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Rijksmonumentomschrijving**
Complexonderdeel H: bedieningsgebouw buitensluishoofd Grote Sluis
Inleiding
BEDIENINGSGEBOUW van het buitensluishoofd van de Grote Parksluis, deel uitmakend van het sluizencomplex
"Parksluizen" en gelegen nabij de zuidwestelijke hoek van het terrein tussen de beide sluizen.
Omschrijving
Het bedieningsgebouw is opgetrokken in rode baksteen op een rechthoekige plattegrond met op de noordwestelijke
hoek de inspringende entree. Het gebouw telt twee bouwlagen onder een laag schilddak. Op het zuidelijke dakschild
bevindt zich de gemetselde schoorsteen. De westgevel heeft op de begane grond links de inspringende entree met
houten deur met groot rechthoekig venster met kleine vierkante roedenverdeling en een afgeronde deurlijst met
granieten aanzetstukken. Rechts een horizontaal rechthoekig venster. De verdieping kraagt trapsgewijs uit op een
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zware granieten 'plint' tot een (balkonachtige) erker over de volle breedte van het gebouw. Links bevindt zich nog
een extra uitbouw met een plat koperen dakje. De verdieping is boven de gemetselde borstwering geheel voorzien
van een glaspui met bovenlichten. De zuidelijke gevel heeft ter hoogte van de begane grond twee rechthoekige
vensters. Op de verdieping links de lichte uitkraging van de westelijke erker, met glaspui met bovenlichten. De
oostelijke gevel bevat in het midden een uitkragende verticale, driezijdige vensterstrook met roedenverdeling en
met decoratieve granieten afwerking aan de boven- en onderzijde en linksonder een klein vierkant venster. De
noordgevel bevat op de begane grond rechts de inpandige entree met een rechthoekig venster. Hierboven begint de
zware granieten aanzet tot de westelijke erker. Ter hoogte van de verdieping vanaf halverwege de gevel rechts de
uitkraging van deze erker, met glaspui met bovenlichten en koperen afdekking.
Waardering
Uit 1931-1933 daterend bedieningsgebouw van het buitensluishoofd van de Grote Parksluis, van algemeen belang
als historisch-functioneel onderdeel van het sluizencomplex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Bedieningsgebouw

Sluiswachtershuisje
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