Het Putter Stoomgemaal
Een iconisch gebouw in het Puttense buitengebied
Bijzonder
Assurantiekantoor Van de Mheen levert graag en regelmatig een
bijdrage aan bijzondere initiatieven, evenementen en cultuurhistorie in de
gemeente Putten. Het Putter Stoomgemaal is een van de stichtingen die
kan rekenen op steun van het assurantiekantoor.
Eind 19e eeuw werd de toenmalige windmolen vervangen door een stoomgemaal, dat in
1885 gereed kwam. Het stoomgemaal werd tot begin jaren 1970 ingezet om de Arkemheense
polder droog te houden. Het door de stoommachine aangedreven scheprad zorgde
ervoor dat het overtollige water afgevoerd werd om ‘droge voeten’ te houden. In 1976 werd
het gebouw rijksmonument en vier jaar later is het aangekocht door de huidige eigenaren,
Willem en Marja van de Klok. De stoommachine was toen niet meer in functie. Met hulp van
een aantal vrijwilligers en met steun van giften van sponsoren werd het gemaal volledig
gerestaureerd en kon in 2006, na 35 jaar stil te hebben gestaan, weer in bedrijf gesteld worden.
Het stoomgemaal is in de weidse polder Arkemheen te vinden, foeragegebied bij uitstek voor
diverse vogelsoorten. Oorspronkelijk waterde het gemaal uit in de Zuiderzee. Tegenwoordig
is dit het Nuldernauw, dat onderdeel uitmaakt van de Veluwerandmeren. Ter hoogte van het
Putter Stoomgemaal bevindt zich ook de
Delta Schuitenbeek. Het stoomgemaal is
een mooi voorbeeld van industrieel erfgoed en een kenmerkend element in het
landschap met zijn 22 meter hoge schoorsteen. Het is (buiten de Coronamaatregelen
om) op de draaidagen en op speciaal
verzoek geopend voor publiek. Het stoomgemaal is dan in bedrijf en toegankelijk voor
publiek. Op de draaidagen is het gemaal
te bezichtigen; de vrijwilligers geven een
toelichting op de werking van de machine,
stoomketel en appendages en geven u een
kijkje in de geschiedenis rond de industriële
revolutie. Er wordt extra aandacht besteed
aan het jeugdige publiek. Nadien is er
gelegenheid in de schuur iets te nuttigen.
De gastvrouwen schenken een (gratis) kop
koffie/thee of limonade en maken graag
een praatje met de bezoekers. Er lopen
enkele fiets- en wandelroutes langs het
stoomgemaal. Kijk voor meer informatie op:
www.putterstoomgemaal.nl

Kerkst ra a t 89, P u t t e n • Te l e fo o n : 0 3 4 1 3 5 2 0 4 3 • web s ite: w w w.van dem heen .n l • e-m ai l: in fo @vandemh een.nl

