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Gemaal Eemnes 
 

Door RICHARD SIERAT 

 
 
Sinds jaar en dag staat aan het einde van de Eemnesservaart het gemaal. Dit 
gemaal met naastgelegen sluis vormt een rijksmonument, maar het is vooral 
een belangrijke plek voor in de geschiedenis van Eemnes. 
Al snel na de ontginning van de Eempolders in de 11de en 12de eeuw zijn er 
dijken gelegd om het wassende water van de Zuiderzee en Eem te keren. Het 
achterliggende gebied raakt haar overtollige regenwater kwijt via sluizen of 
duikers door de dijk. Van een aantal duikers is bekend waar zij gelegen heb-
ben, en hoe ze functioneerden. Een goed voorbeeld hiervan is de pas gereno-
veerde Heinellensluis in de noordpolder. Het is goed denkbaar dat rond de 
plek waar nu het gemaal en de sluis staan, ook toen al een vorm van afwate-
ring (een sluis) heeft gestaan. 
 
 
 
 

 
Een antiek plaatje van de bedrijvigheid in de haven van Eemnes. 
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Betonwand sluis: in de jaren 50 werd de sluis afgesloten met een betonnen keerwand 
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Na het graven van de Eemnesservaart (1598) is een grotere houten sluis in de 
Kortemaatskade geplaatst die zowel de scheepvaart naar de haven van Eemnes 
mogelijk maakte, als de afwatering van de landbouwgronden regelde. (NB: de 
Kortemaatskade = de kade rond de korte maten, de korte hooilanden. Er was 
ook een kade bij de lange maten, hooilanden van langere lengte. Deze sluit aan 
op de Meentdijk in het noorden.) Door de toenemende vraag naar goed be-
werkbare landbouwgrond, werd de afwatering steeds belangrijker. Daarom 
werd in 1771 een voorstel gedaan om een windmolen te plaatsen, die het over-
tollige water uit de polder zou malen. Dit voorstel werdt in eerste instantie ver-
worpen, maar in 1790 is toch besloten om een scheprad-windmolen te bouwen 
om de afwatering te regelen.  
Voor de scheepvaart is een behoorlijke vaardiepte nodig, maar in de venige 
grond in de polder zijn weteringen moeilijk diep te houden. Om scheepvaart 
mogelijk te maken werd het peil in de polder hoger gehouden zodra zich een 
schipper aandiende die de haven aan wilde doen. De molenaar kreeg dus in-
structies om te zorgen voor goede afwatering voor de landbouw, maar ook zorg 
te dragen dat er voldoende water was om scheepvaart naar de haven mogelijk 

 
De aantekeningen van de beurtschippers in de gevel van boerderij ten zuiden van de sluis (nog 
deels aanwezig), uit de tijd van de klandestiene kroeg. 
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Familie Prinsen bij de sluis. 
 
 

 
De buren Gert Bruinekool en Gijs van Hamersveld voor de boerderij van Gert.  
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te maken. Dit is in de jaren nooit veranderd, ook nu nog wordt voor de intocht 
van Sint Nicolaas eerst het waterpeil in de polder verhoogd.  
De molenaar en sluiswachter (vanaf +/- 1800 – 1923 de familie Scherpenzeel), 
woonde in eerste instantie in de boerderij ten noorden van de sluis. Een beken-
de Eemnesser beurtschipper is Jan Perier die van 1725 tot 1743 op Amserdam 
voer.  
Na bijna 100 jaar bemaling bleek steeds duidelijker dat de molen te weinig 
cappaciteit had om de hele polder goed te kunnen bemalen. De molen werd 
verkocht. In Overzande (Zeeland) staat nu molen de Blazekop, dit is ofwel de 
molen van de sluis, ofwel de molen van de Molenweg.  
In 1884 werd de molen vervangen door een stoomgemaal. De bouw van het 
stoomgemaal was begroot op ƒ 51.000,- (1883), en hiervoor werd een lening 
gevraagd bij de gedeputeerden staten van Utrecht. Voor de machinist werd een 
dienstwoning gebouwd van ƒ 1700,- (1884).    
In het begin van de 20e eeuw wordt de scheepvaart voor Eemnes steeds be-
langrijker. In 1918 doen 160 schepen de haven aan, vooral in beurtvaart van 
Amsterdam naar Eemnes en v.v. Bouwmaterialen van bekende gebouwen  in 
Laren en Blaricum (zoals de St. Janbasiliek, Laren) zijn via de haven van Eem-
nes aangevoerd. In topjaar 1922 waren er 244 schepen, maar na 1931 werd dit 
minder. Bekende Eemnesser schipperfamilies zijn o.a. Ruizendaal, Van Aken, 
Meijer, Van IJken, Frantsen en Kuiper. In de oude machinistenwoning aan de 
noordzijde kon de schipper zijn “natje” halen, in het clandestiene cafe. 
In 1921 wordt het stoomgemaal verkocht voor ruim 5.000 gulden (aan Arie 
Rysdijk & zn. uit Hendrik Ido Ambacht) en vervangen door een elektrisch ge-
maal. Dit gemaal (een van de eerste elektrische gemalen in Nederland) wordt 
door Ingenieurs W.C. & K. de Wit voor ƒ 91.000,- geplaatst. De capaciteit 
werd flink vergroot tot 110 m3 per minuut / per pomp, bij een opvoerhoogte 
van 0,5 meter. Het gebouw werd gedeeltelijk aangepast, door aan weerszijden 
een aanbouw te plaatsen. Dit is boven de plek waar de oude schepraden van het 
stoomgemaal stonden, en waar de pijpen van het gemaal geplaatst zijn.  
In 1953 wordt besloten om de sluis te sluiten. Er komen nog zelden schepen 
naar Eemnes, en het laatste schip is verkocht. In 1958 wordt de sluiting met 
een betonnen wand definitief, tegelijk met het pensioen van sluiswachter en 
machinist Prinsen. De haven in Eemnes raakt buiten gebruik. 
De machinistenwoning wordt in 1954 grotendeels herbouwd.  
 
Enkele malen worden sluis en gemaal bedreigd door nieuwe plannen. Bij het 
vaststellen van het winterpeil van het IJsselmeer wordt gesproken over de 
sloop van de sluis en de aanleg van dijken langs de Eemnesservaart. In het  
ontwerpplan van de ruilverkaveling in 1986 waren sluis en gemaal bedreigd 
om te worden vervangen voor een nieuw modern gemaal. Uiteindelijk worden 
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in 1993 zowel het gemaal als de sluis in de ruilverkaveling gerenoveerd, waar-
na het in 2000 tot een rijksmonument wordt uitgeroepen.   
Bij de renovatie bleven de oude motoren behouden, al kunnen ze geen dienst 
meer doen door water te verpompen. Vrijwilligers van de Historische Kring 
geven vanaf die tijd tekst en uitleg tijdens open dagen. In 2003 hebben de pom-
pen voor het laatst “demonstratief gelopen”. Het waterschap - de eigenaar van 
het gemaal -, vond de demonstratie aan bezoekers niet meer verantwoord. Het 
gemaal dateert niet alleen uit 1921 en was dus sterk verouderd, ook de veilig-
heidseisen van die tijd zijn inmiddels verscherpt. Zo waren schakelaars en on-
derdelen van de pomp niet afgeschermd, wat met 360Volt werkstroom dodelijk 
kon zijn voor de bezoekers. Het waterschap besloot om het gemaal opnieuw te 
renoveren, en het ditmaal aan te passen zodat het veilig en beter toegankelijk is 
voor bezoekers. De westgevel is opnieuw gestukadoord, het metselwerk op-
nieuw gevoegd en alles is geschilderd. Op 13 mei wordt het gemaal tijdens de 
eerste open dag dit jaar heropend voor publiek. Het zal jaarlijks in mei 
(nationale molen- en gemalendag) en tijdens de nationale monumentendag in 
september geopend zijn.  
 
De sluis. 
De “Grote sluis” is meerdere malen aangepast en gerenoveerd. Na de eerste 
houten uitvoering (1598) is in de eerste stenen sluis aangelegd rond 1650. De 
storm in 1741 bleek bijna de ondergang van de sluis. De reparatie was duur, en 
door de storm was veel vee gestorven. Er moest geld geleend worden om de 
sluis weer op te knappen. Ook later is veel onderhoud nodig geweest aan voor-
al de deuren. Net na de oorlog (1958) zijn de kademuren gerenoveerd en is de 
betonnen keermuur geplaatst. In 1993 is de sluis voor het laatst gerenoveerd, 
naar voorbeeld van hoe het in 1878 is geweest. De schepen zijn altijd naar de 
sluis blijven komen. Sinds 1972 is er een haven ontstaan aan de Eem-zijde van 
de sluis.  


