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Complexnaam
De Tuut
Aantal complexonderdelen

Monumentnummers van complexonderdelen

5

337994, 338138, 338147, 338154,
338159

Woonplaats

Gemeente

Provincie

Appeltern

West Maas en Waal

Gelderland

Hoofdadres van hoofdobject
De Tuut 1, 6629 AA Appeltern
Complexomschrijving
Complex van in 1918/1919 gebouwd en aan de binnenzijde van de oude Maasdijk gelegen STOOMGEMAAL voor de
bemaling van de Nieuwe Wetering, waarmee een deel van het land van Maas en Waal afwatert op de Maas.
Tot het complex van het stoomgemaal, dat in 1969 buiten werking werd gesteld, behoren:1. HET MACHINEHUIS (I),
zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 337994.
2. HET KETELHUIS (II), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 3381383. DE
KOLENLOODS (III), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 3381474. TWEE
MACHINISTENWONINGEN (IV), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 338154.
5. DE AAN- EN AFVOERKOLK MET SLUIZEN EN DUIKER (V), zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met
monumentnummer 338159.
De nummers I, II en III zijn aan elkaar vastgebouwd.
Stoomgemaal met bijbehorende machinistenwoningen en waterwerken, dat als laatste stoomgemaal in het
rivierengebied, als laatste en bovendien als zodanig ontworpen stoomgemaal met horizontale eencilinderstoommachines en centrifugaalpompen - een type bemalingsinstallatie, dat kenmerkend is voor de laatste fase van
de stoombemaling der middelgrote klasse gemalen - en vanwege de gaafheid van het gehele complex met
bijgebouwen en waterwerken van algemeen belang is uit een oogpunt van architectuurhistorie en de geschiedenis
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der techniek en der waterhuishoudkunde.
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Monumentnummer*: 337994
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

19 december 1988

Kadaster deel/nr:

9530/66

Complexnummer

Complexnaam

337987

De Tuut

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Appeltern

West Maas en Waal

Gelderland

Straat*

Nr*

De Tuut

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

6629 AA

Appeltern

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

APPELTERN

O

416

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Het in schoon metselwerk opgetrokken MACHINEHUIS zonder verdieping onder met grijze pannen gedekt zadeldak
met op de nok twee houten roosterkappen heeft door penanten in drie vakken onderverdeelde gevels met aan de
bovenzijde een uitgemetseld fries, dat bij de topgevels trapsgewijs opklimt, en een in blokvorm gepleisterde plint
aan de waterzijde (NW- en NO-zijde); in de gevels hoge rechtgesloten vensters met 9-ruits boven- en 4-ruitsonderramen; in de top van de westgevel een gietijzeren roosvenster en een hardstenen gedenksteen.
In het interieur: een met rode en gele, hardgebakken tegels belegde vloer; wanden door penanten in drie velden
verdeeld; ziende kap; twee gietijzeren, in 1917 door Gebr. Stork & Co te Hengelo (Ov.) vervaardigde
centrifugaalpompen met eenzijdige instroming en twee in 1918 eveneens door Gebr. Stork & Co vervaardigde
eencilinder-stoommachines.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Gemaal (M)
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Monumentnummer*: 338138
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

19 december 1988

Kadaster deel/nr:

9530/66

Complexnummer

Complexnaam

337987

De Tuut

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Appeltern

West Maas en Waal

Gelderland

Straat*

Nr*

De Tuut

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

6629 AA

Appeltern

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

APPELTERN

O

416

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Ten zuidoosten van het machinehuis en ten opzichte daarvan terugspringend het in schoon metselwerk opgetrokken
KETELHUIS zonder verdieping onder met grijze pannen gedekt zadeldak met op de nok twee houten roosterkappen
heeft door penanten in vijf vakken onderverdeelde zijgevels met aan de bovenzijde een uitgemetseld fries, gladde
kopgevels en een in blokvorm gepleisterde plint aan de waterzijde; in de kopgevels hoge, rechtgesloten vensters
met 9-ruits bovenraam en 4-ruits onderraam; in de ZW-gevel een dubbele deur met getoogd, 16-ruits bovenlicht en
een gietijzeren roosvenster in de geveltop; in de NO-gevel een deur en twee gekoppelde 6-ruits vensters; aan de
NO-zijde door een gemetseld kanaal met het gebouw verbonden een restant van de gesloopte schoorsteen.
In het interieur: zijwanden door penanten in vijf velden verdeeld; ziende kap; twee Lancashire-ketels (twee
vuurgangen) en een Cornwall-ketel (een vuurgang), alle in 1918 vervaardigd door Gebr. Stork & Co te Hengelo (Ov.)

Hoofdcategorie

Subcategorie

Boerderijen, molens en bedrijven

Industrie
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Monumentnummer*: 338147
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

19 december 1988

Kadaster deel/nr:

9530/66

Complexnummer

Complexnaam

337987

De Tuut

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Appeltern

West Maas en Waal

Gelderland

Straat*

Nr*

De Tuut

1

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

6629 AA

Appeltern

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

APPELTERN

O

416

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Ten zuidoosten van het ketelhuis de houten KOLENLOODS onder met grijze pannen gedekt schilddak, gedragen door
vijf gebinten, die zijn voorzien van een middenstijl en waarvan alle stijlen rusten op betonnen poeren.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Opslag
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Monumentnummer*: 338154
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

19 december 1988

Kadaster deel/nr:

9530/66

Complexnummer

Complexnaam

337987

De Tuut

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Appeltern

West Maas en Waal

Gelderland

Straat*

Nr*

De Tuut
De Tuut

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

2

6629 AA

Appeltern

3

6629 AA

Appeltern

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

APPELTERN

O

420

APPELTERN

O

419

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
Twee deels in schoon metselwerk opgetrokken, deels gepleisterde, tegen de dijk aangebouwde
MACHINISTENWONINGEN zonder verdieping aan de voorzijde en met verdieping aan de achterzijde; aan de
voorzijde twee deuren met bovenlicht, vier T-vensters met onderluiken en een gemetselde dakkapel onder zadeldak
in het midden met aan weerszijden twee lage dakkapellen; in de overige gevels deels oorspronkelijke, deels
secundaire vensters van verschillende grootte; tegen het midden van de achtergevel twee aaneengebouwde
gepleisterde schuurtjes onder met pannen gedekt lessenaardak.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Woningen en woningbouwcomplexen

Woonhuis(K)
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Monumentnummer*: 338159
Status:

rijksmonument

Inschrijving register*:

19 december 1988

Kadaster deel/nr:

9530/66

Complexnummer

Complexnaam

337987

De Tuut

Woonplaats*

Gemeente*

Provincie*

Appeltern

West Maas en Waal

Gelderland

Straat*

Nr*

De Tuut

2

Toev.*

Postcode*

Woonplaats*

6629 AA

Appeltern

Kadastrale gemeente*

Sectie*

Kad. object*

APPELTERN

O

416

APPELTERN

O

418

Appartement

Situering

Locatie

Grondperceel

Rijksmonumentomschrijving**
In de oude Maasdijk tussen de tot aanvoerkolk uitlopende Nieuwe Wetering en de afvoerkolk twee gemetselde
SLUIZEN, waarvan de zuidelijke geheel en de noordelijke, die voorzien is van twee schuiven, gedeeltelijk met beton
is dichtgezet. Tussen de afvoerkolk en de Maas een betonnen duiker onder de uit de jaren '30 daterende Maasdijk
door.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Weg- en waterbouwkundige werken

Waterkering en -doorlaat

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister
** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Datum van downloaden 22 september 2019

Functie

Pagina: 7 / 7

