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Voormalig gemaaltje met sluisje in de zomerkade van de Crobsche Waard te Hellouw
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Gemaal met sluisje
Gemaal en brug
1870

Gemaaltje:
Voormalig gemaaltje, gesitueerd op de zomerkade in de Crobsche Waard ter hoogte van de
dorpskern van Hellouw, daterend uit circa 1930. Eenvoudig bakstenen gebouwtje op
rechthoekig grondvlak met één bouwlaag en getoogde, enigszins uitkragende, betonnen
kap. Symmetrisch geplaatste, opgeklampte houten toegangsdeuren, beëindigd met een
getoogde anderhalfsteens rollaag in de kopse voorgevel.
Asymmetrisch tegen de achterzijde aangebouwde overbrengingsschacht van circa 3 meter
lengte, welke leidt naar een pomp in metalen ruimte. Ook de afvoerbuis door de kade is nog
aanwezig. Deze wordt aan de buitenkant afgesloten door een ronde ijzeren klep, die door
middel van een stang te bewegen is. In het interieur van het gebouw bevindt zich nog het
voetstuk van de verwijderde aandrijfmachine. Op deze plaats stond omstreeks 1870 al een
gemaal.
Sluisje annex brug:
In de directe nabijheid van het voormalige gemaaltje ligt in de zomerkade een klein sluisje,
vermoedelijk daterend uit de tweede helft van de vorige eeuw. Op de armen van het in
baksteen opgetrokken sluisje zijn de restanten van pleisterwerk zichtbaar. Achterzijde met
halfcirkelvormige boogbrug met vleugels. Authentiek houten sluitschot met origineel
smeedijzeren bewegingsmechanisme.
MOTIVATIE

:

VERGUNDE WIJZIGINGEN

:

Fraaie kleine monumenten van bedrijf en techniek ten behoeve van de infrastructuur. Van
belang voor de waterstaatkundige ontwikkeling van de uiterwaarden. Vanwege de
verwevenheid met de omgeving tevens van belang voor het beeld van het historisch
gevormde cultuurlandschap.

