
Wat is er straks mogelijk in 
en bij gemaal Terwolde?

Bijeenkomst 4 oktober 2021





Waar denk je aan bij het gemaal? 

Wat betekent het gemaal voor jou? 



Wat zou de betekenis van deze plek in 

de toekomst kunnen zijn?



Gemaal Terwolde

Elektrisch 
gemaal

Voormalig 
stoomgemaal
+ schuur





• Revisie en uitbreiding van het elektrisch gemaal
• Restauratie van het elektrisch gemaal

Aanpak van het elektrisch gemaal





• Restauratie en herbestemming 
van het voormalige stoomgemaal + schuur
• Een nieuwe inrichting van het erf

Een nieuwe invulling voor het stoomgemaal



Vanavond

Wat is straks mogelijk 
in en bij gemaal Terwolde?



lokaal maatwerk voor
Klimaatadaptatie



• Onderdeel van initiatief voor een ‘klimaatrobuust’ gemaal
• Én een klimaatrobuust polderlandschap (Nijbroek)

Lokaal maatwerk voor klimaatadaptatie







wateroverlast



droogte



natuurdoelen



Lokaal maatwerk voor klimaatadaptatie

Waterschap Vallei en Veluwe + gemeente Voorst
In samenwerking met Nijbroekers en Terwoldenaren





Lokaal maatwerk voor klimaatadaptatie

4 bijeenkomsten

1. Aftrap van het project (21 juni)
2. Polder Nijbroek (13 sept)
3. Gemaal Terwolde (4 okt)

4. Plan voor polder + gemaal (maart 2022)



waterinpoldernijbroek.nl



Programma vanavond

De cultuurhistorische waarde van de gemaalgebouwen

Door Nelleke Manschot (NM Advies)

Revisie en uitbreiding elektrisch gemaal: update

In gesprek met Elbert de Graaf (waterschap)

Herbestemming stoomgemaal + schuur: wat is denkbaar?

Door Anneke van Mispelaar (Bureau BUITEN)

Pauze

Rond de tafel: wat is mogelijk en wenselijk voor gemaal Terwolde?

In gesprek over functies, verbindingen, verhalen en beheer van gemaal en gemaalerf





Cultuurhistorische waarden 
stoomgemaal en ensemble

Nelleke Manschot
NM Erfgoed en Landschap

24



Cultuurhistorisch belang gemalencomplex Terwolde
maandag 4 oktober 2021





Cultuurhistorische waardestelling  

Ensemble Van der Feltz gemaal en dienstwoning | Bandijk 23 te Terwolde

Cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek
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Prentbriefkaart van het stoomgemaal [bron onbekend]. Werkzaamheden t.b.v. nieuwe persleiding (september 1927). Op bovenstaande foto is ook een houten gebouw rechts van 
het ketelhuis te zien, waarschijnlijk was dit de machinistenwoning (en/of kolenloods). Uit: Nationaal Archief





Ontwikkeling van het gemalencomplex door de tijd heen





Waarde van het complex en de cultuurhistorische betekenis (Bureau Polderman)

453 /  Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 
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Bijlage 2: Waardenstelling gemaal Mr. A.C. Baron van der Feltz 

Pompkelder 

453 /  Polderman, Bureau voor Monumenten- en Restauratieadvies 
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Begane grond (machinezaal) 

 

 
 
 



   Souterrain 
 

 

 Verdieping 
 
  

Bijlage 1: Grafische weergave van de interne waardenstelling vm. stoomgemaal 

 

 
 
 
 

 
 
 

 Begane grond (woonlaag) 
 

Waarde van het complex en de cultuurhistorische betekenis (Bureau Polderman)





“Erfgoed is iets wat ons uit het verleden wordt toebedeeld met de opdracht er iets mee te doen en het 
door te geven aan de mensen die na ons komen.”

Volgens de bekende historicus Willem Frijhoff.

Samengevat

Het totale gemalencomplex heeft cultuurhistorische waarde vanwege de functionele relatie met de 
waterhuishouding van Polderdistrict Veluwe vanaf eind 19e eeuw en begin 20e eeuw. 

Het voormalig stoomgemaal is, in de omgeving van de Veluwe, een van de weinige nog resterende 
twintigste-eeuwse gemalen uit de eindperiode van de bemaling met stoomkracht.

Het voormalige stoomgemaal toont qua architectuur gelijkenis met het vm. stoomgemaal Wapenveld, dat 
in dezelfde traditionele stijl is gebouwd, maar doordat veel oorspronkelijke elementen verloren zijn gegaan 
tijdens het omvormen tot dienstwoning heeft dit gemaal een lagere architectuurhistorische waarde. 

De waarde zit vooral in de hoofdvorm van het vm. stoomgemaalgebouw (machinekamer en ketelhuis) of 
het gebouwtype, en de situering van de twee gebouwen t.o.v. elkaar (historisch stedebouwkundige
waarde).



Update werkzaamheden
elektrisch gemaal

Vraaggesprek met Elbert de Graaf
Waterschap Vallei & Veluwe
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Bron: Clafis

Drie varianten voor uitbreiding van de uitmaalcapaciteit



Bron: Clafis

Variant ‘Zuid’



Onderzoek herinvulling gemaal:
doel, aanpak en resultaten tot nu toe

Anneke van Mispelaar
Bureau BUITEN
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Aanleiding en doel
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• Oude stoomgemaal word gerestaureerd in het kader van 
de Erfgoeddeal

• Wens: na restauratie stoomgemaal nieuwe functie geven

• Vraag: welke (combinaties van) functies zijn passend en 
haalbaar?

• Onderzoek leidt tot 2-3 meest wenselijke en kansrijke 
varianten

• Basis voor besluit over gewenste invulling richting 2025



Omgeving
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Ambities, initiatieven en ontwikkelingen in omgeving
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• Masterplan IJsselvallei
– IJsselvallei als uitloper van stedelijk 

gebied en Veluwe
– Inzet op cultuurtoerisme / inzichtzoeker
– Juiste verhalen, voorzieningen 

belangrijk

• Erfgoeddeal
– Watererfgoed beleefbaar maken
– Historische elementen in landschap 

zichtbaar maken
– Ontwikkeling 

waterspeelplaats/watererfgoedroute

• Burgerinitiatieven zoals Coöperatie 
Nijbroek

• Doorontwikkeling Molen De Ooievaar
• Lokale producenten / ondernemers op 

zoek naar aantrekkelijke locatie, met 
interesse in gemaal

… en meer!



Drie ruimtes voor nieuwe invulling
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• Hoofdgebouw
– Voormalige machinekamer
– Nu ingericht als dienstwoning
– Na restauratie: één grote hal
– Afmeting ca 11 m x 8,75 m x 5,8/10,4 m 

(trekspant/nok)
– Gebruiksoppervlakte ca 96 m2

– Mogelijkheid voor aanbrengen zwevende 
verdieping / doosconstructie voor behoud 
uitzicht IJssel en groter gebruiksopp.

– Voordeur aan dijkzijde



Drie ruimtes voor nieuwe invulling
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• Schuur
– Voormalig ketelhuis
– Afmeting ca 12 m x 7,4 m x 3,6/7,8 m 

(trekspant/nok). 
– Gebruiksoppervlakte ca 89 m2. 

– Huidig gebruik: 
opslag

– Interne 
verbinding met 
hoofdgebouw



Drie ruimtes voor nieuwe invulling
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• Erf
– Circa 3.000 m2
– Huidig gebruik: opslag
– Landschappelijk aantrekkelijker 

inrichten, betrekken bij gemaal



Randvoorwaarden
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Eisen voor toekomstige functies:
• Geen beperking voor functioneren huidig gemaal
• Passend bij het karakter van het gebouw
• Houden rekening met de monumentale en cultuurhistorische 

waarden
• Bijdrage aan grotere verblijfskwaliteit van het erf
• In de exploitatie (minimaal) kostenneutraal
• Financieel haalbaar qua investering
• Draagvlak vanuit de omgeving
• Niet te veel (auto)verkeer aantrekken
• Parkeren op eigen terrein



Randvoorwaarden
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Wensen voor toekomstige functies:
• Zoveel mogelijk (semi-)openbaar en publiek toegankelijk
• Dragen bij aan:

– Realisatie van ambities uit het gebied
– Beleefbaar maken van watererfgoed en diverse tijdlagen
– Vertellen van één of meerdere verhalen uit de directe 

omgeving
– Creëren van een ontmoetingsplek voor omwonenden, in 

aanvulling op functie molen



Bouwstenen
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• Verhalen 
• Functies
• Verbindingen 
• Exploitatie/beheer



Bouwstenen – Verhalen 
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Veelheid aan verhalen, focus is belangrijk

Mogelijke verhalen die hier verteld kunnen worden:
• Hoe werkt het huidige gemaal en hoe werkte het stoomgemaal
• Ontstaan van polder Nijbroek, ontginning en waterbeheer
• Klimaatverandering in relatie tot waterbeheer 
• Verhaal van ruimte voor de rivier
• Het belang van het waterschap
• Bewoningsgeschiedenis van het gebied
• Hoe de landbouw in het gebied functioneert, streekproducten 
• VOC-tijd / 80-jarige oorlog en verdediging van Deventer (“blokhuizen”)
• De IJssellinie en de Koude Oorlog
• Wat er allemaal te doen is in de omgeving, toeristisch-recreatief



Bouwstenen – Functies 
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• Ideale herinvulling bestaat uit combinatie van 
meerdere functies

• In het geval van horeca: ondersteunende rol (geen 
solo-horecafunctie)

• Toeristisch-recreatieve potentie benutten, maar 
géén grote trekker



Bouwstenen – Verbindingen 
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Het gemaal staat niet op zichzelf; verbindingen zijn essentieel 
om meerwaarde voor gebied te maximaliseren

Typen verbindingen:
• Historische verbinding of relatie, zoals met de IJssel, het 

toevoerkanaal, gemaal Pouwel Bakhuis, polder Nijbroek
• Recreatief netwerk, zoals Molen de Ooievaar, IJssel als 

recreatierivier, klompenpaden, fietsknooppunten, 
overnachtingslocaties

• Functionele verbinding, zoals samenwerking met horeca in de 
omgeving, watermuseum Arnhem, andere historische gemalen, 
boomgaarden, etc.



Bouwstenen – Exploitatie/beheer
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Varianten voor exploitatie:
• Geheel door vrijwilligers
• Geheel commercieel
• Geheel door de overheid
• Combinatie

Meest logisch vooralsnog:
• Exploitatie o.b.v. een (sociale) onderneming, eventueel in 

combinatie met vrijwilligers



Vragen?
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Pauze
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Rond de tafel: wat is mogelijk en wenselijk voor 
gemaal Terwolde?
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Wrap up en afsluiting
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