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Onderwerp: Sluis in het Apeldoorns Kanaal  in Dieren 

 

Geacht College en Leden van de Raad, 

 

In september 2013 heeft u via de Stichting Apeldoorns Kanaal een rapportage mogen ontvangen van de sluis aanwezig 

in het Apeldoorns Kanaal te Dieren. 

Deze rapportage door Ir . J.Arends van de Nederlandse Sluizenstichting en is tevens werkzaam als wetenschappelijk 

medewerker  bij de TU  te Delft. 

De ensemblewaarde en authenticiteit krijgt een hoge waardering omdat het een essentieel onderdeel is van het 

Apeldoorns Kanaal. Het Kanaal heeft een hoge  cultuurhistorische waarde met haar aanwezige kunstwerken. Reeds 

enige jaren geleden is in het Noordelijk deel van het kanaal een  sluiscomplex geheel gerestaureerd vanwege de plannen 

op wat langere termijn om het kanaal bevaarbaar te maken. 

Wij willen u ook vragen  om gezamenlijk met  het waterschap in overleg te gaan voor het uitvoeren van 

conserveringswerkzaamheden om verder verval van het gehele complete sluiscomplex te voorkomen. 

Dit om een restauratie  in een latere fase  niet onnodig kostbaar te maken 

De plannen voor de restauratie van de sluis in Dieren past in dit totaal plan van dit kanaal. 

 

De rapportage geeft in haar conclusie aan dat de sluis in Dieren monumentwaardig is voor een plaatsing op de lijst van 

gemeentelijk beschermde monumenten. 

Mede vanwege de totaalvisie van het kanaal en de plannen om deze te restaureren is plaatsing op de lijst van 

beschermde monumenten van groot belang. 

 

De Erfgoed vereniging Heemschut zou vanwege bovengenoemde  waardering van  het Apeldoorns Kanaal en  de daarin 

aanwezige sluizen en kunstwerken dat een essentieel  onderdeel is van het geheel een plaatsing op de monumentenlijst 

van groot belang vinden voor de toekomst van dit sluiscomplex. 

Een toelichting bij een monumentencommissie als dat van belang kan zijn  willen we graag mede onderbouwen als dat 

noodzakelijk is. 

Wij zien uw reactie op dit schrijven graag van u tegemoet, 

 

Een afschrift van deze brief is verzonden aan waterschap Vallei en Eem te Apeldoorn, 

 

Namens het bestuur van de provinciale  commissie Gelderland, 

De technische adviseur 

J.H.Reijnen 
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