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Waardering Dierense Sluis te Dieren 
 
 
 

Voorwoord 

Op 19 augustus vroeg de heer J.H. Reijnen van de Bond Heemschut, afdeling Gelderland 
namens de Stichting Apeldoorns Kanaal ons een waarderingsrapport te schrijven van de 
Dierense Sluis te Dieren. De Stichting Apeldoorns Kanaal (SAK) heeft, gelet op haar 
doelstelling - een bevaarbaar Apeldoorns kanaal - en op de actuele renovatieplannen voor de 
Dierense sluis contacten gelegd die kunnen leiden tot een bijdrage aan de realisering van de 
renovatie van de sluis, noodzakelijk voor de bevaarbaarheid. Op 29 augustus brachten we 
samen met de heer J. Jansen van de stichting SAK een bezoek aan deze sluis, mede om 
hiervan foto’s te maken. Een en ander heeft geleid tot dit rapport. 
 
G. Jan Arends 
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1. Apeldoornsch Kanaal 

Waterwegen zijn in ons land lange tijd de belangrijkste transportwegen geweest. Landwegen 
waren gewoonlijk onverhard en van slechte kwaliteit. Gebieden met weinig water waren 
daardoor nauwelijks toegankelijk en goederentransport was daar ook zeer duur. Bij verharde 
wegen lag rond het jaar 1800 de prijs per kilometer en per ton een factor 5 hoger dan voor 
transport over water. Voor onverharde wegen was dat zelfs een factor 10 hoger. Dat dit de 
ontwikkeling van een dergelijk gebied ernstig hinderde, zal duidelijk zijn. 
Eén van de meest waterwegarme gebieden in Nederland is de Veluwe. Hier en daar lopen 
wel enkele kleine beekjes en sprengen, maar deze zijn nauwelijks bevaarbaar. Voor 1820 
was de Grift die van Apeldoorn naar Hattem liep en daar in de IJssel uitmondde het 
belangrijkste water. Over deze gekanaliseerde beek was het nog in bescheiden mate 
mogelijk om met platbodems bulkgoederen als steen, hout, turf en graan te vervoeren. Door 
gebrek aan onderhoud was het varen echter geen sinecure. 
Al in de 17de eeuw werd aangedrongen op goed onderhoud ter bevordering van de 
bevaarbaarheid. Stadhouder prins Willem III kwam met plannen om de Grift beter 
bevaarbaar te maken. De stadhouder had de adellijke havezate Het Loo bij Apeldoorn 
aangekocht en werd daardoor direct geconfronteerd met de gebrekkige infrastructuur. In de 
Franse tijd rond 1800 kwamen de koperfabrikant B.W. Krepel uit Voorst en de Baljuw van 
Nederveluwe E.A. Daendels met plannen voor het bevaarbaar maken van de Grift. 
Laatstgenoemde ging daarbij ook in op mogelijke technisch problemen en oplossingen 
daarvoor. De politieke ontwikkelingen aan het eind van de Franse tijd zorgde dat ook deze 
plannen niet werden uitgevoerd. 
 
Aanleg noordelijk deel 

Met de komst van Koning Willem I, de Kanalenkoning genoemd, kwam ook het plan van 
Daendels weer boven tafel. Koning Willem I verzocht de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Waterstaat advies te geven over het plan voor het bevaarbaar maken van de Grift. De 
minister kwam met een redelijke positief advies waarbij hij echter aangaf dat de financiering 
een taak was van de provincie Gelderland. De vaarweg was slechts van regionaal belang. 
Provinciale Staten stemden toe dat het belang van een bevaarbare waterweg voor de 
ontwikkeling van de Veluwe groot was. De provincie achtte zich echter niet in staat de 
benodigde financiën op te brengen. Willem I besloot daarom een lening uit te schrijven, 
waarvan hij uiteindelijk zelf vrijwel alle aandelen verwierf. 
In 1825 werd met de aanleg begonnen. De nieuwe vaarweg liep vanaf Apeldoorn tot Heerde 
aan de oostzijde van de Grift. Daardoor werd voorkomen dat de watermolens in de sprengen 
langs de Grift hinder zouden ondervinden in hun water toe- en afvoer. Vanaf Heerde volgde 
de vaarweg wel de Grift. Het kanaal werd bij Apeldoorn gevoed door beken en sprengen uit 
het Veluwemassief. 
Opmerkelijk is dat de architect H.J. Lijsen opdracht kreeg een technisch rapport te schrijven. 
Lijsen was opziener der koninklijke paleizen in de noordelijke provinciën en woonde op Het 
Loo. In het rapport gaf hij oplossingen voor de technische problemen die werden verwacht. 
Lijsen was tevens opzichter bij de aanleg van het kanaal en tot aan zijn overlijden voor het 
beheer daarna. 
Het Apeldoornsch Kanaal, waarvan het deel ten noorden van Apeldoorn ook wel Griftkanaal 
werd genoemd, kreeg vijf sluizen en twintig bruggen, allen van hout. De sluizen hadden een 
doorvaartwijdte van 4,3 m. De overspanning van de bruggen zal nauwelijks groter zijn 
geweest. In 1829 werd het kanaal feestelijk geopend door de koning. De Noordoost Veluwe 
was door een vaarweg ontsloten, zij het dat slechts kleine schepen van maximaal 50 ton van 
het kanaal gebruik konden maken. Het kanaal had daarom vooral een regionale betekenis. 
Vanwege het eindpunt in Apeldoorn was geen doorgaande scheepvaart mogelijk. 
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Aanleg zuidelijk deel 

In 1846 kwam baron J.A.J. Sloet tot Oldhuis, districtscommissaris van de Veluwe, met een 
plan voor verlenging van het kanaal naar Dieren. Daarmee werd de mogelijkheid geboren 
om een alternatieve route voor de IJssel te bewerkstelligen. De IJssel was gedurende droge 
periodes en bij zeer hoge waterstanden nauwelijks of niet bevaarbaar. Hoewel vrijwel 
iedereen voor was, duurde het nog tot 1858 voordat daadwerkelijk met de aanleg van het 
deel naar Dieren werd begonnen. Pas in 1865 was het kanaal gegraven, terwijl het nog tot 
1869 duurde voordat het kanaal werd geopend. De watertoevoer gaf veel problemen, zodat 
het veel tijd kostte voordat de vereiste diepte werd bereikt. Daartoe moesten enkele beken 
en sprengen worden omgelegd. Het nieuwe deel was berekend op schepen van 200 ton. Aan 
het eind van de 19de eeuw werd ook het oude deel verbreed en verdiept. De houten 
schutsluizen werden daarbij vervangen door stenen sluizen. 
 

Het nieuwe kanaaldeel werd als één kanaalpand aangelegd met een drietrapsluis bij de 
monding in de IJssel te Dieren. Een drietrapsluis is een schutsluis met drie achter elkaar 
gelegen sluiskolken. Reden voor een drietrapssluis was dat een verval moest worden 
gekeerd dat in droge perioden kon oplopen tot ongeveer 10 meter. In die tijd achtte men het 
niet raadzaam om in binnenvaartsluizen meer dan 3 meter verval over één sluisdeur te 
keren. Voor Nederland was de drietrapssluis een unicum, hoewel in het buitenland sluizen 
met veel meer trappen voorkomen. 
In 1954 werd besloten het pand Dieren naar Apeldoorn geschikt te maken voor kempenaars, 
schepen tot pakweg 600 ton laadvermogen. Deze schepen hebben een lengte van 50 meter, 
een breedte van 6,60 meter en een maximale diepgang van circa 2,50 meter. In Dieren werd 
daarom een nieuwe sluis gebouwd, die al in 1957 in gebruik kon worden genomen. De oude 
drietrapssluis werd helaas deels gesloopt en de rest van de sluis onder het zand bedolven. 
Door de opkomst van de spoorwegen en het gemotoriseerd vrachtverkeer nam het belang 
van het kanaal af. Per 1 juni 1972 is het kanaaldeel van Dieren tot Apeldoorn, als laatste 
deel buiten gebruik gesteld. Daarmee was een nauwelijks 15 jaar oude sluis overbodig 
geworden. 
 
 

2. Dierense Sluis 

De huidige Dierense Sluis is een enkelkerende kanaalsluis met tussenhoofd. De totale 
schutlengte bedraagt 75 meter en het tussenhoofd verdeelt de sluis in kolkdelen van 30 
meter aan de IJsselkant en 40 meter aan de kanaalkant. De doorvaartwijdte is 7,5 meter en 
de drempel van het bovenhoofd ligt 3,21 meter beneden het kanaalpeil. Bij een kanaalpeil 
van NAP +13,21 meter ligt deze drempel dus op NAP +10,00 meter. De drempel aan de 
rivierzijde ligt, evenals die van het tussenhoofd, op NAP -1,00 meter. De schuthoogte 
bedraagt maximaal dus zo’n 11,00 meter, afhankelijk van de waterstand op de IJssel. 
Het tussenhoofd is aangebracht om waar mogelijk het schutverlies te beperken. Bij elke 
schutting verdwijnt een hoeveelheid water dat gelijk is aan het oppervlak van de kolk maal 
de schuthoogte. Bij een schuthoogte van 8 meter zal er dus een grote hoeveelheid water 
verdwijnen. Vooral in droge perioden geeft dat een fors verlies van het water in het kanaal, 
waardoor het kanaalpeil zal zakken. Afhankelijk van de afmetingen van de te schutten 
schepen kan met de volledige kolk of een deel van de kolk worden geschut. Daardoor zal het 
totale schutverlies worden beperkt. 
 

De sluis heeft een betonconstructie. De wanden van het sluislichaam zijn van gewapend 
beton, waarbij de randen zijn afgewerkt met een stalen dekzerkprofiel. Deze dient niet alleen 
ter versterking van de rand, maar zorgt er tevens voor dat aanlegtouwen en -kabels 
gemakkelijk langs de rand glijden zonder kapot te schuren. Vlak achter het dekzerkprofiel 
zijn bolders geplaatst en in de kolkwand vijf rijen haalkommen. Tevens zijn aan weerszijden 
in de kolkwanden vijf ladders aangebracht, twee in het korte en drie in het lange stuk. 
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Bouw van de sluis in 1956, gezien vanaf de IJsselzijde; 
 bron: Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat. 

 
Ook de slagstijlen en de randen van de deurkassen zijn ter versterking voorzien van een 
‘dekzerkprofiel’. De sluis is voorzien van twee stel hoge puntdeuren en aan de kanaalzijde 
een stel lage puntdeuren. Deze deuren zijn van staal met gelaste verbindingen. De hoge 
deuren zijn elk voorzien van twee nivelleerschuiven met handbediende aandrijving. Bij de 
binnendeuren is aan weerszijden een omloopriool gebouwd. Het bewegingswerk van de 
deuren bestaat uit een elektromechanisch aangedreven half panamawiel met trek-duwstang. 
Aan weerszijden van het binnenhoofd bevindt zich een schuifgebouwtje voor de bewegings-
werken van de oploopriolen. Dit zijn echter niet de oorspronkelijke gebouwtjes, althans niet 
ongewijzigd. Bij het tussenhoofd is aan de noordzijde een bedieningshuisje geplaatst. Aan de 
noordzijde van het buitenhoofd bevindt zich een groter bedieningsgebouw annex wacht-
lokaal voor de sluiswachters. 
 
 

3. Waardering 

Voor de waardering gelden de selectiecriteria en de bijbehorende waarderingstabel uit het 
boek Historische sluizen en stuwen. Daar worden vijf hoofdcriteria onderscheiden. De 
waarderingstabel voor de Dierense Sluis is opgenomen in bijlage 1. In het navolgende zal bij 
elk hoofdcriterium worden aangegeven in hoeverre een aspect van belang is. 
 
A. Cultuurhistorische waarden 
Het object is enigszins van belang voor de economische en sociale ontwikkeling van de 
streek tussen Dieren en Apeldoorn. De sterke opleving van de scheepvaart maakte het 
wenselijk een nieuwe, grotere sluis te bouwen, waarmee sneller kon worden geschut. Helaas 
duurde deze opleving slechts zeer kort. De sluis is nauwelijks 15 jaar in functie geweest. 
Constructief gezien is de sluis een duidelijke representant uit de periode vanaf 1920. 
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Hoewel niet groot voor wat betreft de kolklengte en de doorvaartwijdte, heeft de sluis wel 
een groot verval; op Maasbracht en Born na het grootste verval in Nederland. De oude sluis 
te Born uit 1934 heeft echter al een verval van 11,35 meter. In die sluis zijn hefdeuren 
toegepast. Die sluis is ook veel groter: 132,59 meter lang en 13,50 meter breed. De huidige 
sluizen in Maasbracht uit circa 1963 hebben een verval van 11,85 meter en bezitten daarmee 
het grootste schutpeil in Nederland. Deze 15,50 meter brede sluis heeft puntdeuren, evenals 
de sluis te Dieren. 
Plaatselijk gezien is er wat betreft de sluizen uiteraard wel een duidelijke ontwikkeling. De 
voorganger van deze sluis was een relatief kleine sluis met een geringere doorvaartwijdte en 
een kleinere schutlengte. Ook werd het verval over die sluis in drie keer overbrugd. De 
huidige sluis is groter en overbrugt het verval in één keer. Als de oude sluis als nevensluis 
was gehandhaafd, zou dat de waarde van de huidige sluis hebben verhoogd. 
 
B. Schoonheid 
De sluis is een goed voorbeeld van een eenvoudig en functioneel waterbouwkundig 
kunstwerk zonder enige niet functionele versiering. Hierdoor heeft het object toch een 
zekere schoonheid. 
 
C. Ensemblewaarden 
De sluis is een essentieel onderdeel van het Apeldoornsch Kanaal. In dit kanaal liggen 
meerdere sluizen en bruggen met een belangrijke cultuurhistorische waarde. Dat geldt 
overigens ook voor het kanaal zelf. In die zin is de ensemblewaarde hoog. 
 
 

 

 

Dierense Sluis op 4 november 1958, gezien vanaf het buitenhoofd (IJsselzijde); 
bron: Afdeling Multimedia Rijkswaterstaat 



 

2013-9 GJA 7 

D. Authenticiteit en herkenbaarheid 
De sluis is voor zover bekend nog bijna geheel oorspronkelijk. De beide schuifgebouwtjes 
boven de omloopriolen bij het binnenhoofd zijn vernieuwd en waarschijnlijk ook de deuren in 
het buitenhoofd. Desondanks scoort de sluis hier hoog. 
 

E. Zeldzaamheid en representativiteit 
Zeldzaamheid is een betrekkelijk begrip. Geen sluis is hetzelfde. De constructie van het 
sluislichaam van gewapend beton met dekzerkprofiel is gebruikelijk voor sluizen vanaf 1920. 
In de twintigste eeuw werd het ook steeds meer gebruikelijk om de breedte van de kolk 
gelijk te maken aan de doorvaartwijdte van de sluishoofden. Dit bevorderde een snelle 
schutting omdat schepen dan niet behoefden te worden verhaald. 
Ook de toepassing van een tussenhoofd komt vaker voor, zowel bij kanaalsluizen als bij 
zeesluizen. Dit niet alleen om het schutverlies te beperken, maar ook om het schutten te 
versnellen en bij zeesluizen om zoutindringing te verminderen. Iets meer zeldzaam is de 
grote schuthoogte, zoals hiervoor al is vermeld. Omdat dergelijke sluizen nog van relatief 
recente datum zijn, bestaan deze nog allemaal. 
 
 

4. Conclusies en aanbeveling 

In de waarderingstabel scoort de sluis op twee punten hoog: De ensemblewaarde en de 
authenticiteit van de constructie. Dit laatste is echter alleen van belang als er een duidelijke 
relatie is met een hoge cultuurhistorische waarde, wat hier niet het geval is. De sluis zelf 
heeft daarom geen zodanige monumentale waarde dat deze een plaats op de Rijks-
monumentenlijst verdient. Wel is het zeer goed denkbaar dat de sluis bescherming krijgt als 
gemeentelijk of eventueel provinciaal monument. 
Vooral de ensemble waarde is van belang. De sluis is een essentieel onderdeel van het 
Apeldoornsch Kanaal. Dit kanaal zelf heeft een zeer grote cultuurhistorische waarde. Het 
streven om het kanaal weer bevaarbaar te maken verdient ook alle bijval. De schutsluis krijgt 
daarmee weer een functie. Oude tijden met vrachtvervoer op het kanaal en met jaagpaarden 
om de motorloze schepen door het kanaal te trekken, komen daarmee uiteraard niet terug. 
Vooral in het toeristen seizoen kan echter toch nog iets van de vroeger levendigheid worden 
geproefd, al is het een ander soort levendigheid. 
 
 

5. Bronnen 

 G.J. Arends, Sluizen en stuwen. De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland 
tot 1940 (serie Bouwtechniek in Nederland deel 5), Delft 1994. 

 G.J. Arends, ‘Het Apeldoornsch Kanaal’ in NBS Nieuws 9 (2001) nr. 4, p. 1-5. 
 G.J. Arends, Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhouding, Utrecht 2004. 
 Bewaren door varen, haalbaarheidsstudie naar het bevaarbaar maken Apeldoorns kanaal 

als boegbeeld van cultuurhistorische en toeristische waarden op de Veluwe, rapport van 
Arcadis Heidemij Advies en Terp Kamerbeek consultants, 3 mei 2001. 

 Dierense Sluis, Wikipedia-artikel; bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Dierense_Sluis. 
 J. Vedder, Het Apeldoorns Kanaal, monument van de plattelandsgeschiedenis van de 

Oost-Veluwe (1800-1850), Utrecht 2001. 
 D. Vreugdenhil, Grepen uit de waterstaatsgeschiedenis, Velp maart 2000, hoofdstuk 2 

‘Het Apeldoorns kanaal met de drietrapssluis bij Dieren’. 
 Oude foto’s huidige sluis: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Afdeling Multimedia 

Rijkswaterstaat 
 Recente foto’s zijn van de auteur. 
 

-  -  - 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dierense_Sluis
https://beeldbank.rws.nl/
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Bijlage 1   Waarderingstabel 

 
 

 Waarderingstabel waardering 

A Cultuurhistorische waarden  

1. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, 

sociaal-economische, bestuurlijke, geestelijke en/of andere maatschappelijke 
ontwikkeling(en). 

+ 

2. Belang van het object/complex als bijzondere uitdrukking van (een) technische, 

productietechnische, functionele en/of typologische ontwikkeling(en). ± 

3. Belang van het object/complex wegens innovatieve waarde of pionierskarakter. o 

4. Bijzonder belang van het object/complex voor de geschiedenis van de 

architectuur en/of bouwtechniek. + 

5. Bijzonder belang van het object/complex voor het oeuvre van een bouwmeester 
architect, ingenieur, constructeur of bedrijf. o 

6. Belang van het object/complex wegens educatieve of museale waarde. + 

B Schoonheid  

1. Belang van het object/complex wegens de hoogwaardige esthetische of 

architectonische kwaliteiten van het ontwerp. ± 

2. Belang van het object/complex wegens het bijzondere materiaalgebruik en/of 

de bijzondere ornamentiek. o 

3. Belang van het object/complex wegens de bijzondere samenhang tussen 
exterieur en interieur(onderdelen) of tussen de onderdelen van het 

object/complex. 
o 

4. Belang van het object/complex wegens de hoogwaardige architectonische 
kwaliteit van de samenstellende onderdelen. o 

C Ensemblewaarden  

1. Bijzondere betekenis van het object/complex als (essentieel) onderdeel van een 

groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch, stedenbouwkundig of 
landschapskundig van belang is. 

++ 

2. Bijzondere betekenis van het complex wegens de wijze van 

verkaveling/inrichting/voorzieningen. o 

D Authenticiteit en herkenbaarheid  

1. Belang van het object/complex wegens de architectonische 
authenticiteit/herkenbaarheid van ex- en/of interieur. o 

2. Belang van het object/complex wegens de authenticiteit van de constructie. ++ 

E Zeldzaamheid en representativiteit  

1. Belang van het object/complex wegens architectuurhistorische, 

bouwtechnische, typologische en functionele zeldzaamheid, eventueel 
verbonden met een bijzondere ouderdom. 

± 

2. Belang van het object/complex wegens het representatief zijn ervan voor de 

tijd, de plaats of regio, de vormgeving, de inrichting, de constructie. + 

   

 
++ zeer hoge mate 
+ hoge mate 
± redelijke mate 

o niet van toepassing 
– negatieve of verstorende 

beïnvloeding 
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Bijlage 2   Fotoreportage 

 

 

Dierense Sluis gezien vanaf de IJsselzijde. 

 

 

De schutsluis gezien vanaf het Apeldoornsch Kanaal. 
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Buitendeuren gezien vanaf de IJssel; de deuren lijken niet oorspronkelijk. 

 

 

Buitendeuren gezien vanaf de sluiskolk. 
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Bewegingswerk deur met half Panamawiel. 

 

 

Aandrijving half Panamawiel. 
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Detail buitendeur met duwtrekstang en buizen naar de beide nivellerschuiven. 

 

 

Hals en halsbeugel puntdeur met smeernippel. 
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Overzicht buitenhoofd met bedieningsgebouw en sluiswachtersverblijf. 

 

 

Noordelijke tussendeur met bedieningshuisje. 
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Interieur met schakelpaneel van bedieningshuisje bij tussendeur. 

 

 

Draaipunt zuidelijke tussendeur met leiding naar nivelleerschuiven. 
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Sluiskolk met dekzerkprofiel, bolders en ladders. 

 

 

Haalkom in sluiswand (IJsselzijde buitenhoofd). 
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Ladder in kolkwand. 

 

 

Ladder gezien vanaf de bovenkant. 
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Puntdeuren binnenhoofd. 

 

 

Rioolschuifgebouwtjes gezien vanaf het kanaal. 


