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Renovatie Heinellensluisje Eemnes 
 
Door: R.J.S. SIERAT 
 
 
Kort geleden werd het Heinellensluisje in de zomerdijk bij Eemnes 
gerenoveerd. Het project is uitgevoerd in opdracht van waterschap 
Vallei & Eem, en vond plaats in de maanden oktober en november. 

 
 
Het Heinellensluisje is een onderdoorgang door de zomerdijk. Het sluisje zorg-
de er vroeger voor dat het overtollige water uit de polders bij Eemnes kon wor-
den afgevoerd naar de Zuiderzee. Om te voorkomen dat de polder vol liep als 
de waterstand in de Zuiderzee te hoog werd, waren aan de buitendijkse kant 
van de onderdoorgang sluisdeuren geplaatst. De deuren sloten vanzelf als het 
water buitendijks te hoog werd. Als het water aan de binnendijkse kant hoger 
werd dan het peil van de Zuiderzee gingen de deuren weer open.  
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Bestek van 27 juni 1918. Het werk werd aangenomen voor fl. 1.125,00 door Hendrik Eggen-
kamp uit Eemnes 
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In 1600 was het maaiveld (de grond in de polder) hoger dan nu. Ook de water-
peilen in de polder waren hoger. Daarom kon met deze simpele oplossing het 
water uit de polder op natuurlijke wijze worden afgevoerd. Anno 2004 is de 
bodem in de polder gedaald, en zijn de waterpeilen verlaagd. Het water uit de 
polder kan niet langer vrij weg stromen naar de Randmeren. Het water wordt 
nu door het gemaal bij de grote sluis in de Eemnesservaart opgepompt en ge-
loosd op de Eem. 
 
Het is niet precies duidelijk hoe oud het Heinellensluisje is. Eind 13e eeuw is 
met de aanleg van de zomerdijk een sluisje gemaakt. Vermoedelijk is het sluis-
je in 1622 voor het eerst in steen opgebouwd. In 1918 is het voor het laatst ge-
renoveerd. Bij deze renovatie is het metselwerk van de muren aangesmeerd, en 
zijn nieuwe sluisdeuren geplaatst. Deze zijn inmiddels al lang verdwenen. Het 
waterschap wil het originele metselwerk van vóór 1918 weer zichtbaar maken. 
De constructie is echter zo slecht, dat bijna het hele sluisje opnieuw opgemet-
seld moet worden. Hierbij worden de oude stenen hergebruikt en aangevuld 
met nieuwe stenen.  
 
Met de renovatie wil het waterschap het sluisje behoeden voor verder verval. 
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De buitendijkse zijde wordt weer voorzien van nieuwe sluisdeuren. Deze heb-
ben nu alleen nog een waterkerende functie als bij noodweer (bijvoorbeeld een 
noordwester storm) het waterpeil in het Eemmeer te hoog wordt.  
Het sluisje wordt nog steeds gebruikt om water door te laten van de binnen-
dijkse polder naar het buitendijkse gebied. Maar nu wordt – met de windmo-
len – het water opgepompt om het achterliggende natuurgebied van voldoende 
water te voorzien. Er is geen open verbinding meer met het Randmeer. 
 
De renovatie kost ca. € 45.000,- en wordt betaald uit de “Eemgelden”. Het 
werk is gegund aan fa. Prinsen waterbouw, onderdeel van de Dura Vermeer 
groep die het waterbouwwerk uitvoeren en in onderaanneming door Bouwbe-
drijf Eemnes het metselwerk laten uitvoeren. 
 
De start was moeizaam, wind en regen en handmatig afbikken van de oude ste-
nen waar de specie erg vast aan zat (ca. 1300 stenen in 2 weken).  

De fundering bleek nog erg stevig en bijna onaangetast. Het deels losliggende metselwerk is tot 
op deze vaste fundering “afgeraapt”. 
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Het is een uniek werkje, als metselaar moet je dit leuk vinden, prachtige locatie 
in het noorden van de polder van Eemnes, historisch metselwerk en in het zicht 
oude materialen. 
 
Daarop wordt nu weer een nieuwe boog gemetseld. Om een mooie boog te 
krijgen is eerst een mal gesteld waarop wordt gemetseld. Datgene wat in het 
zicht blijft wordt met de oude stenen gemetseld, wat onder de grond verdwijnt 
wordt nieuw. De frontmuren worden ook uit oude stenen gemetseld en in de 
buitendijkse frontmuur komt een nieuwe eikenhouten sponning waar twee ei-
ken sluisdeurtjes in komen te hangen. 
 
Voor 1 november moet de duiker klaar zijn en de dijk hersteld omdat tussen 1 
november en 1 april ivm hoogwaterdreiging niet in de waterkeringen mag wor-
den gegraven. 


