
DE SLUIS EN SLUISRESTEN OP 
‘DIEPSWALLE’
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WAT MAAKT DE SLUIZEN EN SLUISRESTEN IN HET 
LEEKSTER HOOFDDIEP OP DIEPSWAL 

TOT
M O N U M E N T ?

INLEIDING

De borg Nienoord, zoals die is afgebeeld op de kaart van de gebroeders Coenders uit 1677-1678. Daar werd 
begin zestiende eeuw het initiatief genomen tot het laten graven van een veenkoloniale vaart: 
hoogveenontginning met een kanaal als ontginningsas.

Oude kanalen weerspiegelen een stukje van onze beschavingsgeschiedenis. Zij zijn 
cultuurhistorisch en industrieel archeologisch interessant of zelfs waardevol. Het zijn de 
sporen van de kanalengravers, verlaat- en bruggenbouwers, die vandaag de dag nog het beste 
in het landschap terug te vinden zijn. Zo ook het Leekster Hoofddiep. Hierin is het 
veenkoloniaal verleden duidelijk terug te vinden. Het was de eerste vaart in Stad en 
Ommelanden die ten behoeve van de commerciële turfgraverij werd gegraven.

De sluis aan het Boveneind te Leek omstreeks 1900.
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Hoewel het dorp Leek geen veenkoloniale oorsprong kent, is het ontstaan ervan in het laatste 
kwart van de zestiende eeuw onlosmakelijk verbonden met het laten graven van de Schipsloot 
omstreeks 1550. Brug en verlaat stonden in dit verband garant voor dorpsontwikkeling. Het 
waren vooral neringdoenden die zich hier aanvankelijk vestigden.
De latere naam van deze voormalige turfvaart geeft haar belangrijke functie aan: het Leekster 
Hoofddiep. Ten behoeve van de commerciële hoogveenverturving, vanuit Nienoord 
geïnitieerd, moest eerst het overtollige water aan het moeras onttrokken worden. Daarna 
konden de turfgravers erin. De gewonnen turfjes werden via dit kanaal afgevoerd. Hierin 
waren in de beginjaren verschillende houten verlaten aangebracht om het verschil in hoogte 
tussen Leek en de verveningen veel verder naar het zuidwesten op te kunnen vangen. Deze 
werden in de achttiende eeuw vervangen door stenen sluizen.

Midden (in kleur) de kaart van Hattinga (omstreeks 1750) met daarop in het Leekster Hoofddiep de brug 
(rechts) en het eerste o f benedenste verlaat K  (links). De foto van de brug in Leek is van omstreeks 1880. De 
sluis is rond 1920 gefotografeerd.
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DE VERLATEN EN SLUIZEN OP DIEPSWAL

Er valt niets meer te schutten in het Leekster Hoofddiep. De huidige sluis op Diepswal speelt 
enkel nog een rol in het reguleren van de waterstand. Deze was eigenlijk vanaf het ontstaan 
van het diep verre van optimaal. Het waterhoudend hoogveenmoeras was hier lang niet zo dik 
als in Oost-Groningen. Bovendien was het te overwinnen hoogteverschil aanzienlijk. Dit 
leidde ertoe dat de volgende problemen ontstonden:
- De aanleg van het kanaal was niet doordacht.
- Het kanaal was niet diep genoeg uitgegraven. In plaats van tot op het onderliggende zand 

uit te graven werd de waterweg in het natte veen gelegd.
- De verlaten vertoonden gebreken.
- Veel te laat, pas in 1784, werd overgegaan op sluizen met waterbesparende schutkolken. 
Deze factoren hebben ertoe bijgedragen dat er veel te veel natuurlijk water wegvloeide.
Water, dat zo hard nodig was voor het op peil houden van de waterstand in dit kanalenstelsel. 
Met het dalen van het waterpeil zakte maar al te vaak de Nienoordse economie naar een 
bedenkelijk laag niveau, conjuncturele schommelingen en erfeniskwesties buiten 
beschouwing gelaten. Op allerlei manieren werd geprobeerd verbeteringen in deze situatie aan 
te brengen. Zo zijn er zes fasen in de geschiedenis van het Leekster Hoofddiep te 
onderscheiden. Enkele zijn nog duidelijk zichtbaar op Diepswal.

Het Leekster Hoofddiep, dat als een kurkentrekker het ‘Nijen Oorter Veen’ is ingelegd, op de kaart van 
Theodorus Beckeringh uit 1778. Beckeringh maakt melding van: ‘Verlaten’, ‘Verlaat’ en ‘oudt Verlaat ’.
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EERSTE FASE 1550-1600

In de eerste aanleg werden veertien houten verlaten in het Leekster Hoofddiep aangebracht.
Er zijn helaas geen verslagen, beschrijvingen of (kaart)beelden uit deze periode. Wel weten 
we dat de constructie van de eerste verlaten heel eenvoudig was. Een enkele kering in de 
vorm van een valdeur, waar de schepen (pramen) onderdoor moesten varen, kon door een 
windwerk worden opgetrokken. Vermoedelijk heeft in de valdeur een rinket (= een luikje) 
gezeten om de waterdruk bij het optrekken te verminderen.
Er van uitgaande dat het eerste, benedenste of Leekster verlaat altijd op dezelfde plek heeft 
gelegen, is deze locatie zonder problemen vast te stellen aan de hand van (kadaster)kaarten en 
oude foto’s. De andere dertien verlaten lagen in de periode 1550-1600 buiten de ‘bebouwde 
kom’ van Leek.

TWEEDE FASE 1600-1784

In 1600 kreeg het Leekster Hoofddiep de eerste opknapbeurt. Van de veertien verlaten bleven 
er negen over. Bovenstrooms waren puntdeuren aangebracht. De ervaring tussen 1550 en 
1600 had kennelijk geleerd, dat de verlaatdeuren alleen maar tegen de druk van het water 
bestand waren, wanneer zij in gesloten toestand bovenstrooms een V-vorm maakten. Toch 
bleef er veel water verloren gaan. Toen waterbesparende maatregelen pas in 1784 op 
Diepswal en te Leek werden genomen, was het kwaad reeds geschied.
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Een zeventiende-eeuws verlaat in de Smilder Vaart op een tekening van Pieter Serwouters (Rijksarchief 
Drenthe). Zo moeten de verlaten in het Leekster Hoofddiep er in de tweede fase ook hebben uitgezien. Links een 
uitsnede van z o ’n verlaat in het Leekster Hoofddiep op de kaart van Hattinga (omstreeks 1750). Het kaartbeeldje 
is gekanteld, waardoor eenzelfde positie als de tekening ontstaat.

De verlaten uit de tweede fase verschilden met die uit de eerste omdat er boven het verlaat een 
koppelbalk was aangebracht. Deze had een tweeledig doel:
1. het opvangen van de zijwaartse druk in de slappe grond tussen beide kades;
2. voorkomen dat de turfschepen te hoog beladen werden.
Deze constructie is duidelijk waar te nemen op gedetailleerde kaarten van ‘Leek-centrum’ 
omstreeks 1750.
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In die periode is er geen eenduidigheid wat betreft de locatie van de verlaten. Iedere 
kaartenmaker bediende zich van een eigen ‘vocabulaire’.
De negen verlaten in het Leekster Hoofddiep worden in 1707 ‘op de kaart gezet’ door 
Johannes Tideman. Hij gaf de verlaten aan als ‘eerste verlaat’ tot en met ‘negende verlaat’. 
Van een ‘verlaat-symbool’ is bij hem geen sprake. Die zijn er wel op de kaart van Theodorus 
Beckeringh uit 1781. De plaatsaanduiding is echter onnauwkeurig. Beckeringh tekent vier 
verlaten tussen Leek-centrum en de Wolveschans, terwijl dat er in werkelijkheid drie zijn 
geweest. De gebroeders Hattinga hadden dertig jaar eerder de eerste drie verlaten van Leek 
richting Zevenhuizen al de juiste locatie geven.

Het tweede verlaat aan het Boveneind (K), zoals dat omstreeks 1750 werd weergegeven op de kaart van 
Hattinga. De foto uit 1930 toont de bocht in het Leekster Hoofddiep aan het Boveneind, waar dit verlaat tot 1784 
heeft gelegen.
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DERDE FASE 1784-1918

In de periode 1784-1786 vonden voor het eerst ingrijpende maatregelen plaats op Diepswal. 
De dan nog werkende houten verlaten werden vervangen door drie stenen sluizen, alle met 
een waterbesparende sluiskolk. Vanaf dat moment was het mogelijk een praam of schip te 
schutten.

Leekster Hoofddiep.
Dienst 1892.

De geschreven tekst is een van de ‘registratie ’ van de werkzaamheden met betrekking tot de drie stenen verlaten 
en andere zaken uit 1784. Alles genoteerd en bijgehouden op verzoek van de Heer van Nienoord, opdrachtgever. 
Inzet rechtsboven: Een deel van de bouwtekening uit 1897 ten behoeve van een renovatie aan ‘Schutsluis 2 ’ op 
Diepswal (aanwezig op het gemeentehuis van Leek). De foto van de renovatie is uit 1897. Inzet linksonder: Sinds 
1862 was de gemeente Leek, als hoogste bieder tijdens een publieke verkoop, eigenaar van het Leekster 
Hoofddiep.

Voor de plaatsbepaling van het toenmalige nieuwe middelste verlaat is geen kaart nodig. De 
noordelijke sluismuur ervan, een restant van een in 1897 uitgevoerde renovatie, is vandaag de 
dag nog in het landschap terug te vinden.
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Het hierbij gelegen café-cafetaria op Diepswal, nu ‘The Blue’s Train’ geheten, droeg vroeger 
de toepasselijke naam ‘Café ’t Middenste Vallaat’ (vallaat = verlaat).

Verschillende afbeeldingen van de sluisresten van het ‘Middenste ’ o f ‘Middelste Verlaat’ uit de periode 1985
1995.

Naast een nauwkeurige registratie van de bouw der sluizen in de periode 1784-1786 verschijnt 
er ‘Een instructie voor de drie verlaatmeesters op de Leek en Sevenhuisen, 1784’. Wat we nu 
Diepswal noemen, werd toen als Zevenhuizen beschouwd. Hoewel de houten verlaten waren 
vervangen door stenen sluizen bleef de naam ‘verlaatmeester’ van kracht.

Rond 1900 was het met de turfvaart gedaan. De daaropvolgende ontginningsactiviteiten 
wilden nog niet zo goed vlotten. De stagnerende ontginning werd volgens kenners 
veroorzaakt door de slechte bevaarbaarheid van het kanalenstelsel rondom Zevenhuizen. Daar 
moest opnieuw wat aan gebeuren, na de grote renovatie van het Leekster Hoofddiep in de 
periode 1784-1786 en de aanleg van het Molenkanaal en de windwatermolens in 1806 
De ‘hulp’ van de windwatermolens om het waterpeil in het Leekster Hoofddiep op 
aanvaardbaar niveau te houden, duurde tot 1868. In dat jaar brandde de middelste molen door 
blikseminslag af. Deze werd niet weer hersteld. Drie jaar later werd een dam in de 
Jonkersvaart opgeruimd waardoor Fries water in het Westerkwartierse kanalenstelsel voor 
betere scheepvaartmogelijkheden moest zorgen.
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De eerste pagina van de zogenaamde ‘instructies ’, die in 1784 bijna alle gericht waren op het ‘sparen ’ 
van (vaar)water. Op de inzetten is de verlaatmeester bij de eerste sluis te Leek ‘in functie ’
(foto omstreeks 1920).

VIERDE FASE 1918-1927

Die verbeteringen waren van korte duur. In een ‘Kanalenplan’ uit 1918 worden daarom 
ingrijpende, interprovinciale veranderingen voorgesteld. De uitvoering daarvan laat lang op 
zich wachten. Het resultaat blijft schamel. In 1924 worden het middelste en bovenste verlaat 
opgeruimd en vervangen door een nieuwe; de huidige sluis op Diepswal. Van de vele 
kilometers nieuw kanaal, in 1918 voorgesteld, komt niets terecht. In 1927 worden twee 
elektrische opmaalinrichtingen geplaatst. Zowel bij de sluis in het centrum van Leek als die 
op Diepswal verrijst een gebouw dat elementen bevat van de bouwstijl van de Amsterdamse 
school. Water uit het Leekstermeer moet de bevaarbaarheid waarborgen.

De huidige sluis op Diepswal (foto omstreeks 1980)
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Een afbeelding van de bouw in 1924 (links) en het huisje met een elektrische opmaalinrichting, dat in 1927 
gebouwd is in de stijl van de Amsterdamse school (foto rechts, 1995).

VIJFDE FASE 1927-1956

Bij de oplevering van de aangebrachte vernieuwingen die het diep weer bruikbaar moesten 
maken, voldeed de ‘opgewaardeerde’ scheepvaartweg al niet meer. De volgende factoren 
speelden daarbij een rol:
- de schaalvergroting in de scheepvaart;
- hoge bedienings- en onderhoudskosten;
- de economische crisis;
- de verbeterde vaarweg tussen Groningen en Lemmer via Gaarkeuken.
Het uitblijven van verbeteringen voor de landbouw, zoals in 1918 reeds bepleit, maakten het 
kanalenstelsel vrijwel nutteloos. Een neerwaartse spiraal volgde, met als onvermijdelijke 
afloop in 1956: het scheepvaartverkeer op het Leekster Hoofddiep en op de Jonkers- en 
Wilpstervaart werd stilgelegd.
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ZESDE FASE 1956-heden

Een luchtfoto van het inmiddels gedempte Leekster Hoofddiep in het centrum van Leek (RABO, 1975).

In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd het Leekster Hoofddiep in het centrum van het 
dorp Leek gedeeltelijk gedempt. Daardoor veranderde ook de status van de sluis op Diepswal; 
ooit een belangrijk hulpmiddel in het overwinnen van hoogteverschillen voor de scheepvaart. 
Nu is de ‘sluis’ voor het waterschap Noorderzijlvest een attribuut geworden in de 
waterhuishouding.

Het bovenstroomse deel van de sluis op Diepswal in 1980: 
een betonnen waterkering.

BEHOUDENSWAARDIGE MONUMENTEN

Als voormalige ‘bovenste’ sluis op Diepswal is het bouwwerk ‘verminkt’. De schuifdeur aan 
de brugkant, in 1980 al in vergevorderde staat van ontbinding, is geheel verdwenen. Aan de 
Zevenhuister kant zijn de puntdeuren vervangen door een betonnen waterkering. Toch 
behoort deze sluis, met de sluisresten uit 1896 van het ‘middelste verlaat’ wat verder 
noordwaarts en de veenkoloniale klapbrug bij de Kromme Kolk, tot de enige overgebleven 
kunstwerken in het Leekster Hoofddiep. Zij laten zien hoe het vroeger geweest is. Industrieel 
erfgoed, de moeite van het bewaren waard!
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Wat de Commissie Gemeentelijke Monumenten Leek betreft zijn er met betrekking tot de 
bovenste sluis geen optische voorwaarden aangaande aanpassingen onder de waterspiegel. 
Daar draait het om een degelijke fundering die de tand des tijds verder kan doorstaan. Het zou 
mooi zijn wanneer de techniek, die bij het schutten in de vijfde fase is gebruikt (een vast 
railwerk met daaraan een hangende ‘sluisdeur’, die op de foto onderaan het voorblad of 
linksboven op blz. 9 gedeeltelijk zichtbaar is) hersteld zou kunnen worden.
Wat betreft materiaalkeuze staat duurzaamheid voorop. De sluis hoeft immers niet meer te 
werken. Naast een waterstaatkundige taak is en blijft er een cultuurhistorische. Laat op deze 
manier nog lang zien wat onze voorvaderen er van gemaakt hebben. Een Leekster Hoofddiep 
zonder sluis en sluisresten is geen Leekster Hoofddiep meer.

De functioneel holle muren van de sluisresten op 
Diepswal in 1980 en in 2000.

De sluisresten van het voormalige ‘middelste verlaat’ zijn al meer dan honderd jaar oud. Het 
is wenselijk deze in zijn totaliteit voor het nageslacht te behouden. De bovenstroomse 
kademuur kan niet los gezien worden van het gedeelte waarin muurdelen tussen metalen 
balken zijn gebouwd. Het metselwerk is daar functioneel hol, waarmee de aardedruk van de 
walkant opgevangen kan worden. Een herkenbaar technisch detail, dat je bijna nergens meer 
ziet. Daarom alleen al de moeite van het behouden waard.

Functioneel holle muren bij de sluis in de 
Jonkersvaart (foto’s 2009), waar destijds 
dezelfde techniek werd toegepast als bij de 
middelste sluis op Diepswal.
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