet op zich wachten tot 1894. 
Toen werden alle op dat moment bestaande bemalingsinrichtingen vervangen door 
het hier beschreven stoomgemaal aan de Hogedijk/Schoutenvaart.

Het gemaal bevatte twee centrifugaalpompen met stoommachines van het com-
poundsysteem, met elk twee cylinders. Bij dit systeem wordt afgewerkte stoom uit 
de ene cylinder hergebruikt in de andere. De machines hadden een vermogen van 
100 pk elk en ze waren ingericht voor een druk van acht atmosfeer.
Het hoofdvolume van het gemaal ligt op enige afstand van de ringdijk aan het 
eind van een ongeveer 25 m lang en ruim vijf m breed gemetseld afvoerkanaal (of 
voorwaterloop). Verder waren er onder meer een schoorsteen en een kolendepot. 
Ketelhuis en machinekamer waren ondergebracht onder één dak. Het gebouw 
wordt gedekt door een flauw hellend zadeldak en het heeft een tuitgevel aan de 
voor- en de achterzijde. De vier gevels zijn verlevendigd door toepassing van 
lisenen, friezen, spaarvelden en muizentandlijsten. In de voor- en de achtergevel 
bevinden zich grote roosvensters, die worden geaccentueerd door gele baksteen. 
Deze gele baksteen werd eveneens toegepast in de gebogen strekken van de overige 
gevelopeningen. De vensters zijn voorzien van ijzeren tracering. Als ontwerper 
van het gemaal geldt M. Quartel.
Het gemaal ligt iets beneden het niveau van de dijk en maakt daardoor van voren 
gezien een lage indruk. Van opzij is echter goed te zien dat het pand op een lager 
niveau is geplaatst. Het afvoerkanaal ligt ongeveer op dijkhoogte en dankzij de 
openheid van het landschap is de enorme wateropvoer van het gemaal goed te 
zien.

Het gemaal werd in de jaren dertig ‘ontstoomd’ en omgebouwd tot dieselgemaal. 
Twee nog aanwezige centrifugaalpompen stammen uit 1894 (Gwynnes) en 
uit 1932 (Jaffa), terwijl zich in de werkende inventaris ook nog een Industrie 
viertaktmotor uit 1940 bevindt. Achter het gebouw staan twee cilindervormige, 
geklonken, voormalige stoomketels, die nu als oliereservoirs dienst doen. Het 
oude gemaal functioneert nog steeds voor de bemaling van de Polder Nieuwkoop 
en de dieselmotoren hebben een vermogen van 240pk (176,7 kW) en 330 pk (242,9 
kW). De opvoercapaciteit van de pompen bedraagt zo 105 respectievelijk 205 m3 
per minuut.
De schoorsteen van het gemaal is verdwenen, waardoor het zijn ‘landmark’-
betekenis heeft verloren. Door de voortzetting van de bemalingsfunctie 
met grotendeels vooroorlogse machinerie en dankzij de imposante, fysieke 
waarneembaarheid van dit proces vertegenwoordigt het gebouw grote historische 
en industrieel-archeologische waarden.
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9.  De lage ligging van het gemaal, 
waardoor het over de dijk lijkt te 
kijken, is een tamelijk zeldzaam 
verschijnsel. De Polder Nieuwkoop ligt 
op ongeveer 5,5 m –NAP. (foto: A.F.J. 
Niemeijer, 1996)
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ELECTRISCH WATERGEMAAL K. VINK te SCHOONHOVEN
Adres: G.J. van Heuven, Goedhartweg 54, Schoonhoven
Liggin: enige honderden meters lopen.

Het poldertje ’t Hofland, thans geheel bebouwd, ligt ten noorden van Schoonhoven. 
Het is door een contract uit 1797 tussen de gecommitteerden van een aantal 
polders in de omgeving meer dan een eeuw bemalen geweest via de molens van 
het aangrenzende waterschap Willige Langerak. Het contract werd in 1836 via 
Koninklijk Besluit goedgekeurd en bleef geldig tot 1927. De afwatering van het 
gebied vond sedert de dertiende eeuw niet meer plaats via de nabije Lek, maar 
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11.  Locatie gemaal K. Vink. Kaart-
fragment Schoonhoven, blad 38 West 
(1982).

10.  Stoomgemaal van de Polder 
Nieuwkoop bij Korteraar met een der 
roosvensters. Op de voorgrond het 
afvoerkanaal. (foto: MIP, 1989)
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verliep in noordwaartse richting via de Vlist naar Haastrecht. Daar sloeg het 
stoomgemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht het overtollige water uit naar 
de Hollandsche IJssel. 
In 1926 werd een klein electrisch gemaal gebouwd aan de rand van de polder 
’t Hofland, nabij de plek van een der vroegere molens. De architect van het op 
een vierkante plattegrond opgetrokken gebouwtje was Slodt Blaauboer van het 
bureau Van Hasselt & De Koning. Hij ontwierp het pand in een zowel aan de 
Amsterdamse School als aan het Functionalisme schatplichtige trant. Hij paste 
verschillende materialen toe. Het basement is uitgevoerd in beton, maar daarboven 
is rode baksteen gebruikt, terwijl voor de beide kopgevels bruin en wit geschilderd 
hout werd toegepast. De goten zijn met ruim overstek uitgevoerd en wit 
geschilderd. De bakstenen schoorsteen is als een vertikaal accent in het houtwerk 
van de voorgevel verwerkt, terwijl aan de achterzijde een vertikale vensterpartij op 
die plek werd aangebracht. Het steile zadeldak is gedekt met rode pannen. Aan de 
achterzijde van het gemaal zijn twee vertikale, metalen afsluitschuiven, die worden 
gedragen door stalen kabels in een betonnen uitbouw, terwijl aan de voorkant 
schotbalksponningen voorkomen.
Het interieur bevat onder meer een tegeltableau dat herinnert aan de stichting 
van het gemaal en ook een tweetal identieke, 25 pk ASEA-electromotoren uit 
1926 (18,4 kW), geïnstalleerd door Groeneveld & Van der Pol. De opwerking 
geschiedt door middel van schroefpompen met een capaciteit van 35 resp. 40 m3 
per minuut.
Bij het gemaal bevinden zich een machinistenwoning uit 1935 en een stenen 
schuurtje. De woning is gebouwd op de plek van een der vroegere molens. Een 
gedenksteen herinnert ook hier aan de stichting.
Het gemaal van Willige Langerak en de polder ’t Hofland heeft een voor zo’n 
klein landschapselement opmerkelijke kwaliteit, terwijl in de directe nabijheid nog 
relicten van de vroegere windbemaling te zien zijn, zoals de achterwaterloop van 
een der voormalige molens.
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12.  Het electrisch poldergemaal K. 
Vink in Schoonhoven, een gemaaltje 
dat opvalt door de zorg die aan het 
uiterlijk is besteed. (foto: MIP, 1989)
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