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Inleiding

Soms staan er van die gebouwen of monumenten in het landschap, waarmee we zo vertrouwd zijn
geraakt dat naar de achtergrond is verdwenen wanneer en vooral waarom ze er ooit gekomen zijn.
Ze horen inmiddels bij de omgeving als het water bij de zee. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor watergemaal A.F. Stroink aan de Weg van Twee Nijenhuizen 18 te Vollenhove. Toch is dat gerestaureerde bouwwerk veel meer dan ‘slechts’ een prachtig monument. Het gemaal tussen Vollenhove
en Blokzijl is een onmisbaar element binnen de waterbeheersing. Het is bovendien een karakteristiek voorbeeld van de strijd tegen het water met behulp van mechanische energie – in dit geval
stoomenergie – zoals die in de eerste decennia van de twintigste eeuw op gang kwam in de laaggelegen gebieden van Nederland. Dit gemaal werkte in dienst van het in 1889 tot stand gekomen
Waterschap Vollenhove, met als doel de waterbeheersing in een gebied dat het best omschreven
kan worden als het Land van Vollenhove.
Hoe wordt dat water dan beheerst, of liever gezegd: wat doet zo’n gemaal? Een gemaal brengt water
van een lager naar een hoger niveau en brengt of houdt water in een peilgebied – waterstaatkundige eenheid met een zelfde waterpeil – op een bepaald niveau. Dat gebeurt met behulp van een
scheprad, een vijzel of diverse soorten pompen, zoals: een zuigerpomp, centrifugaalpomp, schroefpomp, schroefcentrifugaalpomp en soms met gebruikmaking van een vijzelpomp. Watergemaal
A.F. Stroink heeft drie horizontale schroefpompen, ook wel kattenrugpompen genoemd.
Werd er voor het gemaal daar stond dan niets aan waterbeheersing gedaan? Welzeker, want de
strijd tegen het water is zo oud als de mensheid en waterbeheersing is zeker niet iets van alleen de
twintigste eeuw. De strijd tegen dat water werd alleen wel steeds succesvoller én geavanceerder.
En daarvan is het gemaal waarover dit boek gaat – watergemaal A.F. Stroink – een prachtig voorbeeld. Maar aan de bouw van dit gemaal ging heel wat vooraf!

Herdenkingsbord geplaatst ter gelegenheid
van de opening van het gemaal dat
genoemd werd naar dijkgraaf A.F. Stroink.
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Voorgeschiedenis

De kolonisatie van het Land van Vollenhove in Noordwest-Overijssel begon in de 11e en 12e eeuw
op gang te komen en de eerste bewoners vestigden zich op de hogere delen in dit gebied. Bewoning
van zo’n veengebied was pas mogelijk na ontwatering van het veen hetgeen gebeurde door de aanleg van sloten; de gronden konden voor akkerbouw bewerkt worden. De ontwatering had echter
een daling van het maaiveld tot gevolg, waardoor in latere tijden akkerbouw in veel gevallen niet
langer mogelijk was.
Nieuwe en hoger gelegen veengebieden werden in gebruik genomen en het oude – onbruikbare –
stuk bleef dienst doen als weide- en hooiland. In de veertiende eeuw was het gehele gebied verkaveld en er ontwikkelden zich nederzettingen. Bestuurlijke en rechterlijke eenheden kregen steeds
duidelijker vorm.

Waterstaatszorg
Met waterstaatszorg wordt bedoeld de zorg van de overheid voor de waterkering, de waterhuishouding en de wegen en/of waterwegen in een bepaald gebied met als doel verbetering van de
bewoonbaarheid en bruikbaarheid van de bodem en bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Daling van het maaiveld maakte in de 14e eeuw bescherming tegen een toenemende dreiging van
de aangrenzende Zuiderzee noodzakelijk. In eerste instantie trachtte men de lager gelegen delen
van het Land van Vollenhove tegen overstromingen te beschermen door de aanleg van dijken.
Waterkering en onderhoud van de dijken was een lokale aangelegenheid waaraan veel belang werd
toegekend. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het dijkrecht van drostambt Vollenhove, dat in 1363 werd
vastgesteld voor de kluften De Leeuwte en Barsbeek.
Niet veel later kwam het toezicht op onderhoud van de zeedijken in handen van het College van
de Grote Schouw. Aan het hoofd stond de dijkgraaf – de drost – die werd bijgestaan door een dijkschrijver en negen leden. Het ene jaar waren dat vier gezworenen (ingezetenen van het drostambt
die na beëdiging geroepen werden voor de periode van een jaar onbezoldigd aan de Grote Schouw
deel te nemen) en vijf heemraden, het andere jaar was dat andersom. De vier kerspelen binnen dit
gebied – Barsbeek, Baarlo, Leeuwte en Kuinderdijk – waren evenals de stad Vollenhove vertegenwoordigd in dit college. Kerspel – ook wel karspel of kerspil – is de oorspronkelijke benaming voor
een kerkgemeente of parochie, het gebied dat onder een kerk valt.
9
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Kaart van D. Bartholdo Wichering zoals
die werd geplaatst in de atlas van Willem
Blaeu.

Het College van de Smalle Verdeling vervulde tot 1804 ook een belangrijke functie op waterstaatkundig gebied. Zo behoorden de paalwerken langs de zeedijken en het dichten van gaten bij dijkdoorbraken tot hun verantwoordelijkheid. De kerspelen binnen dit gebied tenslotte, bemoeiden
zich met de waterlossing door middel van sluisjes – Barsbeek – of door molens – Bentpolder, Wendeligerweiden, Barsbeker Binnenpolder.
10
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Verdeeld en inefficiënt
Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat tot 1804 de zorg voor dijken en andere waterstaatswerken in het Kwartier van Vollenhove erg verdeeld was. De kerspels c.q. schoutambten hadden eigen dijkgraven en eigen
heemraden die in hun kerspel schouwden. Paalwerken en dijken daarentegen stonden onder beheer van
andere colleges namelijk: Het College van de Smalle Verdeling en Het College van de Grote Schouw. Deze
zeer inefficiënte werkwijze maakte dat Provinciale Staten van Overijssel regelmatig financieel moest bijspringen om schade in geval van dijkbreuken te herstellen.

Wateroverlast door vervening
Een stormvloed in 1170 veroorzaakte overstromingen in grote delen van Noord-Nederland en het
Zuiderzeegebied. Kort na de ramp werd begonnen met de aanleg van zeedijken ter bescherming.
Die zeedijken maakten het tevens minder gevaarlijk om de moerassen te ontwateren, daar zij bescherming boden tegen het dientengevolge lager wordende land. In het Land van Vollenhove ontstond een uitgebreid veengebied, waar men toen begon met turfwinning.
Hoewel turf reeds in de oudheid bekend was als brandstof, verkoos men toch vaak hout, omdat
het makkelijker verkrijgbaar was. In het Land van Vollenhove was hout echter een relatief schaars
artikel, reden waarom men daar koos voor turf. Vooralsnog werd met die turf in de eigen brandstofbehoefte voorzien, maar later zou ook turf verhandeld worden. Vooral toen de opbrengsten uit
de landbouw afnamen werd dat belangrijk.
Aangenomen mag worden dat reeds rond 1300 met het steken van turf werd begonnen in de omgeving van Giethoorn. Aanvankelijk slechts voor eigen gebruik, maar in de loop van de zestiende
eeuw ontstond een levendige turfhandel. Vooral steden in het westen van Nederland hadden door
de toegenomen economische groei steeds meer brandstof nodig.
Voor het omringende gebied had de turfwinning verstrekkende gevolgen. Door de afgravingen
ging land verloren, maar het wateroppervlak nam toe. Er ontstonden ondiepe plassen – trek- of
petgaten genoemd – waardoor aanvankelijk het waterbergend vermogen van het gebied toenam en
de wateroverlast af. Dat had een gunstige invloed op het agrarisch rendement. Na verloop van tijd
ontstonden echter problemen.
De verveners streefden een optimale turfopbrengst na en baggerden daarom zoveel mogelijk veen
weg. Het gevolg was dat de ribben, waarop turf te drogen werd gelegd en die de trekgaten ‘op hun
plaats’ moesten houden, steeds smaller werden. Bij harde wind en/of storm sloegen de golven die
wallen weg en ontstonden meren. Door de schade ten gevolge van oeverafslag keerden de voordelen van het waterbergend vermogen zich om in hun nadeel.
De overheid signaleerde het probleem en begon reglementen uit te vaardigen. Men diende bij het
11
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vervenen aan een aantal voorwaarden te voldoen omtrent maximale breedte van de trekgaten en de
legakkers. Maar wat zijn regels zonder toezicht en/of handhaving? De voorschriften werden dan
ook op grote schaal genegeerd, met catastrofale gevolgen. Dat werd duidelijk tijdens een aantal
zware stormen in de winter van 1775/1776, toen door de wind opgezweepte golven enorme schade
aanrichtten in het nog overgebleven veenland. Het was in die tijd dat Beulaker- en Belterwijde
ontstonden en in de jaren daarna werden de plassen door oeverafslag steeds groter. De regelgevers
en/of toezichthouders werden wakker geschud en de controle op naleving van de voorschriften bij
turfwinning werd strenger. Dit alles om te voorkomen dat ook elders van die grote waterplassen
zouden ontstaan.
Wateroverlast zorgt voor herstructurering
De waterhuishouding in het Land van Vollenhove liet in de 16e eeuw veel te wensen over; op hooien weilanden, evenals in de vervening kampte men regelmatig met wateroverlast. De oorzaak was
tweeërlei. Aan de ene kant was er de toegenomen waterafvoer naar het Land van Vollenhove uit
de in ontginning genomen hoge gronden in Drenthe, terwijl aan de andere kant de afvoer van het
water naar de Zuiderzee ten gevolge van de daling van het maaiveld steeds problematischer werd.
Gelukkig was het niet alles kommer en kwel en waren er ook verbeteringen in de 16e en 17e eeuw.
Opmerkelijk is dat die een neveneffect van de turfwinning bleken te zijn. Ten behoeve van die turfwinning werden namelijk waterwegen aangelegd en/of verbeterd. Voorbeelden zijn de aanleg van
de Arembergergracht en de kanalisatie en verbetering van de Steenwijker Aa, het Steenwijkerdiep
en het Noorderdiep.
De afwatering verbeterde weliswaar, maar de waterstaatkundige organisatie bleef problematisch.
De lokale gemeenschappen ‘opereerden’ op gebied van dijken en andere waterstaatswerken nog
steeds zelfstandig terwijl Het College van de Smalle Verdeling en Het College van de Grote
Schouw daar eveneens actief waren. Toen uiteindelijk de toestand van de dijken aan het eind van de
18e eeuw zo slecht was geworden, moest de provincie wel tot maatregelen overgaan. Het gewestelijk bestuur concentreerde zich aanvankelijk vooral op waterkering en pas na 1835 op waterafvoer.
Een vergaande herstructurering van de dijkzorg werd eveneens overwogen.

Heemraadschap des Kwartiers van Vollenhove
In 1803 nam de landelijke overheid het voortouw en besloot iets aan de hierboven geschetste problemen te doen. Op 16 september van dat jaar opperde men bij het Departementaal Bestuur van
Overijssel om zowel de zorg voor, als het beheer over de dijken in het Kwartier van Vollenhove
onder één bestuur te brengen. Een jaar later besloot dat departementaal bestuur de ‘oude’ colleges
allemaal op te heffen om over te doen gaan in een nieuw in te stellen Heemraadschap des Kwartiers van Vollenhove.
Het bestuur van dat heemraadschap bestond uit een dijkgraaf en vier heemraden. Hun belangrijk13
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ste taak was de paalwerken en dijken te laten schouwen en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Organisatorisch was het zeker een verbetering, maar probleem bleef dat alleen
de zeedijken rondom Vollenhove bij een instantie waren ondergebracht. Toen werden plannen gemaakt om in Overijssel alle gebieden die door rivier- of zeedijken beschermd werden te verdelen
in een aantal dijkdistricten.
Voor het echter zover was, toonde de overstromingsramp van 1825 overtuigend aan dat men ook
landinwaarts belang had bij goed onderhoud van de dijken. Begin februari dat jaar werden de provincies Groningen, Friesland en Overijssel getroffen door ernstige dijkdoorbraken en overstromingen, waarbij honderden mensen het leven verloren.

Algehele overstroming in het Kwartier van Vollenhove
Een noodlottige samenloop van omstandigheden – hoog water en storm, gepaard gaande met zware
sneeuwbuien – veroorzaakte in de begindagen van februari 1825 een doorbraak der dijken en algehele
overstroming in het Kwartier van Vollenhove.
Reeds op 8 februari van dat jaar vergaderde de commissie voor lopende zaken van het heemraadschap.
Het was de bedoeling om op die dag een gewone bestuursvergadering te houden, maar ‘(…) uit hoofde
van de gestremde correspondentie tusschen Vollenhove en Kuinder, alwaar alle de zeedijken in de storm
van de 4e jl. zijn weggeslagen,’ kwam men noodgedwongen in kleiner verband bijeen. Besloten werd om
heemraad Van den Bos en de secretaris er op uit te sturen. Zij zouden trachten met een schuit langs de
binnenzijde van de voormalige dijken Blankenham te bereiken om daar met heemraad Donker over de
ramp te beraadslagen.
De volgende dag werd verslag gedaan van de schade die doorbraak en overstroming hadden aangericht.
Bijna geen stukje dijk bleek intact. Een behoorlijk aantal mensen en veel vee waren verdronken. Van de
50 à 55 woningen in Blankenham was slechts één onbeschadigd gebleven. Toevalligerwijs was dat het huis
van heemraad Donker. In Blankenham waren 27 mensen omgekomen, waaronder twee complete gezinnen.
Het was deze ramp die de directe aanleiding vormde tot algehele reorganisatie van het waterschapsbestel
in Overijssel.

Deze ‘ramp van 1825’ was waarschijnlijk de eerste watersnoodramp waarvan de schok op nationale
schaal werd gevoeld. Nederland was nog maar kort een eenheidsstaat en het zich inmiddels ontwikkelde ‘vaderlandsch gevoel’ maakte dat deze ramp een landelijke uitstraling kreeg. Het is dan ook
niet onlogisch dat deze watersnoodramp de aanleiding was tot het componeren van een ‘ramplied’
waarin de gebeurtenissen breedsprakig – 21 coupletten! – uit de doeken werden gedaan. De inleiding tot dit – waarschijnlijk door iemand uit Kampen of Zwolle gecomponeerde – gedicht luidt:
14
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1. Helaas wat droevig lot,
Is ons land nu wedervaren,
Al door de wil van God,
Veel menschen in bezwaren,
Ach wat een droefheid groot,
Door deze hooge vloed,
Veel zielen tot de dood,
En heeft verwoest veel vee en goed.

12. Vollenhove en blokziel,
Moesten ook het lot bezuren,
Het wier door den vloed omringd,
O Wat Rampzalig uren,
Veel huizen storten neer,
Al door de Snelle vloed,
De dijken stroomden weg,
Veel huizen met al het goed.

17. Giethoorn heeft dit lot,
Ook moeten ondervinden,
Daar heeft de snelle stroom,
Een aantal doen verslinden,
Om Steenwijk en het woud,
Dat was bijna te niet,
Daar stroomde alles weg,

Een ets gemaakt door Noach van der Meer voorstellende de overstroming van 15 november 1775 van de Koekoek in de nabijheid
van Kampen.

Helaas wat ziels verdriet.

18. Te Steenwijk of na bij,
Daar kwam een dak gedreven,
Twintig menschen waren daarop,
Tien hielden nog het leven,
Het dak dat scheurde van een,
Tien vielen daar van af,
En zonken zoo terstond,
Al naar het duister graf.

‘Allerdroevigst tafereel, wegens de overstrooming in Overijssel, hetwelk heeft plaats gehad den 3, 4
en 5 Februarij 1825, heeft de Vloed nog zes Palm hooger geweest dan in het jaar 1776, niemand
heugende, dat er zoo veel rampen en doorbraken der Dijken hebben plaats gehad dan in deze
Vloed, hetwelk alles in de Voorrede niet kan gemeld worden maar in de onderstaande treurzang
wordt het verder aan den godvreezende lezer verhaald.’ De ‘treurzang’ werd geschreven op de wijs
van Hoe ijdel is de Mensch; een melodie gebruikt voor een lied over een stervende korporaal en in
1783 opgenomen in de bundel De nieuwe Overysselse Zang-Godin. Omdat weergave van het gehele
lied in dit bestek te ver zou voeren, zijn in de kantlijn slechts enkele coupletten weergegeven.

15
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Eerste Dijksdistrict van Overijssel
De overstromingsramp van 1825 was voor het provinciaal bestuur van Overijssel aanleiding om de
organisatie van de verschillende dijkcolleges te herzien. Dat resulteerde in 1835 in het Reglement
op het beheer der dijken, polders en waterleidingen in de provincie Overijssel. Het westen van de
provincie – wat betreft waterstaat het meest kwetsbare deel – werd verdeeld in negen dijkdistricten
en de oude instanties werden opgeheven. Het Eerste Dijksdistrict nam de taken over van zowel het
Heemraadschap des Kwartiers van Vollenhove als van het dijkbestuur van de Marke Zwartsluis.
Ten opzichte van de situatie voor 1835 ontstond meer samenhang in de organisatie. Maar evenals
voorheen hield men zich alleen bezig met de waterkering, waaronder de dijken en de sluizen die
daarvoor van belang waren. Het Eerste Dijksdistrict ging er flink tegenaan en langzamerhand werden de dijken hersteld. Daardoor nam de dreiging van het buitenwater af. Keerzijde van de medaille
was een kostenstijging, die zwaar op de schouders van de bevolking drukte.
De organisatie bemoeide zich niet met waterlossing en evenmin met de belangen van de scheepvaart. Ook in de eerste helft van de 19e eeuw bleef de zorg voor de, in dit gebied van groot belang
zijnde, waterlossing via sluizen [uitsluitend middels vrij verval, wanneer de waterstand in de polder
hoger is dan daarbuiten, TR] en molens een lokale aangelegenheid.

Een gebrekkig uitwateringssysteem
Noordwest-Overijssel waterde via de schutsluis van Blokzijl, Linde, Meppelerdiep en Zwarte Water af op
de Zuiderzee. De voortgaande ontginningen in Drenthe en Friesland zorgden voor een toenemende waterafvoer via Meppelerdiep en Linde, hetgeen betekende dat lage waterstanden op deze rivieren nauwelijks
voorkwamen. Overtollig water uit het Land van Vollenhove kon daarom alleen via de sluis van Blokzijl geloosd worden, maar voor de afwatering van een gebied van 47.000 hectare was dat volstrekt onvoldoende.
De Staten van Overijssel besloten in 1845 een onderzoek uit te laten voeren naar de toestand van de waterlossing en de middelen om daar verbetering in aan te brengen. Het betreffende rapport van W.C.A. Staring
en T.J. Stieltjes (‘Staring & Stieltjes’) verscheen in 1848. Prachtige plannen: dijkverhogingen, extra sluizen,
het oprichten van waterschappen et cetera. Doch voorlopig werd niets gedaan.
Inmiddels waren er wel particuliere initiatieven; grondeigenaren gingen over tot de vorming van polders.
Via een dijkenstelsel en met behulp van kleine windmolens – voornamelijk tjaskers – kon men het gebied
binnen die polders droog houden en geschikt maken voor bewerking. Probleem was wel, dat het niet ingepolderde land de rekening kreeg gepresenteerd middels een extra toevloed van water.

De eerste stap op gebied van de afwatering zette het Eerste Dijkdistrict in 1856. Op voorstel van
hoofdingeland P.M. Schuurman werd tijdens de vergadering van het Vereenigd College van het
16
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Waterschap Vollenhove besloten om te laten onderzoeken waar in het district op de meest geschikte wijze uitwatering te maken zou zijn. Het eerste rapport van civiel ingenieur W.J. Backer verscheen in 1857, met als conclusie dat de uitwatering sterk moest worden verbeterd. Dat zou het dijkdistrict veel geld gaan kosten en daarom wilde men niet verder gaan dan de aanleg van één extra
uitwateringssluis met een breedte van vier meter. Toen werd het stil.
Pas na twee jaar werd besloten om even buiten Blokzijl een nieuwe sluis te maken, met een breedte
van vijf meter. Nu kon er op de Zuiderzee geloosd worden via de Arembergersluis te Zwartsluis en
de twee sluizen in Blokzijl. Daarnaast kon men af en toe gebruik maken van de sluizen bij Ossenzijl, Doosje en Beukers.
Hoofdingenieur van den Waterstaat Van der Lee maakte zich zorgen en schreef Gedeputeerde
Staten in 1861: ‘Tot de onderdeelen van het plan overgaande moet ik wijzen op de waarlijk bekrompene wijze waarop het dijkbestuur in eene wenschelijke en hoogst noodzakelijke behoefte tracht te
voorzien en daardoor er vermoedelijk niet in zal voorzien.’ In datzelfde jaar bood de firma Loos
uit Blokzijl zelfs aan: ‘(...) hare krachtwerktuigen ook dienstbaar te maken aan het uitmalen van het
overtollige water.’ De onderhandelingen hadden echter geen resultaat.
De waterafvoer was inderdaad beneden de maat en in juni 1867 wendden vele ingelanden [degenen
die eigendommen binnen het waterschap hadden, TR] zich tot Gedeputeerde Staten om nog twee
uitwateringssluizen aan te brengen. Het Vereenigd College kon om financiële redenen niet aan
deze wens tegemoet te komen. Voor het Eerste Dijkdistrict was het onmogelijk om dit soort verlangens te honoreren, want de omschreven taak was ‘slechts’: dijken op orde houden en aan de wens
van velen om iets aan de afwatering te doen kon dan ook geen gehoor worden gegeven. Men had
daar eenvoudigweg het geld niet voor én formeel de bevoegdheid evenmin!
Het plan ‘Staring & Stieltjes’ betreffende de oprichting van een waterschap werd maar weer eens
uit de kast gehaald, want iedereen was het erover eens dat maatregelen genomen moesten worden.
Met name dijkgraaf G. Sloet van Marxveld leek het wenselijk een waterschap met verdergaande
bevoegdheden op te richten. Maar het zou nog tot 29 april 1889 duren voor het zover was. Toen
werd het Waterschap Vollenhove opgericht.

Oprichting Waterschap Vollenhove
De oprichting van het Waterschap Vollenhove als opvolger van het Eerste Dijksdistrict bracht qua
bestuur nauwelijks veranderingen met zich mee. Wat betreft de werkzaamheden was er wel een
groot verschil: waterlossing maakte daar nu deel van uit en in het reglement van 1889 werden voor
zowel waterlossing als waterkering aparte begrotingen opgesteld. Ten behoeve van de lozing van
het water, moest wel over financiële middelen beschikt kunnen worden. Daarin voorzag het zogenaamde boezemgeld. Dat was een belasting van het Waterschap Vollenhove, die werd opgelegd
aan degenen wiens land rechtstreeks op de boezem van het waterschap waterde. Het betrof in dit
geval dat deel van het oppervlaktewater dat geen vast peil had en op de Zuiderzee werd geloosd.
17
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Waterlossing werd een nieuwe taak van het waterschap en men startte met de plaatsing van peilschalen om de waterstand bij te kunnen bijhouden. Doorgaans waren dat geëmailleerde stalen
platen met een centimeterverdeling, die werden bevestigd aan een paal of een kademuur, verticaal
in het water staand. De hoogte van de waterspiegel kon dan ten opzichte van een bepaald referentievlak worden afgelezen. Verder kon men sluiseigenaren dwingen ‘hun sluizen’ – wanneer die ernstige
gebreken vertoonden – te herstellen. Maar verder liepen de meningen omtrent verbetering van de
waterhuishouding sterk uiteen.

Een eigen ‘club’ - een eigen wapen!
Op 27 mei 1890 kreeg het Waterschap Vollenhove officieel haar eigen wapen – compleet met bijbehorend
wapendiploma – ontworpen door de wapenschilder van de Hoge Raad van Adel te ’s Gravenhage:
J.M. Lion. Het bovenste gedeelte van het wapen (het deel met de sterren) vertoonde overeenkomst met
het wapen van de gemeente Vollenhove. Het grote belang van de landbouw werd gesymboliseerd door
een korenschoof en kruislings geplaatste zeisen. De grauwe ondergrond stond het veen dat het gebied
Het wapen van het waterschap Vollenhove.
Het waterschap kreeg ruim een jaar na
zijn oprichting (op 27 mei 1890) officieel
een eigen wapen met bijbehorend wapendiploma. Het ontwerp was van de hand de
wapenschilder van de Hoge Raad van Adel
te ’s Gravenhage, J.M. Lion. Aangezien het
waterschap in Vollenhove zetelde is het
bovenste gedeelte van het wapen hetzelfde
als dat van de stad (het deel met de sterren). Het grote belang van de landbouw
voor het gebied wordt gesymboliseerd door
een korenschoof en twee kruislings geplaatste zeisen. De grauwe ondergrond
verwijst naar het veen dat het grootste deel
van het gebied bedekte. Een golvende zilveren dwarsbalk vertegenwoordigt de vele
waterlopen.

bedekte en een golvende zilveren dwarsbalk verwees naar de vele waterlopen.

Verbetering van de waterlossing
De bestuursleden van het nieuwe waterschap waren unaniem van mening dat snel een nieuwe uitwatering gerealiseerd moest worden, maar een gemaal was voorlopig niet haalbaar. Wel wilde men
nadenken over een uitwateringssluis, waarbij een nieuw standpunt werd gehanteerd, namelijk: de
sluis mocht niet in een vaarweg geplaatst worden, omdat rekening met de belangen van de scheepvaart moest worden gehouden.
In 1891 liet dijkgraaf G. Sloet van Marxveld tijdens een excursie van het waterschapsbestuur de
voordelen zien van een uitwateringssluis bij de Ettenlandse Kolk, tussen Blokzijl en Vollenhove.
Het was een uitgeveend stuk land in de vorm van een waterplas, op korte afstand van zee. Iedereen
reageerde enthousiast. Het waterschap besloot op 19 april 1892 de sluis bij deze kolk daadwerkelijk
te laten graven en ruim tweeënhalf jaar later was die gereed.

Een onwillig Buitenkanaal
Zelfs de aannemer – de gebroeders Aberson uit Steenwijk – moest achteraf toegeven zich op de aanleg van
het Buitenkanaal, dat de sluis bij de Ettenlandse Kolk met de Zuiderzee moest verbinden, had verkeken.
Ze spraken zelfs van een ‘lijdensgeschiedenis’. Wat was er dan gebeurd?
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Algemeen plan dat werd gemaakt voorafgaand aan de bouw van het gemaal.
Op deze tekening mist onderaan nog een
vrijstaande woning die gelijktijdig met de
andere huizen werd gebouwd.

Bij het graven ondervond men veel last van het grondwater, waardoor het gegravene steeds weer onder liep.
Toen baggerlieden uit Genemuiden probeerden het kanaal uit te diepen lukte dat evenmin; niet met baggerbeugels en niet met een stoombaggermachine. De oorzaak daarvan was evenwel een andere: de klei was
te hard en te zwaar en liet niet los uit de baggeremmers. Toen uiteindelijk een zwaardere machine werd
ingeschakeld kon de klus eindelijk geklaard worden.

De sluis leek een succes en functioneerde onder gunstige omstandigheden naar behoren. Maar een
sluis kan alleen goed werken als de binnenwaterstand hoger is dan de buitenwaterstand. Dat was
regelmatig niet het geval, ten gevolge van een vaak westelijke wind. Bij harde wind werd het water
tegen de sluisdeur opgestuwd en moesten de sluisdeuren gesloten blijven.
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En niet te vergeten: de dijken
Waterlossing was belangrijk, maar de meeste aandacht ging nog steeds uit naar waterkering. Onderdeel
daarvan was de dijkbewaking en bij zware storm werd over de dijken gelopen. Een wacht – bestaande uit
twee personen – vertrok lopend vanuit Vollenhove richting De Krieger, om daar de wacht komend vanuit
Zwartsluis te ontmoeten. Hetzelfde gebeurde tussen Vollenhove en Kuinre. Onderweg werden peilschalen
afgelezen en met een plukhaak drijfhout langs de dijk weggehaald, om beschadigingen te voorkomen. Op
de ontmoetingspunten werden ervaringen uitgewisseld en boodschappen doorgegeven, waarna de wachten
weer op hun posten terugkeerden.
Bij ernstig dreigende schade riep het waterschap ploegen arbeiders op om de dijken te verstevigen. Ten
behoeve daarvan stonden op verscheidene plaatsen langs de dijk ‘dijksmagazijnen’ waarin noodgereedschap en ander materiaal lag opgeslagen. Wanneer de situatie gevaarlijk leek te worden, werd de bevolking
van dat onheil op de hoogte gesteld door de hoogwaterkanonnen van Waterschap Vollenhove. Er waren
kanonnen opgesteld in Blokzijl, Blankenham, Kuinre en Schoterzijl. Bij één schot werd het dijkleger opgetrommeld en bij twee schoten stond het water anderhalve meter beneden de kruin van de dijk. Wanneer
het water tot aan de kruin was gestegen, werden drie schoten gelost. Dat betekende zoveel als: maak u
klaar om te vluchten naar hogere gebieden. Bij vier schoten tenslotte was het helemaal mis, want dat
betekende een dijkdoorbraak. Groot probleem was dat door de vaak bulderende wind het aantal schoten
niet altijd precies gehoord kon worden.
Over de dijkbewaking schreef K. Norel in zijn aangrijpende boek Rondom het land van morgen:
‘Die nacht deed een dijkwacht zijn ronde. Hij moest nagaan of de dijk het hield bij deze vloed. Als een
doorbraak dreigde zou hij naar de kanonnen moeten gaan, de oude kanonnen, in de hoek bij Blankenham,
wier schot de boeren van het lage land waarschuwen moest als een overstroming dreigt. De dijkwacht zag
zwarts op de kruin. Een wrakstuk soms, een aangespoelde bruinvisch? Het was een mensch, een jongen!

Het kanon, dat nog steeds naast het
gemaal staat, speelde een belangrijke rol
bij de dijkbewaking.

Geert Eleveld door een golf op de dijk geworpen. Ze hebben hem opgenomen en naar het boerderijtje aan
de voet van de dijk gedragen, waar Roos en Barend reeds verzorging hadden gevonden. Maar deze patiënt
had meer noodig dan warm drinken en schoone kleeren. Hij was de dood nabij. Geert Eleveld heeft hier
drie dagen en drie nachten gelegen, bewusteloos, ijlend.’
Het zou gelukkig goed met Geert aflopen.

Op weg naar het gemaal
Na aanleg van de Ettenlandse Sluis bleek de natuurlijke lozing onvoldoende verbeterd. Het zal dan
ook niemand verbazen, dat lang niet iedereen tevreden was.
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Zorgen over ‘het water achter Steenwijk’
Om uiting te geven aan hun ontevredenheid stuurde een aantal verontruste landeigenaren uit de gemeente
Oldemarkt op 2 april 1897 een brief aan het bestuur van het waterschap Vollenhove. Zij hadden ‘(...) vernomen dat er een ontzettende massa water achter Steenwijk aanwezig is, ’t welk door de Steenwijker schutsluis gekeerd wordt.’ Omdat ze verwachtten hier veel last van te ondervinden, verzochten ze het bestuur
‘(...) in dezen onhoudbaren toestand zoo spoedig mogelijk verandering te willen aanbrengen.’
Zij waren niet de enigen, want een groot aantal landeigenaren uit het waterschap Vollenhove stuurde in
datzelfde jaar een vergelijkbare brief aan het bestuur van het waterschap, om duidelijk te maken dat ook
zij zich grote zorgen maakten over het water achter Steenwijk. Ze verzochten het bestuur middelen te beramen ‘(...) om aan deze voor ons zoo schadelijken toestand een einde te maken.’

De begroting voor de waterlossing bood echter – voornamelijk vanwege geruzie over wie nu wel
en wie geen boezemgeld dienden te betalen – te weinig financiële ruimte om een gemaal aan te
leggen. En zo ontstonden toen de voor- en tegenstanders, met elk hun eigen argumenten daarvoor.
Graafwerkzaamheden voorafgaand aan
de bouw van het gemaal.
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Voor- en tegenstanders
Binnen het veenbedrijf was men overwegend voorstander van bemaling, vooral gezien de enorme schade die
soms door wateroverlast werd geleden. Tegenstanders – voornamelijk landbouwers, riettelers en vissers –
waren er ook! Zij allen vreesden inkomstenderving. Vooral de ‘kleine boeren’ waren bang dat de aanleg van
een gemaal veel geld zou kosten met als gevolg een verhoging van de waterschapslasten. Riettelers voorspelden een geleidelijk verdwijning van het riet door de aanhoudend lage waterstand, die het gevolg zou
zijn van de bemaling. De vissers tenslotte vreesden dat de vis niet meer door de openstaande uitwateringssluizen het gebied binnen zou kunnen komen.
De voorstanders werden evenwel niet moe steeds maar weer op de voordelen van bemaling te wijzen en
de nadelen te bestrijden. Een paar namen: W. Huender, notaris te Steenwijk, G.W. Stroink, burgemeester
van Steenwijkerwold, Corns. van de Stadt Willemsz, burgemeester van Wanneperveen, hoofdingeland,
ds. J.J. Creutzberg, predikant in Blokzijl en J. Sieben, heemraad.

Maar hoe werd nu binnen de provincie Overijssel gedacht over bemaling van het Waterschap
Vollenhove? Hoofdingenieur Provinciale Waterstaat van Overijssel A. Déking Dura, die Gedeputeerde Staten onder andere over bemaling in de regio Vollenhove adviseerde, schreef in 1898:
‘Naar mijn mening kan er nog zeer veel ter verbetering van de toestand worden gedaan, alvorens
men tot dit kostbare redmiddel [bemaling, TR] toevlucht behoeft te nemen.’ Hij baseerde zijn stellingname op de buitengewoon goede waterberging van het Waterschap Vollenhove dat – ook als
de waterlossing langzaam zou verlopen – heel wat water zonder problemen zou kunnen bergen.
Déking Dura was van mening dat verbetering van de gronden door inpoldering van grote oppervlakten – dus geen kleine poldertjes – de beste oplossing zou zijn voor het probleem van de wateroverlast in het Land van Vollenhove. In de praktijk was dat echter moeilijk te realiseren zo bleek
uit een mislukte poging tot inpoldering van gronden in de omgeving van Zuidveen.

Tijdrekken?
Bij velen was de penibele situatie op watergebied in het Land van Vollenhove inmiddels bekend. Desondanks
meende Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel in 1899 door te moeten gaan met ‘waterwaarnemingen’, op vijf plaatsen binnen het waterschap. Zij huldigden het standpunt dat dergelijke waarnemingen
juist waarde zouden krijgen wanneer ze gedurende langere tijd geregeld plaats vonden. Die metingen zouden dan de basis moeten vormen voor een studie naar de stand van zaken in het waterschap.
Een mooie gedachte, ware het niet dat tot dan de tijd ontbroken had om de cijfers grondig te bestuderen.
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Maar, zo stelde men: ‘Het dagelijksch bestuur [van het waterschap, TR] zoude wellicht kunnen trachten
een bevoegd persoon bereid te vinden de bewerking dezer waarnemingen op zich te nemen, waartoe de
provinciale hoofdingenieur hem gaarne de noodige inlichtingen zoude verstrekken.’ Tja, dat zou natuurlijk
een mogelijkheid zijn, maar leek dit niet ook een beetje op tijdrekken?

Concrete plannen voor bemaling
Na 1900 begon het aantal voorstanders van bemaling in het waterschap sterk toe te nemen. De
eerste concrete plannen om het water in het Land van Vollenhove de baas te worden kwamen van
Jacobus Houwink, civiel ingenieur uit Meppel.

Jacobus Houwink, civiel ingenieur in Meppel
Toen in 1903 de Vereeniging tot bevordering van de afwatering van het Meppelerdiep werd opgericht, kwam
Jacobus Houwink – civiel ingenieur in Meppel – op het idee om bij benadering te bepalen hoeveel water
in bepaalde situaties door het Meppelerdiep moest worden afgevoerd. Hij kwam tot de indrukwekkende
hoeveelheid van 4.000.000 m3 per 48 uur.
Deze vaststelling vormde de aanleiding tot het Ontwerp eener bemaling voor I. Het Eerste Dijkdistrict van
Overijssel. II. Het Meppeler Diep. III. Den Hasselter Polder, dat hij in 1909 publiceerde. De basis voor zijn
ontwerp was een combinatie van stoombemaling en een reservoir voor waterberging in een gedeelte van de
Belterwijde. Een degelijk stuk werk, voorzien van een financiële onderbouwing en een aantal fraaie kaarten
om het door hem bedachte project te visualiseren. Het mag dan ook geen verwondering wekken dat dit plan
na de overstroming in december 1909 onder de aandacht werd gebracht van zowel het waterschap, de
minister van Waterstaat en Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Overijssel, door De Commissie, zich gevormd hebbende uit de ingelanden van het Waterschap Vollenhove, ter bevordering van een
verbeterde afwatering naar Zee.

Graafwerkzaamheden voorafgaand aan
de bouw van het gemaal.

De Commissie, zich gevormd hebbende uit de ingelanden van het Waterschap Vollenhove, ter
bevordering van een verbeterde afwatering naar Zee – een comité van ingelanden – liet geen gelegenheid onbenut om de komst van bemaling te bepleiten. Hun argument was dat de hoeveelheid
turf binnen niet al te lange tijd uitgeput zou zijn. Voor de veenarbeiders moest er dan ander werk
komen, bijvoorbeeld in de landbouw. Maar ook de volksgezondheid speelde een rol, want hoogwater verslechterde de leefomstandigheden van de streekbewoners.
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Een ‘doorbraak’ werd bereikt in de winter van 1909/1910. De waterstanden waren ongekend hoog:
[0,9 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) in plaats van de gebruikelijke 0,3 meter, TR].
Het waterschap leek één grote zee. Twee ministers en de Commissaris van de Koningin kwamen
de ellende hoogstpersoonlijk aanschouwen en vanaf dat moment leek het erop dat zowel rijk als
provincie bereid waren geld te reserveren ter verbetering van de waterhuishouding. Wateroverlast
stimuleerde blijkbaar de roep om bemaling!

Wateroverlast en stoombemaling
Er was ongetwijfeld een verband tussen de wateroverlast en de wens om te komen tot ‘bemaling door middel van stoom.’ In het voorjaar van 1903 waren vele ingelanden in de omgeving van Steenwijk opgeschrikt
door grote hoeveelheden water. Reden om middels het Comité tot bevordering van een geregelden waterafvoer in het 1e Dijkdistrict van Overijssel te pleiten voor stoombemaling. Velen van hen bezochten op
18 mei een vergadering in Steenwijk en ondertekenden een petitie ‘(…) ten einde middelen te beramen om
tot een geregelden waterafvoer te komen.’
In 1906 stak een aantal notabelen – grondeigenaren in het Waterschap Vollenhove – de koppen bij elkaar
en diende een petitie in bij de minister van Waterstaat om te komen tot ‘(…) een krachtig stoomgemaal,
dat het water op zomerpeil houdt, te plaatsen tusschen Vollenhove en Blokzijl.’ Hun drijfveer was de schade
aan de landerijen die jaarlijks door het water werd veroorzaakt.
Het bleef niet bij de wateroverlastproblemen van 1903. In de winter van 1909/1910 was het weer raak ten
gevolge van enorme overstromingen. Gestimuleerd door een besluit van de gemeenteraad in Steenwijkerwold dienden veel gemeentes in het Land van Vollenhove petities in bij het waterschapsbestuur om tot
stoombemaling te komen. De Gezondheidscommissie voor de gemeenten Steenwijk, Steenwijkerwold,
Oldemarkt, Kuinre, Blankenham, Blokzijl, Stad-Vollenhove, Ambt-Vollenhove, Giethoorn, Zwartsluis, Hasselt, Genemuiden en Wanneperveen roerde zich eveneens, want al dat water bedreigde de gezondheid.
En of de duvel er mee speelde, in 1913 was het weer raak. Nu sloegen diverse groepen inwoners alarm en
pleitten voor snelle invoering van stoombemaling. Het waren de ingezetenen van Halfwegdiep, het Waterschap Vollenhove, Giethoorn en Wetering, evenals de ingelanden van het Waterschap Vollenhove.

Als eerste stap liet het waterschapsbestuur een onderzoek instellen door de ingenieurs J. van Hasselt
en J. de Koning uit Nijmegen ‘(…) over den Waterstaatkundigen toestand van het Waterschap
Vollenhove en over de middelen daarin verbetering te brengen.’ Hun conclusie, vervat in een
rapport dat in 1912 verscheen, was duidelijk: bemaling van de boezem was de enige mogelijkheid
tot verbetering van de waterlossing en als meest geschikte locatie werd de Ettenlandse Kolk aangewezen.
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Graaf- en bouwwerkzaamheden.

Stemmen voor een gemaal
Maar hoe nu verder? Het was eigenlijk de Vereeniging Algemeen Binnenlandsch Belang in Wetering – gemeente Steenwijkerwold – die de zaak op scherp zette tijdens twee bijeenkomsten: een op
7 juni 1912, de ander op 24 november 1913.

Vereeniging Algemeen Binnenlandsch Belang
Tijdens genoemde bijeenkomst in 1912 werd voorgesteld Artikel 79 van het Waterschap Vollenhove zodanig
te wijzigen dat de ‘gewone man’ meer zeggenschap zou krijgen. Tot dan toe mochten alleen ingelanden,
die tenminste een bedrag van ƒ 3,- aan boezemgeld betaalden, stemmen. Anders gezegd: degenen met
een flink stuk grond. Dat wilde men veranderen, maar: ‘(…) gesteld het geval, dat een arbeider uit spaar-
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geld zijn eigen woning heeft gekocht, dan is voor hem ’t behoud van dat eigendom van zeer groote waarde,
niet alleen uit financieele overwegingen, ook uit hygienisch oogpunt, daar hij voor de gezondheid van zijn
gezin te waken heeft.’ De vereniging richtte een verzoek voor meer zeggenschap van de gewone man aan
het waterschapsbestuur en veel inwoners van Waterschap Vollenhove ondersteunden deze petitie.
Daar bleef het niet bij, want ruim een jaar later diende het bestuur tijdens een vergadering met een groot
aantal ingelanden van het waterschap een motie in. Men was unaniem van oordeel dat: ‘(...) alleen door
krachtigen steun van Rijk en Provincie in den tegenwoordigen onhoudbaren toestand de gewenschte verbetering te brengen, zooals overtuigend blijkt uit het rapport van de Ingenieurs J. v. Hasselt en De Koning.’
Van de ingelanden moest een krachtige aandrang uitgaan! Ook nu bleek er weer veel steun, bijvoorbeeld
uit de gemeenteraden van diverse gemeenten in het waterschapsgebied.

Bij de ambtelijke instanties begonnen de meningen te schuiven. Hoofdingenieur A. van Linden van
den Heuvell van Provinciale Waterstaat van Overijssel kon zich, zo schreef hij in een brief aan Gedeputeerde Staten, in grote lijnen verenigen met het rapport van het ingenieursbureau, al zag hij
– terecht, zou later blijken – wel problemen voor de scheepvaart, wanneer gemaald zou gaan worden.
De hoofdingenieur bracht ook advies uit aan C. Lely, minister van Waterstaat. Hij schreef op
10 juli 1914: ‘(...) dat ik bereid zou zijn het verleenen van eene Rijksbijdrage te bevorderen van de
helft van de geraamde kosten tot een nader te bepalen maximum.’ Belangrijke voorwaarde was wel
dat ‘(...) door Uw gewest in belangrijke mate in de aanlegkosten wordt bijgedragen’ en dat een plan
zou worden opgemaakt om de scheepvaart niet de dupe te laten worden van de boezembemaling.
Op 19 mei 1914 richtte Het Vereenigd College van het Waterschap Vollenhove zich in een lang
betoog tot Gedeputeerde Staten van Overijssel met het verzoek: ‘(...) dat door de provincie Overijssel aan het Waterschap Vollenhove een subsidie tot minstens 25% der kosten, voor de totstandkoming van bemaling benoodigd, worden verleend.’

Ruzie om de kosten
Later zou blijken dat Overijssel wel voor het gemaal wilde betalen, maar alleen wanneer Drenthe ook bij
droeg in de kosten. Een standpunt dat door minister Lely werd bekrachtigd met de woorden: ‘De Rijkschbijdrage zal derhalve slechts kunnen worden uitgekeerd indien het Drentsche Waterschap eene bijdrage
verleent!’ Maar Gedeputeerde Staten van Drenthe dacht daar anders over. Evenmin als men ooit wilde
meebetalen aan het onderhoud van de zeedijken, wilde men bijdragen aan de kosten van het gemaal.
Vreemd eigenlijk, want veel water dat gelost moest worden kwam van de hogere gebieden in juist die pro-
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vincie. Maar, Overijssel had een troef in handen! Drenthe wilde het Meppelerdiep verbeteren en aangezien
dat water deels door Overijssels grondgebied liep, werd ook van hen een bijdrage verwacht! En tja, als de
een niet wil, wat doet dan de ander?
Maar Drenthe hield voet bij stuk, ondanks positieve adviezen van de hoofdingenieur Provinciale Waterstaat
van Drenthe, de dijkgraaf van het Waterschap Kolderveen-Nijeveen én een toezegging van de Overijsselse
medewerking het Meppelerdiep te verbeteren. Toen werd de druk op Drenthe opgevoerd en in 1916 ging
men eindelijk akkoord om evenals het Rijk en de provincie Overijssel mee te betalen aan het gemaal. Al
met al had deze weinig coöperatieve houding voor heel wat oponthoud gezorgd.
Het gemaal staat in de steigers.
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Toen in 1916 eindelijk duidelijk werd dat Drenthe zou meebetalen aan de totstandkoming van de
bemaling werd het tijd om de vergadering van het Vereenigd College en de ingelanden te laten
stemmen over de bemaling. De definitieve beslissing werd namelijk – volgens Artikel 79 van het
waterschapsreglement – overgelaten aan de ingelanden.

De stemming
Toen moest er gestemd worden en dat ging niet zomaar. Reeds in 1913 begon een getouwtrek over mondelinge of schriftelijke stemming. De indruk bestond dat tegenstemmers voor schriftelijke stemming opteerden om dat anoniem te kunnen doen. Dijkgraaf Stroink had dat door en ijverde – samen met zijn broer de
burgemeester van Steenwijkerwold en dus ook betrokkene – voor stemmen door handopsteking. Hij kreeg
zijn zin.
Toen ontstond kritiek op de wijze waarop het stemrecht was geregeld; er kwamen verzoekschriften binnen
– waarschijnlijk onder invloed van de stellingname van de Vereeniging Algemeen Binnenlandsch Belang –
om het stemrecht der ingelanden uit te breiden. Dat kon door de minimum bijdrage van het boezemgeld te
verlagen. Zo zouden ook kleine grondbezitters hun stem kunnen uitbrengen. Op 10 december 1914 werd
het waterschapsreglement gewijzigd. Ingelanden met een minimumaanslag aan boezemgeld van ƒ 1,konden nu meebeslissen.
Maar nog was alles niet voor elkaar! Uit het reglement bleek dat ook eigenaren van gronden die geen belang hadden bij bemaling hun stem konden uitbrengen. Dat werd als onrechtvaardig beschouwd en wederom werd een reglementswijziging voorgesteld: alleen zij die belang hadden bij bemaling en daarvoor in
het maalgeld zouden worden aangeslagen mochten stemmen.

Op 3 augustus 1916 werden de aanslagen ‘(...) der perceelen in de verschillende klassen ter goedmaking der kosten van de bemaling van het Waterschap Vollenhove’ vastgesteld en werd de Lijst
van Ingelanden die bevoegd zijn deel te nemen aan de Stemming over de Bemalingsplannen in
het Waterschap Vollenhove opgesteld. De volgende stap werd op 26 september gezet, toen het
Vereenigd College kon besluiten ‘(...) de ingelanden voor te stellen te besluiten over te gaan tot
bemaling van den geheelen boezem van het Waterschap door het plaatsen van een bemalingsinrichting aan de Ettenlandsche kolk.’
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Een café in plaats van de kerk
Eindelijk was het dan zover: er kon gestemd worden. Omdat een enorme opkomst werd verwacht, ging
men op zoek naar geschikte locaties. Het zou allemaal tussen 6 en 15 november in Giethoorn Noord en
Zuid, Wanneperveen, Blankenham, Oldemarkt, Blokzijl, Zwartsluis, Steenwijk en Vollenhove gaan gebeuren.
Voor Giethoorn Noord leek de Doopsgezinde kerk een uiterst geschikte locatie. Toch koos het waterschapsbestuur later voor café Sloothaak aan het Noordeinde in Giethoorn. Dat wekte verbazing bij Koop Kl. Jager
– eigenaar van een scheepstimmerwerf en handelaar in hooi en riet – getuige zijn brief aan de dijkgraaf.
‘Op de gister gehouden kerkeraadsvergadering werd ons door Ds. Hylkema medegedeeld dat het verzoek
om gebruik te mogen maken van de Doopsgezinde kerk weer was ingetrokken. Terwijl we in de Courant
zagen dat de bedoelde vergadering in het café Sloothaak zal worden gehouden. Daar bij het kerkbestuur
niet het minste bezwaar bestond, de kerk voor dit doel beschikbaar te stellen lijkt mij deze beslissing met
het oog op de ruimte niet erg gelukkig, doch indien er soms redenen bestaan waarom u dit beter voorkwam
is mij volkomen goed.’ Ondanks het feit dat hij zich kennelijk met het besluit had verzoend, wilde hij zijn
verwondering niet ongezegd laten.

De uitslag van bovengenoemde stemmarathon overtrof ieders verwachting: 6184 voorstanders en
66 tegenstanders! De overtuigingskracht en argumenten van dijkgraaf A.F. Stroink, evenals het feit
dat de lasten niet geheel voor rekening van de ingelanden van het waterschap zouden komen, waren
ongetwijfeld van grote invloed op deze overduidelijke uitslag.

Dijkgraaf Albertus Francois Stroink
Albertus Francois Stroink werd op 25 maart 1876 in Willemsoord geboren als zoon (en naamgenoot) van
Albertus Francois Stroink – burgemeester van Steenwijkerwold – en Martina Aleida Hoogklimmer. Hij overleed op 26 juni 1956 in Haren (Gr.). Na zijn opleiding werd Albertus eerst ambtenaar ter secretarie in
Enschede en daarna in Steenwijkerwold. Daar had zijn broer inmiddels de functie van diens vader als burgemeester overgenomen. Het jaar 1913 werd een keerpunt in zijn carrière. Na vier generaties baronnen Sloet
van Marxveld aan het bewind werd nu Albertus Francois Stroink dijkgraaf van het Waterschap Vollenhove.
Toch bleven zijn voorgangers indirect bij het waterschap betrokken, toen hij in 1917 trouwde met Maria
Mechteld Florentine barones Sloet van Oldruitenborgh. Zij was namelijk familie van Sloet van Marxveld,
want vanaf 1860 noemden nazaten van Gerard Sloet van Oldruitenborgh zich Sloet van Marxveld, hoewel
ze officieel als Sloet van Oldruitenborgh te boek staan.
Als dijkgraaf was Stroink zowel voorzitter van het Dagelijks Bestuur en Vereenigd College, als hoofd van
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het ambtelijk apparaat. Hij kon dan ook veel invloed uitoefenen op de besluitvorming en drukte een duidelijk stempel op het beleid van het waterschap. Hij bevorderde de komst van het gemaal – dat zijn naam
zou krijgen – zo veel als binnen zijn vermogen lag. Gelukkige omstandigheid was dat zijn broer, de burgemeester van Steenwijkerwold, eveneens een groot voorstander was van bemaling.
In 1920 was watergemaal A.F. Stroink gereed. Jarenlang hing een reusachtige foto van het gemaal met daaromheen een zware lijst in Stroink’s huis in de Bisschopstraat in Vollenhove. Toen Koningin Wilhelmina in
1921 een kijkje kwam nemen werd Stroink benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het bezoek
van de koningin was overigens niet geheel zonder problemen. Er moest een ‘koninklijk toilet’ in het gemaal
worden gemaakt, voor een eventuele ‘koninklijke boodschap’. Het toilet kwam er, maar … beneden in het
gebouw. Kennelijk ging men er vanuit dat de koningin daar toch geen gebruik van zou maken.
Gedurende zijn periode jaren als dijkgraaf – hij bleef dat tot zijn pensionering toen hij 70 jaar oud werd –
heeft Stroink zich met vele aspecten van de waterbeheersing beziggehouden. Belangrijk waren bijvoorbeeld
diverse inpolderingen in het Land van Vollenhove en het graven van een kanaal van Steenwijk via Giethoorn

Dijkgraaf A.F. Stroink.

naar het Meppelerdiep. Hij was een nijver man en naast zijn werk voor het waterschap bekleedde hij vele
maatschappelijke functies. Zijn zoon schreef later: ‘Vader was voorzitter van vrijwel alle plaatselijke verenigingen in Vollenhove.’ Ondanks dat zijn moeder domineesdochter was, werd hij geen kerkelijk lidmaat en
zijn politieke partij was dan ook de Liberale Staatspartij ‘De Vrijheidsbond’. Voor deze partij was hij raadslid en 24 jaar lang wethouder.
Ondanks dit bestuurlijk geweld bleef gelukkig ook nog tijd over voor zijn hobby’s, waaronder de jacht. Vele
verhalen doen daar over de ronde, bijvoorbeeld die keer na een jachtpartij op het landgoed van de familie
Van Karnebeek: De Eese. Stroink zou tezamen met een aantal leden van adel en andere ‘hoge gasten’ de
Jachtweide betreden voor een borreltje, toen de vraag rees wie nu als eerste de eetzaal mocht betreden?
Minister Van Karnebeek stelde voor: ‘U maar eerst meneer Stroink, want u bent dijkgraaf.’
In 1939 overleed zijn vrouw en Stroink hertrouwde met J.R. Rijkmans uit Steenwijk. Na zijn pensioen in 1946
vestigden zij zich in Giethoorn. Pas daar – inmiddels 72 jaar oud – werd hij lidmaat van de Nederlands
Hervormde Kerk. Van Giethoorn verhuisde hij naar Steenwijk en de laatste jaren van zijn leven woonde hij
in het Groningse Haren.

En zo kon het Dagelijks Bestuur op 17 november vol trots aan de commissarissen van diverse instanties mededelen: ‘Wij hebben de eer U mede te deelen, dat de ingelanden van ons Waterschap
het voorstel van het Vereenigd College, om tot bemaling van den geheelen boezem van het Waterschap over te gaan, hebben aangenomen met 6184 tegen 66 stemmen. Hieruit moge blijken, hoezeer de ingelanden overtuigd zijn van het groote belang der bemaling.’
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Een streep door de rekening?
En eindelijk kon dan de bouw van een gemaal van start gaan. Of toch niet? De ingelanden hadden hun voorkeur uitgesproken en de provincies Overijssel en Drenthe hun – financiële – fiat gegeven, evenals de landelijke overheid. Maar toen gebeurde het volgende: minister van Waterstaat Lely deelde op 25 januari 1917
aan de Tweede Kamer mee dat hij de subsidie voor het gemaal in de begroting voor 1918 had geschrapt
‘(…) met het oog op de buitengewone tijdsomstandigheden, bepaaldelijk uit een finantieel oogpunt.’
Wat een toestand, want de voorbereidingsplannen waren inmiddels in volle gang. Op 16 mei 1917 stuurde
het Vereenigd College een brief naar de minister met het verzoek te bevorderen dat de door hem toegezegde
subsidie op de staatsbegroting van 1918 wel zou worden vermeld; de gemeenteraad van Giethoorn ondersteunde in het schrijven van 16 oktober 1917 dit verzoek. Spannende tijden volgden, want de werkzaamheden gingen gewoon door.

Ir. C. Lely, die als minister van Waterstaat
toestemming gaf tot de financiering van
gemaal A.F. Stroink.

Op 19 maart 1918 werd een telegram bij het Waterschapshuis bezorgd met de volgende tekst: ‘Stroink, dijkgraaf Vollenhove. Minister is bereid subsidie voor bemaling te bevorderen met dien verstande evenwel dat
voor electrische bemaling zijne excellentie bereid is onmiddelijk voorstellen in te dienen, doch dat ten aanzien van stoombemaling zijne excellentie zijn oordeel wenscht voor te behouden tot na afloop van een
nader in te stellen onderzoek. Commissaris der Koningin Rechteren.’ Opluchting alom, alhoewel de door
Lely voorgestelde voorkeur voor elektrische energie nog wel enige hoofdbrekens zou kosten.

Deze foto laat de bogen zien waarin de
uitstroombuizen werden geplaatst.
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De komst van een gemaal

Minister Lely zei het al, wanneer tot bemaling werd overgegaan moest ook op de vaarwegen gelet
worden hetgeen door het Vereenigd College van het Waterschap Vollenhoven werd onderschreven.
Om te beginnen besloot men dat een peil van 0,50 meter beneden NAP niet mocht worden overschreden. Maar, zo stelde men, wat voor de scheepvaart geldt doet dat evenzeer voor de waterleidingen – sloten et cetera – die na bemaling ook een deel van hun effectiviteit kunnen verliezen.

Voorbereidingen voor de bouw van het gemaal
Waterleidingen en machines
Om een juist inzicht te krijgen liet men Ingenieurs- en Architectenbureau Van Hasselt & De Koning
een onderzoek instellen. De conclusie was duidelijk: de waterleidingen [watergangen, TR] verkeerden reeds ‘in onvoldoenden toestand’ en wanneer door bemaling de waterstand daalde, zou dat
alleen maar erger worden. Daardoor zou de bemaling onvoldoende verbetering geven voor de intensieve cultuur van de landerijen, terwijl de ingelanden daar recht hebben zeker gezien hun financiële
bijdrage. De conclusie was dan ook: de waterleidingen zullen verdiept moeten worden tot 1.40
meter beneden NAP.

Johannes van Hasselt en Jacobus de Koning
Ingenieurs- en Architectenbureau Van Hasselt & De Koning is de enige zuiver commerciële instelling die
zich met het gemaal heeft beziggehouden. De organisatie werd in 1881 in Nijmegen opgericht door Johannes
van Hasselt en Jacobus de Koning onder de naam Technisch bureau J. van Hasselt en De Koning. Tegenwoordig bestaat het nog steeds als Royal Haskoning [vaak kortweg ‘Haskoning’ genoemd, TR], waarin de
namen ‘Van Hasselt’ en ‘De Koning’ verwerkt zitten.
In de eerste decennia van de vorige eeuw kreeg het bedrijf concurrentie van het in 1920 opgerichte Technisch
Economisch Genootschap (TEG). Dit bedrijf bestaat nog steeds en bindt mensen die werkzaam zijn bij
bedrijven gerelateerd aan energie. Daarbij gaat het allang niet meer om alleen de traditionele energiebedrijven. Dit genootschap had een Bureau voor Warmte- en Krachteconomie ingesteld – ook wel Warmte-
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krachtbureau genoemd – dat het gemaal adviseerde op velerlei gebied. Verschil met Ingenieurs- en Architectenbureau Van Hasselt & De Koning was dat het Warmtekrachtbureau zich voornamelijk bezig hield met de
energie – in de breedste zin van het woord – van het gemaal en in die zin bestuur en medewerkers adviseerde.

Het geld was geregeld en het waterschap kon gaan nadenken over het gemaal zelf. Ingenieurs- en
Architectenbureau Van Hasselt & De Koning werd in 1916 aan het werk gezet ‘(…) om een meer
gedetailleerde raming van aanleg- en exploitatiekosten op te maken’ voor het reeds in 1912 door
hen ontwikkelde plan. Er werd in tegenstelling tot Lely’s advies dus gekozen voor stoombemaling,
omdat de NV Electriciteitsfabriek IJsselcentrale geen prijsopgave kon doen voor door haar geleverde stroom.

Stoommachine
Een stoommachine is een machine die door stoom in werking wordt gezet. De machine zet de energie van
hete onder druk staande stoom voor een deel om in mechanische arbeid. In het algemeen gebeurt dat door
de stoom in een of meer zuigers te laten expanderen en de expansiearbeid op een vliegwiel over te brengen.

Mocht in de toekomst blijken dat elektrische bemaling toch goedkoper zou zijn, dan kon in een
later stadium altijd nog voor elektrische bemaling gekozen worden.
Vervolgens werd een berekening gemaakt van de jaarlijkse kosten die voor rekening van de ingelanden zou komen. Dat zou voor stoombemaling ƒ 33.520,- worden en ƒ 49.510,- voor elektrische
bemaling, met een stelpost voor het kW (kilowatt) uurtarief. Tenslotte boog men zich over de kosten van een gemaal, dat werd geschat op een bedrag rond de ƒ 470.000,-.
Het Dagelijks Bestuur van het waterschap wilde de gang er in houden en antwoordde op 18 augustus: ‘Naar aanleiding van Uw nevensvermeld schrijven, hebben wij de eer U te berichten, dat wij er
ons mede vereenigen kunnen, dat door U aanvragen worden gezonden aan de machinefabrikanten
Gebr. Stork te Hengelo, Louis Smulders te Utrecht, Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en
Nering Bögel te Deventer.’ Bij Ingenieurs- en Architectenbureau Van Hasselt & De Koning vonden
ze dit wat al te kort door de bocht ‘(...) omdat wij nog niet weten hoe de beslissing stoom contra
electriciteit luidt.’
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Stoom of elektrisch?
De discussie over een stoom- of elektrisch gemaal bleef de gemoederen bezig houden. Ook al omdat in die
tijd veel stoomgemalen werden vervangen door elektrische gemalen. Daarom de vraag eerst maar eens
voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Daar ging de voorkeur uit naar een elektrisch gemaal. Inmiddels waarschuwden adviseurs dat wanneer geen keuze gemaakt zou worden, de fabrikanten twee geheel afzonderlijke
projecten moesten uitwerken en dat zou veel tijd kosten. En ja, tijd is geld! Verder bleek elektrische bemaling nog steeds duurder te zijn dan stoom, maar ‘(...) niet meer zo overweldigend als vroeger.’ Kortom:
men kwam er aanvankelijk niet uit. Al die onzekerheid kostte veel tijd.
Het was inmiddels 23 oktober 1917 geworden toen het Vereenigd College berichtte ‘(...) de verdere afwerking
van de bemalingsplannen met kracht voort te zetten.’ Maar de aarzeling bleef en aan de vier fabrikanten,
die hoopten de opdracht voor leverantie van machines en pompen in de wacht te slepen, werd gevraagd
plannen te maken ‘(...) waarbij zoowel stoom als electriciteit als beweegkracht wordt gebruikt.’ Dat kostte
natuurlijk veel extra tijd en aldus werd de termijn voor inzending van de diverse plannen én de besluitvorming steeds verschoven. Pas op 10 januari 1918 was de kogel door de kerk. De door het waterschapsbestuur
geraadpleegde deskundigen beweerden namelijk dat een stoomgemaal beter ingesteld kon worden op de
waterstand van het moment, omdat dat men niet afhankelijk was van de stroomtoevoer. Daarbij moet gedacht worden aan de zogenaamde speruren, ofwel de duurdere ‘drukke’ uren, die toen nog van kracht waren
en het feit dat de IJsselcentrale geen constante toevoer van elektriciteit kon garanderen. Daar kwam natuurlijk bij dat stoom nog steeds goedkoper was en dat de aanvankelijk hoop dat bij elektrische bemaling ook
geheel Noordwest-Overijssel sneller zou kunnen worden geëlektrificeerd niet werd bewaarheid. Aldus besloot het Vereenigd College die dag tot stoombemaling.

Medio 1917 werd door Ingenieurs- en Architectenbureau Van Hasselt & De Koning het bestek aangeboden voor de levering van een bemalingsinrichting voor het Waterschap Vollenhove. De eerste
zin luidde: ‘Voor de bemaling van het Waterschap “Vollenhove” zal een bemalingsinrichting worden
gesticht; zij zal worden geplaatst in een te stichten gebouw achter de uitwateringssluis bij de Ettenlandsche kolk in den zeedijk tusschen Vollenhove en Blokzijl.’
De bemalinginstallatie – bestaande uit twee stoommachines, twee pompen, drie ketels met oververhitter en economizer [een warmtewisselaar in de uitlaatgasleiding, TR], pijpleidingen en benodigde hulpmaterialen – werd apart aanbesteed bij de Machinefabriek Gebr. Stork & Co. in Hengelo,
de Nederlandse Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmateriaal te Amsterdam (beter bekend als
Werkspoor), de machinefabriek van de firma Louis Smulders & Co. in Utrecht en de ijzergieterij
en machinefabriek van J.L. Nering Bögel te Deventer.
De tussenstand op 5 december was als ’t volgt: de inschrijvingen van de fabrikanten waren binnen
35

2539.Bw.bk.Stroink.def.dr:2539.Bw.bk.Stroink

23-10-2008

14:25

Pagina 36

en ingenieur Déking Dura schreef aan dijkgraaf Stroink dat hij graag op zaterdag 8 december met
hem wilde koffie drinken, om de situatie door te nemen. Tijdens dat gesprek met de dijkgraaf was
inmiddels ook bekend wie het werk was gegund. Twee dingen vielen op: een elektrische installatie
was een stuk goedkoper dan een stoominstallatie en Werkspoor was de laagste inschrijver voor beide
installaties.
De uitslag volgde begin 1918. Werkspoor deed de voordeligste aanbieding. Het gehele gemaal zou
ƒ 731.000,- gaan kosten terwijl exploitatie en onderhoud waren begroot op ƒ 40.130,- bij een kolenprijs van ƒ 16,50 per ton. Ook de elektrische bemaling – bestaande uit vijzelpompen, motoren en
lichtaanleg – was aanbesteed. Mededingers waren in dit geval Stork en Werkspoor, maar wederom
was laatste de goedkoopste aanbieder.
Het gebouw
De bemalinginstallatie moest natuurlijk een behuizing hebben en ingenieur R. Ver Loren van
Themaat maakte in 1918 een drietal bouwtekeningen voor het gebouw, die samen met het bestek
van Van Hasselt en De Koning gebruikt werden bij de aanbesteding van het gemaal.

Drie bouwtekeningen
De eerste bouwtekening van Ver Loren van Themaat omvat het Algemeen Plan, waarop het gehele project
– inclusief de woningen voor machinisten en stokers – is weergegeven. Wat betreft die woningen: het vrijstaande huis dat het meest ver van het gemaal af staat, was bestemd voor de hoofdmachinist en het
grootst. Het volgende blok was verdeeld in twee huisjes voor de beide stokers. Het derde blok was een
meter langer, eveneens bestemd voor de stokers. Het huis dat het dichtst bij het gemaal staat was voor de
machinist. Achter dat huis was een werkplaats gebouwd. De huisjes zijn verkocht tussen 1982 en 1992.
Voorts staan de dijksmagazijnen en de gewenste diepte van de kolk in de nieuwe situatie aangegeven en
blijken twee boringen te zijn gedaan, waarschijnlijk om te bepalen hoe diep geheid zou moeten worden.
Daarnaast zijn er tekeningen van zowel de binnen- als buitenzijde van het gemaal.
Uit de tekening van de binnenzijde blijkt het gebouw een aparte afdeling voor de stoomketels te hebben
– het ketelhuis – met daarbij een schoorsteen van maar liefst 50 meter hoog. Het andere deel van het gemaal werd bestemd voor de machines en de pompen: de machinekamer. De tekening van de buitenzijde
geeft een beeld van waar de buizen werden gesitueerd om het water door te pompen. Het is al met al een
degelijk stuk werk, inclusief een heiplan. In totaal werden zo’n 916 heipalen gebruikt, variërend in lengte
van 4,5 tot 8 meter.
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Deze tekening hoort bij het bestek dat werd
gemaakt voorafgaand aan de bouw van
het gemaal.
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Het dakbeschot van het in aanbouw
zijnde gemaal.

Werkzaamheden tijdens de bouw van het
gemaal. Op de achtergrond zijn de dienstwoningen te zien.
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De bouw van het stoomgemaal is op
hoogte.

De bouw is gereed. De uitstroombuizen
worden aangevoerd.

39

23-10-2008

14:25

Pagina 39

2539.Bw.bk.Stroink.def.dr:2539.Bw.bk.Stroink

23-10-2008

14:25

Pagina 40

Aan de hand van bestek en tekeningen werden de diverse aanbestedingen betreffende ‘Het bouwen van een Stoomgemaal en bijkomende werken bij de Ettenlandsche Kolk’ aanbesteed door de
Dijkstoel van het Waterschap Vollenhove. Er waren heel wat gegadigden: al met al wilden 23 geïnteresseerden graag de diverse soorten stenen leveren, zes bedrijven de 17.000 ‘roode verbeterde
dakpannen’, zes bedrijven toonden belangstelling voor de leverantie van ijzerwerk en eveneens zes
gegadigden waren bereid de heipalen te leveren. Tenslotte wilden dertien aannemers de bouw realiseren, twee bedrijven voor het funderingshout zorgen en zagen eveneens twee bedrijven wel brood
in de verkoop van rondijzer.
En eindelijk was het dan zover, 4 oktober 1918 was de grote dag! De aanbesteding van de bouw
van het gemaal, van de machinistenwoning met dubbele stokerswoning en van het verbreden en
verdiepen van het toevoerkanaal naar het gemaal. Renier Francis Moorman uit Beilen mocht voor
ƒ 229.400,- het gemaal bouwen, de Gebr. De Boer uit Steenwijk voor ƒ 17.994,- de huizen en
A. Spek uit Sliedrecht kreeg de opdracht om voor ƒ 8.448,- het baggerwerk uit te voeren. ’t Ging
niet van harte, want zo schreef het Dagelijks Bestuur van het waterschap: ‘De begrooting voor het
gemaal is met bijna 20% overschreden, doordat de aannemers blijkbaar een hoog bedrag voor het
risico hebben uitgetrokken. In herbesteding zien we in deze tijdsomstandigheden geen heil.’

Het akkoord
’t Zou pas akkoord zijn als ook de ‘Heeren Hoofdingelanden’ van het Waterschap Vollenhove zich met de
beslissing van het Dagelijks Bestuur konden verenigen. Maar gelukkig was dat was geen probleem en betuigde hoofdingeland Corns van de Stadt Willemsz uit Goor met de volgende woorden zijn adhesie: ‘Naar
aanleiding van uw schrijven van heden no. 6/207 geheim, moge ik meedeelen dat ik er mij gaarne mee vereenig, de werken waarvan in dat schrijven sprake, aan de laagste inschrijver te gunnen.’ Als voetnoot voegde
hij er nog aan toe: ‘Wat een ongedachte hulp in de burgemeestersbenoeming te Blokzijl, voor de “droogmaking” van onzen noordwesthoek.’

IJzer en hout – rondhout en hout voor de schotbalken – werd geleverd door de firma B. Loos uit
Blokzijl, Koops uit Wezep kreeg de leverantie van heipalen en de stenen werden geleverd door de
Stoom-waalsteenfabrikant H. van de Loo. De 50 meter hoge schoorsteen werd in maart 1919 aanbesteed. F.J. Turin uit Enschede was de laagste inschrijver en mocht het gevaarte bouwen voor
ƒ 8.785,-.
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Een van de bouwtekeningen die werd
gemaakt voorafgaand aan de bouw van
het gemaal.
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Voorafgaand aan de bouw werden diverse
offertes aangevraagd. Een daarvan betrof
een groot aantal bakstenen benodigd voor
gemaal en dienstwoningen.
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Het eind van de firma Loos
De firma B. Loos was in 1919 nog een bloeiende zaak in een welvarend Blokzijl. Maar uit Rondom het land
van morgen van K. Norel blijkt dat het in 1938 wel anders was:
‘Het stadje [Blokzijl, TR] is zeer stil geworden. De mattenschipperij is geheel te gronde gegaan; de mattenvlechterij wordt nog slechts beoefend door een eenzaam oud man. De Kolk ligt leeg en in de huizen staan
de getouwen onttakeld. Ook de houtzagerij van Loos is verdwenen. Blokzijl is niet bestand gebleken tegen
de stroom van de moderne tijd. De arbeiders wilden daaraan meedoen; ze wilden zich organiseeren; de
patroons wilden dat niet. Er ontstond een conflict en er werd gestaakt.
De stakingstijd is in Blokzijl een booze tijd geweest. Ieder nam deel aan de strijd. Oude veeten werden weer
opgerakeld en erin gemengd. En de heeren Loos, veel meer geprikkeld doordat menschen die met hun
zaken niet te maken hadden zich moeiden met het conflict dan door het optreden der arbeiders, hebben
het hoofd in de nek geworpen. Ze hielden niet alleen de fabriekspoort dicht, maar lieten de werkplaatsen
afbreken tot op de laatste steen. De arbeiders die moedwillig het werk hadden neergelegd, hebben het
nooit meer kunnen opnemen.’

De bouw van het gemaal
Alvorens met de bouw van het gemaal te kunnen starten werd begonnen met uitbaggeren en verbreden van het toevoerkanaal – het Ettelandsch Kanaal – naar het gemaal. De verbreding en verdieping was noodzakelijk om te kunnen garanderen dat onderdelen voor de bouw van het stoomgemaal,
via dit kanaal konden worden aangevoerd. Vervoer over water was aanmerkelijk goedkoper dan
over land, per trein of tram. Bovendien moest het toevoerkanaal toch uitgebaggerd worden, omdat
een goede aanvoer van water essentieel was voor een optimale afvoer van water.
Gelijktijdig met de bouw van het gemaal werd de vaste brug voor het gemaal vervangen door een
‘ophaalbrug van eenvoudige constructie.’

Niet alles ging goed
Aart Spek en Jan Boeren kregen de opdracht het aanvoerkanaal uit te baggeren. In een Bestek en Voorwaarden waren de werkzaamheden nauwkeurig omschreven, maar daarnaast was er een deel – ‘(…) het uitbaggeren van de aan te wijzen ondiepe plaatsen’ – wat onderhands was aanbesteed en daarom moeilijk te
controleren.
Geheel naar tevredenheid verliep de samenwerking dan ook niet. In een Staat van meer- en minderwerk
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bleken de baggeraars het forse bedrag van ƒ 10979,11 aan meerwerk te hebben opgenomen. Ver Loren van
Themaat bemoeide zich ermee en berichtte het bestuur van het waterschap dat slechts ƒ 6.423,40 als meerwerk kon worden betaald. Overleg tussen Spek en Stroink volgde, met de vraag of de geschilpunten niet in
der minne geschikt konden worden? Maar nee, daar wilde men niet van horen, met als gevolg een scheidsgerecht bij de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland.
Een ander probleem was er met Koops uit Wezep. Zij hadden het op zich genomen de heipalen te leveren
voor 1 november 1918. Er kwamen inderdaad palen, maar niet voldoende. Uiteindelijk kwam het er op neer
dat Koops 429 palen leverde en dat de overige 500 werden gekocht bij Loos in Blokzijl. Dat had uiteraard
wel financiële consequenties voor Koops, maar daar ging het bedrijf zonder morren mee akkoord.

Bouwtekening van de vijftig meter hoge
schoorsteen.

’t Is altijd hetzelfde. Over de voorbereidingen en de opening van het gemaal wordt eenieder die het
wil genoegzaam geïnformeerd, maar de gegevens over de bouw zelf zijn mondjesmaat. Jammer wel,
maar vreemd niet. Immers over bestekken, gunningen, subsidies en opening werd heel wat afgeschreven en dat is wel te achterhalen in kranten en archieven. Maar over de bouw zelf – het ‘echte’
werk – werd weinig vastgelegd; hoogstens als er iets niet in orde was. Gegevens daarover zouden
achterhaald kunnen worden door de bouwvakkers uit die tijd te bevragen, maar ja ... het was 1919.
Een enkel geluid dringt gelukkig wel tot ons door. Hendrik ten Napel – in 1989 was hij 88 jaar
oud – vertelde dat hij als negentienjarige jongeman werd aangesteld bij de bouw van een stoomgemaal in de buurt van Vollenhove. Dat betekende zijn eerste stap in de ‘de grote wereld’. ’s Morgens om zes uur vertrok hij van huis en na een wandeling van een uur startte hij om zeven uur met
het werk. Om zeven uur ’s avonds was hij dan weer thuis. Het karwei duurde een half jaar.
Uit gegevens die her en der te achterhalen waren, volgen een paar aannames. Met de bouw van
het gemaal werd eind 1918 begonnen. In november van dat jaar was men aan het heien en begin
1919 begon de eigenlijke bouw. Op 23 mei van dat jaar werd de eerste steen gelegd en dat was
uiteraard een feestelijke aangelegenheid, waarvoor een flink aantal notabelen werd uitgenodigd.
De steen – nog steeds aanwezig in een van de zijmuren van het gemaal – werd gelegd door de echtgenote van de dijkgraaf M.M.F. barones Stroink-Sloet van Oldruitenborgh. Tijdens de plechtigheid – het hoogste punt was net bereikt – stond het gebouw nog in de steigers met de Nederlandse
vlag in top.
Een historisch moment was 4 november, toen dijkgraaf Stroink kon schrijven: ‘Het is mij aangenaam U te kunnen mededeelen, dat één pompinstallatie thans gereed is en met de bemaling een
aanvang is gemaakt. Het is heden juist een jaar geleden, dat aan aannemer Moorman officieel opdracht tot het bouwen van het gemaal werd gegeven.’ Niet veel later – op 18 december – berichtte
het Dagelijks Bestuur van het waterschap dat de tweede pomp op 16 december in gebruik was ge44
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Alle genodigden poseren ter gelegenheid
van de eerstesteenlegging door mevrouw
M.M.F. Stroink-Sloet van Oldruitenborgh
op 23 mei 1919.

Bouwtekening van de 50 meter hoge
schoorsteen.

steld: ‘Het gebouw zelf nadert ook hare voltooiing.’ We mogen dus aannemen dat de bouw van het
gemaal in de eerste maanden van 1920 werd afgerond.
Opvallend aspect was het hoge dak, zoals dat ook tegenwoordig nog te zien is. Toch – en dat is op
oude foto’s vooral goed te zien – is niet alles meer zoals het was: op het eigenlijke dak van zowel
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ketelhuis als de aanbouw van 1929 was een ‘klein dakje’ gemonteerd, waar tussendoor lucht naar
binnen kon stromen ter ventilatie. Later is dit afdakje verdwenen. Wat ook verdween is het ‘hokje’
naast het ketelhuis, waarschijnlijk ooit gebouwd als een soort drooghok voor turf of steenkool. Dat
was vaak nat en kon daar eerst drogen, voordat het in de ketel werd verstookt.

De Arbeidswet gooit roet in het eten
‘Meerwerk’ in de bouw: er lijkt geen ontkomen aan, maar doorgaans is niemand er blij mee. Ook bij de
bouw van het gemaal was dat het geval, alhoewel het volgens Ver Loren van Themaat niet de spuigaten
uit liep. ‘Boosdoeners’ waren vooral de dakpannen, die aanvankelijk door bemiddeling van de Directeur
van den Arbeid met korting betrokken konden worden. Ten gevolge van allerlei misverstanden ging dit
niet door en moest de aannemer opnieuw – en duurder! – pannen inkopen. Ook kwam men op het idee

De op 23 mei 1919 geplaatste steen.

een werkplaats naast het gemaal te bouwen want: ‘Het zal toch noodig zijn met het oog op de afgelegen
ligging van het gemaal, ook meer omvangrijke herstellingen ter plaatse uit te voeren.’ Geen gek idee,
maar dat was niet in de begroting opgenomen.
En dan was er de Arbeidsinspectie die voor problemen zorgde, gevolg van het feit dat de Arbeidswet in
werking was getreden. Daar ontkwam ook het gemaal niet aan. Concreet betekende het dat – met enige
verzachtende bepalingen – niet langer dan 8 uur per dag en 55 uur per week gewerkt mocht worden. Ver
Loren van Themaat liet na wat rekensommetjes zien dat personeelsuitbreiding gewenst was, want:
‘Slechts in handen van vast personeel is eene kostbare installatie als die van Uwe bemalingsinrichting voldoende veilig. Het zal dus noodig zijn minstens drie machinisten en drie stokers te hebben’. Omdat
– vooral ook met het vaak spoedeisende karakter van de bemaling – men vast personeel naast het gemaal
wilde laten wonen, waren daar hun woningen gepland. In eerste instantie waren dat er vijf; twee dubbele
woningen voor drie stokers en de 2e machinist en een vrijstaand huis voor de 1e machinist. Maar met het
oog op de noodzakelijke personeelsuitbreiding bleek dat inmiddels dus onvoldoende. Besloten werd tot
de bouw van een extra woning, die gecombineerd werd met de werkplaats. Tja en dat kostte natuurlijk
extra geld.

Vanaf eind 1919 kon volop gemaald worden, maar de officiële overdracht van de pompen aan het
waterschap door Werkspoor moest nog plaatsvinden en dat kon pas na een ‘officieele beproeving’
van de apparatuur. Er was nog het een en ander aan de pompen veranderd, maar 5 november 1920
waren ze er volgens Werkspoor klaar voor. Als brandstof werd geadviseerd: de kolen ‘nootjes II’ uit
de Staatsmijn Emma. Maar zowel dat jaar als het jaar daarna kwam er niets van die overdracht,
voornamelijk door de lage waterstand in de boezem.
In 1922 leek het dan eindelijk te gaan lukken en op 3 en 4 maart was het zover. Toen bleken er
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Plaatsing van een pompbuis.

problemen met de ketels, waardoor de stoom onvoldoende op temperatuur kwam en het bij contract gegarandeerde kolengebruik niet klopte. Afgesproken werd de periode van proefmalen met
enige tijd te verlengen. Op 3 en 4 mei volgde een nieuwe test, met gunstig resultaat. Wat was nu
het verschil? Als voedingswater werd toen ‘water uit Steenwijk’ gebruikt. Hoewel het Vereenigd
College op 25 augustus eindelijk kon besluiten de gehele installatie officieel van Werkspoor over
te nemen, bleef er toch een onaangenaam gevoel.
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Alle begin is moeilijk
De heren waren toch wel wat geschrokken van de mislukte beproeving in maart 1922. De oorzaak was duidelijk: de maalinstallatie maalde beneden haar kunnen, een gevolg van de kwaliteit van het uit de Ettenlandse Kolk gehaalde voedingswater. Toch was het water in 1918 nog getest en goed bevonden. Hoe kon
het dan in 1922 zo sterk in kwaliteit zijn gedaald? Onderzoek toonde onder andere aan, dat het keukenzoutgehalte tweeënhalf maal zo hoog was als in 1918.
H. Knobbe, een van de eerste stokers bij het gemaal kende de oorzaak van dit probleem: ‘Voor de aanleg
van de Afsluitdijk in de dertiger jaren was het water in de Zuiderzee zout. Trouwens niet alleen dit water,
maar ook ’t Giethoornse meer was in 1921 nog zout. De oorzaak was het inschutten. Als er een schip, bij
donker weer, over het Giethoornse meer voer en het water sloeg tegen de romp, dan was het net of ’t zilver
was. De branding noemen ze dat.’
Stroink liet watermonsters naar apotheker L.E. Steenhuisen in Steenwijk brengen om het te onderzoeken.
Die schreef hem onder meer: ‘(...) de kapitein van de boot, Joontjes, die het water bracht, deelde mij mede,
dat het water niet voor de soort ketels geschikt is, die bij U in gebruik zijn, terwijl diezelfde ketels met leidingwater goed functioneerden (...) in dit geval zou men kunnen aannemen dat de vraag is, of het water
voor ketelvoeding geschikt is. Maar volgens mijn zegsman is water, dat in gewone ketels goed voldoet, in
Uw speciale ketels niet bruikbaar.’
Wat was nu het probleem, verkeerd water of verkeerde ketels? Hoe dan ook er moest in ieder geval wat
gebeuren en dat vond ook Ver Loren van Themaat. Volgens hem moest ‘oppervlaktecondensatie’ aangebracht worden. De afgewerkte stoom werd dan in aanraking gebracht met gekoelde oppervlakken, waardoor zuiver water voor ketelvoeding beschikbaar zou komen. Wat die ‘oppervlaktecondensatie’ kostte?
Dat was niet gering, namelijk: ƒ 12.000,-.

Tot slot nog een paar cijfers. Geïnstalleerd waren twee pompen met drie stoomketels. Elke stoommachine leverde 500 pk vermogen en de capaciteit per pomp was 800 à 900 m3/min. Samen was
dat 1.500 m3/min. Het stroomgebied omvatte het Waterschap Vollenhove (33.200 ha), het Waterschap Nijeveen-Kolderveen (2.757 ha) en het Waterschap Vledder- en Wapserveense Aa (15.300
ha). De totale oppervlakte van het stroomgebied was ruim 50.000 ha en de totale kosten van het
gemaal bedroegen ƒ 810.359,03.
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De opening van het gemaal

De steen die op 9 juni 1920 geplaatst werd
ter gelegenheid van de officiële opening.

Natuurlijk moest het gemaal officieel geopend worden en dat gebeurde op 9 juni 1920. Er ging
een hele organisatie aan vooraf. Eerst werd een plan gemaakt: de opening van het gemaal zou om
11.15 uur plaatsvinden, waarna om 13.00 uur een ‘noenmaal’ (middagmaal) in Vollenhove. Om
15.30 uur zouden alle genodigden per auto naar Blokzijl vertrekken om vandaar per boot naar
Steenwijk te varen. Om 17.00 uur zou het gezelschap dan weer met auto’s op pad gaan, voor een
tocht via Giethoorn, Wanneperveen, Kolderveen naar Meppel. Daar werd men in Hotel Voorthuis ontvangen door de Commissaris van de Koningin van Drenthe, mr. J.I. Linthorst Homan.
Dat was tevens het eind van het programma, want er werd rekening mee gehouden dat een ieder
nog op tijd zijn of haar huis kon bereiken.
Vervolgens moesten allerlei afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld met wat we nu zouden noemen ‘cateraar’ Dalenoord uit Zwolle. Die zou de maaltijd met alles wat daarbij hoorde als wijnen,
bloemen, stoelen, servetten, zilver en wat al niet meer verzorgen. Ook het organiseren van het vervoer was een kunststukje op zich. Alle gasten werden met auto’s van de stations in Zwolle en Meppel
opgehaald. Zelfs bij Hotel De Keizerskroon in Zwolle stond een auto gereed voor genodigden, die
reeds de avond tevoren waren aangekomen. Voorts diende een indeling gemaakt te worden voor de
vijftien auto’s die ongeveer zestig gasten door Overijssel en Drenthe zouden moeten vervoeren.
De voertuigen werden gehuurd bij Auto-Verhuurinrichting Jac. Bijkerk in Steenwijk. Daar zou
men tevens voor de routes zorgdragen. En natuurlijk moest het gemaal versierd worden en dienden voldoende zitplaatsen in de bemalingsruimte aanwezig te zijn, om de toespraken te kunnen
beluisteren.
En dan de uitnodigingen! Het was werkelijk het puikje van de zalm dat werd geïnviteerd. Acte de
présènce gaven onder andere oud-minster C. Lely, de Commissaris van de Koningin van Overijssel
en van Drenthe, leden van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe, burgemeesters van
omringende gemeentes, leden van de Eerste en Tweede Kamer, diverse hoge ambtenaren van Rijkswaterstaat en uiteraard dijkgraaf, heemraden, hoofdingelanden en medewerkers van het Waterschap
Vollenhove.
En dan de dag zelf. De Opregte Steenwijker Courant sprak terecht: ‘Voor den wakkeren Dijkgraaf
A.F. Stroink was het een eeredag van blijvende betekenis.’ Logisch, want het nieuwe gemaal kreeg
zijn naam, als eerbetoon voor al het werk door de dijkgraaf verzet. Zeer waarschijnlijk – zo is te
zien op oude foto’s – stonden zijn naam en jaartal: ‘1919 Watergemaal A.F. Stroink’ op deze gedenkwaardige dag reeds op de trotse gevel.
De toespraken begonnen. Wie namen zoal het woord? Oud-minister Lely sprak een welkomstwoord uit en de dijkgraaf hield een lange toesprak waarin verleden, heden en toekomst van het
waterschap nog eens onder de loep werden genomen. Uit zijn toespraak bleek overigens dat het
gemaal door hem niet alleen gezien werd als het eindpunt van een proces, doch ook als het begin
van een nieuwe ontwikkeling:
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De uitnodiging voor de opening ging op
26 mei 1920 de deur uit.
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Een van de twee stoommachines met de
daaraan gekoppelde pomp.

‘Het gemaal is nu gereed, maar wij staan nog slechts aan het begin onzer werkzaamheden. Zal de
bemaling werkelijk de voordeelen opleveren, die van den Noordwesthoek van Overijssel een bloeiende streek kan maken, dan dient de partieele bemaling ter hand te worden genomen. In den loop
der jaren is van het Waterschap een groote watermassa gemaakt. Door de vervening is 3/4 van het
lage land in water veranderd en aan ons is thans de dure plicht dit water weer tot land te maken.
Dit is een dankbare taak, omdat al het land tusschen Linde en Meppelerdiep van uitstekende kwaliteit is. Naar schatting kunnen 12.000 ha water weer in land worden veranderd, waardoor 16.000 ha
beter kunnen worden gecultiveerd. Het waterschapsbestuur heeft de uitvoering daarvan mogelijk
gemaakt door het besluit, in de vorige vergadering genomen, om een plan tot partieele bemaling
te laten opmaken.’
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De tafelschikking tijdens de opening van
het watergemaal werd van tevoren keurig
op papier gezet.
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Bij de opening van het gemaal poseerde het hele gezelschap in de machinekamer. Voorste rij zittend: onbekende, mr. Van Gilse,
ir. C. Lely, mr. A.F.L. Graaf van Rechteren Limpurg Almelo (Commissaris van de Koningin in Overijssel), Salverda de Grave, onbekende,
mr. J.M. baron van Voorst tot Voorst (gedeputeerde), J.T. Linthorst Homan (Commissaris van de Koningin in Drenthe), mr. H. Smeenge
(gedeputeerde). Tweede rij staand: onbekende, jonkheer C.L.B.W. van Suchtelen van de Have (burgemeester Vollenhove), onbekende,
M.M.F. Stroink - baronesse Sloet van Oldruitenborgh, A.F. Stroink, onbekende, onbekende, onbekende, jonkheer. mr. J.W. Quarles
van Ufford (griffier Provinciale Staten), J.W.J. baron de Vos van Steenwijk (gedeputeerde), G.H.P. Bloemen (gedeputeerde). Op de
bovenster rij uiterst rechts is nog net hoofdmachinist Van Stappen te zien.
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Kort na de ingebruikname bracht koningin
Wilhelmina een bezoek aan het gemaal.

De laatste woordvoerder was mr. A.F.L. Graaf van Rechteren Limpurg Almelo, Commissaris van
de Koningin van Overijssel, die met de volgende woorden het stoomgemaal officieel opende:
‘Mijne heren, in de hoop, dat God moge geven, dat het Waterschap Vollenhove een nieuw tijdperk
van bloei en voorspoed moge tegemoetgaan, verklaar ik het stoomgemaal aan de Ettenlandsche
Kolk voor geopend.’ Natuurlijk werd ook nog een telegram gestuurd aan koningin Wilhelmina,
waarin dank werd betoond voor de financiële steun die het Rijk had verleend en waarin ‘hulde en
aanhankelijkheid’ aan ‘Uwe Majesteit’ werd betoond. Dat dit telegram in goede aarde viel, blijkt
uit een prompte reactie van de koningin op dit telegram en het bezoek dat ze een jaar later aan het
gemaal zou brengen. Nadat het officiële deel van het programma was voltooid, vertrok een ieder
naar Vollenhove voor het begin van de rest van het dagprogramma.
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Watergemaal A.F. Stroink 1920-1930

Met de ingebruikname van watergemaal A.F. Stroink brak voor het Waterschap Vollenhove een
nieuw tijdperk aan. Het water in de boezem kon nu op een vast peil worden gehouden. Tot 1928
werd het maalpeil op 0,50 meter beneden NAP gehouden. Daarna besloot het Dagelijks Bestuur
van het waterschap het peil te verlagen tot 0,70 meter beneden NAP. Voor een deel – met name de
niet uitgeveende gronden – van het grondgebied betekende dat een grote verbetering; het rendement van de landbouw nam toe. Voor het deel waar door vervening een moerasachtig landschap
ontstond, was bemaling slechts een eerste stap tot verbetering. Om die natte gronden in cultuur
te brengen was het noodzakelijk een aantal polders te maken.
Voor de gronden in deze polders zou een maalpeil nodig zijn van ongeveer 2 meter beneden NAP.
Het overtollige water uit zo’n polder zou dan door middel van bemaling op de boezem van het
waterschap worden geloosd, waaruit gemaal Stroink het op haar beurt weer verwijderde. Zo’n systeem van bemalen der polders binnen een groter geheel – in dit geval het Land van Vollenhove –
wordt partiële of secundaire bemaling genoemd. Dijkgraaf Stroink sprak hierover reeds in zijn toespraak tijdens de opening van ‘zijn’ gemaal en het waterschap zou zich er in de jaren na de opening
van het gemaal nadrukkelijk mee gaan bezighouden. Later wordt daar nog in kort bestek op teruggekomen.

Personeel
’t Bleek geliefd werk, een baan bij het gemaal. Toen de advertentie werd geplaatst voor een 2e machinist, reflecteerden maar liefst 106 sollicitanten en voor de 3 te vergeven stokersplaatsen kwamen
128 aanmeldingen binnen. Wie waren nu die ‘eerste mensen’ van het gemaal?
Hoofdmachinist werd W.B. van Stappen uit Waverveen (bij Vinkeveen) 2e machinist G. Brommer
uit Zwolle en als stokers werden aangenomen H. Knobbe en R. Jonkman uit Vollenhove en
G.J. van Wendel uit Steenwijk. Op gezette tijden werden meer mensen ingehuurd om bijvoorbeeld
de schepen en treinen te lossen die brandstof bij het gemaal bezorgden of om bij zwaar weer en
ziekte in het gemaal te helpen. De stokers en machinisten van het gemaal woonden met hun gezin
in de dienstwoningen bij het stoomgemaal, die aan de voet van de dijk waren gebouwd.
De samenhang binnen het gemaal werd daarbuiten voortgezet, in de woningen voor stokers en
machinisten. Zo was hoofdmachinist W.B. van Stappen niet alleen de hoogste in rang op het ge55

2539.Bw.bk.Stroink.def.dr:2539.Bw.bk.Stroink

23-10-2008

14:26

Pagina 56

Dienstwoningen met op de achtergrond het
gemaal gefotografeerd in januari 1968.

maal, hij woonde als enig personeelslid in een vrijstaand huis en was een soort trait d’union tussen
gemaal en dijkgraaf. Was er wat aan de hand in het gemaal, dan was hij degene die het bij zijn
superieuren aanhangig maakte en als het even kon voor een oplossing zorgde. Hij was eveneens
intermediair tussen dijkgraaf en leveranciers en adviseerde bijvoorbeeld het bestuur welke turf
het best ingekocht kon worden.
Als de Arbeidsinspectie inzage wilde hebben in het soort werk dat de machinisten deden en informeerden hoeveel uur ze per week werkten, werd Van Stappen aan het werk gezet. Hij maakte in
opdracht van dijkgraaf Stroink drie keurige overzichten: Werkuren voor het machinepersoneel van
het Waterschap Vollenhove, Overzicht maaluren over 1920 en Werkuren voor de machinisten als
de machines in bedrijf zijn. Was bijvoorbeeld de oververhitter kapot, dan sloeg Van Stappen alarm:
‘Weled. Heer Dijkgraaf, Een pijp in de Oververhitter van ketel N: 3 is lek, en moet vernieuwd worden. De beide spuipotten van ketel N: 2 en 3 moeten worden opgekookt. Wil U zoo goed zijn mij
het bericht van Stoomwezen te zenden, opdat ik rekening kan houden met de werkzaamheden
56
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hiervoor.’ Oververhitters dienden om de stoom die de ketel verlaten had op hogere temperatuur
te brengen, om een te snelle condensatie bij geringe afkoeling te voorkomen. Stroink nam de tekst
zo goed als ongewijzigd over en gaf opdracht aan Werkspoor om dit euvel te verhelpen.
De baas was hij ook! Zodra de machines draaiden mocht niet meer gefloten of gezongen worden,
opdat de dienstdoende machinist kon horen of er wat mis was met een machine.
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W.B. en L. van Stappen
Zowel W.B. als zijn zoon L. van Stappen schopten het tot hoofdmachinist in het gemaal. Een bijzonder feit!
Vader Van Stappen werd op 26 november 1918 benoemd tot hoofdmachinist en zou dat bijna vijfentwintig
jaar blijven. Hij was een toegewijd personeelslid en machinist in hart en nieren. Niets in ‘zijn’ gemaal ontging hem. Hij zag en hoorde alles en kon ‘(…) met geoefend oor nauwkeurig onderscheiden, of de machines
al dan niet goed liepen.’ En netjes dat het was! Alles blonk en glom in het gemaal.
Maar bovenal was hij – en hoe kon het ook anders – in zijn element als alle machines ‘vol aan de bak moesten.’ Dan was hij als een kapitein op zijn schip. Het viel hem dan ook zwaar dat hij voor zijn pensioen én
voor zijn 25-jarig jubileum afscheid moest nemen. Het was vanwege zijn zieke vrouw.
In zijn afscheidstoespraak in 1942 sprak dijkgraaf Stroink gloedvolle woorden aan het adres van ‘zijn’ hoofdmachinist en hij kreeg een wel heel toepasselijk geschenk: ‘Wij bieden U daarvoor aan deze leuningstoel.
Moge het U gegeven worden nog een lange reeks van jaren in deze stoel te zitten. Wil dan ook nog eens
denken aan Uwe vroeger betrekking en aan ons. Wij geven U de verzekering, dat wij U niet zullen vergeten.’
Een andere reden dat vader Van Stappen opstapte was dat zijn jongste zoon ook ambitie had om machinist te worden bij het gemaal. Door het vertrek werd voorkomen dat zijn zoon te werk zou worden gesteld
in Duitsland. En zo kwam op 1 januari 1943 Leendert van Stappen in vaste dienst, nadat hij in 1942 al drie
keer als reserve-machinist was opgetreden. Zijn salaris? ƒ 2.030,- per jaar, met daarbij ‘(...) het genot van
vrije woning, vrij land en vrije brandstof.’ Dat ‘vrije land’ had betrekking op een stukje grond achter het gemaal, waarover iedere bewoner van de huizen bij het gemaal kon beschikken om groente te verbouwen.
Op 3 oktober 1943 kreeg hij er nog een belangrijke functie bij en werd motordrijver bij de brandspuit van
het gemaal. En zo kwam Leendert van Stappen, die vanaf 1919 – hij was toen vijf jaar – in het ‘machinistenhuis’ bij het gemaal had gewoond daar nu opnieuw met vrouw en kinderen terecht. Uiteraard wel in een
ander huis. Net als zijn vader was hij een vakman en bleef tot hij gepensioneerd werd bij ‘zijn’ gemaal.
Eerst als 2e machinist en vanaf 11 oktober 1955 als hoofdmachinist. In totaal werkte hij meer dan 36 jaar
bij het gemaal Stroink. Naast veel lovende woorden kreeg hij bij zijn afscheid in 1979 zelfs een koninklijke
onderscheiding en natuurlijk cadeaus. Geen leunstoel voor de avonden – zoals zijn vader – maar een
draagbare T.V.; voor overdag werd hem een hobbyset aangeboden.
Hoewel Leendert wel hield van vis eten, was vissen – in tegenstelling tot vele collega’s – bepaald niet zijn
hobby. Neen, motoren waren Leendert’s hobby en dat zal niemand verbazen. Als jongetje hield hij zich een
tijdlang met duiven bezig. Buurman Knobbe zorgde dat hij de beestjes kreeg en bemoeide zich er verder
ook wat mee. Wat voor voer ze moesten hebben, vroeg Leendert aan de buurman. Hij antwoordde: ‘vleermuizen.’ Maar ja, waar haalde je zo snel vleermuizen vandaan? Zijn antwoord was: ‘Je bindt een witte lap
aan een lange stok en ’s avonds in het donker ga je ermee rond.’ Het verenigingsleven droeg Leendert ook
een warm hart toe: hij gaf onder andere leiding aan de knapenvereniging. Verder was hij lid van het schoolbestuur en jarenlang ouderling.
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De motorbrandspuit, zoals die nu nog in
het gemaal te vinden is.

Hoofdmachinist W.B. van Stappen (rechts)
en stoker H. Knobbe (links) voor de poort
van het gemaal.
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Turf of steenkool
Het gemaal bracht allerlei nieuwe zaken aan de orde bij het waterschap. Daaronder de inkoop van
grote hoeveelheden brandstof. Het begon met turf.

Turf
Brandstof moest er komen voor het nieuwe gemaal en … regeren is vooruitzien. Daarom vroeg het Waterschap Vollenhove reeds in juni 1916 bij de Rijks-Kolendistributie de beschikking over ‘(…) de 320 roe turven,
die de vervener H. Th. Dierkes te Ambt Vollenhove op onze eigendommen langs het kanaal gemaakt heeft.’
Het was ten tijde van de Eerste Wereldoorlog en veel goederen, werden gedistribueerd. Daaronder verschillende soorten brandstof. Het Kolenbureau zorgde voor een billijke verdeling, om willekeurige prijsopdrijving
ten gevolge van het dreigende tekort aan brandstoffen te voorkomen. Op 30 juli 1918 – met de bouw van
het gemaal was nog niet eens begonnen – kreeg men een toewijzing van 450.000 stuks turf, gestoken in
een eigen gegraven kanaal.
De brandstoffencommissie in Blokzijl stond op haar achterste benen en maakte bezwaar tegen die toewijzing: ‘De grond waarop de turf wordt gestoken is verhuurd aan de ververvener Dierkes te Ambt Vollenhove,
zonder verplichting om wat uit dien grond gehaald zou worden, aan U te leveren.’ Men wenste die turf te
gebruiken als huisbrand in Vollenhove en omgeving omdat daar een grote behoefte aan brandstof bestond.
Onzin, zo verklaarde het waterschap: ‘In de nabijheid is turf in overvloed te krijgen. In het naburige Giethoorn kan men de turf door de Moespotvaart nog dichterbij aanvoeren (...) ook het vorig jaar ontving Stad
en Ambt Vollenhove de turf uit Giethoorn. Bovendien wordt in de gemeente Ambt Vollenhove meer turf
gemaakt, waarop beslag kan worden gelegd.’ Blijkbaar was deze argumentatie afdoende, want het waterschap kreeg toch de beschikking over de eerste partij turf voor het gemaal.

De hoeveelheid brandstof die men voor het gemaal nodig had, hing uiteraard sterk af van de weersomstandigheden. Zeker in de beginperiode, toen toewijzing van allerlei brandstof nog moest worden verkregen bij de Rijks-Kolendistributie was dat lang niet altijd even gemakkelijk. Daarom werd
naar een oplossing gezocht, in de vorm van steenkool.

Kolen in plaats van turf
Op 10 januari 1920 vroeg het Dagelijks Bestuur van het waterschap bij de Rijks-Kolendistributie een extra
toewijzing van 100 ton steenkool aan. Toen het gemaal in november 1919 in werking was getreden had men
nauwelijks voorraad. Juist in de periode daaropvolgend werd het Land van Vollenhove geteisterd door, zo
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meldde men: ‘aanhoudende regens’ en dus moest dag en nacht gemalen worden om het ‘land boven water
te houden en is het verbruik van steenkolen en turf enorm geweest.’ Het resultaat was dat de gehele voorraad brandstof ‘s maandags 5 januari op was.
Gelukkig kwam er juist die dag 50 ton Duitse steenkool – geleverd door de Steenkolen-Handelsvereeniging –
en was nog 50 ton Belgische steenkool onderweg. Die moest uit Rotterdam komen, maar niet bekend was
wanneer. Door de hoge waterstand ondervond de scheepvaart veel vertraging. Maar duidelijk was inmiddels
wel dat de aangevraagde 100 ton brandstof voor januari absoluut onvoldoende zou zijn. Tja, en dan had
de dijkgraaf altijd wel een zielig verhaal achter de hand om zijn extra brandstofaanvraag kracht bij te zetten:
‘De waterstand is thans zoo, dat wij het land nog boven water hebben kunnen houden. Moeten wij uit gebrek aan steenkolen de machines stopzetten, dan zit het geheele waterschap spoedig onder water en zal
dit een enorme schade toebrengen aan pl. m. 20.000 HA land.’ Tja en wie wil dat op zijn geweten hebben?
De extra toewijzing van 100 ton steenkool zal dus wel zijn toegezegd én toegezonden.

Het gebruik van steenkool als brandstof bracht wel een nieuw probleem met zich mee, namelijk
de aanvoer.

Een station bij het gemaal?
In de begindagen van het gemaal was stoken op steenkool een reële optie, maar probleem was de aanvoer.
Turf werd voornamelijk per schip aangevoerd, maar voor steenkool lag dat anders. Per schip kwam het in
Zwolle aan om dan per trein naar het gemaal vervoerd te worden. Maar ja, daar was geen halte. En zo ontstond het plan bij het waterschapsbestuur om ‘(...) bij de halte Ettenlandsche Kolk van den spoorweg
Zwolle-Blokzijl, gelegen tussen Vollenhove en Blokzijl, een zijspoor ter lengte van 140 à 150 M te willen aanleggen.’ Dit spoor zou de trein tot vlak bij de kolenopslagplaats links van het gemaal brengen. Werknemers
konden de wagons dan leegscheppen en de kolen in de opslagplaats deponeren.
Getuige de 600 ton steenkool die naar verwachting jaarlijks zou worden aangevoerd, was de aanleg van die
aftakking een verantwoorde uitgave. Op 5 december 1919 verstuurde het waterschapsbestuur daarom een
brief naar de directie der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (kortweg Staatsspoorwegen SS) in Utrecht. Aanvankelijk bleek de directie van de Staatsspoorwegen wel bereid, doch op 27 september
van het daaropvolgende jaar trok het waterschapsbestuur de hakken weer in de wal: ‘Wij kwamen eerder tot
dit besluit, omdat uit sedert onze aanvraage genomen proeven gebleken is dat het stoken met turf goedkooper is dan het stoken met steenkolen en de eerstgenoemde brandstof per schip wordt aangevoerd.’
Maar, niets veranderlijker dan de mens en nadat de steenkoolprijzen aanmerkelijk gedaald waren verzocht
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Een blauwdruk van de spoorwegaansluiting
naar het stoomgemaal van de lijn ZwolleBlokzijl.

het waterschapsbestuur op 9 april 1921 opnieuw die aftakking aan te leggen. Financiering van het toch forse
bedrag van ƒ 34.357,501/2 - inderdaad, tot op de 1/2 cent nauwkeurig berekend! - was inmiddels geregeld,
doch een reactie van de Spoorweg-Maatschappij Zwolle-Blokzijl – de uitvoerder van dit project – bleef uit.
Eindelijk – het was inmiddels 19 augustus 1922 – reageerde mr. J.A. Wiltinge Gratama, directeur van die
spoorlijn. De aftakking kon aangelegd worden.
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Dat die aftakking er daadwerkelijk is gekomen kan worden afgeleid uit een opmerking van ingenieur Walland van Rijkswaterstaat, die zich reeds in 1920 afvraagt waarom het waterschap een
bedrag van ƒ 34.357,501/2 als voorschot op ‘de verlegging van den spoorweg bij de Ettenlandsche
Kolk’ ten laste van het stoomgemaal heeft gebracht. Verder staat in een notitie van 1927, dat bij
een voorgenomen dijkverhoging ook het opnemen en weer neerleggen van het zijspoor van de
spoorlijn Zwartsluis-Blokzijl in het bestek moet worden opgenomen. Of men er veel profijt van
heeft gehad is de vraag, getuige de voorkeur die bleef bestaan voor het stoken op turf.

Turf als brandstof

Het stokersbankje.

Op 1 oktober 1969 vertelde een van de eerste stokers – H. Knobbe – over zijn belevenissen met
de brandstof bij het gemaal: ‘Vandaag vijftig jaar geleden werden de eerste vuren in het gemaal
ontstoken. (...) In de beginfase stookten we hier met korte turf om de ketels droog te maken.
Veenders, hier uit de omgeving leverden ons deze turf. Later werkten we met steenkool, maar dat
voldeed niet en toen zijn we overgestapt op lange turf.’
Wat hij onvermeld liet, was dat natuurlijk niet altijd gestookt werd. Een gemaal is nu eenmaal een
‘instituut’, dat alleen als het nodig is aan het werk wordt gezet. En zo kon het gebeuren dat de stokers soms geen werk hadden. Dan zaten ze op de bank tegen de achtermuur, met naast zich een
grote kachel om warm te blijven. Die bank is nog steeds in het gemaal aanwezig!
Al met al kan geconstateerd worden dat voornamelijk gestookt werd met turf, veelal afkomstig uit
de omgeving van Klazienaveen en Zwartemeer. Deze zogenaamde ‘lange turf’ werd door drie vaste
schippers in de zomermaanden naar het gemaal gebracht. Met behulp van kruiwagens werd de turf
dan van het schip naar de drie hoge turfbulten aan de achterkant van het gemaal – schuin achter de
schoorsteen – vervoerd. In het hoogseizoen, doorgaans van medio oktober tot medio maart, werden
oproepkrachten ingehuurd om de lange turven met kruiwagens van de bulten of uit de schepen te
halen om ze bij het vuur te brengen van de drie ketels die dan in gebruik waren. De vierde ketel
stond op reserve.
Meer duidelijkheid verschaffen de notities van hoofdmachinist Van Stappen uit de jaren 1923, 1924
en 1925. Die maakte hij voor de dijkgraaf, in verband met gebruik en aanvoer van de turf. Hij trok
naar de turfvelden in Zuidoost-Drenthe om daar de diverse aanbiedingen te bekijken. Hij noteerde
dan zijn bevindingen en schreef: ‘Dat bij de vervener Koens en Oosten een partij scherpe splinter
turf ongeveer 2.000 M3 staat, juist de turf die voor ons bedrijf het voordeeligst is, deze turf staat op
bulten en is geschikt tot lading, de prijs van deze turf is per M3 ƒ 1,90.’ Nadat hij op deze wijze
een aantal aanbiedingen had behandeld, kwam Van Stappen tot een advies:
‘Als Hoofd Machinist v/h Stoomgemaal waarmede wij 4 jaar met verschillende soorten turf gestookt hebben, heb ik de eer UED. mede te deelen, dat de voordeeligste turf voor ons bedrijf bij
ondervinding de groote scherpe splinter is, deze is vlambaar en bezit hitte, en is groot van stuk,
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Naast het stoomgemaal ligt de turf te
wachten voor gebruik.

zoodat de vuuren gauw gevuld zijn, en de deuren spoedig gesloten kunnen worden.
Deze soort van turf was aanwezig bij Koens en Oosten waarvan Schipper Snippe een lading heeft
gebracht en weer om een lading uit is, deze turf heb ik niet alleen gezien, maar in de laatste malingsperiode gestookt en is uitstekend bevallen. Deze turf is ook verre boven de andere aan te bevelen.
Er zal gezorgd worden voor goed stuwen en geen kluiten de prijs is ƒ 1,90 per M3 bij groote afname.’
Laat deze brief zien op welke wijze gezocht werd naar de meest geschikte turf voor het gemaal, in
een andere notitie verschaft de hoofdmachinist de dijkgraaf op diens verzoek inzicht in de aanvoer
van de turf. Daaruit blijkt welke schippers er toen voor het gemaal voeren, hoe groot de hoeveelheid turf was die ze vervoerden, wie de leverancier was en hoeveel turf er per jaar – in dit geval 1925 –
en in welke maand werd gekocht.
64
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Tabel I

Bedrijvigheid op het water achter het
gemaal.

Maand

Schipper

Leverancier turf

Hoeveelheid

Januari

Schipper Snippe

Westra, Klazienaveen

80

M3

Februari

Schipper Snippe

Westra

182,19

M3

Februari

Schipper Slot

Koens, Zwartemeer

164,08

M3

Februari

Schipper Mastenbroek

Radher, Nieuw Amsterdam

211,75

M3

Februari

Schipper Snippe

Drenth, Klazienaveen

198,67

M3

Februari

Schipper Slot

Koens

166,24

M3

Februari

Schipper Bakker

Koens

217,90

M3

Februari

Schipper Laschke

Minke

216,15

M3

Februari

Schipper Souwman

Koens

209,75

M3

Februari

Schipper Mastenbroek

Rahder

214,06

M3

Maart

Schipper Snippe

Koens

198,21

Maart

Schipper Slot

Koens

166,71

M3

Maart

Schipper Mastenbroek

Gebr. Veringa

220,49

M3

April

Schipper Mastenbroek

Gebr. Veringa

218,98

M3

April

Schipper Snippe

Koens

205,58

M3

April

Schipper Mastenbroek

Van Rooijen

217,51

M3

Mei

Schipper Snippe

Koens

197,96

M3

Mei

Schipper Mastenbroek

Koens

221,84

M3

Mei

Schipper Snippe

Koens

193,52

M3

Mei

Schipper Mastenbroek

Radher

213,41

M3

Mei

Schipper Snippe

Koens

206,07

M3

Juni

Schipper Mastenbroek

Radher

220,70

M3

Juni

Schipper Snippe

Radher

195,48

M3

Juni

Schipper Mastenbroek

Radher

219,67

M3

Juni

Schipper Snippe

Radher

187,90

M3

Juni

Schipper Mastenbroek

Radher

220,21

M3

Totaal

5.164,83 M3

Uit dergelijke overzichten blijkt overigens ook dat de aanvoer van turf geschiedde door een beperkt
aantal vaste schippers en een aantal – afhankelijk van de hoeveelheid aan te voeren turf – ‘invallers’.
Ook valt er uit af te lezen over hoeveel tonnage de schepen konden beschikken. De schippers bereikten het gemaal via een kanaal dat de Ettenlandse Kolk met de Beulakerwijde verbond. Daar
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De (hoofd)ingelanden op reis door het gebied. Ze krijgen uitleg bij de Ettenlandse
Kolk.

waar nu een vaste brug ligt, lag toen een ophaalbrug. Ook de draaikolk – nog steeds in aanleg te
zien – was veel groter dan tegenwoordig, omdat die later deels gedempt is.

Problemen met de bemaling
Zelfs toen de bemaling op gang was gekomen, bleef er sprake van ‘geworstel’ tussen de diverse
voor- en tegenstanders. Zo hadden de vissers, de schippers, de landbouwers en de ingelanden op
gezette tijden kritiek op of problemen door de bemaling.
Het waren de vissers die als eersten aan de bel trokken toen de bemaling een feit dreigde te worden.
In 1918 schreef de Nederlandsche Heidemaatschappij, directie zoetwatervisserij een brief aan dijkgraaf Stroink met het volgende verzoek:
‘Op de vergadering van den Bond van Binnenvisschers in N.W. Overijssel en ook in het Bestuur
van den Bond werd er de aandacht op gevestigd, dat het van belang zou zijn een onderzoek in te
stellen, in hoeverre de binnenvisscherij in het waterschap Vollenhove nadeel zou kunnen onder66
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De (hoofd)ingelanden op reis door het gebied. Ze krijgen uitleg bij de Ettenlandse
Kolk.

vinden van de a.s. bemaling van het waterschap. Immers door verlaging van het peil, door afsluiting
van de zee enz. zal ongetwijfeld in het thans bestaande visscherijbedrijf op ernstige wijze worden
ingegrepen. Ongetwijfeld zal het dan ook van belang zijn, tevens na te gaan in hoeverre het mogelijk is, de gevaren, die de visscherij bedreigen, te voorkomen of althans beperken.’
Het schrijven van de Nederlandsche Heidemaatschappij liet niets aan duidelijk te wensen over:
het waterschap diende zich het lot van de vissers aan te trekken!
In eerste instantie werd een bijdrage van ƒ 100,- gevraagd om het onderzoek, dat waarschijnlijk
ƒ 300,- zou gaan kosten, mede te financieren. Dat bleek geen probleem.
Het was inmiddels 17 januari 1921 geworden toen het rapport verscheen en werd besproken met
de Bond van Binnenvisschers in noordwest-Overijssel. In het verslag werd gesproken van ernstige
schade die aan de visserij zou worden toegebracht en de noodzakelijkheid de vissers te steunen.
Of het waterschap dat maar even wilde regelen!
Daar had men niet onmiddellijk trek in, doch men voelde wel aan dat er iets gedaan moest worden om de vissers tegemoet te komen. Zij kregen het recht om na iedere bemalingsperiode in de
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Ettenlandse Kolk en in het Buitenkanaal te vissen. Tot dan was dit privilege voorbehouden aan personeel van het gemaal. Voor de vissers was dat een interessante optie, want in die kolk verzamelde
zich na zo’n bemaling heel wat vis. De gevangen vis diende vervolgens uitgezet te worden op diverse
plaatsen binnen het gebied van het waterschap. Om het personeel te compenseren moest na iedere
vangst ‘(...) een gedeelte van de groote visch, ter beoordeeling van het bestuur, ten gerieve van de
huishoudingen van het personeel van het gemaal, uitgehouden.’
Vanaf 1921 werd door de vissers dankbaar gebruik gemaakt van dit recht, maar al met al was men
maar matig tevreden: ‘(...) daar door de langdurige droge periode het stoomgemaal niet dikwijls in
werking is geweest, is het resultaat der bevissching niet zoo groot als men had mogen verwachten.
Toch is gebleken, dat door het bevisschen van de Ettenlandse kolk veel kan worden gedaan om de
schade aan den vischstand toegebracht door de bevissching eenigszins te bepreken.’
Bemalingspeil
Een afspraak die indertijd werd gemaakt met de toenmalige minister Lely, om de scheepvaart niet
de dupe te laten worden van de boezembemaling, bracht het waterschap in een spagaat, omdat een
maalpeil was afgesproken van 0,50 meter beneden NAP. Voor een deel van het waterschap was dit
daadwerkelijk een verbetering, doch voor de lage delen met name beslist onvoldoende. En zoals
altijd wanneer een compromis wordt gehanteerd, is niet iedereen tevreden en regende het klachten
betreffende de bemaling.
Zo klaagde de scheepvaart in 1920 omdat volgens hen het bemalingspeil was overschreden waardoor belemmeringen ontstonden, speciaal bij de Aremberger schutsluis. Maar in datzelfde jaar vond
Algemeen Binnenlandsch Belang dat het bemalingspeil wel 10 centimeter lager mocht, iets waar de
gemeenteraad van Giethoorn zich van harte bij aan sloot. Ook het Waterschap Nijeveen-Kolderveen kon zich hiermee geheel verenigen.
Een jaar later had de Overijsselsche Landbouw Maatschappij klachten en vroeg om een onderhoud
‘(...) behalve met mij [dijkgraaf Stroink, TR], met een paar personen, die verstand hebben van de
schipperij en een paar vooraanstaande landbouwers, die de schade misschien eenigszins kunnen
schatten.’ Tegengestelde belangen waren er datzelfde jaar bij vierhonderd ingelanden uit Wanneperveen, Giethoorn, Oldemarkt en Steenwijkerwold. Daar wilde men het maalpeil omlaag brengen
naar 0,60 meter beneden NAP en na verbetering van de vaarwegen zelfs nog 10 centimeter lager.
In september 1924 waren er klachten uit Belt en Schutsloot over ‘den zeer hoogen waterstand’ met
een verzoek aan het waterschap: ‘(...) met alle U ten dienste staande middelen de oogenblikkelijke
ontwatering van ’t Waterschap te willen bewerken.’ Hun koeien lagen in het water en trapten de
weilenden stuk. Daarom wilden ze dat het water beneden het afgesproken maalpeil werd gehouden.
En de vissers bleven ontevreden, zeker toen ze kennis namen van de Meppelerdiep bemaling door
het gemaal. Jacob ter Meer:
‘Mijne heeren wij verzoeken u beleeft om rekening te houden met eenige vischers die in de nabij68

2539.Bw.bk.Stroink.def.dr:2539.Bw.bk.Stroink

23-10-2008

14:26

Pagina 69

heid van het gemaal vischen, daar er sprake van is dat het Meppelerdiep onder dit stoomgemaal
komen en daar wij al schade genoeg lijden van deze bemaling zult u ons het broodt nog meer onneemen als er dit nog bij onder komdt en wij als ondergeteekende niet in staat zijn om met arbeiden ons broodt te verdienen. ’t Is juist dat wij de meeste schade lijden omdat onze vischerij in de
nabijhijdt van het stoomgemaal ligt en wanneer hij maalt de aal naar zee breng en wij ze kwijt zijn
uit onze waateren. Dus wij vragen van u om er het Meppelerdiep niet onder te neemen of als gij
dat wel doet dat wij dan een behoorlijke schadevergoeding krijgen en wij zijn ook bereidt dat gij
daar een onderzoek in laat doen door beroepsvischers hoe veel schade wij daar van kunnen hebben.’
Kortom. De eerste jaren na aanvang van de bemaling was nog niet alles pais en vree.

Veranderingen in en om het gemaal
Ook in het gemaal waren er de nodige startproblemen, onder andere met de pompen en de ketels.
Zo was er vanaf het begin gedoe met het rendement van de stoomketels. Dat zou kunnen worden
verbeterd als een ‘oppervlakte condensatie inrichting’ op de bestaande machines zouden worden
aangesloten. In 1922 werd een offerte aangevraagd bij Werkspoor, maar vooralsnog werd daaraan
geen vervolg gegeven.
Maar, van uitstel kwam in dit geval geen afstel want toen duidelijk werd dat bemaling van het Mepperdiep een taak van het gemaal zou worden, moest het waterschap er in 1927 toch aan geloven.
Aantrekkelijke bijkomstigheid was dat slechts de helft van de kosten van ƒ 12.800,- voor rekening
van het waterschap zou komen. De andere helft kwam namelijk ten laste van de ‘bemaling van het
Meppelerdiep.’ Na aanvankelijke bezwaren van esthetische aard, ging het bestuur van het waterschap na een bespreking tussen heemraad Spiekman, hoofdmachinist Van Stappen en ingenieur
Theunissen van Werkspoor overstag: het advies van Ingenieursbureau Voorheen Van Hasselt &
De Koning om de injectiecondensatie te vervangen door een oppervlaktecondensor werd overgenomen.
Toen eind 1922 de oververhitter van ketel 3 het begaf, bleek dat het gevolg van een constructiefout.
Omdat oververhitters wel eens vaker kapot gingen, dienden ze gemakkelijk vervangen te kunnen
worden. Helaas bleek dat hier niet het geval omdat ‘de tegenwoordige constructie der ketelbemetseling eene herstelling van dit gebrek zeer tijdrovend en kostbaar maakte.’ De bemetseling boven
de oververhitters moest anders. Kennelijk was uit onderzoek gebleken dat de toestand van het metselwerk heel slecht was.
Met de firma Wispelwey uit Zwolle werd afgesproken dat zij het benodigde materiaal voor herstel
zouden leveren en dat het waterschap zelf het metselwerk zou regelen. De montage van de oververhitters ging echter niet van een leien dakje en Van Stappen zocht contact met de firma Wispelwey. Zij begrepen er niets van, want ze hadden het hem nog wel zo duidelijk uitgelegd!
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De derde stoommachine werd geplaatst in
de in 1929 gerealiseerde uitbreiding van het
stoomgemaal.

Uiteindelijk zou het allemaal goed komen, maar niet nadat de heer Senf van het Bureau voor
Warmte- en Krachteconomie naar het gemaal toog om het Van Stappen ‘voor eens en altijd duidelijk te maken.’ De heer Mosterdijk die vanaf 1911 hoofd Technische Dienst was, zou eveneens
aanwezig zijn. [Maarten Mosterdijk werd in 1941 opgevolgd door zijn zoon Jan, TR]. Gemaal en
personeel stonden op dat moment onder toezicht van het Warmtekrachtbureau, ingesteld door
het Technisch-Economisch Genootschap, omdat men zelf te weinig kennis in huis had. Veel vertrouwen in de ‘metselkunst’ van de hoofdmachinist hadden ze al met al niet.

Pomp B, een zorgenkindje
Met pomp B was nogal eens wat gedoe. In 1925 moest Van Stappen melden dat de pomp ‘stootte’ omdat
die drie millimeter gezakt was. Twee jaar later was het weer raak. Zelfs heemraad Spiekman bemoeide zich
er toen mee. Hij schreef Werkspoor een gepeperde brief:

70

2539.Bw.bk.Stroink.def.dr:2539.Bw.bk.Stroink

23-10-2008

14:26

Pagina 71

De derde stoommachine werd geplaatst in
de in 1929 gerealiseerde uitbreiding van het
stoomgemaal.

‘Ik heb de eer U mede te deelen, dat ik zoo juist bericht ontvang van den hoofdmachinist, dat hij de Machine B. opnieuw heeft moeten stilzetten, omdat de losbaan is warm geloopen. Ook de vorige week is dit
gebeurd. Opnieuw is gevraagd om spoedige overkomst van een monteur met hulp. Naar mijne meening
is het gewenscht, dat eens ernstig wordt gesproken, wat gedaan moet worden, om in dit euvel te voorzien.
Door den aanhoudenden regen is het water minstens 7 centimeter boven peil, de ingelanden zijn zeer ontevreden, dat met slechts een pomp gemalen wordt. Zooals U weet, heeft het waterschap op zich genomen
ook het Meppelerdiep te bemalen, 1 November a.s. is de inlaat gereed. Wij dienen dan over 2 werkvaardige
machines te beschikken. Het komt mij gewenscht voor, dat U ten dezen zake overleg pleegt met het Ingenieursbureau voorheen J. v. H. en de K. te Nijmegen.’
Maar, het bleef hommeles met deze pomp. In 1928 werd bij controle zelfs een scheur in een der cilinders
geconstateerd en was het onverantwoord om verder te malen. En dat terwijl er nog maar 8.500 uur mee
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gewerkt was. Er werd een nieuwe cilinder besteld en meteen ook maar een voor de andere pomp. Toch een
order van in totaal bijna ƒ11.000,-. Maar zeker op dat moment was het noodzakelijk dat er twee pompen
goed werkten, omdat ook het Meppelerdiep bemaald werd: ‘Een ieder vertrouwt nu, dat de zaak in orde is,
dat Meppel en Zwartsluis met hare omstreken niet weer onder water komen.’ En dat wist de directie van
Werkspoor ook!
Desondanks werd de levertijd overschreden. Toen was de maat vol! Het waterschap schakelde een advocaat
in – mr. J.G. Stenvert Kroese – om haar belangen te verdedigen. Dit vooral ook naar aanleiding van een bezoek van heemraad Spiekman aan Werkspoor, waar hij had geconstateerd dat de werkzaamheden aan de
cilinder niet erg vlotten.
Toen waren de poppen aan het dansen. Werkspoor werd ook kwaad en dreigde eveneens met gerechtelijke
stappen door te stellen dat er sprake was van het misgieten van een cilinder, maar dat alles toch op tijd
klaar zou zijn. Het zal uiteindelijk wel goed gekomen zijn, doch de sfeer tussen het waterschap en Werkspoor
was behoorlijk verpest. Dat zou een jaar later blijken, toen een nieuwe pomp moest worden besteld.

Maar er waren meer werkzaamheden. Een paar voorbeelden. In 1925 werden twee afstandsthermometers besteld voor beide pompen. In 1927 werden de dijken rond de Ettenlandse Kolk verhoogd
– ze waren inmiddels een behoorlijk stuk ingeklonken – en werd de kolk evenals de Belter- en
Beulakerwijde uitgebaggerd. In datzelfde jaar werd ook een nieuwe metalen ophaalbrug in ‘den
Nieuwen weg’ aangelegd. Die klus werd aangenomen door de firma Boltje en Buwalda uit Heerenveen en dat was voorwaar geen sinecure, want dertig dagen na aanbesteding moest het werk voltooid zijn om de verkeersstremming niet te lang te laten duren. Verder werd een motorbrandspuit
gekocht om branden in en om het gemaal te bestrijden.

Motorbrandspuit
Alvorens de motorbrandspuit aan te schaffen werd een heel traject doorlopen. Reeds in 1924 schreef men
een aantal firma’s aan, met het verzoek een offerte uit te brengen. Een paar namen: de firma Van Bergen uit
Heiligerlee, R.S. Stokvis en Zonen uit Rotterdam en de N.V. Brandspuitenfabriek v.h. A. Bikkers & Zoon
eveneens uit Rotterdam. Er ging heel wat tijd in zitten en de laatste offerte werd pas in augustus 1926 aangevraagd. Maar uiteindelijk kwam men er uit en werd de opdracht gegund aan de N.V. Machinefabriek
J. & H.W. Van der Ploeg uit Apeldoorn.
Het waterschapsbestuur wenste niet meer dan maximaal ƒ 2.500,- uit te geven aan een motorspuit ter beveiliging van het stoomgemaal. Alvorens de koop te sluiten, moest eerst worden proefgespoten met de
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Kleine Vuurvreter no. 2 die als beste uit de offertes naar voren kwam. De demonstratie vond plaats op het
terrein van het gemaal en het bestuur was bijzonder onder de indruk van het gebodene. Besloten werd om
deze brandspuit aan te schaffen, maar dan niet met luchtbanden doch met massieve gummibanden. Voor
de lengte van de bij te leveren brandslangen moest de firma Van der Ploeg zich in verbinding stellen met
hoofdmachinist Van Stappen.
In geval van brand, moest een vrachtwagen de brandspuit naar de brand brengen. Meest waren het veenbranden die voor kwamen in de Giethoornse polder afdeling 4. Doorgaans kon men deze branden niet alleen de baas en werd hulp ingeroepen van de brandweer uit andere gemeenten als Hasselt, Zwollerkerspel
en Meppel.

Vergroting van de capaciteit 1928-1930
Met de ingebruikname van het watergemaal A.F. Stroink brak voor het Waterschap Vollenhove een
nieuw tijdperk aan. Er ontstonden nieuwe mogelijkheden, die echter op termijn meer capaciteit
vereisten.
Secundaire bemaling
Bemaling van de boezem was voor delen van het waterschap slechts een eerste stap op weg naar
verbetering. Wilde men deze natte gronden in cultuur brengen, dan was het noodzakelijk om een
aantal polders te vormen. Voor de gronden in deze polders zou – na verbetering – een maalpeil
nodig zijn van ongeveer 2 meter beneden NAP. Het overtollige water kon dan – via wat men noemde partiële of secundaire bemaling – op de boezem van het waterschap geloosd worden. Gemaal
Stroink kreeg er zo een nieuwe taak bij: het verwijderen van polderwater uit het waterschap.

Ontginning der polders
De eerste stap tot ontginning der polders werd in 1920 gezet, toen het waterschapsbestuur Ingenieurs- en

Reclamemateriaal verzonden door de firma
Van der Ploeg uit Apeldoorn in verband
met de aanschaf van motorbrandspuit
De Kleine Vuurvreter voor het gemaal.

Architectenbureau Van Hasselt & De Koning opdracht gaf om een plan voor partiële bemaling te maken.
Samen met de Nederlandsche Heidemaatschappij schreef men een rapport dat in 1921 werd gepresenteerd.
Het kwam er op neer dat 13.000 ha grond werd verdeeld in zeven polders, die na drooglegging zouden
kunnen worden ontgonnen.
Dijkgraaf Stroink vreesde dat het nogal wat tijd in beslag zou gaan nemen voordat het Rijk dit plan uit wilde
voeren. Daarom werd een commissie samengesteld – De Commissie Stroink – om mogelijkheden voor
partiële bemaling te bestuderen. Als basis werd het onderzoek van Ingenieurs- en Architectenbureau Van
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Hasselt & De Koning gebruikt. In 1925 kwam de commissie met een uitgewerkt plan dat twee belangrijke
verschillen met het eerste rapport vertoonde. Ten eerste was men van mening was dat er nieuwe kanalen
moesten komen voor de grote binnenvaart en dat de in te polderen delen in grote complexen bijeen moesten worden gevoegd. Daarbij werd uitgegaan van twee grote polders omgeven door een ringvaart, namelijk:
een polder van 7.906 ha ten westen van de provinciale weg door Giethoorn en een polder van 1.338 ha ten
oosten van de provinciale weg door Giethoorn.
In 1928 werd de N.V. Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove opgericht om dit project ten uitvoer
te kunnen brengen en de verdieping, aanleg en verbetering van vaarwegen uit te voeren evenals twee grote
polders te realiseren. Toen de vaarwegen eind jaren twintig verbeterd waren, kon ook het maalpeil omlaag
tot 0,70 meter beneden NAP. Dat gebeurde in de winter 1930/1931.
De aanleg van de polders tussen 1928 en eind jaren vijftig, veranderde het landschap tussen de Wieden en
de Weerribben ingrijpend. De uitgeveende gebieden met hun verfijnde percelering werden omgevormd tot
rationeel verkavelde polders, geschikt voor grootschalige landbouw. Dat gebeurde met behulp van duizenden
tewerkgestelden uit alle delen van het land. Aan den lijve ondervonden zij hier, door het zware grondwerk
en de slechte arbeidsomstandigheden, de bittere gevolgen van crisis en werkloosheid. Het Rijk daarentegen
beschouwde de ontginningswerken als een uitermate geschikt object voor werkverschaffing aan werklozen.
Dat gebeurde overigens niet alleen tijdens de crisisjaren, want de ontginningen bleven ook na de Tweede
Wereldoorlog nog lange tijd object van werkverschaffing. De uitvoering geschiedde via de Rijksdienst voor
de Uitvoering van Werken, doorgaans afgekort tot Dienst Uitvoering Werken (D.U.W.). D.U.W.-arbeiders
– wachtgelders en werklozen – werden zo ingezet bij de wederopbouw en de realisatie van een aantal polders, te weten: Polder Giethoorn, Polder Halfweg, Polder Wetering Oost, een deel van Polder Wetering
West en Polder Gelderingen.

Allen hadden hun eigen bemaling en in 1932 opende minister-president Ruys de Beerenbrouck het
naar hem genoemde gemaal in Polder Giethoorn en werd het gemaal in Polder Halfweg in 1933
geopend door minister prof. dr. J.R. Slotemaker de Bruïne, dat uiteraard naar hem werd genoemd.
Zo ontstond het systeem van secundaire of partiële bemaling waarbij een interactie ontstond tussen gemaal Stroink en een aantal kleinere gemalen. Doel was het in cultuur brengen én houden
van het Land van Vollenhove .
Het Meppelerdiep
Er was nog een reden waarom gepraat werd over vergroting van het gemaal; een betere beheersing
van de waterstand in het Meppelerdiep. Na bijna een eeuw discussiëren waren de provinciale besturen van Drenthe en Overijssel tot de conclusie gekomen dat ten behoeve van een verbeterde
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afwatering van het Meppelerdiep een gemaal bij Zwartsluis zou worden gebouwd. Om die reden
was in 1914 het interprovinciale Waterschap Het Meppelerdiep opgericht. Toen echter duidelijk
werd dat de Zuiderzee zou worden afgesloten en gedeeltelijk ingepolderd, begon men in Drenthe
te twijfelen aan het rendement van zo’n kostbaar gemaal.

Afsluiting Zuiderzee
De dijk die Noord-Holland met Friesland verbindt – de Afsluitdijk – is een beroemde dijk en misschien wel
de beroemdste van Nederland. Op 28 mei 1932 om precies 13.02 gilden stoomfluiten en sirenes, werd het
laatste stroomgat – de Vlieter – gesloten en werd de vlag gehesen. De dijk was dicht, het IJsselmeer was geboren en de Zuiderzee was niet meer. Vijf lange jaren hadden duizenden arbeiders van de Maatschappij tot
Uitvoering van Zuiderzeewerken – een combinatie van meerdere aannemers – hard gewerkt aan de bouw
van de Afsluitdijk.
De afsluiting diende twee doelen. De woeste Zuiderzee werd getemd, daarmee het achterland veiligheid
garanderend tegen het oprukkende water. Verder maakte de Afsluitdijk het inpolderen van een deel van de
Zuiderzee een stuk gemakkelijker; in het ontstane IJsselmeer waren geen getijden.
Plannen tot afsluiting van de Zuiderzee waren er al in de 17e eeuw, maar echt serieus werd het toen ingenieur
Cornelis Lely in 1891 zijn plannen ontvouwde. Die zouden uiteindelijk leiden tot de Zuiderzeewet van 1918,
nadat in 1916 Noord-Nederland door een watersnoodramp was getroffen. In 1919 richtte de regering
een aparte overheidsdienst op voor de uitvoering van de inpolderingsplannen: de Dienst der Zuiderzeewerken.
Deze dienst begon eigenlijk in 1920 al met de afsluiting van de Zuiderzee, toen de aanleg van het dijkgedeelte van 2,5 kilometer door het Amsteldiep werd aanbesteed. Deze dijk betekende het einde van Wieringen
als eiland. Bij de bouw van die dijk werd ervaring opgedaan die van grote betekenis is geweest voor de bouw
van de Afsluitdijk; bijvoorbeeld het gebruik van keileem als materiaal voor het dijklichaam. Voor de bouw
van de Afsluitdijk was veel rijshout (wilgentenen) nodig waarvan zinkstukken voor de onderwaterverdediging werden gemaakt. Omdat de Biesbosch niet genoeg kon leveren, werden daarom grote velden aangeplant, centraal in Nederland.

Liever zag het provinciaal bestuur van Drenthe dat het water uit het Meppelerdiep bij hoog oplopend peil zou worden ingelaten in het Waterschap Vollenhove, én Waterschap Hasselt en Zwartsluis (eerder het Tweede Dijkdistrict van Overijssel maar sinds 1884 Waterschap Hasselt en
Zwartsluis). Deze waterschappen zouden dan het water met behulp van hun gemalen kunnen lozen
op de Zuiderzee en het Zwarte Water.
Na enige aarzeling gingen beide waterschappen akkoord. Daar was ook enig eigen belang bij, want
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het Waterschap Vollenhove kreeg hierdoor de mogelijkheid om uitbreiding van de capaciteit voor
een belangrijk deel te verhalen op Waterschap Het Meppelerdiep. De op den duur noodzakelijke
verbetering kon nu versneld worden ingevoerd, zonder een grote lastenverzwaring voor de ingelanden.
In 1929 – tijdens de uitbreiding van het gemaal – werd een nieuw waterschap opgericht dat dezelfde
naam droeg: Waterschap Het Meppelerdiep, met als doel: zorg dragen voor een vast waterpeil op
het Meppelerdiep gedurende de periode van 1 mei tot 1 oktober. Dat was mogelijk door water bij
een te hoog peil in te laten in beide waterschappen. Met beide waren daarover afspraken gemaakt.
In Waterschap Vollenhove werd de oude Beukerschut geschikt gemaakt voor de inlaat van water.
Voor de scheepvaart werd een nieuwe schutsluis gebouwd, als onderdeel van het kanaal BeukersBlauwe Hand.
Sluis Ossenzijl overbodig
Door diverse ingrepen van het Waterschap Vollenhove vond in de jaren twintig vorige eeuw de
gemeenlegging plaats [op gelijk peil brengen van het water, TR] van het riviertje de Linde, met
als gevolg dat de sluis in Ossenzijl overbodig werd. De provincie Overijssel liet die in 1930 afbreken. De langs de Linde gelegen Broeklanden (laaggelegen, venige graslanden) gingen nu deel uitmaken van het door Waterschap Vollenhove te bemalen gebied. De gronden in dit gebied werden
voortaan aangeslagen in het maalgeld, doch de bemaling kwam ten laste van gemaal Stroink.
Uitbreiding watergemaal A.F. Stroink
Reeds in 1927 startten de voorbereidingen voor een uitbreiding van het gemaal Stroink. De eerste
stap was het inschakelen van Ingenieursbureau voorheen J. van Hasselt & de Koning. Zij zetten
een aantal voorstellen op papier in het Rapport omtrent machinelevering voor de uitbreiding van
het Stoomgemaal aan de Ettelandsche Kolk van het Waterschap Vollenhove. Aan vier Nederlandse
machinefabrieken werd een prijsopgave gevraagd betreffende ‘(…) enerzijds voor electrische aandrijving, anderzijds voor stoomaandrijving.’ Ook nu was het weer de vraag: kiezen we voor elektrische- of stoomaandrijving?
De beste aanbieding was afkomstig van de N.V. Machinefabriek Jaffa uit Utrecht, zowel op elektrisch als op stoomgebied. Men zal bij het waterschap wel even gegniffeld hebben, omdat deze keer
Werkspoor buiten de boot viel. Want gezien de hiervoor beschreven perikelen was de liefde tussen
het waterschap en dit bedrijf aardig bekoeld. Wat betreft de aandrijving kwam men na uitgebreid
onderzoek tot de volgende conclusie: ‘Zooals uit het bovenstaande blijkt is stoomaandrijving ook
van uit een algemeen economisch standpunt beschouwd het beste. Dat is ook wel zeer te begrijpen,
daar ten eerst hier reeds een stoominstallatie aanwezig is en de voordelen van mindere bediening
dus in geringe mate gelden (...).’
Vervolgens werd een bestek gemaakt ten behoeve van de bemalingsinstallatie als basis voor een
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De uitbreiding van het gemaal met de
derde pomp.

openbare aanbesteding. Het zal geen verrassing zijn dat N.V. Machinefabriek Jaffa de gelukkige
bleek voor levering van zowel een pomp met een vermogen van 560 m3 als een van 810 m3. In een
subsidieverzoek aan ‘Zijne Excellentie, den Minister van Waterstaat, Heeren Gedeputeerde Staten
van Overijssel, Heeren Gedeputeerde Staten van Drenthe’ schreef het Dagelijks Bestuur van het
waterschap dat men opteerde voor de zware motor om:
‘(…) onder alle omstandigheden, ook in de toekomst, het overlastgevende water van het Meppelerdiep te kunnen ontvangen. Sedert het opmaken van het rapport omtrent de bemaling van het
Meppelerdiep in 1924, is het waterbezwaar op het Meppelerdiep volgens onze waarneming grooter
geworden, hetgeen eenerzijds veroorzaakt wordt door de overvloedige regens in 1925-1928 en de
verbetering van de ontwatering in Drenthe, anderzijds door de hooge waterstanden op het Zwartewater, als gevolg van het vele water, dat de Vecht afvoert. Verwacht mag worden, dat de ontwatering
in Drenthe door de voorgenomen normalisatie der riviertjes boven Meppel en de verbreeding en
77
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De derde pomp.

Watergemaal A.F. Stroink voor de
verbouwing in 1929.

verdieping der kanalen tot gevolg zal hebben, dat het water nog vlugger in het Meppelerdiep komt,
terwijl de hooge waterstanden op het Zwartewater door het meerdere Vechtwater de natuurlijke
loozing bij Zwartsluis steeds meer bemoeilijken zal.’
Tja, zo’n zwaardere pomp kostte ƒ 103.525,- in plaats van ƒ 87.725,-. Maar dat was het allemaal
wel waard. Uiteraard kon de nieuwe Jaffa-stoommachine niet worden bijgeplaatst in het bestaande
gebouw en moesten daarom bouwkundige aanpassingen worden gedaan: de machinekamer werd
uitgebreid, een pompkelder en regenwaterkelder werden gegraven, werkplaats, toilet en tochtportaal werden aangelegd en ook diende het bestaande ketelhuis te worden uitgebreid. Door deze
verbouwing – waarvoor de bouwvergunning op 21 juli 1928 werd aangevraagd – kreeg het gemaal
haar karakteristieke uiterlijk, dat na meer dan 75 jaar nog steeds zichtbaar is.
Na de inschrijving werd aannemer S.W. de Jong uit Lemmer het werk gegund, daar hij de laagste
bleek te zijn. De verbouw van het gemaal verliep niet geheel probleemloos. Dat kwam omdat de
montage van de machines niet opschoot, waardoor de aannemer ook niet verder kon en op 14 september 1929 mopperde dat: ‘(…) van zijn kant al het mogelijke is gedaan tijdig met de bouwwerken
gereed te komen, meent hij met het volste recht aanspraak te kunnen maken op een billijke ver78
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goeding van geleden schade die het directe gevolg is van de trage voortgang van de levering en
montage der machineriën.’
Geluk bij een ongeluk was dat men door een ander probleem de aannemer bijna tegelijkertijd weer
wat extra werk kon toestoppen. Wat was er namelijk gebeurd? Het bij uitgraving van het ketelhuis
vrijkomende zand was gebruikt voor vergroting van de turfopslagplaats, maar de ondergelegen
veengrond was daardoor verschoven en wel naar het kanaal bij het gemaal. Dat moest dus uitgebaggerd worden ... en het klusje werd aannemer De Jong gegund. Toen niet veel later alle problemen
verholpen waren en eind 1929 de uitbreiding werd opgeleverd, kon de nieuwe pomp aan het werk
worden gezet.
Bij het leggen van de dakpannen – tijdens de uitbreiding – deed zich nog een ongeluk voor, maar
dat liep wonder boven wonder goed af. Tijdens de werkzaamheden stortte metselaar Andries de
Lange naar beneden. Gelukkig kon hij zich in de haast vastgrijpen aan een haak, bestemd voor de
dakgoot, waarna zijn vader Jan en broer Wouter hem met een ladder uit zijn hachelijke positie
konden bevrijden.

Maalpeil in beweging

Watergemaal A.F. Stroink na de uitbreiding
in 1929.

Een groter vermogen van de motoren in het gemaal, leverde natuurlijk de mogelijkheid op het maalpeil te verlagen, indien dat gewenst was. En het was gewenst!
Op 29 augustus 1928 vroeg het Dagelijks Bestuur van het waterschap aan het provinciaal bestuur
van Overijssel toestemming om het maalpeil te verlagen van 0,50 meter beneden NAP naar 0,70
meter beneden NAP. Op 9 oktober kreeg men in ieder geval een beetje zijn zin: 0,60 meter beneden
NAP mocht. Twee maanden later echter stelde de provincie dat een verdere verlaging van het maalpeil naar 0,70 meter beneden NAP niet door kon gaan vanwege de scheepvaart. Wel vonden ze
het goed om als proef het maalpeil te verlagen tot 0,65 meter beneden NAP. Maar, op 26 maart
1929 moest het maalpeil weer terug naar 0,50 meter beneden NAP, in verband met klachten van
de scheepvaart. De reden was dat in uitvoering genomen baggerwerkzaamheden door het slechte
weer waren vertraagd. Men verwachtte echter dat na de baggerwerkzaamheden wel weer een lager
peil zou kunnen worden gehandhaafd.
Op 12 april stelde het waterschapsbestuur een maalpeil voor van 0,60 meter beneden NAP en daar
kon het provinciaal bestuur zich wel mee verenigen. Eind 1929 – de nieuwe motor is dan in bedrijf – was het zover dat opnieuw een maalpeil van 0,70 meter beneden NAP aan het provinciaal
bestuur werd voorgesteld. Deze keer – het was toen 11 maart 1930 – kon de provincie daarmee
akkoord gaan.
Hoe het verder ging? In 1941 werd besloten het maalpeil gedurende de wintermaanden – van 1 november tot 1 maart – te verlagen tot 0,80 meter beneden NAP en verder 0,70 meter beneden NAP
aan te houden. Dat was het moment waarop voor het eerst een verschil tussen zomer- en winterpeil werd aangehouden. Dit peil zou vanaf dat moment uitgangspunt voor de bemaling blijven.
79
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Watergemaal A.F. Stroink 1930-1945

Hoofdmachinist W.B. van Stappen heeft – mogelijk zonder zich daarvan bewust te zijn – in de loop
der jaren een prachtig document samengesteld, waarin veel wetenswaardigheden over de werking
van het gemaal staan te lezen en uit zijn af te leiden. Hij stelde namelijk een overzicht samen van
de maaluren van de diverse machines, de aangevoerde en verbruikte brandstof evenals de hoeveelheid water die verplaatst werd. De oorlogsjaren 1943, 1944, 1945 en het jaar daarna zijn door hem
niet op deze wijze in beeld gebracht. Misschien omdat allerlei ingrepen van de bezetter in deze
periode niet exemplarisch voor de werking van het gemaal waren.

Werk in en door het gemaal
In tabel II worden de cijfers weergegeven waaruit bijvoorbeeld blijkt in welke jaren het gemaal veel
moest malen, dat er – behalve in de oorlogsjaren en daarna – voornamelijk turf gestookt werd en
welke machine het meest gebruikt werd. Een andere meting van Van Stappen – de bedrijfsuren van
de ketels – is niet opgenomen, daarom hiervan een notitie: ketel I werkte van 1920 tot 17 april 1947
20.580 uur, ketel II 31.653 uur, ketel III 25.257 uur en ketel IV – geplaatst in 1929 – 3.280 uur.
In totaal dus 80.770 uur!
Van Stappen’s opvolger – hoofd Technische Dienst Jan Mosterdijk – stelde na diens pensionering
de jaren 1947 t/m 1950 samen. Hij ging weer anders te werk en noteerde het verbruik per machine
evenals het olieverbruik én stelde zijn overzicht per periode samen. Daarentegen heeft hij de hoeveelheid weggepompt water niet vermeld. Ook maken zijn notities duidelijk gedurende welke
periodes het gemaal werkzaam was.
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Tabel II
Jaar

Machine A

Machine B

Machine C

Totaal

Verbruikte turf

Aanvoer turf

Waterverplaatsing

in uren

in uren

in uren

in uren

in stuks; na 1947

in m3

in m3

brandstof/kg
2007

7631/2

27701/2

1.662.300

1921

703

1/2

501

1/2

1204

1922

838

7341/2

15721/2

1923

1108

1227

1924

1175

1074

1925

2092

766

2858

1.714.800

5164,83

137.184.000

1926

1545

1508

3053

1.831.800

7724,29

146.544.000

1927

1982

1656

3638

2.182.800

8189,83

174.624.000

1928

1922

1043

2965

1.779.000

1.1511,58

142.320.000

1920

7344

132.984.000

722.700

3214

57.816.000

943.500

4192

75.480.00

2335

1.401.000

6246

112.080.000

2249

1.349.400

5109

107.952.000

1929

475

562

408

1445

867.000

4615,81

69.360.000

1930

1730

1294

1897

4921

2.952.600

3751,43

236.208.000

1931

1497

519

1884

3900

2.340.000

9085,88

187.200.000

1932

1914

1370

947

4231

2.538.600

1.1597,47

203.088.000

1933

433

345

694

1472

883.200

3899,90

70.656.000

1934

535

616

793

1944

1.166.400

4401,63

93.312.000

1935

1146

784

990

2920

1.752.000

6837,68

140.160.000

1936

1639

1570

1169

4378

2.626.800

6242,22

210.144.000

1937

1360

1117

1294

3771

2.262.600

1.0853,51

181.008.000

1938

1153

703

836

2692

1.615.200

7485,97

129.216.000

1939

1421

1840

1285

4546

2.727.600

1940

1907

873

2195

4975

2.985.000

1941

1506

1314

1347

4167

2.500.200

8064,98
1.1963

218.208.000
238.800.000
200.016.000

+ 560.700 kg
kolen
1942

954

831

1290

3075

595.602
+ 496.140 kg
kolen

1947

795

1333

Niet

2128

716.500 kg
kolen

1948

939

813

781

2533

884.500 kg
kolen

1949

188

701

853

1742

548.600 kg
kolen

1950

432

953

924

2309

723.800 kg
kolen

147.600.000
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In tabel III staat een door Mosterdijk opgesteld overzicht van de maaluren per machine in 1947 en
1948. Daaruit kan onder meer worden afgelezen dat de maanden waarin gemaald werd nogal divers
zijn, maar dat de maand juni een erg droge was. Dat wordt bevestigd door de overzichten van de
jaren 1949 en 1950.

Tabel III
1947

Machine A in uren

Machine B in uren

12-18 jan.

81

19-25 jan.

140

16-22 maart

60

130

23-29 maart

164

164

83

80

30-5 april
6-12 april

Machine C in uren

98

13-19 april

111

13-19 juli

47

16-22 nov.

126

97

23-29 nov.

53

53

30-6 dec.

163

14-20 dec.

163
124

21-27 dec.

4

4

28-31 dec.

95

88

795

1333

Niet

Machine A in uren

Machine B in uren

Machine C in uren

Totaal
1948
2-3

jan.

31

31

4-10 jan.

147

141

11-17 jan.

155

70

87

18-24 jan.

160

147

160

15-21 febr.

123

68

123

8-14 febr.

43

80

123

91

91

15-21 febr.
4-10 april

76

76

11-17 juli

56

56

8-14 aug.

74

15-21 aug.

53

14-20 nov.

45

45

19-25 dec.

29

29

939

813

Totaal

41

82

781
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Last van het water
Getuige het geringe aantal klachten dat in de archieven bewaard is gebleven mag aangenomen worden dat de meeste ingelanden tevreden waren over de verrichtingen van het gemaal. Toch sijpelden
ondanks al die kubieke meters water die uit het waterschap werden gemaald ook af en toe protesten
binnen bij de dijkgraaf. In 1936 mopperde een groep inwoners uit Belt-Schutsloot:
‘De ondergetekenden inwoners van Belt Schutsloot ingelanden Waterschap Vollenhove verzoeken
UEdele beleefd doch dringend om het stoomgemaal meer te laten draaien daar de waterstand absoluut te hoog is en de rietsnijders daardoor groote hinder mee hebben aangezien door het zachte
winter, bijna zonder ijs, nog veel riet op de oude trekgaten en andere aanwassen staat om gesneden
te worden, en dit door de te hooge waterstand erg moeilijk gaat.’
De dijkgraaf had er zo zijn redenen voor, waarom het ‘water niet tot het maalpeil’ was afgemaald,
maar om de klagers een beetje tegemoet te komen meldde hij: ‘Intusschen is het gemaal toch voor
eenige dagen in werking gesteld, omdat het in de laatste dagen nog al geregend heeft.’
In Giethoorn-Noord waren in 1948 weer hele andere problemen:
‘Onderget. allen landgebruikers in de z.g. ‘Haven’ in de omgeving van het Zuiderdiep brengen het
volgende onder uw aandacht.
Ten eerste: dat de uitmonding en eerste honderden meters van het Zuiderdiep dicht gaan modderen,
zoodat het voor z.g. opduwers achter vaartuigen moeilijk wordt hun verrichtingen te volbrengen.
Ten tweede: dat verder westwaarts vooral in de omgeving van het z.g. ‘weide’ het vaarwater zozeer
met onreinigheid vooral scheren is bezet zoodat het onmogelijk wordt vanaf het Zuiderdiep de Boksloot en Rotwetering te benaderen. Daar het bestuur van Waterschap ‘Leeuwterveld’ [een van de 23
waterschappen – stuk voor stuk niet groter dan 1000 hectare en 11 zelfs kleiner dan 200 hectare –
die per 1 januari 1964 opgingen in het Waterschap Vollenhove, TR] in dezen onmachtig is en niet
bevoegd, vragen onderget. de aandacht van bovengenoemd college [het Dagelijks Bestuur van
Waterschap Vollenhove, TR] om in dezen de zaak eens te bekijken en er zoo mogelijk aan dezen
ongewensten toestand een einde te maken.’

Werk aan het gemaal
Waar gewerkt wordt moet onderhoud worden gepleegd, zeker bij zo’n gevoelig object als de 50 meter hoge schoorsteen van het gemaal. In 1926 werd het uitsteeksel voor de eerste keer gereviseerd.
Onderhoud schoorsteen
Dat gebeurde door H. & G. Meppelink, Schoorsteenbouwers uit Meppel. Dit bedrijf bleek tot
1948 – toen werd het overgenomen door Faschobouw uit Tilburg – tot ieders tevredenheid haar
84
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Binnenzijde van de schoorsteen.

Het fraaie logo bovenaan het briefpapier
van de firma Meppelink.

werkzaamheden te verrichten. Om te beginnen altijd een keurige offerte en daarna nooit te beroerd
om meerwerk niet direct door de opdrachtgever te laten betalen. Tot slot werd altijd een bedankje
gestuurd als de rekening was betaald.
En wat te zeggen van het volgende: ‘Mocht het tijdens de uitvoering blijken dat het beter is om
eenige banden meer te leggen om goed werk te verkrijgen, dan wordt dat door ons verricht zonder
dit voor bijwerk in rekening te brengen.’ Waar vind je dat nog? De schoorsteen werd door Meppelink gerepareerd in 1926, 1935, 1942 en 1948. En iedere keer weer werd de uitgebreide offerte
besloten met de zin: ‘Het geheele werk wordt door ons persoonlijk met de meeste zorg, zonder
eenige bedrijfsstoornis uitgevoerd.’
Een keer – in 1948 – dreigde een klus hun neus voorbij te gaan, want een concurrent had veel goedkoper ingeschreven. Maar H. Meppelink schreef een keurige brief waarom de ƒ 1475,- die de klus
zou moeten kosten zijns inziens terecht was: ‘(...) de door oorlogshandelingen beschadigde steenen,
dit zijn er ruw geschat een 500 tal, worden minstens een halve steen of zoonodig nog dieper uitgehakt opdat we de nieuwe steenen goed vast kunnen metselen, en weer van nieuwe steenen in dezelfde afmetingen omgewisseld.’ En wat te denken van de zin die de echte vakman/liefhebber verraadt: ‘(...) Wanneer aan ons een herstelling van een fabrieksschoorsteen wordt opgedragen, dan
85
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wordt het bedrag waarvoor het is aangenomen geheel buiten beschouwing gelaten. Doordat het
werk door ons persoonlijk wordt uitgevoerd is onze zorg, dat de schoorsteen in orde komt, opdat
deze weer jaren in orde blijft.’ Het was dan ook niet meer dan terecht dat het weer de gebroeders
Meppelink waren die de schoorsteen gedurende vier tot vijf weken mochten beklimmen om het
object weer in de oude staat terug te brengen en de oorlogsschade teniet te doen. Ook het waterschapsbestuur was er inmiddels achtergekomen dat men met een vertrouwd adres te doen had en
per slot van rekening: alle waar is naar zijn geld.

Onderduikers in de schoorsteen
De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte niet alleen schade aan de schoorsteen, maar maakte die ook tot een
geschikte onderduikplaats. Dat kwam omdat de 50 meter hoge schoorsteen zowel van binnen als van buiten
klimhaken had. Jan Stoker zocht in 1944 driemaal zijn toevlucht tot die schoorsteen, om uit handen te
blijven van de Sicherheits Dienst (S.D.). Hij werd door de S.D. gezocht vanwege overvallen op distributiebureaus om bonnen voor onderduikers te bemachtigen. Helaas bleek zijn poging zich te verschuilen tevergeefs, want in 1945 werd hij alsnog in Zwolle gepakt en opgesloten in de Koepelgevangenis in Arnhem.
Gelukkig kon hij na vijf weken hieruit door zijn broer Geert en anderen worden bevrijd.

Een pomp laat het afweten!
In augustus 1930 ontstond paniek bij het waterschap. De pomp van de condensator van pomp A
deed het niet en dat net op een moment van aanhoudende regen en er veel water uit het Meppelerdiep zou worden ingelaten. Daar moest dus snel iets aan gedaan worden. Maar ingenieur Müller
van het Warmtekrachtbureau wilde eerst allerlei proefnemingen doen om de aard van de storing
te achterhalen. Dat leek Stroink geen goed idee. Die wilde liever actie, aangezien hij zich zorgen
maakte, omdat het gemaal slechts twee machines ter beschikking had. Hij luchtte zijn hart met de
woorden: ‘Het waterschap mag daarvan niet de dupe worden. De misère [als] met machine B willen wij niet meer.’

Ongelegen moment
Het probleem kwam op een wel zeer ongelegen moment want het samenvoegen van de Boven-Linde en de
boezem van Waterschap Vollenhove stond voor de deur. Waterschap de Boven-Linde wilde slechts meewerken indien Waterschap Vollenhove tijdelijk het maalpeil zou terugbrengen tot 0,50 meter beneden NAP en
dat was 20 centimeter lager dan het peil van Boven-Linde.
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Dat betekende nogal wat voor het waterschap, want nu had men niet alleen rekening te houden met het
water in het waterschap, het stroomgebied van de Steenwijker Aa en uit Drenthe, maar ook met het water
dat de Boven Linde zou aanvoeren uit een gebied van zo’n 13.000 ha groot. Daarvoor had men toch echt
drie machines nodig!

Wat nu te doen? Iedereen ging naarstig aan het werk. Ingenieur Ver Loren van Themaat trok bij
Werkspoor aan de bel. Ingenieur Müller belde met hoofdmachinist Verstappen en dijkgraaf Stroink
bestelde een grote motor voor de condensator. Verwarring compleet! Doch toen kwam ineens ingenieur Theunissen van Werkspoor met dé oplossing. Het was mogelijk de pompen van een grotere waaier te voorzien, waardoor de capaciteit zou verdubbelen. Dus, eind goed al goed. De nieuwe
pomp werd afbesteld, Werkspoor ging aan het werk met de waaiers en de dijkgraaf was weer gerust.
Breuk in een drijfstang en boos op Van Stappen
In 1932 trad een breuk op in de drijfstang van machine A en hoofdmachinist Van Stappen stelde de
dijkgraaf van dit euvel op de hoogte. Van Stappen schetste een gang van zaken, die volgens machinist Brommer ver bezijden de waarheid lag en hij schreef daarom op zijn beurt in een brief de ‘echte’
waarheid aan Stroink:
‘Nadat mij terhoore is gekomen, als het officieel of officieus is kan ik niet bevestigen. Het betreft
hier de stuk geslagen krukbout van machine A, zooals de berichten dan luiden, dan heeft mijn Chef
van Stappen het rapport zoodanig gegeven als dat het op mijn wacht zou zijn gebeurt. Wat is het
geval, zoo als u weet dat lossen wij mekaar af om te gaan eten, en dat was nu ook gebeurt. Hij kwam
om 12.30 terug en toen was er nog absoluut niets te doen. Wij hebben toen samen nog minstens
5 minuten met rug naar de bewuste machine gestaan, en opeens een doffe slag, en wij stonden
direct klaar, want wij begrepen wat er gebeurt was. Zie hier de verklaring zooals hij in werkelijkheid
plaats heeft gehad. Nu schijnt het wel alsdat mijn chef een wit voetje bij het bestuur wil hebben,
daar heb ik niets op tegen, als het niet ten koste van mij gaat. Wanneer twee colegas mekaar een hak
willen zetten dan kan het elke dag wel gebeuren in zoon groot bedrijf. Ik hoop dan ook dat WelE
als dat u dit schrijven als de zuiveren waarheid zult aanstippen.
Uw Hoogachtend, Uw dw. Dien. G. Brommer, machinist.’

L. van Stappen met zijn echtgenote
G. van Stappen-Kruider (rechts op de foto)
vergezeld door twee familieleden.

Hopelijk is alles toch nog goed gekomen en heeft de collegialiteit tussen beide machinisten niet al
te zeer onder deze ‘aanvaring’ geleden.
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Elektriciteit
Het moge vreemd klinken, maar gemaal Stroink beschikte tot 1930 niet over een aansluiting op het
elektriciteitsnet. Op zich niet zo vreemd, want toen de beslissing om niet elektrisch te bemalen
werd genomen, had men zo weinig elektriciteit nodig – verlichting voor gemaal en woningen – dat
men dat zelf wel via een kleine stoommachine kon opwekken. Maar ja, tijden veranderen en het
werd nu toch eindelijk tijd dat een aansluiting op het elektriciteitsnet van de NV Electriciteitsfabriek
IJsselcentrale werd overwogen.
Eerst maar eens een offerte aanvragen. De prijs viel tegen, doch Ver Loren van Themaat oordeelde
als adviseur: ‘Deze aanbieding is naar mijne meening wel hoog, doch het lijkt mij niet waarschijnlijk, dat daaraan nog veel te doen zou zijn, de afname is daartoe te onbelangrijk en het stoomgemaal
is stellig geen aantrekkelijke afnemer.’
Mopperend ging het waterschapsbestuur akkoord met de voorwaarden van de IJsselcentrale en toen
ook de ‘subsidieerende lichamen’ niet thuis gaven kwam men tot een wel heel vreemde beslissing:
‘In afwachting daarvan [de hernieuwde subsidieaanvraag, TR], komt het ons gewenscht voor, dat
de kabel wordt gelegd, opdat in de wintermaanden niet in den dijk gegraven behoeft te worden.
De bestelling van de benoodigde materialen dient wel te wachten totdat nadere berichten zijn ingekomen.’ Dat kon natuurlijk niet en dus kwam het werk meer dan een jaar stil te liggen.
Het zou tot 6 oktober 1929 duren – een zondag! – eer de werkzaamheden werden opgevat en de
hoogspanningskabel die in de berm van de weg Vollenhove-Blokzijl lag, werd verbonden met het
hoogspanningshuisje in de nabijheid van het gemaal. De gang zat er ineens weer in en nog diezelfde
maand kreeg de firma C. Alewijnse & Co. uit Nijmegen opdracht de elektrische installatie voor
ƒ 3148,12 aan te leggen. Dat geschiedde begin 1930 en toen kreeg het gemaal dus verlichting middels electriciteit van de IJsselcentrale.
Maar er was nog een klein probleempje. Op 10 februari 1930 had het waterschap van de Nederlandsche Spoorwegen vergunning gekregen om de hoogspanningskabel onder de rails van de spoorlijn Vollenhove-Blokzijl te leggen. Daarvoor diende men jaarlijks ƒ 1,50 aan ‘recognitie’ [bedrag dat
op gezette tijden wordt betaald door de erfpachter of gebruiker aan de grondeigenaar en waarmee
hij diens eigendomsrecht erkent, TR] te betalen. Dat werd het waterschap te dol want het betrof
nota bene eigen grond! Besloten werd om niet te betalen. Men liet de spoorwegmaatschappij toch
ook geen geld betalen, toen zij de spoorlijn over de grond van het waterschap aanlegden? Tja, dat
was ook eigenlijk wel zo vonden de mensen van het spoor en dus werd dit kleine brandje geblust:
niemand behoefde iets te betalen.
Brandkraan – wel of niet gratis?
Een extra brandkraan aanleggen, dat hoefde toch niet zo moeilijk zijn? Te meer daar het waterschap
op 31 augustus 1931 met de N.V. Waterleiding Maatschappij Overijssel was overeengekomen dat
laatste zich verplichtte ‘tot kostelooze aanbrenging van twee brandkranen bij het gemaal.’ Eén kraan
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Luchtfoto van de N.V. Electriciteitsfabriek
IJsselcentrale genomen in 1926. De IJsselcentrale werd gebouwd in 1915 en stond
aan het Almelose Kanaal in Zwolle. Op
3 november 1980 startte de sloop van dit
gebouw, die negen maanden in beslag nam.

was reeds aangebracht en het waterschap wilde in 1933 graag zijn tweede gratis brandkraan.
Evenwel kreeg men na het betreffende verzoek van de heer M. Mosterdijk op 21 juli 1933 een kostenopgaaf van ƒ 300,- van de waterleidingmaatschappij. Dat schoot Stroink in het verkeerde keelgat: ‘Wat geeft U aanleiding te denken, dat het waterschap de tweede, waarop het recht heeft, zelf
zal betalen? Wellicht de uitdrukking, dat de kosten ‘dan belangrijk lager’ zullen worden. Het is onze
gewoonte niet een ander bij het vervulling zijner verplichting op kosten te jagen.’ Misverstand, sprak
de waterleidingmaatschappij: ‘In antwoord op Uw schrijven d.d. 4 dezer, deelen wij U mede dat
onze opzichter Kool met Uwen opzichter Mosterdijk, in overleg is geweest over het plaatsen van
nog 2 brandkranen, en wel één, gratis (...).’ De kostenopgave betrof dus de andere kraan, die bij de
turfbult zou worden aangelegd.
Toen werd het stil en de dijkgraaf zag zich genoodzaakt begin oktober van dat jaar te melden dat er
nog steeds geen begin was gemaakt met het aanleggen van de brandkraan. Daar schrokken ze bij
het waterleidingbedrijf van. Meteen werd contact opgenomen met de machinist van het gemaal
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en voor de goede orde schreef men: ‘Waar het hier een bedrijfsaansluiting geldt, komen de op de
aansluiting vallende kosten voor rekening van de aangeslotene.’ Deze keer kwam men er zelf achter dat een ezel zich soms inderdaad twee keer aan dezelfde steen stoot, dus meteen een brief naar
Stroink met de tekst: ‘Het onderhoud met Uwen machinist is op zijn verzoek bevestigd met den
bovenaangehaalden brief. Natuurlijk had U, inplaats daarvan, bericht moeten worden dat wij overeenkomstig de aan de ons verleende vergunning verbonden voorwaarden, de aansluiting van het
gemaal gratis tot stand zullen brengen.’ Eind goed al goed, zullen we maar zeggen. Maar de hoofdopzichter van het Waterschap Vollenhove Maarten Mosterdijk kwam nog wel met een nabrander:
‘Door de waterleiding maatschappij zijn voor de plaatsaanduiding van afsluiters en dergelijke, betonpalen in den Blokzijler dijk geplaatst. Een van de palen is in den onderweg geplaatst, tusschen
Kosteverloren en de Moespot. Bij de Ettenlandse sluis is er een in het buitentalud gezet, en langs
den onderweg liggen nog palen om gezet te worden. De maatschappij dient aangeschreven te worden met het plaatsen op te houden en overleg te plegen met het Bestuur.’
En zo geschiedde.
‘Gedoe’ met Werkspoor
De firma Werkspoor deed de meeste reparaties aan de machines in het gemaal. Maar of men op het
gemaal daar nu zo blij mee was? Steeds was er weer gedoe met dit bedrijf. Zo ook op 4 januari 1940.
Volgens Van Stappen deed de Jaffa-stoommachine het niet goed. De cilinder moest worden opgeboord en hij stond er op dat een monteur van Werkspoor naar het gemaal kwam. Maar daar
dachten ze in Amsterdam toch anders over. Ze moesten de cilinder met bijbehoren maar opsturen
en dan zouden ze het daar wel regelen. Dan maar een brief naar de dijkgraaf moet Van Stappen
gedacht hebben: ‘Het is te begrijpen dat wanneer 2 voorwerpen cilinder en lijbaan aaneen gekoppeld worden uitgedraaid ter plaatse, er geen verschil kan bestaan, maar wanneer het ene (cilinder)
naar Werkspoor gaat en het andere (lijbaan) ter plaatse moet worden bijgewerkt het gemakkelijk
kan bestaan dat door aankoppelen van beide voorwerpen er verschil ontstaat, dit is door reparatie
ter plaatse te doen uitgesloten.’ Dus verzocht Van Stappen de dijkgraaf te bevorderen de reparatie
in het gemaal uit te voeren.
Toen op 24 september 1945 een kapotte drijfstang van diezelfde Jaffa-machine voor reparatie naar
Werkspoor werd gezonden gebeurde er niets. Eerst op 12 februari 1946 kwam er een verontschuldiging met de belofte dat er nu wat zou gebeuren. Maar het werd 3 mei en het bleef stil. Toen werd
het Stroink te gortig: ‘U weet, dat wij 45000 ha Overijsselsche en Drentsche gronden bemalen en
bij hoogen waterstand op het Meppelerdiep nog 100000 ha Drentsche gronden. Deze winter konden wij, doordat wij slechts met 2 machines maalden, niet aan onze verplichtingen voldoen.’ En
dat, zo schreef hij, mocht hem niet weer overkomen. Dus snel met die drijfstang graag. En het
hielp, want op 18 mei werd die vanuit Amsterdam naar het gemaal verzonden.
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Tot slot in 1950 nog een mopperende hoofdmachinist: Brommer, de opvolger van Van Stappen.
Werkspoor had een stoel voor de stoomschuifstang gerepareerd, maar volgens hem ‘leek dat er niet
op.’ Dus maar weer een briefje gestuurd naar dijkgraaf Jager, de opvolger van Stroink: ‘Na aanleiding van het schrijven van Werkspoor betreffende de stoel van de stoomschuifstang van machine A,
kan ik niets anders doen dan u te adviseren om een nieuwe stoel te laten maken, in korte tijd. De
hier bovengenoemde stoel, is gelast omreden er een scheur in zat; door de spanning die er in zit,
komt in werking als hij op tempereteur gebracht wordt, en dat kunnen wij zoo niet aanvaarden.’

Turf of steenkool?
Tot 1941 werd in het gemaal bijna uitsluitend met turf gestookt. Van 1942 tot 1946 werd zowel
turf als steenkool gebruikt en vanaf 1947 tot 1961 alleen steenkool. In totaal werd in die periode
7.821 ton steenkool verstookt. De brandstof werd aangevoerd via een loswal [vrij korte kade aan een
oever die verder niet als ligplaats bedoeld is, TR] in Vollenhove of Steenwijk. Maar, de discussie
over turf of steenkool was er al veel langer en op gezette tijden beraadde men zich op het gemaal
over de vraag: turf of steenkool?
In 1922 werd bijvoorbeeld een aantal ‘kolenaanbiedingen’ gezonden naar het Bureau voor Warmteen Krachteconomie. Veel soorten steenkool werden onder de loep genomen, met als eindresultaat:
‘Het komt ons echter zeker ook gewenscht voor eens een vergelijkende proef met turf te nemen
indien U deze kolen [de smokeless navigation steamcools, die door dit instituut werden geadviseerd,
TR] ontvangen heeft; omdat wij voor uw bedrijf een gasrijke (dus goedkoopere kolen) niet op haar
plaats achten zal ons inziens de turf uit een financieel oogpunt wel in aanmerking komen.’
In 1929 werd het Warmtekrachtbureau opnieuw betrokken bij de vraag: ‘Turf of steenkool?’ Niet
zo vreemd, aangezien dat jaar de nieuwe Jaffa-stoommachine was geïnstalleerd en het waterschapsbestuur zich af vroeg welke soort steenkool in aanmerking zou komen voor het stoken in die ketel.
Het Warmtekrachtbureau stelde dat factoren als prijs, stookwaarde, asgehalte en roosterbelasting
van groot belang waren bij de keuze en gaf de voorkeur aan ‘gewasschen nootjes kolen’. Men kwam
tot de volgende selectie: Wilhelminanootjes 3, Emmanootjes 3, Vetnootjes 3 en Magernootjes 3.
De bedoeling was dat hoofdmachinist W.B. van Stappen een aantal monsters zou beproeven en na
bevind van zaken opnieuw het Warmtekrachtbureau om advies zou vragen. De afloop is onbekend,
maar zeker is dat turf de meest geliefde brandstof bleef.
Op 28 en 29 juli 1931 ging men weer een stap verder en werd onder supervisie van J.C. Duijff ‘een
proef genomen met het stoken van vetn. 3 in een Garbe ketel, die als regel met turf wordt gestookt.’
Het resultaat was redelijk maar niet goed genoeg om over te stappen op steenkool want: ‘na ongeveer 13 uur stoken deed zich langzamerhand het gebrek aan voldoende spleetruimte tussen de
roosterijzers gelden. De tusschenruimten raakten zoodanig met asch verstopt, dat geen genoegzame
lucht meer tot het vuur kon toetreden en de verbranding onvoldoende werd om het stoomverbruik
bij te houden, waardoor de spanning zoover wegzakte, dat de proef moest worden gestaakt.’
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Duijff adviseerde dus om niet op steenkool over te stappen, tenzij nog het een en ander aan de ketels
zou veranderen en ‘onze rookzwakke Hendriknootjes 5 worden gebezigd.’ Hetgeen vooralsnog niet
werd overwogen door het waterschapsbestuur.
De Tweede Wereldoorlog – zie hierna – deed uiteindelijk de balans doorslaan richting steenkool,
want turf was regelmatig niet voorhanden en kwam pas na de oorlog weer beschikbaar. Moest nu
opnieuw de overstap gemaakt worden vroeg het Dagelijks Bestuur aan het hoofd van de Technische
Dienst Mosterdijk? Hij vergeleek in een onderzoek de aankoop, brandwaarde en personeelsbezetting bij gebruik van turf en van steenkool. De uitkomst was duidelijk: turf was voor het stoomgemaal duurder dan steenkool, zowel in aankoop als in personeelsbezetting. Bovendien voerde
Mosterdijk nog twee argumenten aan. Het lossen van turf in de maanden april tot oktober door de
losploeg van twaalf man was heel moeilijk, omdat het bijna ondoenlijk was zo’n ploeg bij elkaar te
krijgen voor zo’n lange tijd. Bovendien diende in verband met het lossen van de turfschepen de
aanlegplaats in de Ettenlandse Kolk opnieuw uitgebaggerd worden. Op 22 december 1950 stuurde
hij zijn bevindingen naar het bestuur.
Een belangrijk besluit werd genomen: turf verdween voorgoed uit het gemaal. Een minstens even
belangrijk aspect was dat – voor het eerst in de geschiedenis van het gemaal – ‘personeelsfactoren’ van doorslaggevende betekenis bleken bij de besluitvorming en in de toekomst zouden die
steeds meer gewicht in de schaal gaan leggen.

Werken met het gemaal
Dat gebruikmaking van externe bureaus niet alleen iets van deze tijd is moge blijken uit het feit dat
het waterschap al in een vroeg stadium dit soort bureaus raadpleegde om advies uit te brengen met
betrekking tot het gemaal. Vanaf het begin hield Ingenieursbureau Voorheen Van Hasselt & De
Koning zich hiermee bezig en gesteld kan worden dat ingenieur Ver Loren van Themaat van dat
bureau nadrukkelijk aan de wieg van het gemaal heeft gestaan en nauw betrokken bleef bij de bouw
en inrichting daarvan. Ook in later jaren werd dit ingenieursbureau regelmatig geraadpleegd bij verbouwingen, problemen met machines of met leveranciers zoals Werkspoor. Evenals de contacten
met overheidsinstanties als ministeries, Gedeputeerde Staten en waterschappen daartoe behoorden.

Bezoeken aan het gemaal
Het Warmtekrachtbureau bezocht op gezette tijden het gemaal en lette daarbij in het bijzonder op de machines; met name het functioneren ervan. Een voorbeeld van zo’n bezoek dat ingenieur Senf van dat bureau op 29 augustus 1922 bracht: ‘Wij willen ten slotte gaarne den hoofdmachinist ter wille zijn door een
paar door hem naar onze meening met reden opgesomde onjuistheden in de installatie, weer te geven.

Toen de brug achter het gemaal nog een
hefbrug was konden schepen van deze
omvang direct achter het gemaal komen.

Dit betreft ten eerste de stoomleiding vanaf de ketels, waarin bij het aftakkingspunt naar beide machines
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een afsluiter diende te zijn geplaatst. Voorts gevoelen wij iets voor de wenschelijkheid van koperen stoppers in de oververhitters die thans van ijzer zijn: wij hebben persoonlijk van koperen stoppen geen ervaring, weten echter dat ijzeren stoppen plegen vast te roesten en bij het uitwisselen van oververhitten pijpen
veel last veroorzaken.’
Op 19 januari 1923 was ingenieur Senf weer op het gemaal. Die dag hield hij zich vooral bezig met de stoommachines en naast opmerkingen over technische zaken kwam tijdens dat bezoek het welbevinden van de
machinisten en de stokers aan de orde: ‘Eeniszins hinderlijk en tevens nadeelig vinden wij het doorloopend
geblaas van de verwarmingsleiding van de cylinderpotten en geven U in overweging in deze leidinkjes een
goede condenspot te plaatsen, waardoor wij U de Niagarapotten het beste kunnen aanbevelen.’
In 1924 werden tijdens een bezoek met name de oververhitters bestudeerd, waar op dat moment nogal eens
problemen mee waren en in 1927 analyseerde men het voedingswater van de stoomketels. Het was weer
het bekende probleem: teveel zout in het ketelwater. Ingenieur Senf adviseerde het water ‘(...) te onttrekken
op een kalme plaats aan de aanvoerkolk en het aldaar te filtreren.’ Ook diende volgens hem geregeld gespuid te worden om die hoge zoutconcentraties in de ketel tegen te gaan. In 1931 werden slechte stookresultaten vastgesteld, toen met ‘Rosenblumendelle nootjes 1’ werd gestookt. Dat irriteerde Van Stappen,
die vervolgens dijkgraaf Stroink kapittelde: ‘Ik heb U Mijn heer de Dijkgraaf gevraagd een paar dagen te
mogen malen, om dan tevens de ketel te beproeven en de steenkoolen op te werken, die al een paar jaar
gelegen hadden, waarmede U kon instemmen, dit kan niet met de gewone Werkspoor ketels, hetgeen gebleken is met de proef van Leijs en Bosch [bedoeld wordt: steenkolen geleverd door de Kamper Steenkolen
Handel v/h Van Leijs & Bosch, TR] toen de stoker moest worden weggedragen.’

Twee andere bureaus werden ook regelmatig geraadpleegd, waaronder het Technisch Bureau der
Unie van Waterschapsbonden. Het bureau werd op 1 oktober 1928 in Haarlem opgericht, toen
de Vereniging van Noord-Hollandse Waterschappen steeds meer behoefte kreeg aan onafhankelijk
en technisch hoogwaardig advies bij haar waterschapsproblemen. Vooral de overgang van stoomen dieselgemalen naar elektrisch aangedreven gemalen was een belangrijke beweegreden.
De eerste opdrachten die het Waterschap Vollenhove gaf hadden betrekking op waterbeheersing,
wegconstructie en elektrificatie. Maar in de jaren die volgden werd het bureau ook belast met de
controle van bestaande bemalingsinstallaties en vragen uit de gemeentelijke sfeer. Zo werd het bureau bijvoorbeeld door het waterschap ingeschakeld voor een antwoord op de vraag over wijziging
van bemalingsinstallaties.
Een andere organisatie was het Economisch Technologisch Instituut Overijssel (ETIO) dat in 1935
werd opgericht ter bevordering van de industrialisatie van Overijssel en advisering in dezen aan
lagere overheden als gemeenten, waterschappen en provincie.
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De uitbreiding van het gemaal (rechts op
de foto) is goed zichtbaar.

‘Nieuwe buren’
Met de komst van de Noordoostpolder kreeg het gemaal Stroink ‘nieuwe buren’. Maar daar ging
het een en ander aan vooraf. Toen in 1918 de Zuiderzeewet werd aangenomen, kon uitvoer gegeven worden aan de plannen om ‘voor rekening van de Staat de Zuiderzee af te sluiten met een Afsluitdijk (…) loopende van de Noordhollandse kust door het Amsteldiep naar het eiland Wieringen
en van dit eiland naar de Friesche kust van Piaam.’ Gedeelten van de af te sluiten Zuiderzee zouden
drooggemaakt worden. De Wieringermeerpolder werd als eerste gerealiseerd. Maar omdat die al
in de Zuiderzee was aangelegd voor de Afsluitdijk werd gesloten, is de Noordoostpolder strikt genomen de eerste IJsselmeerpolder.
Aanvankelijk was het de bedoeling om eerst de Markerwaard aan te leggen. Maar door de slechte
economische omstandigheden van de dertiger jaren werd, na zelfs te hebben gesproken over stoppen met verdere droogmakerij, besloten om naar de andere kant van het IJsselmeer te gaan. Daar
zou het waarschijnlijk makkelijker zijn om aspirant boeren te vinden, want het achterliggende gebied was veel groter. Bovendien was de ‘Noord Oostelijke Polder’, toen nog een dossiernaam, veel
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kleiner en daarom goedkoper in aanleg. Op 2 februari 1936 werd met de voorbereidende werkzaamheden begonnen, en in 1937 werd de aanleg van in totaal 31,5 kilometer dijk aanbesteed.
Op 3 oktober 1939 werd de dijk tussen Lemmer en Urk gesloten: Urk was voortaan geen eiland
meer. In 1940 werd de dijk aan de zuidkant van de polder nabij Schokkerhaven gesloten en kon het
droogmalen beginnen. Op 9 september 1942 viel de polder officieel droog. Ook Schokland verloor
nu de eilandstatus en lag voortaan in de polder. Omdat de zeebodem tegen de Overijsselse kant
sterk op liep werd al in 1941 de eerste oogst (rogge) van het land gehaald.

Nederlands Onderduikers Paradijs
De kersverse Noordoostpolder werd tijdens de Tweede Wereldoorlog al snel een toevluchtsoord voor onderduikers. Daar waren zij moeilijk te vinden. De afkorting NOP (van Noord Oost Polder) werd in die tijd
dan ook vaak gebruikt ter aanduiding van: Nederlands Onderduikers Paradijs. Ook besloten vanaf 1942 veel
jongens en mannen in de polder te gaan werken, om op die manier te ontsnappen aan de Arbeitseinsatz, de
gedwongen inschakeling van arbeiders uit bezet gebied in de Duitse oorlogseconomie.
In totaal zouden gedurende de oorlogsjaren zo’n twintigduizend personen ondergedoken zijn geweest. In
november 1944 werden bij een grote razzia ongeveer 1800 pioniers en onderduikers opgepakt en via Vollenhove naar Meppel afgevoerd. De toenmalige landdrost Smeding wist evenwel toch nog 900 man terug te
halen om zodoende de graanoogst veilig te stellen.

Het gemaal in de Tweede Wereldoorlog
In november 1944 kreeg de burgemeester van Steenwijkerwold een ‘aanwijzing van personen voor
tewerkstelling bij objecten van de Deutsche Wehrmacht.’ Onder de ‘geselecteerden’ bevonden zich
ook K. Dedden, M. Jager, A. de Graaf, J. Jaspers, G. Jonker, Kl. Jonker, B. Kleinsmit, M. Kuiper
en J. de Wagt. En dat was een probleem, want zij waren namens het waterschap tewerkgesteld bij
de handhaving en het onderhoud van waterkeringen evenals de waterlossing van de polders in het
waterschap. In verband met de gedeeltelijke inundatie [defensieve onderwaterzetting voor militaire
doeleinden, TR] had men de mannen hard nodig.
Ingenieur D.I. Luteijn van Ingenieursbureau Voorheen Van Hasselt & De Koning schreef dan ook
een gepeperde brief aan de burgemeester van Steenwijkerwold met de mededeling dat men geen
verantwoordelijkheid meer kon nemen voor de watersituatie in het waterschap en dat kon wel eens
tot gevolg hebben dat de polders onder water zouden komen te staan. Er was maar een oplossing:
vrijstelling van dienst voor de Wehrmacht voor genoemde personen! Of deze verzoeken hebben geholpen is onbekend. Wel weten we dat juist tijdens de oorlog veel personeel in het gemaal werkzaam is geweest.
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In januari 1945 was het weer raak. Mannelijke ingezetenen van Giethoorn waren opgeroepen voor
tewerkstelling bij de Organisation Todt (O.T.), een semi-militaire organisatie die onder andere met
behulp van dwangarbeiders aan bouwprojecten werkte. Nu kwam opzichter Mosterdijk in actie en
schreef de burgemeester dat het gemaal vanwege weinig brandstof niet kon malen, terwijl het weer
erg slecht was. Er moest snel worden ingegrepen door bijvoorbeeld de dijken te verhogen en daar
waren heel wat mensen voor nodig, waaronder een aantal uit Giethoorn en: ‘(...) indien dit in de
toekomst niet meer mogelijk zou blijken is uitvoering van bovengenoemde werken door het Waterschap op gebruikelijke wijze onmogelijk.’ Mosterdijk sloot dan ook af met een verzoek, het aantal
mensen dat zou gaan werken voor de O.T. zodanig te verminderen dat voldoende over bleven om
in geval van nood onmiddellijk hulp te kunnen bieden in het waterschap.

Behoud van schepen
Het gemaal had turf nodig en dat moest met schepen uit Klazienaveen worden gehaald. Schepen waren
moeilijk te krijgen omdat al heel wat waren gevorderd. Gelukkig kon het waterschap toch nog een paar bemachtigen. Daaronder Ambulant van de weduwe D.W. de Vroome uit Smilde. Schipper was Johan
Barhtold de Vroome, haar zoon. Maar ja, wanneer hij zou worden opgeroepen had men weer een schip
minder, om turf te halen. Dus verklaarde de secretaris van het waterschap ‘(...) dat Johan Barthold de
Vroome (...) in dienst van genoemd waterschap fabrieksturf en stroo vaart voor het gemaal ‘A.F. Stroink’
aan de Ettenlandse Kolk tusschen Vollenhove en Blokzijl ten behoeve van het droogmalen van de onder
water geloopen landerijen en dus ten behoeve van de voedselvoorziening.’

Inbeslagname of niet
Wat een schrik toen bleek dat zowel ‘rijvergunning’ als ‘motorrijwiel’ – een DKW uit 1939 met
nummer E 36607 – van opzichter J. Mosterdijk in 1944 werd gevorderd door de Duitsers. En dat
nog wel op 5 december! De motor was in beslag genomen door de ‘waarnemend Commandant van
de Duitsche Weermacht, te Vollenhove, gehuisvest op Oldruitenborgh.’ Mosterdijk was bijzonder
onthand, want hij moest nog wel eens ergens heen voor het gemaal. Toen werd op 11 december
1944 aan ingenieur H. Knol van de Provinciale Waterstaat Overijssel bericht dat Mosterdijk geen
vervoer meer had en daarom een bepaald bezoek niet kon afleggen. Jan Mosterdijk zelf daarover:
‘Bij het waterschap heb ik een geweldig fijne tijd gehad. Er zijn eigenlijk in al die jaren tussen 1941
en 1977 maar twee dingen die me echt dwars gezeten hebben. Dat was op 5 december 1944 toen
de Duitsers mijn DKW-motor in beslag namen en het feit dat men in 1980 het Stroinkgemaal verminkt heeft door de pijp er af te halen. In het begin van de oorlog reed ik op de fiets door het dui97
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zenden hectare grote gebied. Later kreeg ik een 250 cc motor. Een DKW. Tot de Duitsers die op
Sinterklaasdag ’44 inpikten. Mooi cadeautje ...’
De ene keer valt het tegen, maar een andere keer mee. Op 24 januari 1945 had het waterschap geluk
toen ‘Oberbaurat Kiel, Bevollmächtiger für die Wasserwirtschaft’ liet mededelen:
‘De Hoofdkwartiermeester van het bevoegd oppercommando van het leger heeft op 3 December
1944 aan de ondergeschikte weermachteenheden bevel gegeven, dat het verboden is bij de gemalen
aanwezige brandstoffen zooals: ruwolie, kolen, anthraciet, paarlcokes, turfcokes, cylinder- en motorolie, constitentvet en dergelijke, in beslag te nemen.’
Maar er moest natuurlijk wel een Sonderausweis bij de gemalen aanwezig zijn en die werd pas in de
derde week van februari toegezonden. ’t Is maar te hopen dat al die papieren rompslomp het gemaal werkelijk heeft geholpen en bovendien kon daarvoor kennelijk wél brandstof door de Wehrmacht in beslag worden genomen, want anders vaardig je een dergelijk bevel niet uit!
Inundatie
Het moet verschrikkelijk zijn, wanneer je als waterschap te horen krijgt dat een deel van je grondgebied door – in dit geval – de Duitse Wehrmacht onder water wordt gezet. Uiteraard had dat te
maken met de verdediging die de Duitsers aan het organiseren waren. Hoe dat in z’n werk ging
schreef dijkgraaf Stroink in 1946 aan de Rijksdienst voor Landbouwherstel, uiteraard om een goede
schadevergoeding te bewerkstelligen voor de zeer hoge uitgaven die er het gevolg van waren:
‘In September 1944 werd ons door den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat telefonisch
medegedeeld, dat ons Waterschap door de Duitsche Weermacht zou worden geïnundeerd. Wij
hebben toen aan genoemden Hoofdingenieur verzocht te willen bevorderen, dat deze inundatie
zou worden beperkt tot de gronden ten Zuiden van den weg St. Jans Klooster – Wanneperveen –
Nieuwe Dijk – Zomerdijk. Dit voorstel werd door den bezetter goedgevonden.
In verband hiermede, moesten de verbindingen in genoemde wegen worden gedicht, met behulp
van een baggermachine en door het aanvoeren van zand, dat door de omwonende boeren geschiedde. Oorspronkelijk was de Duitsche Weermacht tevreden met een waterstand van 10 cm boven
N.A.P. in het hierboven genoemde Zuidelijk gedeelte van het Waterschap.
Toen deze waterstand was bereikt en aan de Duitsche Weermacht werd gevraagd de sluizen bij
Zwartsluis, waardoor IJsselmeerwater werd binnengelaten, dicht te zetten, werd geantwoord, dat
besloten was het water op en neer te laten gaan met de stand op het IJsselmeer. Korten tijd hebben
wij hiervan bij afwaaiende wind geprofiteerd, doch in de eerste dagen van November stak een krachtigen Westen- en Noordwestelijken wind op, die tot stormkracht aanwakkerde. Het duurde dan
98
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ook niet lang of het water ging over de wegen die eene afscheiding moesten vormen. Aan beide
kanten van genoemde wegen was het water al spoedig even hoog.
Doordat het water ook in het Noordelijk gedeelte steeg, liepen de diepe polders te Giethoorn en
Steenwijkerwold groot gevaar geïnundeerd te worden. Wij hebben de hulp ingeroepen van alle
boeren in deze polders, die deze belangeloos hebben verleend en wij zijn er in geslaagd deze polders [met een totale oppervlakte van 3.000 ha, TR] boven water te houden door kaden aan te leggen langs de boezemwateren, te weten het Beulakerwijde, de Dwarsgracht, de Cornelisgracht, de
Thijssengracht, het Giethoornsche Meer, het Steenwijkerdiep, de kanalen Steenwijk-Giethoorn,
en Steenwijk-Ossenzijl, alsmede langs de Lakeweg.’
Deze ingrepen zorgden er dus voor dat een deel van het waterschap tijdens de oorlog onder water
kwam te staan, maar dat een ander deel bleef gespaard. Daar was het gemeentebestuur van Giethoorn blij mee: ‘Voor de door u, in verband met de door de Duitsche autoriteiten bevolen inundatie, genomen maatregelen, waardoor de ingezetenen deze gemeente voorloopig voor de heillooze
gevolgen van het onder water loopen van hun gronden zijn gevrijwaard, ben ik uw bestuur zeer erkentelijk en betuig ik u bij dezen gaarne dank.’
Dat het ook anders kon, bleek uit een brief van het provinciaal bestuur van Overijssel, waarin stond
dat men aannemer R. van Dijk ƒ 16.475,52 had betaald voor de door hem verrichtte werkzaamheden, ter dichting van een aantal doorgangen. Maar: ‘Aangezien de verrichte werkzaamheden met
Uw medeweten in het belang van de gronden in Uw Waterschap hebben plaats gevonden, is het
redelijk dat de kosten daarvan door dat Waterschap zullen worden gedragen.’ Het zou nog erger
worden: ‘Ook de kosten van het t.z.t. weder opruimen van deze afdammingen zullen op Uw Waterschap worden verhaald.’
Brandstof
Het mag haast als vanzelfsprekend gelden dat het gemaal gedurende de oorlog met brandstofproblemen te maken zou krijgen. Reeds vanaf 1941 had men te kampen met tekorten door toewijzing
van brandstoffen. Ook diende men op gezette tijden steenkool te stoken, omdat lang niet altijd turf
voorhanden was. Hoofdmachinist Van Stappen hield dit voor de jaren 1941 en 1942 op zijn bekende
nauwkeurige wijze bij. Uit die gegevens blijkt dat men in beide jaren, zowel turf als steenkool stookte. In het eerste jaar werd een toewijzing voor 1.100.000 kg steenkool verkregen, doch gelukkig
werd 6.740 kg meer geleverd dan was toegestaan. Daarnaast werd 5654.88 m3 turf aangevoerd, waar
op dat moment nog geen toewijzing voor bestond. In het volgende jaar werd 475.000 kg steenkool
toegewezen en 2.000 m3 turf. Er werd daarentegen ‘slechts’ 469.090 kg steenkool afgeleverd en
2.088,17 m3 turf; een flinke achteruitgang in zowel de toegewezen hoeveelheid steenkool en turf,
met als gevolg dat de voorraad aangesproken moest worden!
Alhoewel W.B. van Stappen geen notities heeft gemaakt over de jaren 1943, 1944 en 1945, mogen
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we aannemen dat de hoeveelheid aangevoerde brandstof steeds verder af nam en het moeilijker
werd om het water in het waterschap ‘op peil’ te houden. Een verslag van de moeilijkheden die in
de jaren 1944 en 1945 ontstonden.

Problemen
Het waterschapsbestuur deed allerlei pogingen om gedurende de oorlog aan brandstof te komen. Toch
gelukte het, ondanks enkele toezeggingen, niet om de beschikking te krijgen over een extra voorraad steenkolen. In december 1944 werd het waterschap 1000 m3 turf uit Drenthe toegewezen; deze turf moest echter
nog wel met schepen uit Klazienaveen worden gehaald. Het transport bleek een nieuw probleem, aangezien
alle vrachtschepen door de bezetter waren gevorderd. Ingenieur Luteijn van Ingenieursbureau Voorheen
Van Hasselt & De Koning ondernam daarom samen met opzichter J. Mosterdijk de gevaarlijke toch per
motorfiets naar Klazienaveen, om te proberen het vervoer ter plaatse te regelen. Helaas keerden zij onverrichter zake retour.
Tenslotte werden in Steenwijk toch een sleepboot en een vrachtschip gevonden. Nadat de motor van de
sleepboot was gerepareerd en met veel moeite een machinist werd gevonden kon men op weg naar Klazienaveen. Op het laatste moment kwamen nóg twee andere schepen beschikbaar, zodat alle turf in één keer
kon worden meegenomen.
In Klazienaveen werden de schepen geladen, maar men voer niet onmiddellijk naar Vollenhove terug omdat
de schippers tijdens de Kerstdagen niet wilden varen. Direct na Kerst viel echter de vorst in en verstreek veel
tijd alvorens de schepen bij het gemaal waren: ‘Ik kan u tot mijn genoegen mededeelen, dat de sleepboot
met 3 schepen turf Zwartsluis zijn gepasseerd op weg naar Blokzijl. Ik verwacht deze vaartuigen Zaterdag
[6 januari, TR] bij het gemaal, dat dan direct in werking zal worden gesteld’, schreef een opgetogen dijkgraaf aan de heemraden en hoofdingelanden. In diezelfde brief kon hij melden dat er nog een toewijzing
van 1000 m3 aan zat te komen: ‘De stukken worden in orde gemaakt, opdat bovengenoemde sleepboot en
3 schepen weer onmiddellijk naar Klazienaveen kunnen vertrekken.’
Stroink kon tenslotte op 16 februari mededelen dat het waterschap dankzij medewerking van Rijkswaterstaat
100 ton steenkolen had ontvangen – het gemaal was direct in werking gesteld met twee pompen – en dat
binnen een aantal dagen opnieuw drie schepen met turf bij het gemaal zouden arriveren. De toekomst zag
er voor zover mogelijk rooskleurig uit: ‘Het vooruitzicht bestaat, dat zonder onderbreken gedurende 3 weken
met 2 pompen gemalen zal kunnen worden. Het peil kan dan 20 à 25 cm gedaald zijn. Verwacht mag worden, dat wij zooveel turf zullen ontvangen, dat het water weer op normaal peil zal kunnen worden gebracht.‘
En zo kwamen op 19 februari de schepen Ambulant, Nomadisch en De Volharding met 854.78 m3 turf aan
bij het gemaal. Maar helaas keerde op 22 februari het tij. Men was bezig de schepen te lossen, toen ’s middags om 14.00 uur het gemaal door een jachtvliegtuig werd beschoten. Een van de turflossers – een inwoner van Dwarsgracht – kwam daarbij om het leven; De Volharding van schipper Luitjen Eppinga uit
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Amsterdam kapseisde waardoor 100 m3 turf verloren ging en de andere twee schepen werden beschadigd.
Gelukkig waren Ambulant en Nomadisch niet zodanig toegetakeld dat varen onmogelijk was en op 1 maart
ging – omdat weer turf was toegewezen – de sleepboot tezamen met vijf schepen weer op weg naar Klazienaveen om 1.350 m3 turf op te halen. Voorlopig bleef het daarbij. En zo was dan in de winter van 1944/1945
drie keer per schip turf uit Drenthe gehaald; tweemaal drie en eenmaal vijf scheepsladingen.
Aangezien de kans op beschietingen ’s nachts het grootst was, besloot het waterschapsbestuur om de werkzaamheden bij het gemaal na zonsondergang te beëindigen. De consequentie van deze veiligheidsmaatregel was wel, dat alleen nog overdag kon worden gemalen.
De moeilijke brandstofvoorziening bracht het waterschapsbestuur ertoe om ook stro te stoken. De boeren
in de omgeving werden opgeroepen om te helpen bij het transport van stro uit de Noordoostpolder. Het
stoken van stro was zeer arbeidsintensief; het moest goed in de ketels worden uitgespreid om de vlammen
hoog op te laten laaien, want stro verbrand snel en geeft weinig warmte. Stoker Knobbe: ‘In de Tweede
Wereldoorlog stookten we met stro, dat kregen we uit de NOP en uit de Giethoornse Polder. Er waren toen
momenten dat er 57 man personeel bij het gemaal werkten, want in de aanvoer van het stro ging veel tijd
zitten. Dat stro moest helemaal uitgespreid worden, omdat de vlammen hoog moesten laaien, van een niet
losgemaakt pak stro kwamen te weinig vlammen. Voor het malen met twee machines waren per dag 700
pakken stro nodig!
Maar er was geen keus, aangezien steenkool en turf aan het eind van de oorlog niet meer te krijgen waren
en men wél te maken had met de naweeën van de inundatie. De brandstofschaarste had het waterschapsbestuur er zelfs toe gebracht om een lading oude telefoonkasten – per schip vanuit Amsterdam aangevoerd –
op te laten stoken.

De nasleep
En dan de nasleep van zo’n oorlog. Reeds op 4 mei 1945 verzocht hoofdingenieur Wolffensperger
van Provinciale Waterstaat in Overijssel het bestuur van het Waterschap Vollenhove: ‘(...) dat de
dijken dezen zomer zoodanig hersteld moeten worden, dat hun waterkeerend vermogen weer dat
van vóór den oorlog benadert.’ In de euforie van de bevrijding zou je haast vergeten dat ten tijde
van de oorlog veel vernield en beschadigd was, hetgeen moest worden hersteld. Daaronder vielen
zeker de dijken, want die waren door de Duitsers met graagte gebruikt om loopgraven, mitrailleursnesten, bunkers en eenmansgaten in aan te leggen.
Het waterschap voerde het beheer over de dijken in het Land van Vollenhove en hen werd opgedragen de oude situatie te herstellen en wel onmiddellijk, om te bewerkstelligen dat voor de winter
– de periode van sneeuw, regen, storm en kruiend ijs – de zaak veilig zou zijn. Snelheid was dus
geboden want er waren bergen werk te verzetten, bijvoorbeeld: 730 meter loopgraaf, 6.600 een101
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mansgaten en 250 m3 bunkers moesten gedicht worden en 400 m3 mitrailleursnesten opgeruimd.
Dat kon men niet allemaal zelf en het waterschap besteedde dit uit aan de Nederlandsche Heidemaatschappij, voor ƒ 12.108,-. De offerte was gebaseerd op een uurloon van ƒ 0,40!
Uiteraard diende ook het inundatiewater te worden uitgemaald. Omstreeks 1 juni van datzelfde
jaar was de waterstand in het waterschap weer op peil. Men had van 1 november 1944 tot 1 juni
1945 1.476 uur moeten malen om regen en inundatiewater weg te werken. Het brandstofgebruik
was dan ook niet gering: 1.072.050 turven en 1.326.380 kilo stro. Daar hing vanzelfsprekend een
prijskaartje aan: ƒ 46.400,75. Daarbij waren dan nog niet eens de kosten van het vaste personeel
inbegrepen. Een paar weetjes: het bedrag was opgebouwd uit 300 pompuren met turf als brandstof
(ƒ 5.571,-) en 1.105 pompuren met stro als brandstof (ƒ 40.829,75). Steenkool was op dat moment
niet te krijgen en stro was een bijzonder dure brandstof.
De hele actie kostte sowieso veel geld. Om een deel van de polders droog te houden was in november 1944 een flink aantal kunstwerken – afdammingen, noodkaden, dichten van doorgangen – aangelegd. Die moesten natuurlijk allemaal weer worden verwijderd om de afwatering als vanouds te
laten functioneren. Aanleg én afbraak hiervan kostte ƒ 79.846,79. En dan last but not least de administratieve verwerking. Het waterschap wilde het door haar uitgegeven bedrag van ongeveer
ƒ 135.000,- natuurlijk wel graag terug hebben. Ordners vol papier heeft dat opgeleverd. Steeds
weer verzoeken, afwijzingen, bedragen die wel en niet vergoed werden, kortom teveel om op te
noemen. Een staaltje van bureaucratie bij uitstek.
Zo verstuurde het waterschap op 25 mei 1950 als een soort verweerschrift tegen de ‘korting’ die
de Rijksdienst voor Landbouwherstel had toegepast eerst op twee A4’tjes een opgave van de gemaakte onkosten, vervolgens op vier A4’tjes een uitgebreide verantwoording daarvan. Het eind van
dit verweerschrift bestond dan ook uit het verzoek aan genoemde dienst om de totale inundatieschade van ƒ 133.780,75 uit te keren.
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Watergemaal A.F. Stroink 1945-1999

Reeds snel na de turbulentie van de Tweede Wereldoorlog ging het waterschapsbestuur over tot de
orde van de dag. En dat een gemaal zowel letterlijk als figuurlijk altijd in beweging is, moge uit
onderstaande blijken. Niet alleen tegenwoordig komen doorlopend zaken aan de orde die nadere
beschouwing, overleg of daadkracht vragen, ook toen was dat het geval. Zo was er de vraag ‘stoom
of olie’, de noodzaak om het toe- en afvoerkanaal te verruimen, de leeftijd van de stoommachines
en werd het nut van de schoorsteen ter discussie gesteld.
Ook het werk op het gemaal komt in dit hoofdstuk ruimschoots aan de orde, evenals de vraag ‘olie
of elektriciteit’, de bouw van een nieuwe loods en loopbrug, het peilbeheer, de inlaat en niet te vergeten de milieueisen. En dan tot slot de periode 1982-2000, ofwel periode waarin het gemaal minder
aandacht kreeg.

Stoom wordt deels olie
Een van de eerste vraagstukken die aan de orde kwamen was: ‘stoom of olie?’ J. Mosterdijk schetste
de steeds groter wordende problemen met stoombemaling: ‘Bij de stoominstallatie hadden wij vaak
samenspel, wanneer er kruiers en hulpstokers moesten komen. In het laatst waren er niet meer
voldoende in Vollenhove te krijgen, zodat de buitendienst moest inspringen. Zo kwam de buitendienst te hulp bij het lossen van de steenkool, wanneer zij per spoor werd aangevoerd.’
Naast de discussie ‘turf of steenkool’ hield het bestuur zich bezig met de vraag of de stoommachines
omgebouwd dienden te worden op elektrische- of dieselaandrijving? Op 30 juni 1949 stelde het
Dagelijks Bestuur van het waterschap die vraag aan het Technisch Bureau der Unie van Waterschapsbonden in Haarlem én aan het Economisch Technologisch Instituut Overijssel te Zwolle.
Aan de hand van beide rapporten kon het Verenigd College op 26 april 1951 besluiten dat de Jaffastoommachine zou worden vervangen door een dieselmotor. Opnieuw dus geen elektromotor!

Een dieselmotor
Een dieselmotor is een zuigermotor, die werkt volgens het principe van zelfontbranding. Als lucht wordt
samengeperst, wordt deze warmer (Wet van Charles) en bij grote compressie zelfs heet genoeg om de
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De Stork-Hesselman dieselmotor die de
laatst geplaatste stoommachine verving.

onder hoge druk ingespoten brandstof spontaan te laten ontbranden. Het ontbrandend mengsel drukt de
zuiger in de cilinder naar beneden en de kracht wordt via een drijfstang en kruktap overgebracht op de
krukas. Het grootste verschil met de benzinemotor is dat geen aparte ontstekingsinrichting nodig is, omdat
het mengsel vanzelf ontsteekt. Daarentegen is wel een apart inspuitmechanisme nodig, in de vorm van
een hogedruk-inspuitpomp of bij de wat modernere motoren onder zeer hoge druk via injectoren. Er zijn
twee soorten dieselmotoren: tweetaktdieselmotoren en viertaktdieselmotoren.
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De Stork-Hesselman dieselmotor die de
laatst geplaatste stoommachine verving.

Het besluit werd om verschillende redenen genomen. Kort en goed kwam het erop neer dat vervanging de personeelskosten drukte, omdat minder mensen nodig waren en de brandstof goedkoper
was. Ook de kwetsbaarheid nam af omdat het risico werd gespreid over twee soorten brandstof in
plaats van een. Wat dat betreft had men lering getrokken uit de Tweede Wereldoorlog! Een ander
voordeel was dat dieselmotoren direct in werking kunnen worden gesteld. Dit in tegenstelling tot
stoommachines, die dat pas kunnen na het zogenaamde ‘voorstoken’. Verder maakte het bestuur
in een schrijven aan de hoofdingenieur van Provinciale Waterstaat in Overijssel melding van een
toekomstige vervanging door elektromotoren van beide stoommachines. Zou het dan toch ooit nog
gebeuren?
De aanleg van de dieselmotor verliep verder op rolletjes. In oktober 1951 werd duidelijk dat de
benodigde ƒ 225.000,- zelf gefinancierd kon worden. Het Technisch Bureau der Unie van Waterschapsbonden maakte een maand later Bestek en Voorwaarden, die in december werden verzonden aan de N.V. Werkspoor, de N.V. Koninklijke Machinefabriek Gebr. Stork, de N.V. Mach. en
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Motorenfabriek v/h Thomassen & Co., de Motoren en Mach. Fabriek Detz-Latendrecht, de N.V.
Appingedammer Bronsmotorenfabriek en de N.V. Motorenfabriek D. & Joh. Boot. Toen werd
het een tijdlang rustig. Pas een jaar later werd het contract getekend tussen de N.V. Koninklijke
Machinefabriek Gebr. Stork en het Waterschap Vollenhove voor levering en plaatsing van de dieselmotorinstallatie. De kosten van deze Stork-Hesselman-dieselmotor bedroegen in totaal: ƒ 233.850,-.
Ook dienden weer enige bouwkundige aanpassingen in het gemaal gedaan te worden. Aannemer
Modders uit Vollenhove was de gelukkige met een offerte van ƒ 24.088,88. Voor verwijdering van
de oude Jaffa-motor zou de firma F.A. Daniël & Zn. uit Boskoop zorg dragen. Dit kostte nu eens
geen geld, maar leverde geld op. Het bedrijf betaalde voor de machine ƒ 6.000,- en hoopte daar
door verkoop aan derden winst mee te behalen.
En dan ineens op 2 mei 1952 een wel erg late brief van de NV Electriciteitsfabriek IJsselcentrale
te Zwolle omtrent de ‘(...) eventuele stroomlevering aan het gemaal A.F. Stroinck.’ [Men noemt bij
dit bedrijf Stroink steevast Stroinck, TR]. In de brief staat dat het ‘Technisch Bureau’ haar werk niet
goed heeft gedaan door te stellen dat ‘de kosten bij electrificatie ongeveer 25% hoger zouden liggen dan de kosten bij eigen opwekking.’ Verder de vraag of de dieselmotor reeds besteld was en of
het zin had opnieuw in gesprek te treden om ‘onze destijds gedane aanbieding aan de gewijzigde
omstandigheden aan te passen.’ Maar dat kon niet meer, want alle contracten waren inmiddels getekend.
De verbouwing vond plaats tussen april en oktober 1953, opdat de ‘officiele ingebruikstelling der
dieselinstallatie van het gemaal A.F. Stroink aan de Ettenlandse Kolk te Vollenhove op Dinsdag
20 October a.s., des namiddags om half drie’ kon plaatsvinden. Wel diende het Technisch Bureau
der Unie van Waterschapsbonden de dieselinstallatie nog te beproeven alvorens die kon worden
overgedragen aan het waterschap. Dat gebeurde op 27 oktober van dat jaar. Aangezien men concludeerde dat alles prima voor elkaar was, kon de installatie op 12 januari 1954 – nadat het waterschapsbestuur het rapport in handen had – goedgekeurd en aanvaard te worden.

Een blauwdruk voor de toekomst
Naar aanleiding van een vergadering van de Regelingscommissie Meppelerdiep, die op 24 augustus van dat
jaar bijeen was geweest, schreef ingenieur R. Ver Loren van Themaat sr. namens Ingenieursbureau Voorheen Van Hasselt & De Koning in september 1955 een zeer belangrijk rapport. Deze commissie boog zich
over de bemaling van het Meppelerdiep [pas in 1970 werd gemaal Zedemuden bij Zwartsluis in gebruik genomen, TR], met name om de wateroverlast in het gebied rondom Meppel en Zwartsluis te verminderen.
Ver Loren van Themaat kwam tot de conclusie dat hoe ruim het Meppelerdiep ook gemaakt zou worden
en hoe goed de lozingsmiddelen in Zwartsluis ook zouden zijn, dat niets uit zou halen wanneer de buitenwaterstand in Zwartsluis te hoog was. Bepalend voor het gehele bemalingsplan waren volgens hem de maat-
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regelen die het Waterschap Vollenhove zou nemen om de buitenwaterstand in Zwartsluis te verlagen. Dat
kon wanneer het ‘waterverzet van het gemaal A.F. Stroink zoveel mogelijk wordt opgevoerd.’
De volgende maatregelen waren noodzakelijk. In de eerste plaats zou het Ettenlandskanaal (als toevoerkanaal naar het gemaal) moeten worden verruimd. Voorts dienden ook de twee ‘Werkspoor-stoommachines’
te worden vervangen door ‘ruwoliemotoren of electromotoren’ met een ongeveer 15% meer vermogen.
Reden te meer om daar aan te denken was dat beide stoommachines en de ketels 37 jaar oud waren en
‘zich aan of nabij het einde van hun nuttige leeftijd’ bevonden. Beide suggesties van Ver Loren van Themaat
zouden binnen niet al te lange tijd worden uitgevoerd.

Verruiming toe- en afvoerkanaal
Mooie plannen stonden in het rapport van de Regelingscommissie Meppelerdiep dat in 1955 was
opgesteld. Maar vooralsnog gebeurde er niets mee. Pas na de hoge waterstanden van december
1960 [Meppel kwam deels onder water te staan en zal zeker aan de bel getrokken hebben, TR],
december 1961 en januari 1962 werd actie ondernomen, omdat zo vond men ‘urgentie van de werken duidelijk gebleken is.’ Aldus werd door het waterschapsbestuur voorgesteld om het Ettenlandskanaal, de Ettenlandse Kolk, de Ettenlandse Sluis en het Buitenkanaal te verruimen om zowel de
aan- als afvoer van water naar en van het gemaal te verbeteren.
Op 12 april van dat jaar presenteerde ingenieur R. Ver Loren van Themaat een plan van aanpak,
waarin naast de wijze van uitvoering ook een kostenberekening van zo’n ƒ 239.333,- was opgenomen. Ruim anderhalf jaar later – het was inmiddels september 1963 – leverde Ingenieursbureau
Voorheen Van Hasselt & De Koning het bestek om een aantal werken te laten uitvoeren. In de
eerste plaats waren er de baggerwerkzaamheden in het toevoerkanaal vanaf de Beulakerwijde tot
het gemaal en het afvoerkanaal vanaf de voormalige Ettenlandse Sluis tot het Randkanaal van de
Noordoostpolder. Ook moesten enkele zijvaarten die als toegang dienden tot het achterliggende
gebied verruimd te worden. De vrijgekomen modder zou honderden meter verder in oude trekgaten worden gespoten. Het bedrijf B. Griekspoor & Zoon uit Lisse kreeg de klus voor een aanneemsom van ƒ 352.580,- en verklaarde op 2 maart 1964 met het werk te zullen beginnen, dat bijna
een jaar zou duren.
Daarnaast diende de Ettenlandse Sluis te worden verruimd. Het kwam er eigenlijk op neer dat een
tien meter brede duiker naast de sluis in de ‘oude zeedijk’ zou worden gelegd. Poeles Aannemersbedrijf uit in Blokzijl was de laagste inschrijver en verklaarde op 23 maart 1964 de ‘Verruiming
Ettenlandse Sluis met bijkomende werken’ te zullen uitvoeren voor het bedrag van ƒ 190.000,-. Hij
zou op 6 april met zijn werkzaamheden starten en die begin december 1964 afronden.
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Het gemaal Stroink werd in januari 1968
in een idyllische sfeer gevat.

Stroink niet langer een stoomgemaal!

Stroink was vanaf 1920 stoomgemaal. In 1958 hadden de stoommachines er dus al heel wat jaartjes op
zitten. Toen bleek sprake van slijtage en er moest wat gebeuren. Resultaat was dat het gemaal vanaf 1961
zonder stoommachines door het leven zou gaan. Verstandig? Niet in alle opzichten! Denk alleen eens aan
die prachtige stoommachines die verdwenen zijn … en de schoorsteen die later ook maar werd afgebroken,
omdat die geen ‘nut’ meer had. Maar, dat is achteraf praten. Eerst maar eens een verslag van wat er zoal
gebeurde vanaf het moment dat men bij het waterschapsbestuur ging nadenken over die vervanging.
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L. van Stappen druk aan het werk op de
Stork-Hesselman dieselmotor. Deze foto
werd in 1953 gemaakt. Roken tijdens het
werk was toen nog toegestaan!

Voorafgaand aan de plannen voor verruiming van het aan- en afvoerkanaal door uitbaggeren werd
dan ook door het waterschapsbestuur overwogen om beide stoommachines te vervangen. Geheel
onlogisch was dat niet, want de drie stoomketels die bij de machines hoorden waren inmiddels meer
dan veertig jaar oud. In eerste instantie wilde men twee nieuwe ketels plaatsen, doch toen de Hoofdingenieur-districtshoofd van het Stoomwezen van het 5e district in december 1958 berichtte dat de
ketels I en II in april 1959 en ketel III in 1960 aan een ‘magnetisch scheuronderzoek’ dienden te
worden onderworpen kwam men op andere gedachten. De reden? De kans was groot dat de ketels
afgekeurd zouden worden – het waren zogenaamde oorlogsketels – en zo’n onderzoek was behoorlijk prijzig.
Hoofd Technische Dienst J. Mosterdijk en eerste machinist L. van Stappen – zoon van W.B. van
Stappen – togen aan het werk om een rapport op te stellen voor het bestuur. Mosterdijk stelde:
‘Het grote samenspel hebben wij gehad tijdens de omzetting van stoom op diesel, vooral toen de
Werkspoormachines zouden worden vervangen en wij beiden bij het Dagelijks Bestuur moesten
komen over de verantwoordelijkheid, die wij op ons zouden nemen bij uitvoering in eigen beheer.’
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Verschillende vooruitzichten werden op een rijtje gezet: alle ketels zouden worden goedgekeurd,
alle ketels zouden worden afgekeurd, één of twee ketels zouden worden goedgekeurd en de overige
afgekeurd, kortom vele mogelijkheden. Vervolgens werd besproken wat daarna zou moeten gebeuren: drie nieuwe ketels met twee stoommachines, twee ketels met een stoommachine en een dieselmotor, twee stoommachines met een grote ketel of de twee stoommachines vervangen door twee
dieselmotoren.
Nu was het bestuur aan zet en op 3 februari kwam het Dagelijks Bestuur bijeen om het rapport van
de Technische Dienst te bespreken. Het verslag met daar in grote letters ‘GEHEIM’ boven werd
aan de leden van het Verenigd College gezonden. De teneur was duidelijk: ‘In verband met vorenstaande zal het duidelijk zijn dat naar onze mening slechts één keuze mogelijk zal zijn, n.l. de vervanging van de beide stoommachines door twee dieselmotoren. Indien hiertoe zou worden overgegaan, heeft dit nog het voordeel, dat de drie dieselmotoren om beurten zullen worden gebruikt,
wat het onderhoud der machines zeer ten goede komt.’
Als belangrijk argument werd gebruikt: de lage exploitatiekosten van de dieselmotor, gezien het
feit dat geen stoker meer nodig was en geen man om de kolen aan te voeren! Dat woog blijkbaar
op tegen de hoge aanschafkosten.
Sneu voor de IJsselcentrale, want die kwam voor de derde keer op rij niet ‘aan de bak’: ‘Nu zijn
elektromotoren wel aantrekkelijk vanwege de geringere aanschaffingskosten, doch daar staat tegenover, dat de jaarlijkse expolitatie-kosten aanmerkelijk hoger zijn dan bij dieselmotoren.’ De aanschafkosten voor de dieselmotoren werden geraamd op ƒ 360.000,-. Het Verenigd College ging akkoord
en er kon een begin worden gemaakt met de aanschaf en installatie van twee dieselmotoren. Volgens de planning zou de eerste motor in het voorjaar van 1960 worden geplaatst en de tweede precies een jaar later.
Op 1 april 1959 werden Bestek en Voorwaarden gemaakt door (hoe kan het haast ook anders) Ingenieursbureau Voorheen Van Hasselt & De Koning en het zou een onderhandse aanbesteding
worden aan Kromhout Motoren Fabriek te Amsterdam. Maar blijkbaar werd die geannuleerd, want
in een brief van 17 juni aan ingenieur L. Monhemius – ‘Eerstaanw. Ingenieur van de Dienst Zuiderzeewerken’ – is sprake van een offerte bij zowel Kromhout Motorenfabriek als bij D. Goedkoop
Jr. N.V. en Kon. Machinefabriek Gebr. Stork & Co. N.V. Uit een brief die bijna gelijktijdig aan
Gedeputeerde Staten van Overijssel werd verstuurd, blijkt dat het Waterschap Vollenhove de twee
dieselmotoren – deels met een lening van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. – zelf financierde.
Op 7 juli 1959 berichtte het waterschapsbestuur Kromhout Motoren Fabriek te Amsterdam schriftelijk dat de levering van twee dieselinstallaties met toebehoren aan hen werd gegund. De overeenkomst werd 9 december dat jaar gesloten tussen het waterschap en de firma Kromhout; de motoren
zouden ƒ 267.458,- gaan kosten. Interessant detail is dat in het contract de hoeveelheid brandstofverbruik van de motoren was gegarandeerd.
Dan is het een tijdje rustig. Maar, begin januari komt er weer beweging in de zaak en bericht Mos110
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Links de in 1919 geplaatste stoommachine
en rechts de in 1960 geplaatste Kromhout
dieselmotor.

terdijk het bestuur over de sloop van de oude stoommachines: ‘Door het bestuur dient aangegeven
te worden de wijze van verkoop. Gaarne voor 11 jan. a.s. Persoonlijk prefereer ik verkoop bij uitnodiging aan 2 slopers. Bijvoorbeeld Daniels en Kamp.’ Het bestuur kwam snel in actie en volgde in
grote lijnen het advies van Mosterdijk. Met de firma Daniël en Zn. uit Boskoop werd een contract
gesloten betreffende sloop van de eerste stoommachine. Daniël betaalde ƒ 2.688,- en verplichtte
zich de machine te slopen tussen 15 februari en 30 maart 1960.
Vervolgens was de tweede machine aan de beurt. Die werd verkocht aan de firma Hammink uit
Almelo, voor maar liefst ƒ 9.000,- en met de sloop daarvan diende uiterlijk 1 maart 1961 te worden
gestart. Uiteraard waren ook nu weer bouwkundige aanpassingen in het gemaal noodzakelijk: een
stofdichte afsluiting in de machinekamer en een muuropening tussen machinekamer en ketelhuis.
Aannemer W. Modders uit IJsselmuiden kreeg de opdracht.
Begin juli 1960 was de eerste dieselmotor gereed. J. Mosterdijk kreeg een uitnodiging 11 juli naar
de fabriek van Kromhout in Amsterdam te komen om het proefdraaien bij te wonen. In de zomer
van 1960 werd de eerste motor geplaatst en in bedrijf gesteld. De Zwolse Courant schreef daarover:
111
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Een van de twee Kromhout dieselmotoren
die rond 1960 werd geplaatst.

‘In de Noordwesthoek van Overijssel wordt altijd gezegd het stoomgemaal van Vollenhove, en dat
is enigszins begrijpelijk, want toen veertig jaar geleden dit grote gemaal werd gesticht, was men
aangewezen op stoom als drijfkracht. Inmiddels is de wereld veranderd en er kwamen andere machines, die het werk van de stoommachines overnamen, zo ook in het gemaal in Vollenhove. Twee
dieselmotoren staan er nu in de machinekamer en op het ogenblik worden de laatste resten turf
en steenkool gebruikt om de oude stoommachine op gang te houden. Het zal echter niet zo lang
meer duren of deze laatste stoommachine gaat verdwijnen uit het grote gebouw aan de Ettenlandse
Kolk. Het wordt dan oud ijzer, want niemand interesseert zich meer voor een dergelijk apparatuur.
Eerste machinist L. van Stappen vertelde ons gistermiddag, dat de koopman, die deze machine
kocht, er beslist geen weg mee wist om deze ergens anders te plaatsen, zodat de machine straks als
schroot zal verdwijnen.’
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Een foto gemaakt in 1970 ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van het gemaal.
Achterste rij: L. van Stappen, H. Jager,
H. de Boer, J.H. Westenbrink, ir. G.T. Kruisselbrink, H. Donker, mr. K. Verhoeven,
J. Westerbeek, G. de Haan, J. M. van der
Linde, D. Linde en M. van Elp.
Middelste rij: B. Westhuis, E. de Boer,
K. Jager, F.K.J. Spijkervet, J. Klei, H. Woudsma en J. Mosterdijk. Voorste rij: J. v.d. Linde,
J. Hetebrij en H. Knobbe.

Toen de tweede motor 6 april 1961 arriveerde was die niet alleen twee dagen te laat, maar bovendien incompleet. Mosterdijk was dan ook bepaald niet tevreden: ‘Het bevreemdde mij ten zeerste,
dat de zending niet compleet bleek te zijn en dat de gewenste bewerkingen niet waren uitgevoerd,
temeer daar zowel door mij als door Hoofdmachinist L. van Stappen in 24 Februari j.l. gevoerde
gesprekken met de heren Bodegraven en Pilkes deze punten nadrukkelijk naar voren werden gebracht.’ Tja, wat nu? Een mopperende Mosterdijk zette zijn eigen personeel maar aan het werk
om niet op achterstand te geraken, daarbij de hoop en verwachting uitsprekend dat Kromhout in
het vervolg zijn afspraken na zou komen. Gelukkig kwam het allemaal in orde en was de motor in
de zomer van 1961 bedrijfsklaar.
Maar helemaal van een leien dakje ging het werken met beide motoren al met al niet. Dijkgraaf
Jager vatte het in 1964, toen de meeste ellende weer achter de rug was, allemaal nog een keer samen
voor Kromhout: ‘Aan bedoelde machines, welke door Uw fabriek werden geleverd in de zomer van
respectievelijk 1960 en 1961 en welke tot dusverre onderscheidenlijk 5.017 en 3.063 draaiuren in
totaal hebben gemaakt, moesten tot aan de revisie verschillende malen voorzieningen worden ge113
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troffen, zozeer zelfs, dat voor de eerste machine twaalf maal en voor de tweede vier maal monteurs
van Uw fabriek moesten worden ontboden.’

Een ontevreden Van Stappen
Hoofdmachinist Van Stappen was ontevreden over de reparatiewerkzaamheden die waren verricht na problemen met beide motoren op 26 oktober 1961 en rapporteerde op woensdag 1 november 1961 om 15.00
uur over motor A: ‘Nagekomen besluit van Kromhout. De cilinder van Cil. No. 6 moet vernieuwd worden.
De fabriek wil met deze motoren geen enkel risico nemen. Van onze kant heb ik gevraagd waarom dat dit
besluit niet eerder genomen is, daar Ing. Leonard, er donderdagavond al over sprak. Nu is de motor practies
geheel opgebouwd, men zou aan de belofte kunnen voldoen, dat Woensdagavond weer gedraaid kon worden,
wat nu wel vrijdag zal worden, daar No. 6 weer geheel gedemonteerd moet worden.’
Op 26 januari komt dijkgraaf Jager er zelfs aan te pas. Nog steeds is van alles niet in orde met de motoren.
Een waslijst met punten wordt opgevoerd, met tot slot een dringend verzoek: ‘Nogmaals bevelen wij U
vorenstaande punten ernstig in Uw aandacht aan en verzoeken U spoedig terzake beslissingen te willen
nemen.’

In oktober 1963 bleek dat beide motoren een grote revisiebeurt nodig hadden, terwijl ze slechts
4456 (motor A) en 2487 (motor B) uur hadden gedraaid. Normaal gesproken vindt zo’n beurt pas
plaats na 10.000 draaiuren. Ook wilde Kromhout ‘verbeteringen’ aanbrengen. Van Stappen was
weer boos en adviseerde de dijkgraaf om in zijn brief aan Kromhout vooral duidelijk te maken wie
het kind van de rekening was: ‘Daar men toegeeft, dat deze revisie niet in orde is, bij dit aantal
draaiuren, zullen ze wel wat slikken. Maar de technische verbeteringen komen volgens mij dan voor
onze rekening, net als de verbetering van de luchtfilters in die dagen. Aangezien er nog niet na te
gaan is wat de verbeteringen inhouden, valt er ook nog niet te beslissen, van doen of niet doen bij
eventuele betaling door W.V.’
De dijkgraaf vatte de kritiek van zijn machinist samen in een keurige brief, met als resultaat dat de
twee motoren na 1 april 1964 werden gereviseerd. Uiteraard niet tegelijk, vooral ook omdat beide
machines naar de fabriek in Amsterdam moesten. En zo kwam het dan toch allemaal nog goed:
‘Hoewel één en ander voor ons bevredigend is verlopen en de door Uw fabriek uitgevoerde revisie
gepaard is gegaan met het vervangen van aanzienlijke onderdelen en het aanbrengen van ingrijpende
wijzingen, hopen wij, dat thans na bedoelde revisie onzerzijds geen aanleiding meer zal bestaan tot
klachten.’ En daar konden ze het voorlopig mee doen!
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De Kromhout dieselmotor.

Een feestje in 1970
Op dinsdag 9 juni 1970 werd de officiële ingebruikname – vijftig jaar geleden – van het gemaal in herinnering gebracht tijdens een feestelijke bijeenkomst, uiteraard in het gemaal. Behalve de dijkgraaf, heemraden
en hoofdingelanden werden personeelsleden uitgenodigd die op het gemaal werkzaam waren of waren
geweest, waaronder oud-stoker H. Knobbe.
Uiteraard vertelde dijkgraaf K. Jager over de geschiedenis van het gemaal en noemde een indrukwekkend
getal: in die 50 jaar werd ongeveer 7.544.840.000 m3 water verplaatst. Na een dronk op het welzijn van
het gemaal, kwamen de tongen los en de aanwezigen konden allen wel wat over het verleden vertellen. Zo
wist Knobbe zich te herinneren dat in 1893 de sluis door Aberson werd gebouwd en ‘(...) men kon destijds
in de Moespot de schaatsen onderbinden en naar Blokzijl schaatsen.’ Dijkgraaf Jager vulde aan dat men
vroeger de Barsbeker Binnenpolder onder water liet lopen ter wille van de bemesting, terwijl hoofdingeland
Woudsma naar voren bracht dat het geen ongewoon verschijnsel was, dat men ’s zomers bij hoog water
de koeien op stal had. Kortom, sterke verhalen genoeg die tijdens de maaltijd werden aangevuld met vele
anekdotes.

115

2539.Bw.bk.Stroink.def.dr:2539.Bw.bk.Stroink

23-10-2008

14:27

Pagina 116

Een foto gemaakt in 1970 ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van het watergemaal.

Slopen of behouden? De schoorsteen legt het loodje
De schoorsteen van het gemaal moest goed onderhouden worden want het was een kwetsbaar en
belangrijk onderdeel van het gemaal, zeker in het stoomtijdperk. Zo werd begin 1955 de pijp door
het bedrijf Faschobouw weer eens onder handen genomen. Contactpersoon was als voorheen de
heer Meppelink en met het waterschapsbestuur was hij voor deze klus een prijs van ƒ 1.085,- overeengekomen. Om onverklaarbare redenen werd het voor 1962 geplande onderhoud niet uitgevoerd
om dat pas in 1964 te laten gebeuren.
Zou men gedacht hebben dat de schoorsteen toch niet meer nodig was? Genoemd onderhoud vertoonde een klein doch markant verschil met voorheen, namelijk: ‘Het veranderen van de bliksemafleider onder post 2 komt te vervallen, aangezien de schoorsteen toch buiten bedrijf is gesteld.’
Vier jaar later plande de hoofdmachinist weer een onderhoudsbeurt en adviseerde de dijkgraaf:
‘k Stel U voor dit jaar de top van de schoorsteen en de bliksembeveiliging te laten nazien. Een gelijktijdige opdracht geeft minder reiskosten. Aan te nemen is dat de eerstvolgende 4 jaar geen onderhoudsbeurt geeft aan de schoorsteen.’ En toen ging het behoorlijk mis.
De firma Interwarmte, die inmiddels Faschobouw had overgenomen maakte er een potje van. Er
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was weliswaar op 24 en 25 oktober gerepareerd, maar uit een meting bleek later dat de bliksemafleiding niet op orde was. De nota was inmiddels betaald en telefoontjes met het verzoek om de
bliksemafleiding in orde te maken haalden niets uit. Niemand van Interwarmte nam de moeite naar
Vollenhove te komen.
Toen in 1973 weer onderhoud gepleegd moest worden, adviseerde Van Stappen om naar een andere
firma om te zien. Het werd Technisch Bureau L.G. van Aarssen en Co. uit Amersfoort. Er werd een
prijsopgave gemaakt waaruit bleek dat de schoorsteen in slechte staat van onderhoud verkeerde en
reparatie zou maar liefst ƒ 6.959,- gaan kosten. Het Dagelijks Bestuur van het waterschap besloot
desalniettemin de reparatie te laten uitvoeren, maar werd door het Algemeen Bestuur op de vingers
getikt. Overwegingen als historische, architectonische en landschappelijke waarden telden niet bij
de besluitvorming, slechts financiële aspecten waren van belang. Tja en een rekensommetje leerde
dat afbraak op den duur goedkoper was dan onderhoud. Toen werd overwogen: ‘(...) dat het aanbeveling verdient ter vermijding van aanzienlijke uitgaven voor het onderhoud van de schoorsteen
in de toekomst tot het afbreken daarvan over te gaan (...).’

Sloop?
‘Verenigd College van Waterschap voor sloop’, zo stond in de Zwolse Courant en hoofdingeland H. Donker
reageerde: ‘Misschien heb ik te weinig visie op de oude tijd en op monumenten maar ik ben niet voor oplappen. We moeten het mes erin durven te zetten en de onderhoudskosten goed in de gaten houden. Ik voel
niets voor herstel.’ Duidelijke taal, waarmee hij het vonnis velde over de meer dan 45 meter hoge schoorsteen. Maar niet alle bestuursleden waren het met hem eens en opteerden evenals dijkgraaf K. Jager voor
behoud van die lange karakteristieke pijp. Zij hadden kennelijk meer gevoel voor ‘de oude tijd’ en voor het
landschappelijke, karakteristieke element. Heemraad Klei stelde dan ook: ‘De sloop gaat mij aan het hart.’
Toch had Donker de meeste aanhangers en N. van der Weide van Staatsbosbeheer sprak zelfs van: ‘Weghalen die schoorsteen’, waarin de heer R. Huls hem bij viel. M. van Elp stelde zelfs een publieke aanbesteding voor, omdat de schoorsteen dan voor nog veel minder geld kon worden afgebroken. Daar zouden ze
later spijt van krijgen! Toen slechts E. de Boer, J. Westerbeek, H. de Boer alsmede heemraad Klei en dijkgraaf
Jager voor herstel stemden, was de schoorsteen ten dode opgeschreven.

Maar, zo gemakkelijk ging dat nu ook weer niet. Er lieten zich tegenkrachten horen. Bijvoorbeeld
Het Oversticht, ‘een genootschap tot bevordering en instandhouding van het stedelijk en landelijk schoon’. Ook Natuur- en Milieufederatie Overijssel roerde zich. Gedeputeerde Staten van
Overijssel hoorde de argumenten aan, die genoemde instanties aanvoerden en stelde: ‘Wij zijn wel
gevoelig voor de argumenten van Het Oversticht. Daarenboven vragen we ons af of het onder de
118
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huidige omstandigheden wel raadzaam is door afbraak van de schoorsteen de mogelijkheid om eventueel op steenkoolgebruik over te gaan vrijwel geheel af te snijden.’ Men doelde op de oliecrisis van
dat jaar 1973, door een wereldwijd tekort aan aardolie.
Het waterschap voelde zich in het nauw gedreven en besloot de sloop van de schoorsteen een paar
maanden uit te stellen, tot uiterlijk 1 juni 1974. Hun argumentatie was: ‘Indien alsdan van andere
zijden zich alternatieven zouden hebben ontwikkeld, die dan de nodige gelden voor het herstel van
de schoorsteen in uitzicht stellen, zou alsnog tot herstel van de schoorsteen kunnen worden overgegaan.’
Maar de vertraging zat er nu goed in, want begin 1975 was er nog steeds niets gebeurd. Inmiddels
was wel besloten een stichting op te richten voor behoud van het watergemaal A.F. Stroink. Familie
van A.F. Stroink, de streek VVV West Overijssel en ingenieur C. Westhuis hadden zich bereid verklaard om daarin zitting te nemen. Verder hadden Het Oversticht en Natuur- en Milieufederatie
Overijssel aangegeven betrokken te willen blijven bij het werk van de op te richten stichting.
Het eerste verzoek van de stichting om het besluit de pijp na 1 januari 1975 af te breken te verdagen werd gehonoreerd, maar verder gebeurde er weinig. De volgende stap werd pas begin 1977
gezet, toen J. Mosterdijk een memorandum schreef met als titel ‘Schoorsteen gemaal A.F. Stroink’.
Het stond vol cijfers en berekeningen, met als slotsom dat afbraak van de schoorsteen werd geraamd
op ƒ 45.500,- en restauratie op ƒ 18.000,-. Zijn conclusie was: ‘Indien niet tot afbraak maar tot herstel wordt overgegaan wordt ƒ 28.000,- bespaard. Op 9% (!) rente geeft dat ƒ 2.520,- rente per jaar.’
Van die renteopbrengst zou gemakkelijk het onderhoud betaald kunnen worden en dan mocht die
zelfs nog wel dalen tot 6,2%.
Dit rapport vormde het uitgangspunt voor een vergadering van het Algemeen Bestuur en opnieuw
was het Dagelijks Bestuur tegen afbraak van de schoorsteen. Veel werd gesproken over ‘voors’ en
‘tegens’, doch toen het op stemming aan kwam bleek eens te meer dat het Algemeen Bestuur ‘voor’
was en wel met 11 tegen 5 stemmen. Toen restte de voorzitter weinig anders dan ‘(...) onverwijld
bij de gemeente Brederwiede een afbraakvergunning aan te vragen.’ Mosterdijk – die uiteraard aanwezig was geweest om zijn bevindingen toe te lichten – verliet hierna volkomen gedesillusioneerd
de vergadering. Vele jaren later zou hij verklaren: ‘Die pijp hadden ze nooit van het Stroinkgemaal
moeten halen.’
Nog even gloorde er hoop aan de einder, want de gemeente Brederwiede verleende geen vergunning, omdat slopen van de pijp als een gemis werd ervaren waardoor het karakter van het gemaal
ernstig zou worden aangetast. Toen was er nog maar een mogelijkheid: een uitspraak van de Raad
van State. Twee jaar zou het duren, maar toen vernietigde dit orgaan op 20 augustus 1979 het besluit van de gemeente Brederwiede en het waterschap kreeg op 12 februari 1980 wél een sloopvergunning.

120

2539.Bw.bk.Stroink.def.dr:2539.Bw.bk.Stroink

23-10-2008

14:28

Pagina 121

Daar gaat de schoorsteen! Het was inmiddels 1980.

Het gemaal met daarachter een halve
schoorsteen.

De roemloze ondergang van een schoorsteenpijp
Fa. H. de Pater uit Beekbergen had ‘de eer’ de schoorsteen te slopen. Zij waren het goedkoopst bij de aanbesteding namelijk: ƒ 20.600,- tegen ƒ 35.000,- door L.G. van Aarssen & Co. uit Amersfoort. Maar zoals niet
zelden het geval is, goedkoop zou duurkoop blijken. Overeengekomen was de pijp ‘in handwerk’ te slopen,
waarbij eventuele schade voor rekening van de aannemer zou komen. De Pater nam de stand van zaken bij
het gemaal op en vertrok weer naar huis. Drie weken te laat ging hij tot sloop over; weliswaar niet volgens
afspraak, maar ach zo’n ramp was dat nu ook weer niet. Maar het zou nog veel erger worden!
De Pater sloopte niet zoals afgesproken met handkracht, maar liet het bovenste deel van de schoorsteen
– nadat op het knikpunt een gat was gehakt – met mechanische trekkracht naar beneden halen. Het onderste
Op deze plaats, die nog steeds herkenbaar
is, stond de schoorsteen.

deel ‘behandelde’ hij op dezelfde wijze. En dat allemaal op een zaterdag, zonder dat iemand op het gemaal
aanwezig was. Bang voor pottenkijkers misschien? Het zal niemand verbazen dat een en ander niet zonder
de nodige problemen verliep en er was dan ook schade aan zowel het gebouw als de olieleidingen. Het gebouw liet De Pater door Bouwbedrijf Weijs herstellen, maar aan de olieleidingen deed hij niets. Dat mocht
het waterschap zelf opknappen en zo gebeurde. De kosten van dit herstel werden vanzelfsprekend in mindering gebracht op de eindafrekening. Hoewel ‘eind goed, al goed’ was het toch een roemloos einde voor
die – na vele decennia het gemaal te hebben gemarkeerd – karakteristieke hoge schoorsteen.
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Het gemaal zonder schoorsteen.

Het werk op het gemaal
Vanaf 1961 was niet langer sprake van stoomenergie in het gemaal en waren dus ook geen stokers
meer nodig, ten gevolge waarvan de bemanning van het gemaal veranderde. Tijdens de feestelijke
herdenking van de officiële opening in 1970 waren de volgende personeelsleden van Stroink aanwezig: hoofdmachinist L. van Stappen, machinist D. Linde en de hulpmachinisten B. Westhuis en
G. de Haan. Tot 1980 bleef deze samenstelling intact. Toen machinist Linde de gepensioneerde Van
Stappen kwam vervangen, werd R. van der Bijl als machinist in dienst genomen.
Op 1 oktober 1970 waren D. Linde en B. Westhuis 25 jaar werkzaam bij het gemaal. Westhuis was
stoker geweest, maar inmiddels was zijn werk: ‘(...) zoals stoom houden, zorg voor de vuren, vlampijpen vernieuwen, ketel bikken en het kruipen door nauwe mangaten’ verdwenen. Tijdens de receptie ter gelegenheid van hun jubileum werd stilgestaan bij de taken die zij in al die jaren hadden
vervuld en ook bij de vele veranderingen, in die tijd tot stand gekomen. Natuurlijk de overstap van
stoom- naar dieselenergie, maar ook de toegenomen mechanisatie der werktuigen en de uitbreiding
der werkzaamheden door de concentratie van de waterschappen, de uitvoering der ontwateringsplannen en het tot stand komen van de verschillende ruilverkavelingen, met als resultaat de overname of stichting van bemalingen. Vervolgens kwam aan de orde wat zoal gerepareerd moest wor122
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den: dieselmotoren, benzinemotoren, elektrische motoren, pompinstallaties, rupskraan of een andere kraan, windmolen, Unimog (kleine vrachtwagen), voormaaier, taludmaaier, boten of pontons
en nog veel meer. In de woorden van het hoofd Technische Dienst J. Mosterdijk – gesproken tijdens
het 25-jarig jubileum van Van Stappen in 1968 – klonk het als volgt:
‘De buitendienst dankt U ten zeerste voor de vlotte manier waarop U zorgt dat wij zo goed mogelijk worden geholpen als wij met brokken zitten en voorts voor Uw aandacht en dat van Uw team
voor verbetering aan machines of voor totaal nieuwe werkwijzen en de opstelling op of aan de bestaande machines. U hebt er begrip voor, dat onze werktuigen moeten zijn aangepast aan het te
verrichten werk. Ook de reparaties aan gemalen, zowel in Secundaire Bemaling, als voor de Algemene Waterschapszorg, krijgen van U de nodige aandacht en U zorgt er voor, dat Uw mannen er
zijn, wanneer U zelf niet kunt (...).
Een andere verandering is er gekomen op 1 April 1964, toen de concentratie der Waterschappen
een feit werd. Alle gemalen moesten worden opgenomen en zonodig worden nagezien. Om dat
lopende te houden hebt U er een zorg bijgekregen. Bij die zorg behoren ook de gemalen van het
Waterbeheersingsplan Wanneperveen-Zuid en de gemalen, tot stand gekomen in de ruilverkaveling Meppelerdiep en Vollenhove. Verder wordt soms Uw hulp ingeroepen voor reparaties aan
kunstwerken, omdat U eenmaal beschikt over de middelen, de ruimte [de voormalige ketelruimte,
TR] en vakbekwame mensen.’
D. Linde aan het werk bij een van de
stoommachines.

Datzelfde kreeg L. van Stappen tijdens zijn 25-jarig jubileum in 1968 eveneens te horen: ‘(...) want
U zijt naast Hoofdmachinist van het gemaal A.F. Stroink ook de man, die de gemalen van het
Secundair Bemalen gebied en de andere gemalen en windmolens, nu veertig in het totaal, met Uw
mensen controleert en bij storing tracht dit te verhelpen of te repareren.’
Daarnaast hielden beide heren – met name machinist Linde – zich bezig met de verbetering van
werktuigen, waarbij vindingrijkheid en het uitwerken van eigen gedachten werden ingezet. Mosterdijk stelde ook het ‘houtje touwtje’ gedrag betreffende verbetering van de motoren aan de orde:
‘Naderhand [na de ombouw van stoom op diesel, TR] zijn er verbeteringen voorgesteld, onder
meer het gesloten koelsysteem en de luchtaanzuiging. Deze wijzigingen zijn voornamelijk door U
in eigen beheer aangebracht en veelal met oud materiaal.’ En als er veranderingen moesten worden
aangebracht aan de zogenaamde veegboot, dan wist men het personeel van het gemaal eveneens
te vinden.
Daarnaast was men natuurlijk ook bezig met de boezembemaling, doch de hoeveelheid tijd die daaraan werd besteed was door de inzet van de dieselmotoren veel minder geworden, met name de vele
nacht- en avonddiensten. Wel werd de bemaling uitgebreid; door betere bemaling van de boezem
ging men over op onderbemaling en daarna op secundaire bemaling door het opgaan in 1964 van
23 kleine waterschappen in Waterschap Vollenhove.
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Hoofdmachinist Linde hanteert de oliespuit bij de stoommachine die in de in 1929
gerealiseerde uitbreiding stond.

Gesteld kan worden dat een verschuiving was opgetreden van bemalingswerkzaamheden naar reparatiewerkzaamheden, met name voor de buitendienst. Dat was een bewuste keus van het waterschapsbestuur, want men onderkende dat er vakbekwame mensen op het gemaal werkten en gaf
hen de mogelijkheden daar ook uitvoering aan te geven. Het gevolg was dat in eigen beheer kon
worden gecontroleerd, gereviseerd, gerepareerd en aangepast.

Van olie naar elektriciteit
Ooit zou het er een keer van komen: de overstap op elektrische bemaling.

Elektrische bemaling
Elektrische bemaling werd omstreeks 1900 voor het eerst op kleine schaal toegepast bij het verleggen van
de Maasmond. De elektromotor was ten opzichte van de toen gebruikelijke stoommachine veel gebruiksvriendelijker, vooral vanwege de aanzienlijk kortere opstarttijd. Omdat de elektromotor veel minder groot
was, werd de bouw van kleinere en daardoor goedkopere gemaalgebouwen mogelijk.
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De aanleg van hoogspanningskabels had een snelle elektrificatie van het platteland tot gevolg en de stichting van elektrisch aangedreven gemalen werd in de loop van de 20e eeuw steeds algemener. De elektromotor moest concurreren met de dieselmotor. Die had als voordeel onafhankelijk van de beschikbaarheid
van elektriciteit te kunnen werken. Daar de kwaliteit van stroomvoorziening door de nutsbedrijven in de
loop der tijd steeds verder verbeterde, het elektrisch aangedreven gemaal bij uitstek geschikt is voor automatisering, en het beheer veel eenvoudiger is dan stoom- of oliegemalen, wordt tegenwoordig verreweg het
grootste deel van de gemalen in Nederland aangedreven door één of meer elektromotoren.

Mogelijk had het ‘moeilijke’ jaar 1981 ermee te maken: in de hoogwaterperiode tussen 9 en 20 maart
werden maar liefst 771 draaiuren gemaakt waarbij 42.000.000 m3 water werd verzet. Als toen niet
was bemaald, zou het peil tot ongeveer 0,35 meter beneden NAP gestegen zijn ten gevolge waarvan zo’n 5.000 ha ontginningspolders 90 centimeter onder water waren komen te staan. In de omliggende polders zou niet minder dan 10.000 ha onder water zijn gelopen. Kwam men daardoor tot
de conclusie dat de bemalingmethodiek moest worden aangepast? Iets wat met elektrische aandrijving tot de mogelijkheden behoorde.

Lofzang op een dieselmotor
Op 20 oktober 1973 was de Stork Hesselman dieselmotor 20 jaar oud geworden. Voor de hoofdmachinist
het moment voor een lofzang: ‘De Stork Hesselman motor heeft zonder buitengewone storing 20 jaar dienst
gedaan.’ Onderstaand een aantal cijfers uit die periode:
Maaluren

±
3

‘Lofzang’ op een dieselmotor.

30.000

Water verplaatst in m

± 1.620.000.000

Gasolie verbruikt in liters

±

2.550.000

Carter en smeertoestelolie in liters

±

22.500

Kosten van onderdelen

±

19.000

Toelichting
Van 1953 tot 1961 heeft de Stork motor het leeuwendeel van het water verzet. De stoommachines bleven ver
achter in draaiuren. De gemiddelde draaiuren in deze 20 jaar van de Stork motor zijn 1.500 per jaar, waterverplaatsing 900 m3 per minuut, gasolieverbruik 85 liter per uur, carter en smeerolieverbruik 0,75 liter per
uur en de onkosten aan onderdelen ƒ 950,- per jaar.
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De overstap op elektrische bemaling zelf ging betrekkelijk geruisloos. Het begon met een brief aan
de IJsselcentrale op 2 februari 1982: ‘Graag zouden wij van u vernemen of de aansluiting van de
nieuwe installatie mogelijk is en welke technische en financiële konsekwenties hieraan verbonden
zijn.’ Het antwoord kwam al binnen enkele weken: naast het gemaal moest een trafohuisje worden
geplaatst, waarin door de IJsselcentrale een hoogspanningsinstallatie zou worden geïnstalleerd.
Het trafohuisje zou (hoe symbolisch!) op de plek van de omgehaalde schoorsteen komen te staan
en met boorpaaltjes op de oude fundamenten worden geplaatst. De IJsselcentrale wilde wel graag
eerst een bouwtekening van de nieuwe situatie hebben. ‘Onvoldoende gefundeerd’, was hun antwoord. Vol onbegrip keken de medewerkers van het waterschap elkaar aan: ‘Waren de fundamenten
van de schoorsteen niet genoeg voor zo’n huisje?’ Toen maar eens een oude bouwtekening opgezocht, waarop de fundamenten van de schoorsteen duidelijk stonden aangegeven. Opnieuw werd
een tekening ingediend en toen was het wél goed. De totale kosten voor het waterschap zouden
ƒ 35.000,- bedragen.
Reeds een maand later werd een elektromotor met een vermogen van 400 kWh besteld bij de firma
Heemaf B.V. in Hengelo (kosten eveneens ƒ 35.000,-) en een tandwielreductiesysteem bij Flender
Nederland B.V. (kosten ƒ 39.249,-). In 1953 was reeds een reductiesysteem van de firma Wulfel
tussen motor en pomp gemonteerd, doch om verdere reductie van 1.500 omwentelingen tot 68 te
bereiken werd nog een systeem van Flender bijgeplaatst.
De heer J.B. van Veen uit Emmeloord kreeg in april dat jaar de opdracht voor sloop van de oude
dieselmotor en de Fa. J. van Heerde & Zn. mocht de elektrische installatie voor de elektromotor
aanleggen, voor het bedrag van ƒ 107.373,-. De installatie verliep zonder al te veel problemen en
de nieuwe elektromotor kon op 20 december van dat jaar officieel in gebruik worden genomen.
Nieuwe inzichten in waterbeheer
De officiële ingebruikname van de elektromotor ging gepaard met toespraken van onder andere
het hoofd Technische Dienst Mosterdijk, dijkgraaf Jager en gedeputeerde Lanning. De eerste spreker ging uitgebreid in op de historische achtergrond van gemaal en bemaling, terwijl de laatste zich
boog over de relatie tussen de nieuwe motor en het waterbeheer en op die manier naar de toekomst
keek. Een groot aantal instanties had namelijk eerder dat jaar een rapport opgesteld onder de titel:
Waterkwaliteitsaspecten in het proefgebied Nationaal landschap Noordwest-Overijssel. Lanning
citeerde tijdens zijn toespraak een van de conclusies uit dat rapport: ‘Als de boezem bemalen moet
worden met gemaal Stroink is het aan te bevelen dit zo rustig mogelijk uit te voeren en de variatie
in de waterpeilen te minimaliseren, waardoor uitwisseling van de verschillende watersoorten en
de daarin aanwezige verontreinigingen in de grotere oppervlaktewateren beperkt kan blijven.’
De elektromotor paste prima in die aanbeveling, omdat deze motor – die het leeuwendeel van de
bemaling zou gaan uitvoeren – zonder mankracht kon werken. Er kon nu veel regelmatiger worden
gemalen, namelijk de gehele week in plaats van: vrijdag veel, weekend niet en maandag veel. Daar126
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De Mercedesdiesel op de voorgrond en de
Caterpillar er achter.

De Caterpillarmotoren die de Mercedesmotoren vervingen.

mee zou een eind komen aan de zogenaamde weekendwaterbeweging in de boezem. Interessant
is dat Lanning met deze uitspraak een geheel nieuwe dimensie aan de bemaling toevoegde; naast
de kwantitatieve aspecten kwamen nu ook kwalitatieve aspecten van het waterbeheer aan de orde.
Men begon zich bezig te houden met een thema dat nog steeds actueel is namelijk: integraal waterbeheer. Waterbeheer waarbij naast aanvoer, afvoer en de kwaliteit van het water ook gelet wordt
op de naaste omgeving en de belangen voor stad en platteland. Dat was nogal een beleidswijziging,
aangezien men tot dan eigenlijk alleen op ‘droge voeten’ had gelet. Wat er veranderen moest?
Het weren van gebiedsvreemd water en – als logisch gevolg – het langer vasthouden van gebiedseigen water. Waarom deze beleidsverandering? Reden was de aandacht die men steeds meer ging
besteden aan de biodiversiteit – de verscheidenheid in soorten en ecosystemen – in het waterschapsgebied. Beleid werd om de biodiversiteit steeds beter te beschermen en één van de middelen die
daartoe ingezet konden worden was het langer vasthouden van gebiedseigen water. Men was er
namelijk hoe langer hoe meer van overtuigd geraakt dat gebiedsvreemd water een geheel andere
samenstelling had dan gebiedseigen water; met name fosfaten en stikstofverbindingen leverden problemen op in het kwetsbare waterschapsgebied, met al haar natuurgebieden. Naar aanleiding van
bovengenoemd onderzoek over de waterkwaliteitsaspecten werden in het Waterschap Vollenhove
twee adviezen uitgewerkt: een wijziging in het peilbeheer en het verplaatsen van de waterinlaat.
Beide items zullen hieronder aan de orde worden gesteld.
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En de dieselmotoren?
De dieselmotoren bleven uiteraard ook actief. Sterker nog, in 1986 en 1987 werden beide Kromhout-motoren
gereviseerd voor een bedrag van ƒ 140.000,-. Maar er veranderde wel wat, want de dieselmotoren maakten
veel minder uren en gebruikten dus minder dieselolie. De olie werd altijd opgeslagen in twee tanks van
50.000 liter, die in het terrein naast het gemaal waren ingegraven. In 1987 werd een van de tanks afgekeurd
en verwijderd. De andere olietank, aan de voorzijde van het gemaal, werd in 1989 afgekeurd en diende ook
verwijderd te worden. Omdat het niet kon zonder een in de nabijheid gelegen gasleiding te verleggen, bedroegen de verwijderingkosten voor die tank ƒ 25.000,-.
In het kader van de Wet bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (W.B.O.) waren in 1966 drie tanks met
elk een inhoud van 93.000 liter aan de noordzijde van het gemaal geplaatst en bedekt met een flinke hoeveelheid zand, zodat een soort heuveltje ontstond. Toen de W.B.O. in 1991 werd ingetrokken, vroeg men zich
af of die tanks als opslag voor de dieselolie zouden kunnen worden gebruikt. Maar, helaas waren ze te oud
en werden in 1992 voor niets van de hand gedaan. Dat leverde verder geen problemen op, want na bodemonderzoek bleken de tanks geen invloed te hebben gehad op de kwaliteit van de grond en het grondwater.
Om toch voldoende dieselolie voor beide Kromhout-motoren op te kunnen slaan, werden in 1992 twee
bovengrondse opslagtanks gehuurd van de firma Joontjes in Meppel, elk met een inhoud van 10.000 liter.
Uiteraard werd een overkapping gemaakt om de tanks enigszins te beschermen. Maar oh wee, men had
vergeten daar een bouwvergunning voor aan te vragen. Een wakkere ambtenaar merkte dat op en alsnog
moest toestemming bij de gemeente Brederwiede worden aangevraagd. En voor niets gaat de zon op, dus
er moest ook nog een bedrage van ƒ 175,- worden betaald!
Waarom die tanks niet werden gekocht maar gehuurd, werd tijdens een vergadering van dijkgraaf en heemraden op 11 februari 1992 besproken: ‘Bij vervanging van beide dieselmotoren in het gemaal Stroink door
elektromotoren is koop van beide tanks niet aantrekkelijk, omdat in dat geval met een voorraad van 10.000
liter kan worden volstaan.’ Inderdaad bestonden op dat moment plannen om een dieselmotor te vervangen
door een elektromotor en de andere dieselmotor ‘in de mottenballen te leggen’. De reden was dat beide
motoren reeds 28 jaar oud waren en onderdelen niet meer verkrijgbaar zouden zijn.
Door motor A te vervangen door een elektromotor en motor B te conserveren, bespaarde het waterschap
de aanschaf van reserve-onderdelen. Het leek een goed plan, maar werd evenwel niet uitgevoerd. Wat wel
gebeurde is dat in 1994 beide Kromhout-dieselmotoren werden vervangen door 12 cilinder Mercedes-diesels.
Met andere woorden: de ‘scheepsdiesels’ maakten plaats voor ‘vrachtautomotoren’! Een onfortuinlijke keuze
zou later blijken. Gelukkig deed de perfect werkende elektromotor bijna alles alleen en beperkte daardoor
het belang van de dieselmotoren. Al te grote problemen bleven op die manier uit.
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Een nieuwe loods
Bij het gemaal staan twee loodsen, waarvan een opgetrokken uit steen. Die werd omstreeks 1980
geplaatst, nadat over de oude werktuigenloods aan de Jonenweg in Giethoorn opmerkingen waren
gemaakt door de Arbeidsinspectie. De nieuwe loods zou worden gebruikt voor de opslag van noodmaterialen ten behoeve van waterkeringen, gemalen, schotbalken en machines. De opdracht werd
gegund aan Aannemersbedrijf H.A. Houtman te Marknesse. Maar helaas, Het Oversticht beschikte
afwijzend over de ingediende bouwvergunning: ‘Opgemerkt wordt dat helaas geen enkele poging
is ondernomen welke de schaalwerking van het gebouw op zichzelf en de relatie met het bestaande
gemaal en de direkte omgeving in positieve zin kunnen bevorderen.’ Geadviseerd werd ‘een op
deze materie ingestelde ontwerper’ in te schakelen en zo gebeurde.
Architect F.J. de Vries uit Drogeham maakte een ontwerp dat wel genade kon vinden in de ogen
van de welstandscommissie. Omdat het Ministerie van Landbouw en Visserij vond dat nieuwe
bouwwerken ingepast moesten worden in het bestaande landschap en dat – niet onbelangrijk – daarvoor subsidie verstrekt kon worden, liet het Waterschap Vollenhove door ingenieursbureau Grontmij
een beplantingsplan maken voor het terrein rond het Stroinkgemaal, temeer daar in het voorgaande
jaar een aantal populieren bij het gemaal was gekapt. De beplanting bestaande uit populieren, knotwilgen en struiken werd in 1981 gerealiseerd.

Een houten loods voor ‘noodgevallen’
De houten loods bij het gemaal wordt ondermeer gebruikt om noodaggregaten te bewaren. De loods werd
rond 1986 gebouwd voor een bedrag van ƒ 85.000,-. Waarom dat gebeurde? Toen de elektromotor in het
Stroinkgemaal werd geplaatst, was in Nederland de W.B.O. nog van kracht. Omdat het Waterschap Vollenhove als kwetsbaar gebied werd beschouwd, diende men te kunnen beschikken over noodstroomaggregaten. Reeds in 1984 was – buiten de W.B.O. om – één mobiel noodstroomaggregaat aangeschaft, ter vervanging van een dieselaggregaat. Die werd uitsluitend ingezet om het gemaal van elektrische stroom te voorzien.
In 1986 werd gesproken over de aanschaf van drie identieke mobiele noodstroomaggregaten van 280 kVA
(kilovolt ampère). Deze aggregaten zouden ingezet kunnen worden om de elektromotor – de C pomp – in
het Stroinkgemaal aan te drijven, maar ook om gemalen in de polders Giethoorn, Wetering, Halfweg en
Gelderingen zonder gebruikmaking van het elektriciteitsnet te voeden. Voordeel van deze drie kleine aggregaten was tevens dat transport over de smalle polderwegen gemakkelijk was waardoor de doeltreffendheid,
slagvaardigheid en betrouwbaarheid werd vergroot.
De kosten van deze ingreep waren ƒ 400.000,- en zouden door de provincie bekostigd kunnen worden met
subsidie van het Rijk in het kader van de W.B.O. In die periode werden heel wat aggregaten aangeschaft in
het kader van de W.B.O. én dus op kosten van de Rijksoverheid. Ze werden allemaal opgeslagen in die houten loods.
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In de houten loods lagen aggregaten opgeslagen voor de waterschappen Vollenhove, Salland en
IJsseldelta. Naast dit drietal (later verkocht aan een kermisexploitant voor ƒ 110.000,-) stond er ook
nog een aantal kleinere aggregaten: een van 40 kVA, een van 60 kVA, twee van 80 kVA en een van
120 kVA. Verder stond er een noodpomp (die heeft tussen 1993 en 2003 gedraaid in het gemaal
Zuidveen) en tot slot een dieplader. Tegenwoordig zijn alleen de dieplader en de twee aggregaten
van 80 kVA nog in gebruik.
Gebruikt werden de aggregaten weinig en ondertussen zijn ze bijna allemaal verdwenen. Gemakkelijk ging dat overigens niet, want het bestuur wilde ze bewaren om de diverse gemalen van noodstroom te kunnen voorzien. Op de vraag ‘(...) maar dan dient er ook geld gereserveerd te worden
om ze te kunnen vervangen’, werd afwijzend beschikt en toen zijn ze alsnog verkocht.

Een nieuwe loopbrug
Op 11 maart 1986 werd de houten paalfundering onder de uitstroommonden van het gemaal geïnspecteerd door Royal Haskoning, de opvolger van Ingenieurs- en Architectenbureau van Hasselt
en de Koning, later bekend onder de naam Ingenieursbureau Voorheen Van Hasselt & De Koning.
Twee zaken kwamen hierbij naar voren: de fundering vertoonde gebreken, evenals de loopbrug aan
de voorzijde van het gemaal. Op zich niet zo vreemd gezien het feit dat zowel fundering als loopbrug bijna 70 jaar oud waren. Royal Haskoning adviseerde om een onderzoek naar de gesteldheid
van de fundering in te stellen en de loopbrug te vervangen door een nieuwe brug.
Een jaar later werd inderdaad besloten om de brug te vervangen. Dat was een tegenvaller van
ongeveer ƒ 90.000,-, want deze investering was niet opgenomen in de meerjarenplanning. Het
onderzoek naar de staat van de fundering was inmiddels ook voltooid en het Verenigd College van
Hoofdingelanden [algemeen bestuur van het Waterschap Vollenhove, TR] besloot in augustus 1988
op advies van dijkgraaf en heemraden [dagelijks bestuur, TR] dat de fundering hersteld diende te
worden, evenals het metselwerk aan de instroomzijde en een gedeeltelijke vernieuwing van het
bordes. De kosten daarvan zouden ongeveer ƒ 50.000,- bedragen.
De loopbrug was vooral belangrijk, omdat daar de uitstroommonden aan waren opgehangen. Er
werd een nieuwe brug ontworpen die uit drie delen zou bestaan, in tegenstelling tot het huidige
enigszins golvende model. Toen de brug geplaatst zou worden, bleek in de berekening iets niet te
kloppen: de uitstroommonden werden geraakt en bevestiging op de poeren [ondersteuningsconstructies van metselwerk of beton, TR] was niet mogelijk. Goede raad was duur! Maar gelukkig
kwam die er wel. De poeren werden opgemetseld waardoor de brug omhoog kwam en nu wel kon
worden bevestigd zonder de uitstroommonden te raken.

Het nieuwe peilbeheer
Herinneren we ons nog de woorden van Lanning in 1982 over de waterkwaliteitsaspecten? Nog
een klein citaat uit zijn betoog: ‘Integraal waterbeheer is niet alleen het in technisch opzicht maken
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Gemaal A.F. Stroink met daarvoor de
nieuwe loopbrug.

van goed afgewogen plannen die rekening houden met alle belangen bij- en alle aspecten van waterbeheer. Het is ook een goede coördinatie tussen overheden en andere bij waterbeheer belang
hebbende instanties.’ De elektromotor was het eerste begin, het ‘nieuwe peilbeheer’ volgde enkele
jaren later.
In 1988 werd door het Waterloopkundig Laboratorium een onderzoek ingesteld naar de waterbeweging van de boezem in Noordwest Overijssel. Naar aanleiding daarvan werden twee adviezen
gegeven: ten eerste een wijziging in het peilbeheer van een strak zomer- en winterpeil naar een
peilbeheer op maat en ten tweede het verplaatsen van de waterinlaat.

Boezempeil
In grote lijnen komt peilbeheer er op neer dat in de wintermaanden het boezempeil middels bemaling laag
wordt gehouden. Dat heeft onder andere met de werkzaamheden van de rietsnijders te maken, die kunnen
dan doorwerken. In februari of maart wordt vervolgens relatief minder gemalen, ten gevolge waarvan het
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boezempeil langzamerhand hoger wordt. Op die manier wordt als het ware een buffer opgebouwd om verdamping tijdens het warme voorjaar- en zomerseizoen mogelijk te maken, zonder water in te laten.
In de loop van het jaar wordt het boezempeil langzaam weer naar beneden gebracht, zodat tegen december
het winterpeil weer wordt bereikt. Inlaten van water is dus eigenlijk een noodmaatregel waaraan helaas niet
altijd valt te ontkomen. Tijdens een warm en droog seizoen verdampt er veel water, planten nemen water
op en een deel stroomt het gebied uit. Dat betekent bijvoorbeeld voor het waterschap Reest en Wieden dat
miljoenen kubieke meters water uit het IJsselmeer het land dat dit waterschap ‘beheert’ moeten worden
binnengelaten om het boezempeil op peil te houden.

Tot 1989 werd een zogenaamd strak peilbeheer gehanteerd. Dat hield in een winterpeil van 0,80
meter beneden NAP, na half april overgaand in een zomerpeil van 0,70 meter beneden NAP. Kon
in de zomer dit peil niet gehandhaafd blijven, dan werd water ingelaten tot de 0,70 meter beneden NAP weer bereikt was. Ogenschijnlijk een prima systeem, maar het nadeel was dat veel inlaat
een negatieve invloed had. Het ingelaten water kwam namelijk uit de Rijn en dat was niet alleen
kwalitatief slecht, maar het verschilde van het gebiedseigen water.
Een verandering van peilbeheer zou dat kunnen voorkomen en daarom ging men in 1989 van een
‘strak peilbeheer’ over naar een ‘peilbeheer op maat’, waarbij in de winter steeds een waterpeil van
0,80 meter beneden NAP wordt gehanteerd en daarna een geleidelijke overgang naar het zomerpeil. In het vroege voorjaar wordt behoudend afgemaald en probeert het waterschap het peil te
laten stijgen. Afhankelijk van het weer gaat de stijging naar het zomerpeil in fasen. Eerst wordt een
peil gehanteerd tussen 0,74 en 0,72 meter beneden NAP om als het weer dat toelaat het boezempeil zo hoog mogelijk op te laten komen. Dit om een buffer te creëren voor de komende zomer.
Gestreefd wordt naar een peil van 0,70 meter beneden NAP zonder water in te laten om dit peil
te bereiken. Het peil moet dus stijgen met gebiedseigen water.
Een verandering ten opzichte van het peilbeheer van voor 1989 is, dat men nu gedurende de zomer
pas water inlaat als het peil in het waterschapsgebied gedaald is tot 0,80 meter beneden NAP. Pas
dan wordt weer water ingelaten tot een hoogte van 0,78 meter beneden NAP en dat gaat zo de
hele zomer door. Wanneer weer wordt overgegaan naar het winterpeil, dan wordt een stand van
0,78 meter beneden NAP tot 0,80 meter beneden NAP gehandhaafd door bemaling. Door deze
manier van bemalen is de kwaliteit van het water verbeterd.
Grote commotie!
Dijkgraaf H. Jager woonde in Giethoorn, aan een van de kanalen. In de jaren zeventig van de 20e
eeuw werd in de muur van zijn woning een NAP bout aangebracht ofwel een hoogtebout. Die zo132
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genaamde NAP-punten waren door Rijkswaterstaat verspreid over heel Nederland in gebouwen,
kades en op andere plekken aangebracht en worden door gemeenten, aannemers, waterschappen
en dergelijke gebruikt als begin- en eindpunt voor lokale hoogtemetingen.
Aan de hand van die bout werden voor de woning van Jager en ook elders in het waterschap peilschalen aangebracht. Bij nieuwe metingen in de jaren negentig bleek er een probleem. De bout in
de gevel van de dijkgraaf zat verkeerd, met als gevolg dat overal in het waterschap de peilschalen te
laag stonden. Wanneer bijvoorbeeld het water 0,73 meter beneden NAP was, dan werd in plaats
daarvan 0,70 meter – beneden NAP afgelezen. Alle peilschalen werden toen op de juiste hoogte geplaatst.
Eigenlijk was het waterpeil dus al die tijd drie centimeter te laag geweest en had men gemaald tussen 0,73 en 0,83 meter beneden NAP en niet zoals de afgesproken tussen 0,70 en 0,80 meter. Daar
moest wat aan gedaan worden. Het waterschap besloot toen het waterpeil ‘op papier’ drie centimeter te verlagen, maar in werkelijkheid gebeurde er niets want het peil wás al drie centimeter lager
dan afgesproken alleen daar had nooit iemand iets van gemerkt. Wat een commotie toen deze verandering bekend werd gemaakt: ‘Dat kon toch echt niet’, klonk uit vele monden. Dat er helemaal
niets veranderde, was maar nauwelijks duidelijk te maken.

Verplaatsen van de waterinlaat
De waterinlaat naast het gemaal.

Zoals uit het onderzoek van het Waterloopkundig Laboratorium rond 1988 bleek was het verplaatsen van de waterinlaat een tweede mogelijkheid om de waterkwaliteit te verbeteren.

Vreemd water
Het was én is elke keer weer een crime, het bij droogte inlaten van IJsselmeerwater door de inlaat die was
aangelegd naast het gemaal: ‘Er wordt dan aan de kant van de Ettenlandse Kolk een schuif opengetrokken.
Water stroomt dan van hoog naar laag en het gebied achter het gemaal in Reest en Wieden vult zich langzamerhand met ‘vreemd’ water.’ En steeds was er weer het gemopper: ‘Moet dat nou, dat IJsselmeerwater
in het Land van Vollenhove. Is dat wel goed voor flora en fauna?’ En inderdaad, men was er bij het waterschap zelf ook niet zo blij mee om water in te laten. Er werd liever zodanig gemaald dat ook tijdens droge
periodes genoeg water in het gebied aanwezig zou zijn. Maar toch moest zo nu en dan water ingelaten
worden.
De inlaat van IJsselmeerwater geschiedde voor 1997 vanuit de Friese Boezem via de Linthorst Homansluis
op de grens van Friesland en Overijssel. Zeker toen het milieu een steeds belangrijker rol ging spelen in het
Reest en Wieden-gebied was dat geen gelukkige keus. Immers, de kwetsbare Weerribben die als het ware
om de hoek liggen bij de Linthorst Homansluis liepen als eerste vol met ‘vreemd’ water. Daarom werd gezocht naar een andere mogelijkheid.
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De waterinlaat naast het gemaal.

Verplaatsen van de inlaat bleek een kostbare aangelegenheid en kon pas in gang worden gezet nadat
het waterschap en het zuiveringschap de handen ineen hadden geslagen, daarbij geholpen door diverse subsidies. Water inlaten voor het gebied Noordwest-Overijssel kan in theorie op vele locaties
plaatsvinden: bij de Linthorst-Homansluis, bij gemaal Stroink, bij Blokzijl, bij de Beukerssluis, bij de
Linthorst-Homansluis met omleiding via kanaal Steenwijk-Ossenzijl en bij de Arembergergracht. Naar
elk van deze inlaatmogelijkheden werd onderzoek gedaan en de varianten met elkaar vergeleken.
De conclusie was dat: ‘(...) de inlaat bij Stroink de meest belovende variant is. Hét grote voordeel
is dat bij Stroink, in tegenstelling tot de andere varianten, het water in een grote ‘bak’ (de Beulakerwijde) wordt ingelaten (en daar blijft) en niet over de gehele boezem wordt verspreid. Vervolgens
wordt bij een overschot het inlaatwater er als eerste uitgepompt, zodat dit niet door het hele gebied
stroomt zoals bij de inlaat op de huidige locatie het geval is.’
Door plaatsing van een inlaat bij Stroink zou de waterkwaliteit verbeteren met gunstige gevolgen
voor de vegetatie in de Weerribben. Voor een groot deel van de gebieden in de Wieden gold het134
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zelfde, maar voor een aantal natuurgebieden tussen gemaal Stroink en de Beulakerwijde dienden
aanvullende maatregelen te worden genomen.
De uitvoering van het ‘inlaatwerk en de flankerende maatregelen’ vond plaats in 1997. Het totale
werk bestond in de eerste plaats uit de aanleg van een waterinlaat; een drieënhalf meter brede koker
ten zuiden van het gemaal in de waterkering. Daarnaast werden maatregelen genomen om een deel
van de Wieden af te schermen voor het inlaatwater. Hiertoe werden twee automatische overvaarbare stuwen [overvaarbaar, om de scheepvaart niet te belemmeren, TR] in beide takken van de
Vaartsloot geplaatst. Ook werden vier schotbalkstuwen [stuwen die met behulp van handmatig aangebrachte houten balken worden gesloten, TR] in de waterwegen met een lagere vaarfrequentie
gezet. Tenslotte werd in het Leeuwterveld een slotenstelsel aangelegd (‘reistijdverlenging’) en in
de Bollemaat een aantal petgaten. Omdat 1998 een ‘goed’ jaar was, werd de inlaat bij het gemaal
Stroink voor het eerst in 1999 gebruikt.

Irritatie
Het ging met de overvaarbare stuwen in het begin niet geheel naar wens: er traden regelmatig storingen
op. Deels kwam dat, omdat geen gebruik gemaakt kon worden van bestaande en beproefde constructies
aangezien overvaarbare stuwen niet veel voorkomen. Ook was het bijna onmogelijk om die locaties van
stroom te voorzien en dat veroorzaakte nogal eens ergernis bij de gebruikers van Vaartsloot.
De stuwen werden een paar maal opzettelijk onklaar gemaakt, door de staalkabels waar de klep aan hangt
door te zagen. Die kwam daardoor plat op de bodem te liggen waardoor de stuw niet meer werkte. In 2006
werd er toch stroom naartoe gebracht en zijn de stuwen met behulp van Europese subsidie geautomatiseerd.

Milieueisen
Milieueisen namen hand over hand toe en ook het gemaal had daar mee te maken. Zo kon het gebeuren dat de inrichting van de werkplaats van het gemaal in 1991 op basis van de toen geldende
milieueisen ‘(…) ten aanzien van werkplaatsen in het algemeen’ onvoldoende was. Er diende nogal
het een en ander veranderd te worden: de verwarming moest worden vernieuwd, een vloeistofdichte vloer aangebracht, een afzuiginstallatie voor gassen aangeschaft, de machinewasplaats aangepast, in het kantoor een tegelvloer aangelegd en tenslotte diende een
olie/vet-scheidingsinstallatie te worden geïnstalleerd. De kosten werden geraamd op ƒ 105.000,-.
Gelukkig was daar in de begroting al rekening mee gehouden en een geluk bij ongeluk was dat de
vloer in de werkplaats toch vernieuwd moest worden. Dat was (volgens de firma van Heerde): ‘Een
prachtige gelegenheid om dan gelijktijdig een volledig vloerverwarmingcircuit hierin op te nemen.’
Vloerverwarming had namelijk het voordeel dat de warmte van de vloer slechts tot ongeveer drie
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meter boven de vloer zou doordringen en dat was gezien de hoogte van het gemaal een aantrekkelijke oplossing. In mei 1993 waren de meeste klussen geklaard en was de overschrijding van het
budget binnen de perken gebleven.
Maar niet alleen de tijd schrijdt voort, ook de milieueisen: ‘Momenteel wordt het afvalwater dat vrijkomt bij schoonspuiten van machines en schrobben van de werkplaatsvloer ongezuiverd geloosd op
het Ettenlandsch kanaal; een in de huidige tijd ontoelaatbare situatie.’ Klare taal dus! De machinewasplaats diende vloeistofdicht te worden afgewerkt, met een opvanggoot aangesloten op een slibvangput, een olie/vetafscheider en een coalecentiefilter (filter toegepast om het in water gedispergeerde – fijn verdeelde – olie te filtreren). Besloten werd zo’n complete wasplaats aan te laten leggen
door de firma Kamphuis B.V. uit Diever, gespecialiseerd in milieubeschermende bestratingen. Dat
kostte natuurlijk weer extra geld: ƒ 28.100,- dit keer. Maar gelukkig was dat in de begroting van
1993 voor een flink deel gedekt. Medio juli voltooide de firma Kamphuis de werkzaamheden.
Uiteraard was er ook controle op naleving van de milieuvergunningvoorschriften en op 3 maart
1995 bracht een milieuambtenaar een bezoekje aan het gemaal. Hij constateerde dat ‘(…) emballage
plus vaatwerk met vloeibare stoffen als olie en antivries op een niet vloeistofdichte stelconplatenverharding staan.’ Dat was in strijd met de regels en afgesproken werd dat al het vaatwerk in metalen lekbakken zou worden geplaatst. Zo gezegd zo gedaan. Op 14 mei 1996 werd het gemaal in
opdracht van de gemeente Brederwiede bezocht door een medewerker van Milcura Milieucolsultants B.V. voor de hercontrole van het bezoek op 3 maart. Hij schudde afkeurend zijn hoofd: er was
slechts één lekbak aangeschaft en daarin kon niet alles worden opgeslagen. Een beetje narrig liet
hij de sectordirecteur Grondgebied van Brederwiede schrijven: ‘Teneinde te voorkomen dat er voor
alle partijen minder plezierige acties ondernomen moeten worden, geef ik u vriendelijk doch dringend in overweging genoemde afspraken na te komen. Ik verzoek u hiervan goede nota te nemen.’
En daar kon men het mee doen.

De periode van verminderde aandacht!
In de jaren na 1982 vonden er veranderingen plaats die het gemaal geen goed zouden doen. Misschien was het slopen van de trotse schoorsteen in 1980 wel een voorbode van wat nog komen zou.
Want ondanks dat de emoties bij tijd en wijle hoog oplaaiden, ging de pijp desondanks tegen de
vlakte. En hoe!
Een van de genoemde veranderingen was dat in 1982 de ‘oude garde’ van vier machinisten plaats
maakte voor slechts één werktuigkundige om het gemaal te runnen. Verder verschoof het waterschapsbestuur de aandacht van overwegend praktische zaken naar meer beleidsmatige onderwerpen
als de ‘takendiscussie’ en de ‘fusieproblematiek’. Last but not least verminderde de aandacht voor
historie, waar ook gemaal Stroink onder had te leiden met de verdwenen schoorsteen als triest voorbeeld. Eveneens was dat af te leiden uit de verdwijning van de Kromhout-diesels, de noodaggregaten en de schade die werd aangericht in en aan het gemaal.
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Het nieuwe beleid had gevolgen voor de wijze waarop in het gemaal werd gewerkt. Het meest sprekende
voorbeeld is misschien wel de vervanging van de beide Kromhout-diesels door Mercedes-diesels, omdat
er gebrek aan onderdelen voor die dieselmotoren zou zijn. De nieuwe motoren kwamen echter uit het ‘grijze
circuit’, met als gevolg dat Mercedes geen ondersteuning kon of wilde geven. Daardoor ontstonden problemen met verkrijgen van onderdelen. De plaatsing op zich is al een verhaal apart. Daar bemoeiden zich
maar liefst zo’n vijf tot zes bedrijven mee, hetgeen natuurlijk bepaald niet bevorderlijk was voor de kwaliteit
én de werking van de machines. De accu’s om de motoren mee te starten deden het vaak niet en moesten
dan bij wijze van spreken ‘met een slinger’ aan de gang gebracht worden. Verder waren de nieuwe motoren
minder geschikt als gemaalpomp omdat het zogenaamde ‘snellopers’ waren.

Uiteindelijk konden de motoren na diverse aanpassingen wel benut worden in het gemaal, evenwel
niet van harte want bij langdurig gebruik werden ze veel te warm. Dat zou vooral blijken in dat natte jaar: 1998.
Hoogwaterperiode 27 oktober tot 10 november 1998
Op 27 oktober 1998 viel in het gebied van Waterschap Wold en Wieden [een fusiewaterschap ontstaan in 1995 door een samenvoeging van de waterschappen Vollenhove, Vledder- en Wapserveense
Aa, en Nijeveen-Kolderveen, TR] een aanzienlijke hoeveelheid regen. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, ware het niet dat het in de weken daarvoor ook flink had geregend. En toen dreigde
het toch mis te gaan. Omdat de bodem door al dat water volledig was verzadigd, werd het water dat
die dag viel direct afgevoerd naar de kanalen, sloten en meren. Het waterpeil begon te stijgen en
verzamelde zich in de boezem. Maar ook die werd belast, door de watertoevloed uit andere gebieden. De enige afvoermogelijkheid van de boezem was nu het watergemaal A.F. Stroink. Maar daar
had men op dat moment te maken met een zeer hoge buitenwaterstand en of het allemaal nog niet
erg genoeg was dreigde een noordwester storm op het IJsselmeer. En dan was er nog het probleem
met de Kadoelerkeersluis. Normaal wordt deze sluis gesloten als het waterpeil gestegen is tot 0.80 +
NAP. Maar … wanneer deze gesloten is, kan Stroink niet malen en het water dus niet meer kwijt.
In 1998 was hiervan bijna sprake, maar ‘gelukkig’ werden de hoge waterstanden voornamelijk veroorzaakt door windinvloed en die invloed duurde maar een paar uur. Om Stroink aan het malen te
houden deden de mensen van Waterschap Wold en Wieden er dus alles aan gedaan om sluiting van
de Kadoelerkeersluis tegen te gaan of uit te stellen. De lobby had succes; de keersluis is niet dicht
geweest, zodat Stroink zijn water kon blijven lozen.
Kortom: alle ingrediënten voor een forse wateroverlast waren ruimschoots aanwezig en dat het ook
daadwerkelijk gebeurde blijkt onder andere uit het verslag De Hoogwaterperiode 27 oktober tot
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Luchtfoto van de omgeving van het gemaal,
genomen tijdens de hoogwaterperiode in
1998.

10 november 1998: er werd een crisiscentrum opgericht en in stand gehouden, de dijk werd continue bewaakt en bijna moest Scheerwolde worden ontruimd.
En gemaal Stroink? Dat werd vanaf woensdag 28 oktober weer bemand en de twee weken daaropvolgend zorgden voor een record aantal draaiuren dat jaar: 4553 uur in totaal. De motoren hadden
het zwaar te verduren en er was continue toezicht nodig. De wachtdienst op het gemaal zou pas
vrijdag 13 november om 18.00 uur worden beëindigd.
De eerste dagen steeg het boezempeil tot een hoogte van 0,48 meter beneden NAP. Daarna trad
stabilisatie op. Inmiddels was het zaterdag 31 oktober geworden. Tot 4 november bleef de toestand
stabiel, met uitzondering van een angstig moment op 3 november. Beide dieselmotoren moesten
– na elkaar – voor korte tijd worden stilgelegd in verband met onderhoud. En of dat nog niet genoeg was scheurde een paar uur later de brandstofpomp van een van de motoren en werd de brandstof over de hete motor gesproeid. Gelukkig werd op tijd ingegrepen en daarmee erger voorkomen.
Met enige noodmaatregelen lukte het de motor om 6.30 uur [een half uur later, TR] weer te starten
en zo kon men op 4 november om 0.6.00 uur melden: ‘Bij het boezempeil wordt een kentering
zichtbaar. Het peil is ter hoogte van het krooshek bij het gemaal Stroink de afgelopen 24 uur 2 cm
gedaald. Dit is een voorteken dat het gemaal gaat winnen.’
Vanaf dat moment bleef het boezempeil dalen en op donderdag 12 november was het rond het
middaguur gezakt tot 0,77 meter beneden NAP. Daarop werd besloten de wachtdienst op het gemaal te beëindigen. Om 18.00 uur werd een van de dieselmotoren stilgezet en in het weekend daaropvolgend werd de andere diesel- en de elektrische pomp gestopt. Trots kon gemeld worden: ‘De
hoogwaterperiode 1998 is daarmee verleden tijd.’
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Watergemaal A.F. Stroink vanaf 2000:
een hardwerkend monument

Een monument in het Land van Vollenhove.
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Hoofdmachinist Linde aan het werk op het
oude krooshek.

In het jaar 2000 ontstond uit een fusie van de waterschappen Wold en Wieden, Groot Salland en
Meppelerdiep met een deel van het Zuiveringsschap Drenthe het waterschap Reest en Wieden. Een
‘grensoverschrijdende’ fusie, want het nieuwe werkgebied betrof delen van zowel de provincies
Drenthe als Overijssel. Het nieuwe bestuur bestond uit inwoners van beide provincies en dat zorgde
er in ieder geval voor dat zij bij bepaalde beslissingen niet meer als kemphanen – zoals dat vroeger
toch wel was voorgekomen – tegenover elkaar zouden staan. Een nieuw bestuur ook, dat een aantal zaken betreffende gemaal Stroink voortvarend op pakte, want daar moest inmiddels wel het een
en ander gebeuren. Onder andere de hoogwaterperiode van 1998 had ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat het ‘hap snap’ beleid dat in de jaren tachtig en negentig was uitgevoerd, niet langer kon
worden voortgezet. Dat er dus wat moest veranderen was helder; daarover waren alle betrokken
het zo langzamerhand wel eens. Het nieuwe waterschapsbestuur verleende alle medewerking om
watergemaal Stroink dat inmiddels was aangemerkt als monument, zowel in- als uitwendig te restaureren. Vanaf 2000 zou er voor het gemaal van alles veranderen. Plannen werden gemaakt en vervolgens stap voor stap uitgevoerd met als doel: de waterkwaliteit verbeteren, het werk vergemakkelijken, het waterschapsgebied beter beschermen tegen hoogwater en het achterstallig onderhoud
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De voorgevel van het gemaal anno 2008.

aan te pakken; het krooshek werd een krooshekreiniger, het peilbeheer geautomatiseerd en het
Watergemaal A.F. Stroink een gerestaureerd rijksmonument.

Restauratie van een monument
Watergemaal A.F. Stroink wordt monument
Op 2 december 1992 verstuurde de gemeente Brederwiede een brief aan het Waterschap Vollenhove met als onderwerp de landelijke actie die was gestart, om te komen tot ‘aanwijzing van monumenten betreffende jongere bouwkunst, de periode 1850-1940’. Er zou een aantal monumenten
geselecteerd worden (Monumenten Selectie Project) en daarvan vervolgens een aantal geregistreerd
(Monumenten Registratie Procedure). In Brederwiede had de gemeente negen bouwwerken geselecteerd, waaronder Watergemaal A.F. Stroink aan de Vollenhoofsedijk 18 (ook wel aangeduid als
Weg van Twee Nijenhuizen 18) met als motivatie ‘(…) een opvallende, dominante, beeldbepalende
verschijning waaraan sinds de uitbreiding 1928-1929 nauwelijks iets is veranderd waardoor het als
‘gaaf’ kan worden gekwalificeerd. Daarnaast is het een mooi voorbeeld – zowel wat in- als exterieur
betreft – van vroege utiliteitsbouw.’
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Gierzwaluwen maken graag gebruik van
het gemaal. Dat is op deze foto duidelijk
te zien.

Uiteraard mocht het waterschap zich als eigenaar ook uitspreken over deze ‘benoeming’ en die was
daar bepaald niet blij mee. Immers de consequentie van een aanwijzing als monument is, dat voor
veel bouwkundige werkzaamheden vergunning moet worden verkregen bij Monumentenzorg. Dat
leek de deskundigen ongewenst en daarom stelden dijkgraaf en heemraden van het waterschap zich
voorlopig op het standpunt, bezwaar te moeten maken tegen deze aanwijzing.
Op 19 januari 1993 mocht heemraad Robaard het waterschap vertegenwoordigen op een hoorzitting over die aanwijzing en de visie op plaatsing van het gemaal op de definitieve monumentenlijst
kenbaar te maken. Hij zou ‘een genuanceerd standpunt naar voren brengen.’ En kennelijk was
Robaard’s standpunt zo ‘genuanceerd’, dat de gemeenteraad van Brederwiede geen reden zag het
gemaal als monument op de gemeentelijke lijst te zetten.
Lange tijd bleef het stil, doch op 7 maart 1997 nam de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen het besluit ‘(…) de als volgt aan te duiden onroerende zaak aan te wijzen
als beschermd monument.’ En u raadt het al, die ‘aan te duiden zaak’ was Watergemaal A.F. Stroink,
dat vanaf die datum als een rijksmonument door het leven gaat.
142

2539.Bw.bk.Stroink.def.dr:2539.Bw.bk.Stroink

23-10-2008

14:29

Pagina 143

Een monument in de steigers.

Het gemaal en de vogels
Vogels hebben iets met gemaal Stroink. Huiszwaluwen zitten onder de dakgoten en pannen, gierzwaluwen
zitten onder de gierzwaluwpannen op het dak, boerenzwaluwen bouwen hun nesten onder de bruggen en
pompen en eenden tot slot zwemmen in het water rondom het gemaal. Prachtig zo’n symbiose.
Toch zal die ene eend daar wel anders over hebben gedacht, toen hij op een dag onder de pomp kwam. Dat
wil bij duikvogels namelijk nog wel eens gebeuren. Maar, zolang de pompen niet draaien is er niets aan de
hand. Deze ‘pechvogel’ zat echter net onder de pomp toen die startte en werd naar boven gezogen door het
vacuüm dat deze trekt alvorens te gaan malen. Gelukkig werd de inmiddels bewusteloze eend net op tijd
weer uit de pomp de lucht in geslingerd. De oogjes gingen open en jawel, hij had het avontuur overleefd. Wie
zich ook een ongeluk schrok was de medewerker, die na een alarm tijdens de restauratie het gebouw binnen
kwam en ineens oog in oog stond met drie aalscholvers en niet van die kleintjes ook! Maar mocht het al te
erg worden, dan kunnen vogels altijd het gebouw ‘uitgerookt’ worden. Dat gebeurde eens – met behulp van
een aangestoken vat olie – toen een aantal duiven bezit had genomen van Stroink. De vogels kozen eieren
voor hun geld, maar door de zwarte walm die naar buiten drong leek het of Stroink in lichterlaaie stond.
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Restauratie exterieur
Het Waterschap Wold en Wieden begon ondertussen plannen te maken voor de restauratie van het
gemaal, want in hetzelfde jaar dat het een rijksmonument werd, was ook het Besluit rijkssubsidiëring
restauratie monumenten 1997 (Brrm 1997) van kracht geworden. Er viel dus geld te halen! Aan
Bouwadviesburo Delfgou in Amerongen werd opdracht gegeven om een zogenaamde Brrm-aanvraag op te stellen voor restauratie van het dak van het gemaal. De kosten daarvan werden vooralsnog geraamd op ƒ 600.000,-. Dat het project in goede aarde viel moge blijken uit het feit dat
subsidie werd verleend voor maar liefst 60% van de restauratiekosten. In 2001 werd door waterschap Reest en Wieden met de voorbereidingen voor herstel van het exterieur van het gebouw begonnen en reeds een jaar later gestart. In 2003 werd de bouwkundige renovatie afgerond.
Wat werd er zoal op de schop genomen? Het dakbeschot werd bijna geheel vernieuwd (sommige
oude stukken zijn nog steeds als een soort contrast zichtbaar), er kwamen nieuwe dakpannen op het
gemaal, de voegen werden deels hersteld en het houtwerk van onder andere deuren en kozijnen
werd vernieuwd. Hoofdaannemer van deze klus was aannemersbedrijf Aberson Steenwijk BV.
144
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Het vernieuwde dakbeschot.

Het nieuwe deurtje hoog in het gemaal
verbindt het voormalige ketelhuis met de
ruimte waar de machines staan.

Restauratie interieur
Toch was het gemaal nog niet helemaal ‘af’. Met name binnenin het gebouw was niet alles zoals
het zou moeten zijn. Ook daar moesten restauratiewerkzaamheden worden uitgevoerd om Watergemaal A.F. Stroink weer de oude glorie te doen hervinden. Nadat het werk aan de motoren was
voltooid, startten in 2007 de restauratiewerkzaamheden van het interieur van Stroink. Hoofdaannemer van deze klus was aannemer B.A.Vinke en zn. bv uit Zwartsluis. Leuk detail is dat het deurtje
in de nok van het gebouw boven de hijskraan in 2007 in ere is hersteld. De aanwezigheid van dit
deurtje bleek uit oude foto’s. In de muur zat nog een onderdorpel van het oude kozijn ingemetseld.
Hiervan zijn verfmonsters genomen om de oude kleuren van het gemaal te kunnen achterhalen. Na
lang onderzoek is de nu gebruikte crèmekleur op de kozijnen gedestilleerd. Deze kleur is door
schildersbedrijf Drok te Vollenhove omgedoopt tot ‘Stroinkwit’ en speciaal gemengd. Vroeger kon
men vanuit het voormalige ketelhuis via klimijzers naar boven en door het deurtje naar de ruimte
waar de machines staan om daar op de kraan klimmen. Nu kan dat weer.
Een hele klus was ook de renovatie van het tegelwerk in het gemaal. Het viel niet mee om de tegel145
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tjes te krijgen die leken op die in 1919 en 1929 in het gemaal werden geplaatst. Tenslotte werden
ze speciaal in Spanje gemaakt, compleet met het karakteristieke craquelé. Er is in die tegeltjes zelfs
een beetje koper verwerkt dat prachtig correspondeert met de koperen beschuttingen die op de
motoren zijn aangebracht, evenals met de koperen leidingen.

Weetje
Gemaal Stroink is een gemaal dat ontstond in het stoomtijdperk, sindsdien organisch groeide en nog steeds
– maar nu op moderne wijze! – in bedrijf is. Staande in het gemaal is kijkend naar de kant van de Ettenlandse Kolk te zien hoe het was, terwijl men naar de andere kant kijkend de moderne aspecten kan zien
Het oude en het nieuwe tegelwerk in het
gerestaureerde gemaal.

die overigens wel zo goed mogelijk in een ‘ouderwets’ jasje zijn gestoken.

Betere bescherming tegen hoogwater: vernieuwing van de motoren
Het bleef niet bij de restauratie van het gebouw, ook de pompen waren aan verandering toe. Wat
de hoogwaterproblemen van 1998 in ieder geval hadden geleerd, was dat gezocht moest worden
naar pompen die onder alle omstandigheden dezelfde capaciteit behielden. De hoge waterstand
eind vorige eeuw zorgde toen namelijk voor een aanzienlijk capaciteitsverlies buiten de boezem.

De pompen veranderen!
Toen de omstandigheden waaronder het gemaal werkte veranderden, moest de capaciteit van het gemaal
In 2003 plaatsten dijkgraaf Marga Kool en
wethouder Henk Boxum van de gemeente
Steenwijkerland deze gedenksteen.

worden vergroot. Bij het gemaal A.F. Stroink was de buitenwaterstand hoog, als gevolg van een hoog IJsselmeerpeil, veroorzaakt door een hogere zeespiegel en een beperkte spuicapaciteit van de Afsluitdijk, waardoor onvoldoende water uit het IJsselmeer in de Waddenzee kon worden geloosd. Daardoor ontstond een
behoorlijk verlies aan bemalingcapaciteit. Die hogere IJsselmeerspiegel is mogelijk reeds een gevolg van
het Waterbeleid 21e eeuw dat door de overheid werd voorbereid.
Een van de voorgestelde maatregelen is het periodiek verhogen van het IJsselmeerpeil en het verhogen van
de spuicapaciteit bij de Afsluitdijk. In de praktijk was het winterpeil van het IJsselmeer al hoger dan was
afgesproken. Dat betekende dat bij westenwind het peil op het Vollenhovermeer regelmatig hoger was dan
NAP en zelfs het niveau van 0,80 meter boven NAP regelmatig overschreed. Daardoor liep de capaciteit
van het gemaal terug, de Mercedes-motoren konden de 810 pk die daarvoor nodig was niet leveren.
Daarom besloot het waterschap ze te vervangen door sterkere motoren. Dit was een de maatregelen van
het Wateractieprogramma Overijssel namelijk: het hoogwaterbestendiger maken van gemaal A.F. Stroink.
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Het nieuwe dak in de werkplaats. Deze
ruimte was vroeger in gebruik als ketelhuis.

Het ketelhuis werd in de jaren zeventig,
nadat de stoomketels waren verwijderd
gebruikt als werk- en opslagplaats.

De elektrische C-pomp zou als eerste aangepakt worden. Het bleek dat de capaciteit van deze pomp
nog te verhogen was. De klus werd door het waterschap met Flowserve BV uit Hengelo uitgevoerd.
Het bedrijf adviseerde tevens bij de keuze en revisie van de pomp.

Ongelukkig intermezzo
In de periode dat Flowserve met het onderzoek voor revisie bezig was knapte – zaterdagmiddag 13 december 2003 – een van de acht schoepen van de B-pomp . Zorgelijke blikken, want een pomp met een capaciteit
van ongeveer 800 m3/min. was uit de roulatie en dat is niet niks. Maar, het verleden hielp een handje. Of
liever gezegd wie wat bewaart die heeft wat! Want wat was het geval? In 1995 was de beste schoep uit de
originele pomp van 1919 ter herinnering op een sokkel geplaatst. Die werd daar toen weer vanaf gehaald en
tijdelijk tot leven geroepen door terug te plaatsen in de B-pomp. Want, hoewel schoepen van pompen verschillend zijn, was dit exemplaar wonder boven wonder ook nog eens afkomstig van de B-pomp! Zo kon
85% van de capaciteit worden teruggewonnen. Na deze onverwachte ‘dienstoproep’ werd de schoep na vervanging door een nieuwe, weer teruggeplaatst op de sokkel. Zou er nu met nog meer eerbied en respect
naar gekeken worden?
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De waaier van de C-pomp.

Het incident met de B-pomp schudde iedereen wakker en er werd aan de noodrem getrokken. De
plannen om de C-pomp te vervangen gingen voorlopig in de koelkast, want de belangrijke C-pomp
kon niet uit de roulatie gehaald worden terwijl slechts één dieselpomp in bedrijf was. Goede raad
was duur. Uiteindelijk werd besloten om het budget voor de C-pomp eerst te gebruiken voor de
aanpak van beide andere pompen.
In een jaar tijd werd de inmiddels verworven kennis omtrent de C-pomp vertaald naar de A- en de
B-pomp. Pompleverancier Flowserve, Dieselleverancier Pon Power, aannemersbedrijf B.A. Vinke
en Zn. en Tandwielkast specialist Flender Nederland BV vormden samen met Reest en Wieden
een bouwteam en vanaf 2004 kon de enorme operatie om alle drie motoren in de juiste volgorde
te reviseren én op te voeren van start gaan.
Besloten werd om in 2004 de dieselmotoren A en B onder handen te nemen en in 2005 elektromotor C. Om de pompen A en B te reviseren, van sterkere dieselmotoren en van nieuwe aandrijflijnen te voorzien was een financiële injectie nodig van € 600.000,-. Besloten werd om Caterpillar
motoren te nemen, die goed bekend staan en veel gebruikt worden op schepen en in de wegenbouw. Ze konden bovendien opgevoerd worden én er was sprake van een goed servicenetwerk.
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De dieselpompen met op de achtergrond
de dieselmotor

Leuk detail: de eerste motor werd in 2004 ingevlogen uit Amerika, om voor het winterseizoen nog
te kunnen draaien. Per schip zou te lang geduurd hebben!

De plaatsing
Tja, en toen moesten die motoren natuurlijk nog in het gemaal geplaatst worden. Was dat dan zo moeilijk?
Men kon ze toch gewoon op de grond zetten en vast schroeven? Maar dat was nu juist het probleem. Want
zou men het op die manier doen, dan sloot de motor niet aan op de pomp. Goede raad was duur. Was een
gat in de vloer hakken en de motoren daarin laten zakken misschien een optie? Kortom vele vragen en de
technische staf van het waterschap was in rep en roer. Dat kon toch niet! Het was onhandig en bovendien
geen gezicht!
Na veel gepeins kwam uiteindelijk de oplossing: de tandwielkast zou schuin in plaats van horizontaal opgesteld kunnen worden, zodat het hoogteverschil zonder gegraaf of geboor kon worden overbrugd. Aan
Flender – de fabrikant van de tandwielkast – werd gevraagd: ‘Kunnen jullie dit doen?’ Na enig gepieker van
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De schoep uit de originele pomp van 1919
werd in 1995 op een sokkel geplaatst.

De kapotte schoep van de ‘B-pomp’.

hun zijde kwam het verlossende woord: ‘Ja, dat kunnen wij.’ En zo is het gekomen dat de Caterpillar’s niet
in de grond maar op de grond geschroefd staan – met slechts vier bouten! – terwijl de tandwielkast niet
recht, maar schuin is opgesteld.

Nadat beide pompen in 2004 waren gereviseerd, werd door het Dagelijks Bestuur van het waterschap op 13 juni 2005 besloten 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor revisie en versterking van
pomp C en voor vervanging van de aandrijflijn. De provincie zegde voor dit project een subsidie
van € 318.000,- toe.
Begin 2006 werd deze pomp aangepakt. De taken zouden zolang door de inmiddels versterkte pompen A en B worden overgenomen. In een persbericht van 16 maart 2006 staat te lezen:
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De Werkspoorpompen. Links de ‘B-pomp’
en rechts de ‘A-pomp’.

Bovenaanzicht van de ‘B-pomp’ (links) en
de ‘A-pomp’ (rechts).

Werkzaamheden tijdens de restauratie van
de pompen.

‘Het gemaal A.F. Stroink in Vollenhove lijkt momenteel meer op een grote machinewerkplaats dan
op een gemaal. Op dit moment staan alle onderdelen voor de nieuwe C-pomp opgesteld om binnen
nu en midden volgende week te veranderen in een nieuwe pomp. (...) Monteurs en medewerkers
acteren de komende dagen in een indrukwekkend materieel schouwspel, waarin de hoofdrol wordt
vertolkt door een bijna vier meter hoge waaier. De andere kleinere, maar niet minder belangrijke
spelers zijn de elektromotor, schakelkasten en tandwielen. Dit alles in een landschap van gereedschap, bedrading, bouten en moeren.’
Niet alleen de pompmotoren werden versterkt, ook de wateruitlaat aan de buitenzijde van het gemaal ter hoogte van deze pomp werd aangepast in verband met de capaciteit van de grootste en
belangrijkste pomp: pomp C. Middels damwanden was in 1998 een inlaat geslagen voor de waterinlaat naast pomp C. Op dat moment had men nog rekening gehouden met een hoeveelheid extra
water voor de waterwinning in Leeuwterveld. Toen dat niet doorging had men die capaciteit niet
meer nodig en konden de damwanden – die de uitstroom van pomp C in de weg zaten – afgebroken
worden. De nieuwe inlaatcapaciteit was voldoende en de aangepaste wateruitlaat verhoogde de
capaciteit van pomp C en dus van het gehele gemaal.
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Krooshek wordt krooshekreiniger
Het krooshek dat tegen het gemaal aan lag, zorgde ervoor dat verontreinigingen er buiten bleven. Vroeger
had dat hek nog een andere functie: het werd door de vrouwen van machinisten en stokers gebruikt om de
was te doen. Het verhaal gaat zelfs dat ooit een van hen tijdens het spoelen van de was in het water viel.
Het oude krooshek bleek in 1977 niet meer te voldoen. Gezien de geringe hoeveelheid drijvend vuil werd
besloten het oude hek te vervangen een zelfde soort hek en niet te kiezen voor een automatische krooshekreiniger. Het enige verschil was dat het een stuk verder voor het gemaal werd gesitueerd. Op 7 november 1977 werd de bouwvergunning afgegeven en een maand later ging aannemer Dubbink uit Vriezenveen
De nieuwe automatische krooshekreiniger
die in 2003 werd geplaatst.

– met ƒ 166.900,- de laagste inschrijver van de in totaal 39 aannemers – aan het werk. De oplevering was
medio 1978 en op 17 augustus 1978 vond de keuring door Haskoning plaats. Dit was de eerste keer dat
Haskoning in verband met het gemaal werd genoemd. Het nieuwe krooshek zou het vijfentwintig jaar uithouden.
In het kader van de automatisering van het Stroinkgemaal werd in februari 2003 besloten een automatische
krooshekreiniger aan te schaffen voor een bedrag van € 226.890,-. In de loop van dat jaar zou die geplaatst
worden. Tot dan toe dienden medewerkers van het gemaal het krooshek handmatig schoon te maken, hetgeen soms een hele klus was. Niet zelden was men een halve dag bezig om al die rommel er uit te halen
en dat werd steeds lastiger omdat niemand meer op het gemaal aanwezig was, ten gevolge van de automatisering. Maar met de komst van deze reiniger zou dat verleden tijd zijn.
De firma Bosker uit Termunterzijl mocht de installatie maken en plaatsen. Daar ging echter wel het een en
ander aan vooraf. Zo moest de fundering vernieuwd worden, want de oude was niet sterk genoeg om de
veel zwaardere metalen krooshekreiniger te dragen. Uit veiligheidsoverwegingen werd het hek dichter bij het
gemaal geplaatst, opdat er niemand meer achter kon vallen en bovendien droeg dat bij aan een optimale
instroom van de instroommonden. Voorts werd een stalen damwand geplaatst om die instroom te verbeteren.
De plaatsing zelf was een hele klus. Het aanvankelijke plan om het rek op de fundatie van het gemaal te
plaatsen, bleek bij nader inzien geen goed idee. Daarom werd het gemonteerd op twee stalen palen, die
vol werden gestort met beton. Tevens werd een betonnen vloer onder water gestort, om het krooshek
goed te fixeren.

De Jaffa-pomp (ook wel ‘C-pomp’
genaamd).

Na voltooiing van de werkzaamheden aan pompen en motoren in het gemaal konden die op woensdag 5 juli van het jaar 2006 officieel door gedeputeerde Piet Jansen van de provincie Overijssel en
dijkgraaf Marga Kool worden afgesloten. Dat gebeurde door eerst een gedenksteen te onthullen en
vervolgens de pomp – als een soort startschot met veel lawaai gepaard gaande – te starten. Het gemaal was vanaf dat moment ‘hoogwaterbestendig’ en een serie projecten, waarmee in 2001 werd
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begonnen, grotendeels afgerond. De buitenkant van het gebouw was gerestaureerd, de waterinlaat aan de buitenzijde van het gebouw vergroot, een automatische krooshekreiniger geplaatst en
tenslotte waren de drie pompen aangepast, gereviseerd en van nieuwe motoren voorzien.

Bemaling in samenhang met waterpeil én waterkwaliteit
Met de komst van elektrische bemaling in 1982 werd een ontwikkeling naar verdergaande automatisering mogelijk. Maar het was niet alleen de elektrische bemaling die de automatisering versnelde. Ook veranderende inzichten wat betreft de wijze van bemaling, de diversiteit van belangen,
een toegenomen mondigheid, de overstromingen in 1998 en het afscheid van de hoofdmachinist
in 2000, speelden daarbij een rol.
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Bemaling voor 1990
Voor 1990 werden de vier gemalen in de ontginningspolders bediend door een machinist die erbij woonde,
terwijl de veertig tot vijftig kleinere gemalen het moesten doen met een rondrijdende machinist. Hij keek
naar het polderpeil bij de gemalen en besliste ‘malen of niet malen’, of ‘nu of vanavond malen’. Voor Watergemaal A.F. Stroink was dat niet anders en die wijze van werken zorgde regelmatig voor onvrede. De mensen
werden mondiger en trokken bij problemen vaker aan de bel bij het waterschap dan men was gewend. Ook
natuurbeheer kreeg een steeds grotere vinger in de pap. Uiteindelijk verdween de laatste machinist uit het
gemaal en moest naar alternatieven worden gezocht.

Na 1996 ging het toenmalige Waterschap Wold en Wieden een andere koers varen, waarbij de nadruk kwam te liggen op het ‘waterpeil in samenhang met de bemaling’ in plaats van op de ‘bemaling om een waterpeil te handhaven’. Er werd een sector Beheer en Onderhoud ingesteld. In het
jaar 2000 – het waterschap Reest en Wieden was inmiddels opgericht – veranderde weer iets in de
organisatie; de hoofdmachinist werd min of meer vervangen door een teamleider Peilbeheer.
Wat moeten we nu precies onder dat veranderende peilbeheer verstaan? Kort samengevat komt het
er op neer dat de kwaliteit van het water wordt geregeld door middel van de kwantiteit. Het was
vooral in deze periode dat tevens de automatisering sterk werd doorgevoerd.

Ook bij Stroink is automatisering erg
belangrijk.

Automatisering
In het kader van de automatisering werden twee zaken op de rails gezet en langzamerhand uitgewerkt. Allereerst werd voor het gehele waterschapsgebied vastgelegd welk peil de diverse peilbeheerders dienden te handhaven bij de objecten die ze onder hun hoede hebben. Vervolgens werd
vastgesteld voor welke gebiedjes de diverse peilbeheerders verantwoordelijk zijn. Dat was een hele
klus, want de op dat moment zeven peilbeheerders kregen ongeveer 1.400 objecten te bedienen. In
2007 werd die operatie afgerond met het opstellen van de zogenaamde O.P.K. (Operationele Peilen Kaart), waarop voor elk gebiedje is vastgelegd wat het maximale en minimale waterpeil zou
moeten zijn.
Door deze systematisering is betere controle op de werkzaamheden mogelijk en ‘persoonlijke interpretaties’ worden zoveel mogelijk uitgebannen. Het peilbeheer is kortom veel doorzichtiger
geworden en door het nieuwe systeem kan op vele locaties in het waterschap gecontroleerd worden
hoe het daar met de waterstand is gesteld. Dat gebeurt via beeldschermen, opgesteld in het regiokantoor in Steenwijk en in het Stroinkgemaal. Daarop kan onder andere het waterpeil van dat moment bekeken worden en gecontroleerd of het gemaal al dan niet maalt. Maar natuurlijk niet alles
kan automatisch en daarom gaan de peilbeheerders op gezette tijden langs alle 1.400 objecten in
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het waterschapsgebied. Ze ‘spelen’ met de inlaten, de stuwen en de gemalen (de kunstwerken) om
te bewerkstelligen dat zoveel water in een polder komt, dat niet gepompt behoeft te worden.
Het is werk dat continue doorgaat, zowel ’s avonds als in de weekenden. Daarom hebben altijd twee
peilbeheerders dienst, die zonodig collega’s kunnen oproepen om hen – bij bijvoorbeeld sterk toegenomen wind of regen – te assisteren bij de bediening van de kunstwerken. Bij plotselinge grotere
veranderingen worden naast de peilbeheerders ook andere medewerkers van het waterschap ingeschakeld bij de beteugeling van het waterpeil.
Essentieel bij dat peilbeheer is het Watergemaal A.F. Stroink. Groot verschil met de andere gemaaltjes in het waterschap is dat die zijn geautomatiseerd: ze pompen als het peil te hoog is, om
weer te stoppen bij het juiste peil en dat het gehele jaar door. Maar met Stroink ligt dat anders.
Wanneer de boezem wel of niet moet worden bemalen is haast niet te automatiseren. Daarom wordt
tweemaal daags gekeken naar het gemiddelde boezempeil. Dat wordt bepaald op basis van het gemiddelde peil van de zeven meetstations, die verspreid over de boezem van Noordwest Overijssel
staan namelijk: Veldweg, Giethoorn, Beulakerpolder, Gelderingen, Halfweg, Wetering en Beukers.
Indien noodzakelijk kan middels afstandsbediening een of meerdere van de motoren in gemaal
Stroink worden gestart om te bemalen. Op dezelfde manier kan men die weer uit zetten, harder
of zachter laten lopen.
En zo veranderde in de loop der jaren een gemaal in een modern bedrijf, dat op afstand wordt bestuurd. Olie, elektriciteit en computers, vervingen steenkool, turf en mankracht. Maar hoe geavanceerd het allemaal ook is, mensenwerk blijft noodzakelijk. Anders wordt het water ons de baas.
Zeker in deze tijd, waarin waterbeheer steeds belangrijker wordt, blijven man- en vrouwkracht onmisbaar.

Een drietal gedenkborden geplaatst in
1953, 1982 en 2006.
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En nu de toekomst
Een nawoord van dijkgraaf Marga Kool

De auteur Thijs Rinsema heeft in dit boek kostelijk en gedetailleerd de geschiedenis van gemaal
Stroink vastgelegd en de betekenis geschetst tegen de achtergrond van tijd en omgeving. De tekst
leest als een biografie: de levensgeschiedenis van een gemaal.
Over een mens wordt doorgaans niet zomaar een biografie geschreven. Het handelt dan vrijwel
altijd om iemand die belangrijke dingen heeft gedaan, die veel heeft gepresteerd, die naam heeft
gemaakt. Cultureel, politiek of maatschappelijk. Een biografie krijg je niet voor niets. Die moet
verdiend zijn!
Vaak gaat een biografie over personen die al bekend waren voordat hun levensgeschiedenis werd
vastgelegd, maar soms werkt het ook omgekeerd. Dan wordt juist door de biografie de interesse
van de lezers gewekt voor een tot dan toe minder bekend persoon.
Wat dat betreft is in beide opzichten een biografie voor gemaal Stroink terecht en verdiend!
Want de betekenis van gemaal Stroink voor de totale kop van Overijssel kan niet genoeg worden
onderstreept. En het is de vraag of alle inwoners van het gebied zich wel voldoende van die betekenis bewust zijn. Hopelijk vergroot dit boek de kennis van en interesse voor dit cruciale gemaal.
Dijkgraaf Marga Kool

Sinds de officiële ingebruikname in 1920 heeft gemaal Stroink, als instrument voor het waterschap,
gewaakt over de veiligheid van het gebied. Telkens weer is door het zwoegen van de zware motoren
het dreigend gevaar van wateroverlast het hoofd geboden. Het werk van de immense pompen heeft
de boerenbevolking in staat gesteld de hoeveelheid landbouwgrond in Noordwest-Overijssel uit
te breiden, van drassige moerasgronden vruchtbare polders te maken en de produktie te optimaliseren. Door het op tijd uitmalen van overtollig water, konden en kunnen riet en landbouwgewassen
worden geoogst. En door de aanleg van de waterinlaat naast Stroink kon ook in droge jaren op
verantwoorde wijze in de behoefte aan water worden voorzien. Van levensbelang voor landbouw en
rietteelt! Daarbij is in een zorgvuldig samenspel ook met andere belangen, zoals visserij, recreatie
en natuur rekening gehouden.
Zoals tijdens het leven van een mens ook de omgeving en de tijdgeest veranderen, zo heeft ook gemaal Stroink te maken gehad met veranderende maatschappelijke inzichten en doelstellingen van
rijk, provincie en waterschappen. Zo was het in het verleden en zo zal het in de toekomst zijn.
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Dit boek is geen in memoriam, geen afsluiting. Gemaal Stroink is een vitale, sterke reus, die nog
veel voor het gebied zal betekenen, en gehoorzaam zal doen wat mensen van hem vragen. Wat dat
zal zijn weten we nog niet; ook van de inzichten en visies van overheden en de behoeftes en wensen
van de inwoners ten aanzien van waterbeheer kan het laatste hoofdstuk niet geschreven worden.
Die zullen ook veranderen, zo lang de streek bestaat en zo lang daar mensen leven. Maar er vallen
wel lijnen te herkennen in die lange geschiedenis van het waterbeheer in Noordwest-Overijssel, en
die lijnen kunnen ook voorzichtig worden doorgetrokken naar de toekomst.
Sinds de tijd dat mensen in het gebied zijn gaan wonen, hebben zij het wonen en werken aangepast
aan de waterrijke, vaak barre omstandigheden. Maar daarnaast hebben ze ook geprobeerd die omstandigheden naar hun hand te zetten. Aan de ene kant leefde men met water: bouwde huizen op
de hoogste delen, verbouwde er de producten, en gebruikte de natuurlijke waterwegen om te vissen en zich te verplaatsen. Men sneed het riet, won de turf en benutte wat de natuur gaf.
Maar men streed ook tegen het water: bouwde dijken en keringen. Waterschapswerk! Men groef
kanalen, legde moerassen droog en legde polders aan, bouwde sluizen, molens en gemalen.
Soms was er sprake van korte termijn-gewin met desastreuze effecten. De te smalle legakkers voor
de turf en de grote meren die daardoor ontstonden na hevige stormen, zijn er een voorbeeld van.
Maar de mens weet tegenslag ook vaak weer in zijn voordeel om te buigen: de recreatie op diezelfde
meren is intussen een belangrijke economische peiler geworden voor Noordwest-Overijssel. Vanwege de aantrekkelijkheid van het landschap is het gebied geliefd als woonomgeving en ook dat
brengt geld in het laatje; de ‘economie van het wonen’ moet niet worden onderschat!
Soms was er sprake van bewuste keuzes, van visie en van waardevolle vergezichten. Dan werd er
geïnvesteerd in een droom of een overtuiging. Het doorvoeren van maatregelen kostte overredingskracht, durf, zorg en soms ook stevige besluitvorming. Veel mensen willen immers het liefst alles
bij het oude houden, en de hand op de knip. De winst van moeilijke besluiten wordt vaak pas op de
lange termijn behaald!
Veranderingen en golfbewegingen: het kenmerkt de maatschappij en is tegelijk ook zichtbaar in
het waterbeheer.
Dit boek beschrijft de tijd waarin kleine waterschappen fuseerden tot steeds grotere waterschappen.
Tussen voorgangers als het Drostambt Vollenhove en het huidige waterschap Reest en Wieden
liggen tientallen waterschapjes en meer dan zes eeuwen!
Reest en Wieden is sinds het jaar 2000 een interprovinciaal waterschap, dat op stroomgebied is begrensd. Alle 137.000 Drentse en Overijsselse hectares stromen af in de richting van het IJsselmeer,
een flink deel via Noordwest-Overijssel.
Het boek bestrijkt ook de tijd waarin de mens eerst leefde met de natuur, er vervolgens steeds verder van af kwam te staan, en daarna weer nieuwe aandacht voor die natuur ontwikkelde.
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Het gebiedsperspectief Noordwest-Overijssel
Daar waar in het verleden de landbouwproductie prioriteit had in de afwegingen, en natuurgrond
werd omgezet in landbouwgrond, kreeg vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw ook de ontwikkeling van nieuwe natuur weer volop aandacht. Dat ging niet zonder slag of stoot. Toen de eerste
plannen van de rijk en provincie bekend werden gemaakt, leidde dat tot grote boosheid in het gebied. De emoties liepen hoog op. Vergaderingen liepen volledig uit de hand. De mensen in het
gebied konden niet accepteren, dat van boerengrond weer natuur moest worden gemaakt.
Door middel van beter overleg met het gebied, onder andere in huiskamerbijeenkomsten en het
aanpassen van de voornemens, kon uiteindelijk toch draagvlak worden gevonden voor een aantal
belangrijke veranderingen. In het Gebiedsperspectief Noordwest-Overijssel is neergeschreven wat
volgens overheden en bewoners van het gebied een verantwoord evenwicht tussen natuur, landbouw, recreatie en wonen zou kunnen zijn.
Die plannen worden nu als modules van de Landinrichting uitgevoerd. Sommige landbouwgronden
worden aan de natuur teruggegeven, om het voortbestaan van soorten dieren en planten te bevorderen. Natte ecologische verbindingszones gaan afzonderlijke natuurgebieden weer met elkaar verbinden om dat te bewerkstelligen. De otter, de roerdomp en de grote vuurvlinder kunnen straks
weer ongestoord verkering zoeken tussen De Olde Maten, de Wieden, de Weeribben en de Rottige Meenthe.
Enkele landbouwpolders worden sterk vernat en, deels met een recreatieve invulling, aan de natuur
teruggegeven. En ook de recreant profiteert daarvan; in de Beulakerpolder kunnen weer bootjes
varen en purperreigers nestelen.
Maar er zijn ook verbeteringen voor de landbouw. Het waterschap speelt als partner in de landinrichting een belangrijke rol. Reest en Wieden investeert in de inrichting, zoals in het verplaatsen
van een gemaal in de Veenweidepolders, het verbreden van watergangen en het voorkomen van
wateroverlast, zaken waar landbouw én natuur mee zijn gediend.
Straks zal het waterschap ook blijvend zorgen voor een passend onderhoud van de watergangen en,
met behulp van Stroink en de andere gemalen, voor een goed peilbeheer. Het realiseren van het
juiste peil van grond- en oppervlaktewater (door waterschappers de GGOR genoemd) is immers
een van de hoofdtaken van het waterschap! De boezem vraagt daarbij een andere invulling dan de
polders en het hoge land van Vollenhove.
Er zal ook gebaggerd worden, niet alleen om de vaarwegen op diepte te houden, maar ook om de
waterkwaliteit te verbeteren.
De tijd die in dit boek wordt beschreven is ook de tijd van verslechtering van de waterkwaliteit. Het
leven in het gebied achter Stroink was vroeger zwaar, moeizaam, soms zelfs vol armoe en tegenslag.
Vergroting van de produktie en het veilig stellen van gewassen vroegen niet alleen meer grond maar
ook gebruik van steeds meer meststoffen en chemische middelen. Burger, recreant en bedrijfsleven
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brachten tegelijkertijd ook steeds meer ongewenste stoffen in het milieu. De beschreven periode
bestrijkt jaren van vervuiling, maar ook weer van de klim naar boven. Door landelijke regelgeving
voor landbouw en bedrijfsleven, maar ook door het werk van het waterschap is de waterkwaliteit na
een absoluut dieptepunt al jaren weer in stijgende lijn. Die lijn moet worden doorgetrokken naar
de toekomst, en de wijze waarop gemaal Stroink daarvoor wordt ingezet speelt een belangrijke rol.
De plaats waar water werd ingelaten is verplaatst van Friesland naar gemaal Stroink, het inlaatregime is aangepast, de rioolwaterzuivering in Steenwijk is sterk verbeterd, er is brasem weggevangen en uitlogende, vervuilende bouwmaterialen worden in de waterwerken niet meer gebruikt.
Het waterschap heeft er miljoenen in geïnvesteerd, en met succes: verdwenen planten en wieren
komen weer tevoorschijn. Maar in bepaalde delen van het gebied zijn fosfaat, stikstof en onvoldoende helderheid van het water nog steeds een zaak waaraan gewerkt moet worden. In uitvoeringsprogramma’s worden daarom allerlei maatregelen gepland die verdere verbetering moeten bewerkstelligen. Dat kan het waterschap niet alleen; het is een probleem dat om gezamenlijke aanpak
vraagt.
De laatste fusie was een belangrijke stap om te komen tot integraal waterbeheer: de zorg voor de
kwantiteit van de vroegere waterschappen en de zorg voor de kwaliteit van het water door het
voormalige zuiveringsschap zijn daardoor in één hand gekomen. En juist daarmee heeft Reest en
Wieden nu ook een instrument in handen om via dynamisch peilbeheer heel afgewogen water uiten in te laten, en daarmee de instroom van fosfaat en stikstof te beperken. Dat vraagt wel om overeenstemming met anderen over de bandbreedtes in het peilbeheer.
Het waterschap heeft in een proces van enkele jaren samen met belanghebbenden in het gebied
beschreven wat het meest gewenste peilbeheer voor de boezem is. Duurzamer. Natuurlijker.
Dynamischer. En meer aangepast aan de seizoenen. Maar het waterbesluit waarin dit werd vastgelegd is tijdelijk op de plank gelegd, omdat de Raad van State een bezwaar van Staatsbosbeheer
heeft gehonoreerd. Nu moet eerst verder onderzoek plaats vinden om aan te tonen, dat de voordelen voor het ecologisch systeem van (tijdelijk) hogere waterstanden in de winter en lagere peilen
in de zomer verantwoord en wenselijk is. De vraag of het belang van het totale ecosysteem daarin
leidend is, of de bescherming van een enkele soort ligt in die discussie nog steeds op tafel.
Het houdt niet op!
Waarschijnlijk hadden de inwoners van Noordwest-Overijssel gedacht of gehoopt, dat met het Gebiedsperspectief het laatste woord over waterbeheer en de verhouding tussen landbouw en natuur
zou zijn gezegd. Niets is minder waar gebleken.
Nadat in het natte jaar 1998 het water ook in Noordwest-Overijssel ons tot de lippen kwam te staan
en evacuatie van inwoners ternauwernood kon worden voorkomen, zetten de Nederlandse overheden een handtekening onder het Nationaal Bestuursakkoord Water; landelijk werd afgesproken
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dat waterschappen en gemeenten meer ruimte voor water moesten scheppen, en ruimte voor waterberging moesten reserveren voor het opvangen van water bij extreme regenval. Dat geldt ook voor
Reest en Wieden. En ook in Noordwest-Overijssel is dat nodig.
De klimaatverandering zal een hogere waterstand in het IJsselmeer veroorzaken. Dat wordt zwoegen
voor gemaal Stroink! De pompen zullen er wellicht verder op aangepast moeten worden. Ook zal
er als gevolg van de opwarming van de aarde sprake zijn van afwisselend periodes van grote droogte
en periodes van extreme regenval. Dat extra water moet ook in het achterland van gemaal Stroink
worden opgevangen. Er worden daarom polders aangewezen waar overtollig water tijdelijk geparkeerd kan worden: waterberging! En het schone, gebiedseigen water zal voor droge periodes zo
lang mogelijk vastgehouden moeten worden.
Kort na de afsluiting van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de afspraken die daarin waren
gemaakt, werd duidelijk dat Europese wet- en regelgeving ( De Europese Kaderrichtlijn Water,
de Flora-en Faunawet en Natura 2000) nog meer van het waterschap en het gebied zouden gaan
vragen. De Europese Kaderrichtlijn Water eist, op straffe van zware boetes, een waterkwaliteit waaraan niet zonder offers is te voldoen.
De Flora- en Faunawet stelt eisen aan een natuurvriendelijke wijze van maaien en baggeren door
het waterschap. En Natura 2000 vraagt om een stevige voortzetting van de inspanningen tot verbeteren van de waterkwaliteit, in het bijzonder vermindering van fosfaat en stikstof.
De verhouding tussen landbouw en natuur staat door al deze nieuwe opgaven geregeld onder druk.
Het waterschap probeert eerlijke afwegingen te maken en bij beide partijen draagvlak te vinden
voor haar waterbesluiten en voor de maatregelen, die realistisch en betaalbaar moeten zijn.
En gemaal Stroink ziet dat alles uit de verte kalm en goedmoedig aan. Een rots in de branding van
ons menselijk gekrakeel. Rustig, standvastig en enigszins vanuit de hoogte. Een beetje ironisch.
Een beetje verveeld. Als je goed luistert is het soms alsof hij zegt: “Toe maar mensen: zeg het maar.
Ik vind alles goed. Ik sta er weer netjes bij. Ik voel me weer prima. Zo nu en dan even wat fantoompijn, vanwege het gemis van mijn schoorsteen en van de koperen stoommachines in mijn buik, maar
verder is alles okee. Dus: zeg het maar. Ik pomp wel. Je kunt met mij de toekomst in.”
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