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Plattegrond van de Oude Rijhwerr, me! de plaatsbepaling van de Sluisdeurcnhelling
(in lwan).
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VOORWOORD

De 'Oude Rijkswerf' te Den Helder is een scheepreparatiewerf van de Marine , die in
eerste aanleg dateert uit het begin van de 19de eeuw. In de loop der tijd hebben talloze
uitbreidingen en aanpassingen plaatsgevonden, waardoor cr nu een veelheid aan
gebouwen uil zeer verschillende per ioden op hel terrein staal.
Omdat de Marine recent een nieuwe werf in gebruik genomen heeft, zijn de gebouwen
op de ' Oude Rijkswerf" leeg komen te staan. Het ligt nu in de bedoeling om een grOOl
deel van het terrein en de gebouwen af Ie stOlen aan de Gemeente Den Iielder.
Op het moment dat de Gemeente het terrein en de bebouwing over zal nemell, staan er
groeere plannen op stapel. Deze plannen behelzen onder meer sloop van een aantal
gebouwen en het plaatsen van nieuwbouw. Om een verantwoorde afweging IUS'len
sloop en behoud te kunnen maken. hebben Burgemeester & Wethouders Vin de
Gemeerue Den HeldeT aan KamphJûs. bunau 1'00' bOllwhistorie te Delft en bu,eau
''OO,oouwhÎJtorisdl OIUferwri:. i.A . ''On der 1I/N1'e te Utrecht opdrachl gegeven tOl
een bouwhistorische verkenning. Deze opdracht behelst eveneens een viertal gebouwen
op het terrein van de Koninklijke Marine. een gedeelte van de Rijkswerf dal niel zal
wordcn afgesloten.
Voor deze bouwhislor ische verkenning heeft een archiefonderwek plaatsgevonden in
hel archief van de Rijkswcrf. de Gemeentelijk archieven en de Rijksarchieven . Getien
de enorme hoeveelheid beschikbaar mater iaal en de formulering van de opdracht was
hel niel mogelijk en lag hocl niel in de bedoeling om een uitpultend onderzoek te
verrichlen. Nicuemin tijn de voornaamste bestekken. tekeningen en fOlo's bij hel
archicfonderzoek gevonden, mede dankzij de niet anaeende hulp v.n M. Bakker. Ook
zijn wij veel dank verschulding aan hoct Instituut voor Maritieme l'l islorie in Den Haag.
Het archiefmater iaal dat in het Centrale Archief Sclcctiedieost (CAS) te Winschoten
berust. l.al op een later moment Ilaar hel Arehief Rijkswer( o( het Algemeen Rijksarchief (A RA ) te Den Haag verhuizen. Inventarisnummers van deze stukken zijn
dientengevolge niel bc5chikbaar .
Ilcl archicrwerk is verricht door dIS E. Vink. De verkenningen van de gebouwen. de
analyse van de bouwgeschicdcnis aan de hand van de archivalia en de bouwkundige
kenmerken van de gebouwen ("bouwsporen' ) is geschied door drs K. Emmens,
M. Enderman. S. B. Fricling. ir J .A . van der ~Ioeve , ir K. Holstein. ir J. Kamphuis .
ir E. Orsel. ir H. Vlaardingerbroek en ir L. Wevers. Zij zijn ook verantwoordelijk
voor de rapportage en de samenste lling van de rapponen.
Bet onderhavige rapport van de sluisdeurenhelling is gemaakt door S.6 . Frieling.
Zooder nadere vermelding tijn de afbeeldingen . zowel foto's als tekeningen, afkOfll.'itig
van Kamphuis. bUrtlll1 1'00' bouM"'Îstorie of van bureau \'00' oo",,"'Îslorisch ONÜ'wd. i .A. 1'0'/ der 1I/N1·r.

J .A. van der Hneve & J. Kamphuis.
Delft. december 1997
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Over de gesehiedenis van de sluisdeurenhelling zijn weinig COIlCrele gegevens
beschikbaar. Zelfs de ouderdom van de helling en de vier sluisdeuren is onbekend.
Volgens een beslCk van I9JS heeft er een hel'5lelling aan de helling plaatsgevoodcn.
Een uilbreiding is ,ereall5eerd in 1939. Hel bestek van 1946 betreft de afdamming en
droogmaking van het middengedeehe van de sluisdeurcnhelling.
Omdat reservedeuren cen essentieel en weU!ltlijk onderdeel 7.ijn van een sluis. kan
worden 1IlIngellomcn dat de huidige helling in eerste aanleg uil circa 1860 dateert , toen
de huidige sluis in het Dokkall1llll of hel Boerenverdriel werd aangelegd. Mogelijk
konden de sluisdeuren ook in de zeesl uÎ5 worden gebruikt.
De huidige sluisdeuren dateren vermoedelijk uil de 20ste eeuw. De he lling dateert in
zijn huidige vorm vermoedelijk grotendeels uil de jaren dertig van de lOste eeuw
(a tb. 1).
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BESC IIRUVING:

De sluisdeurenhelling ligl IUS$Cn gebouw 73 en ,ebouw 66. Op dtu helling liggen vier
reservedeuren voor de sluis in hel Ooi:kanaal of hel Boerenverdriel (afb. I en 2).

De hellillg bestaat uit drie evenwijdige hellende houlen balken, dic hun aanvang
hebben in hel water (afb. 3). Ilct eerste deel van deze geleide'balke n (circa 20 meter)
....ordt ondersteund door betonbalken. die in het cveneell.'i hellende bc$tnuingsvlak zijn
opgenomen (afb. 4). li et volgcnde deel van de geleide-balken wordt oodcfstcund door
bewnllluren. die ook ongeveer 20 meteT lang zijn (afb. 6). Het hoogste deel van de
geleide-balkcn .... ordt ondersteund door vr ijstaandc betonnen poeren (afb. 7).
De twee buitcl1.5te geleidebalkcn functioneren als olldersteuningsbalken voor de
sluisdeuren. terwijl de middelste geleidebalk de sleccol1.5tructÎe bevat (afb. 5 en 6). De
middelstc geleidebalk is lager dan de beide nankerendc geleidebalken. Ten behoeve
van de slecconstructie heeft deze middelste balk een holle bovenzijde. tcrwijl er tevCI1.5
sprakc is van een afdekking met uil. Aan het begin van de middelste balk bevinden
zich sparingen in de balk. hetgeen mogelijk te maken heeft met een remcon5tructÎe
(afb . 3). De middelste geleide-balk heeft aan het landeinde een ij1.eren haak en ring.
vermoedelij k om er keni ngen aan te bevestigen (afb. 8).
De slede bestaat uil drie gestapelde balken en een plank. waaraan ijzeren platen meI
ringen en zware llaken zijn bevestigd (afb. Sen 6). De bij de verplaatsing van de slede
benodigde lieren en katrollen ontbreken op dit moment. zodat aangenomen mag
worden dat er van vetplaal.'libare lieren en katrollen gcbruik werd gemaakt.

Op de helling liggen op dit momenl vier geklonken ijl.eren sluisdeuren. die vermoede_
lijk uit de 20ste eeuw dateren (afb. I en 5). De deuren rusten op de buitenste geleidebalken, waarbij gebruik is gemaakt van blokkcn en wiggen. De slede bevindt zich
onder de eerste sluisdeur.
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WAARUERlNG

I) Stedcbouwkurtdige waarde :
De $Ledebouwkundigc waarde van de sluisdeurenhelling meI bijbehorende
sluisdeuren is gelegen in de samenhang met de sluis in hel Dokkanaal of
Boeren~erdrîel .

2) Architectuur- en bouwhislorische waarde:
De helling op lieh heeft geen bijrolldere archileCluur- en bouwhistorische waarde .
omdat hel ccn eenvoudige comtructic betreft ,
3) Historische waarde ;
Oe sluisdcurcnhelling mei bijbehorende sluisdeuren heeft historische waarde als
onderdeel van de sluis in het DokkalWll.

4) Gufheid:
De sluisdcun:nhelling dateert in de huidige vorm vermoedelijk uil de jaren 1930 tn
is silldsdicn !liet mccr gewijzigd.

De sluisdeurenhelling meI de reserve-sl uisdeuren heeft monumemale: waarde.
AUVIES:
•

Behoud is wenselijk.
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Afb. 1 (boven) Bovenaantîcht van de sluisdeurenhellîng met de vier reserve sluisdeu·
ren voor het Dokkanaal of Boerenverdriet. Links is het dak van gebou w 73
zichtbaar. rechts een gcdeehe van gebouw 66.
Mb. 2 (onder) Het onderste gedeelte van de sluisdeurenhelling met de drÎe houten
geleide·balken , gezien naar het noordoosten. Achter de receme loopbrug
liggen de vier reserve-sluisdeuren.

Afb. 3

(boven) Het onderste gedeelte van de sluisdeurenhelling met de drie houten
ge1ei(\e.balken, gezien naar het luiden. De middelste geleide-balk heeft een
reeb inkepingen, vennoedelijk samenhangend met een rem functie.

Afb . 4 (oroder) Detail van de oostelijke geleide-balk, ter plaatse van de aanhechting
van twee delen . Deu houten gele ide-balk ligt op een betonnen
funderingsbalk.
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Afb. 5 (boven) Bovenste deel van de sleeconsU'Uctie op de middelste geleide-balk:,
met de aangeschroefde haak. Links en rechts zijn de reserve-sluisdeuren
zichtbaar.
Afb. 6 (onder) Bovenste deel van de sleeconsU'Uctie op de middelste geleide-balk:,
met de aangeschroefde haak. De middelste geleidebalk: bestaat op dit punt uit
een houten balk: op een hoge betonnen fuoocringsbalk.
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.... fb . 7 (boven) Het bovenste deel van de houten geleide-balken steum op betonnen
poeren. De ij~ren reserve-sluisdeuren lillen op houten wiggen .
.... fb. 8 (onder) De bovcnbdindiging van de middelste geleide-balk voor de sluisdeur.
In de betonnen opstand is een jj~ren oog bevestigd.

