
ZOUTKAMP ACHTER DE DIJK EN DE NIEUWE WATERWERKEN:

de friese sluis

de gerestaureerde monumentale reitdiepsluis

nieuwe coupure met havengebouw

reeks sluizen in oude zeedijk zoutkamp

Huidige situatie

de hunsingosluis als vervallen relict in serie kunstwerken
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GEMAAL H.D. LOUWES EN DE HUNSINGOSLUIS

voorkeursvariant gemaal h.d. louwes naast hunsingosluis
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aanbrengen onderloopsheidsscherm

ruimtebeslag funderingsconstructie

renoveren/vervangen vloeddeur

steenbestorting vervangen door 
betonvloer

realiseren nieuw bovenhoofd

aanbrengen strekdam

pomp 1

pomp 2

pomp 3

aanbrengen damwand t.b.v. 
oeverbescherming

toelichting ontwerpuitgangspunten
Hoe verhoudt een nieuw in te passen gemaal zich tot 
de monumentale Hunsingosluis?

De Hunsingosluis geeft samen de bestaande 
draaibrug en het sluiswachtershuisje ruimtelijk veel 
bezienswaardigheid op hetzelfde punt. Met het oog 
op het in ere herstellen van de Hunsingosluis is er 
als uitgangspunt voor gekozen het nieuwe gemaal 
ondergeschikt aan de sluis in te passen. 

De buitendijkse zijde (Lauwersmeerkant) van de sluis 
is in een zeer slechte staat. Deze wordt vervangen en 
verlengd voor het schutten van boten. Aan deze zijde 

wordt tevens een nieuwe loopbrug gemaakt, welke 
wordt gekoppeld aan recreatieve paden welke o.a. 
de jachthaven in verbinding zet met de recreatieve 
inrichting richting de Reitdiepsluis.

De bestaande sluis wordt verder gerenoveerd. De aan 
weerszijde later niet-orginele betonnen trappen geven 
aanleiding om deze te vervangen met nieuwe houten 
trappen, welke het monument van een moderne schil 
zal voorzien.

Het nieuwe gemaalgebouw is als ondergeschikt volume 
versmolten met de dijk, aansluitend op de sluis. 

Moderne materialen als staal en glas steken verticaal 
uit de dijk met daarop de verwijzing in letters naar 
het oude H.D. Louwesgemaal. Het groene dak van het 
gemaalgebouw is overloopbaar en aangesloten op 
de recreatieve routes in het gebied. De buitendijkse 
gevel zal daarnaast volledig in glas uitgevoerd worden. 
Hierdoor is er langs de naastgelegen looproute direct 
zicht op de binnengelegen pompinstallaties van het 
gemaal. 



hunsingosluis is ‘missing link’ in recreatieve routes de hunsingosluis als nieuw knooppunt en bezienswaardigheid

huidige situatie husingsosluis en zoutkamp geïnventariseerde kansen omgeving
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uitbreiding aanlegplaatsen

hunsingosluis

nieuwe fiets- en voetgangersbrug
coupure met havengebouw

reitdiepsluis

centrumgebied met haven
nieuwe gemaal h.d. louwes

recreactiegebied
Achter Diek


