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Inleiding
Uit 15 onderdelen bestaand sluizencomplex "Parksluizen", bestaande uit twee evenwijdig aan elkaar gelegen
SCHUTSLUIZEN met ongelijke schutkolken, de Kleine Parksluis en de Grote Parksluis, tussen de Parkhaven en de
Coolhaven, met bijbehorend KANTOORGEBOUW, vier BEDIENINGSGEBOUWEN, twee TRANSFORMATORGEBOUWEN
en een MOTORGEBOUWTJE in zakelijk-expressionistische trant, twee beweegbare BASCULEBRUGGEN en twee vaste
BRUGGEN. Het complex is aangelegd in 1931-1933 ter vervanging van de verouderde sluis, de Aelbrechtskolk in
Delfshaven. Het sluizencomplex, ter verbinding van de Nieuwe Maas met de Delfshavensche Schie, ontworpen door
ir. C. Franx en architect B. Van der Lecq, maakte Delft en Den Haag bereikbaar voor grote schepen (tot 2.000 ton).
Het schutten vindt plaats via omloopriolen in de beide sluishoofden. De bediening van de sluis gebeurt vanuit een
bedieningsgebouw op zowel het binnenhoofd als het buitenhoofd, waar vandaan ook de scheepvaartseinen, de
bruggen met afsluitbomen en de verkeerslichten worden bediend. De Grote Parksluis werd uitgerust met roldeuren.
De Kleine Parksluis is uitgevoerd met twee stalen segmentschuiven, die draaien om twee vaste assen. Het is de
eerste toepassing van dit door ir. J.F.W. Burky ontworpen afsluitmiddel.
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Het complex Parksluizen omvat de volgende samenstellende onderdelen:
A. Grote Parksluis
B. Kleine Parksluis
C. 1e Parkhavenbrug
D. 2e Parkhavenbrug
E. 1e Coolhavenbrug
F. 2e Coolhavenbrug
G. Kantoorgebouw Havendienst
H. Bedieningsgebouw buitensluishoofd (grote sluis)
I. Bedieningsgebouw binnensluishoofd (grote sluis)
J. Bedieningsgebouw buitensluishoofd (kleine sluis)
K. Bedieningsgebouw binnensluishoofd (kleine sluis)
L. Havenkantoor (voormalig rapporteerbureau)
M. Transformatorgebouw
N. Transformatorgebouw annex kiosk
0. Motorgebouwtje
Het totale complex doet dienst als waterkering. In 1963 is het complex op deltahoogte gebracht (4,75 m +NAP).
Omschrijving
Het sluizencomplex met twee evenwijdig aan elkaar gesitueerde sluizen van respectievelijk 13,6 en 5,95 meter
breed en 125 meter lang met bijbehorende opstallen, is opgetrokken in rode baksteen en afgewerkt met graniet.
Over de Grote Parksluis liggen basculebruggen, de "Ie Coolhavenbrug" en de "Ie Parkhavenbrug". Over de Kleine
Parksluis liggen vaste bruggen, de "2e Coolhavenbrug" en de "2e Parkhavenbrug". De opstallen zijn eveneens
opgetrokken in rode baksteen met granieten details en voorzien van met geglazuurde pannen gedekte overstekende
schilddaken. De gevels worden vrijwel steeds afgesloten met een zwarte betonnen lijst die doorloopt onder het
dakoverstek. De vensters zijn voorzien van (soms dubbele) keramische waterdorpels en in oorsprong van stalen
kozijnen. De hoger gelegen delen van het complex (bij de bruggen) evenals de voetgangerstrappen vanaf de
bruggen naar het sluizenterrein, zijn voorzien van monumentale borstweringen met granieten deklijsten en
smeedijzeren leuningen met krulmotief. Voor zover het terrein niet betegeld is, is het van gazon voorzien, met name
de taluds en delen van het terrein tussen de sluizen.
Waardering
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Complex Parksluizen, aangelegd in 1931-1933 met een zorgvuldige architectonische vormgeving in zakelijkexpressionistische trant van zowel de sluizen als de bijbehorende opstallen en in de kleine Parksluis de eerste
toepassing van stalen segmentschuiven, is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische,
cultuurhistorische, typologische, situationele en ensemblewaarde.
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Complexonderdeel A: Grote Parksluis
Inleiding
SCHUTSLUIS "Grote Parksluis", de westelijke van twee sluizen die gezamenlijk deel uitmaken van het complex
"Parksluizen" tussen de Parkhaven en de Coolhaven.
Omschrijving
De sluis heeft een kolklengte van 128 meter, is 13,60 meter breed, heeft een doorvaartdiepte van 4,65 meter -NAP
en is geschikt voor binnenvaartschepen tot circa 2.000 ton. De kolk is opgebouwd uit beton en metselwerk en
afgewerkt met graniet. Het schutten vindt plaats via omloopriolen in de beide sluishoofden. Het is mogelijk een
verval van 3 meter in 5 minuten te overbruggen. De kolk is afgesloten met een stalen roldeur per sluishoofd, aan
twee zijden waterkerend. De omloopriolen worden afgesloten met stalen schuiven. Een schuif bevindt zich ter
plaatse van de omloopriolen aan westzijde en twee schuiven ter plaatse van de riolen die door de deurkas lopen. De
bediening van de sluis geschiedt vanuit een bedieningsgebouw op zowel het binnenhoofd als het buitenhoofd.
Waardering
Uit 1931-1933 daterende schutsluis "Grote Parksluis" als historisch-functioneel onderdeel van het complex
"Parkssluizen van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische, cultuurhistorische typologische, situationele
en ensemblewaarde.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Waterkering en -doorlaat

Schutsluis
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Complexonderdeel B: Kleine Parksluis
Inleiding
SCHUTSLUIS "de Kleine Parksluis", de oostelijke van de twee sluizen die gezamenlijk deel uitmaken van het complex
"Parksluizen", tussen de Parkhaven en de Coolhaven. De sluis is uitgerust met stalen segmentschuiven, de eerste
toepassing van dit door ir. J.F.W. Burky ontworpen afsluitmiddel.
N.B. De kleine sluis wordt tegenwoordig hoofdzakelijk gebruikt voor de pleziervaart.
Omschrijving
De sluis heeft een kolklengte van 125 meter, is 5,95 meter breed en heeft een doorvaartdiepte van 2,90 meter NAP. De kolk is opgebouwd uit beton en metselwerk en afgewerkt met graniet. De sluis is uitgevoerd met twee
stalen segmentschuiven, die draaien om twee vaste assen. Op de bodem zorgt een aanslagbalk op de onderzijde
van de schuiven voor de afdichting. De zijaanslagen waarlangs de schuiven bewegen bestaan uit bronzen stroken,
die langs gietijzeren slijtplaten glijden. Het schutten vindt plaats door het gedeeltelijk openen van de schuiven.
Waardering
Uit 1931-1933 daterende schutsluis 'Kleine Parksluis", van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van
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het complex "Parksluizen". In het bijzonder van typologisch belang vanwege de segmentschuiven.
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Weg- en waterbouwkundige werken

Waterkering en -doorlaat
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Complexonderdeel C: 1e Parkhavenbrug
Inleiding
BASCULEBRUG "1e Parkhavenbrug", deel uitmakend van het complex "Parksluizen", gelegen over het
buitensluishoofd van de Grote Parksluis, in de Westzeedijk. De brug is in 1932 gebouwd van Union Baustahl (staal
52), waardoor een lagere bouwprijs kon worden berekend. In de ontwerpberekeningen was geen aandacht besteed
aan mogelijke vermoeidheidsverschijnselen ten gevolge van het openen en sluiten van de brug. In 1959 zijn de
hoofdliggers van de brug afgebroken. De staalconstructie van De 1e Parkhavenbrug is in 1960 vernieuwd in staal 37.
Omschrijving
De brug is gefundeerd op houten palen. De landhoofden zijn gebouwd in beton en metselwerk en de beweegbare
brug is van staal met een houten dek. De val is 14,70 meter lang en 20 meter breed. De brug wordt electromechanisch aangedreven. De afsluiting geschiedt electro-hydraulisch. De doorvaartbreedte is 13,65 meter. De brug
heeft gemetselde hoekpijlers met granieten bekroningen en is voorzien van een eenvoudige stalen brugleuning met
verticale spijlen.
Waardering
Uit 1932 daterende basculebrug "1e Parkhavenbrug", van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van
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het complex "Parksluizen".
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Complexonderdeel D: 2e Parkhavenbrug
Inleiding
SLUISBRUG "2e Parkhavenbrug", deel uitmakend van het complex "Parksluizen", gelegen over het buitenhoofd van
de Kleine Parksluis de Westzeedijk.
Omschrijving
De brug is gefundeerd op houten palen. De landhoofden zijn opgebouwd uit beton en metselwerk. De vaste
betonnen brug heeft stalen liggers. Het brugdek is 8,50 meter lang en 21,50 meter breed. De doorvaartbreedte is
6,60 meter. De brug is voorzien van gemetselde hoekpijlers met granieten bekroningen, gemetselde brugleuningen
met granieten afdekplaat en een ijzeren reling met krulmotief.
Waardering
Uit 1931-1933 daterende sluisbrug "2e Parkhavenbrug", van algemeen belang als historisch- functioneel onderdeel
van het sluizencomplex "Parksluizen".
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Complexonderdeel E: 1e Coolhavenbrug
Inleiding
BASCULEBRUG "1e Coolhavenbrug", deel uitmakend van het complex "Parksluizen", gelegen over het binnenhoofd
van de Grote Parksluis, in de Willem Buytewechstraat.
Omschrijving
De brug is gefundeerd op houten palen. De landhoofden zijn gebouwd van beton en metselwerk. De beweegbare
brug is van Union Baustahl (staal 52) in plaats van het gebruikelijke staal 37, waardoor een lagere bouwprijs kon
worden berekend. Het brugdek is van hout. De val is 14,7 meter lang en 20 meter breed. De brug wordt electromechanisch aangedreven. De afsluiting geschiedt electro-hydraulisch. De doorvaartbreedte is 13,65 meter. De brug
heeft gemetselde hoekpijlers met granieten bekroningen en is voorzien van een eenvoudige stalen brugleuning met
verticale spijlen.
Waardering
Uit 1931-1933 daterende basculebrug "Ie Coolhavenbrug", van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel
van het complex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Subcategorie
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Weg- en waterbouwkundige werken

Brug(C)
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Complexonderdeel F: 2e Coolhavenbrug
Inleiding
SLUISBRUG "2e Coolhavenbrug", deel uitmakend van het sluizencomplex "Parksluizen", gelegen over het
binnenhoofd van de Kleine Parksluis, in de Willem Buytewechstraat.
Omschrijving
De brug is gefundeerd op houten palen. De landhoofden zijn gebouwd van beton en metselwerk. De vaste betonnen
brug heeft stalen liggers. Het brugdek is 8,50 meter lang en 21,50 meter breed. De doorvaartbreedte is 6,60 meter.
De brug heeft gemetselde hoekpijlers met granieten bekroningen en is voorzien van een gemetselde brugleuning
met granieten afdekplaat en een ijzeren reling met krulmotief.
Waardering
1931-1933 daterende sluisbrug "2e Coolhavenbrug", van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van
het sluizencomplex Parksluizen.
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Complexonderdeel G: Kantoorgebouw van de Havendienst
Inleiding
KANTOORGEBOUW van de Havendienst, deel uitmakend van het complex "Parksluizen" en centraal gelegen in het
midden van het terrein tussen de Kleine en de Grote Parksluis.
Omschrijving
Het kantoor is opgetrokken in rode baksteen op een kruisvormige plattegrond, waarbij de uiterst oostelijke en
westelijke hoeken van het pand ter hoogte van de begane grond zijn afgeschuind. Het gebouw omvat twee
bouwlagen onder een laag schilddak, met een gemetselde schoorsteen op de nok. De rondboogvormige, inpandige
entree bevindt zich in de zuidgevel en is voorzien van een rondboogomlijsting van baksteen afgewisseld met
natuursteen en natuurstenen dorpel. De dubbele houten (rondboog)voordeur is voorzien van smalle rechthoekige
vensters met roedenverdeling. Ter hoogte van de verdieping bevindt zich een uitspringende driezijdige verticale
vensterstrook met natuurstenen omlijsting en dito kraagsteen. De oost- en westgevel zijn identiek en bevatten ter
hoogte van de begane grond op de afgeschuinde hoeken tweeledige vensters en in het midden een breed drieledig
venster (in de oostgevel vervangen door een dubbele deur). Boven de vensters bevindt zich een doorlopende
betonnen latei. Ter hoogte van de verdieping geheel rondom de drie zijden van de (oostelijke en westelijke)
bouwvolumes een licht uitkragende horizontale vensterstrook met roedenverdeling. Zowel op de begane grond als
ter hoogte van de verdieping verder enige zeer kleine rechthoekige vensters. De noordgevel bevat op de begane
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grond een horizontaal rechthoekig venster en op de verdieping een uitspringende driezijdige verticale vensterstrook
met natuurstenen omlijsting en kraagsteen, conform aan de zuidgevel. In het interieur een nog in oorspronkelijke
staat verkerende betegelde hal annex trappenhuis.
Waardering
Uit 1931-1933 daterend kantoorgebouw Havendienst in zakelijk-expressionistische trant, van algemeen belang
wegens architectuurhistorische waarde als historisch-functioneel onderdeel van het complex "Parksluizen".

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen

Handel en kantoor

Havenkantoor(G)
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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
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
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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
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Functie

Weg- en waterbouwkundige werken

Bedieningsgebouw

Sluiswachtershuisje
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Locatie
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Rijksmonumentomschrijving**
Complexonderdeel I: Bedieningsgebouw binnensluishoofd Grote Sluis
Inleiding
BEDIENINGSGEBOUW van het binnensluishoofd van de Grote Parksluis deel uitmakend van het complex
"Parksluizen" en gelegen op de noordwestelijke 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 een 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
zware granieten 'plint' tot een (balkonachtige) erker over de volle breedte van het gebouw. Links bevindt zich nog
een extra uitspringing met een koperen afdekking. De verdieping is boven de gemetselde borstwering geheel
voorzien van een glaspui met bovenlichten. De zuidgevel 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
oostgevel bevat in het midden een uitspringende 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
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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 binnensluishoofd van de Grote Parksluis, van algemeen belang
als historisch-functioneel onderdeel van het sluizencomplex "Parksluizen".
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Complexonderdeel J: Bedieningsgebouw buitensluishoofd Kleine Sluis
Inleiding
BEDIENINGSGEBOUW van het buitensluishoofd van de Kleine Parksluis deel uitmakend van het complex
"Parksluizen", gelegen op de zuidoostelijke hoek van het terrein tussen de beide sluizen.
Omschrijving
Het bedieningsgebouw is opgetrokken in rode baksteen op een vierkante plattegrond met afgeschuinde hoeken en
omvat een bouwlaag onder een overstekend, laag schilddak. De afgeschuinde hoeken bevatten rechthoekige smalle
vensters met tweeruitsverdeling. De zuidelijke, oostelijke en westelijke gevels zijn blind. De noordgevel bevat een
dubbele stalen deur met smalle rechthoekige vensters.
Waardering
Uit 1931-1933 daterend bedieningsgebouw van het buitensluishoofd van de Kleine Parksluis, van algemeen belang
als historisch-functioneel onderdeel van het sluizencomplex "Parksluizen".
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Complexonderdeel K: bedieningsgebouw binnensluishoofd van de Kleine Sluis
Inleiding
BEDIENINGSGEBOUW van het binnensluishoofd van de Kleine parksluis, deel uitmakend van het sluizencomplex
"Parksluizen". Het gebouw is gelegen op de noordoostelijke hoek van het terrein tussen de beide sluizen.
Omschrijving
Het bedieningsgebouw is opgetrokken in rode baksteen op een vierkante plattegrond met afgeschuinde hoeken en
omvat een bouwlaag onder een overstekend laag schilddak. De afgeschuinde gevelhoeken bevatten rechthoekige
smalle vensters met tweeruits verdeling. De noordgevel bevat een dubbele stalen deur met smalle rechthoekige
vensters. De zuidelijke, oostelijke en westelijke gevels zijn blind.
Waardering
Uit 1931-1933 daterend bedieningsgebouw van het binnensluishoofd van de Kleine parksluis, van algemeen belang
als historisch-functioneel onderdeel van het sluizencomplex "Parksluizen".
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Complexonderdeel L: Vml. Rapporteergebouw (nu havenkantoor)
Inleiding
Havenkantoor, oorspronkelijk in gebruik als 'rapporteergebouw', deel uitmakend van het sluizencomplex
"Parksluizen", noordelijk gelegen op het terrein tussen de Kleine- en de Grote Parksluis.
N.B. Oorspronkelijk bevond zich aan de zuidelijke gevel van het gebouw een inmiddels afgebroken, iets lagere
schotbalkenloods.
Omschrijving
Het havenkantoor is opgetrokken in rode baksteen op een rechthoekige plattegrond en omvat een bouwlaag onder
een overkragend schilddak met op het zuidelijke dakschild een gemetselde schoorsteen. De voorgevel (noordgevel)
is symmetrisch ingedeeld met in het midden een brede rondboog als deuropening. De stalen rondboogdeur is
rondom voorzien van een eveneens rondboog vensteromlijsting in stalen profielen. De deur is voorzien van een
granieten traptrede en aanzetblokken voor de vensteromlijsting. Aan weerszijden van de entree kleine rechthoekige
tweelichtvensters. De oostelijke en westelijke zijgevels bevatten in de zuidelijke gevelhelft elk een horizontaal
rechthoekig venster met roedenverdeling. In de zuidelijke gevel geheel rechts en links een smal rechthoekig venster
met drieruits verdeling.
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Waardering
Uit 1931-1933 daterend havenkantoor, oorspronkelijk in gebruik als rapporteergebouw, van algemeen belang als
historisch-functioneel onderdeel van het sluizencomplex "Parksluizen".
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Complexonderdeel M: transformatorgebouw
Inleiding
TRANSFORMATORGEBOUW, deel uitmakend van het sluizencomplex "Parksluizen", noordwestelijk gelegen van de
Grote Parksluis.
Omschrijving
Het transformatorgebouw is opgetrokken in rode baksteen op een vrijwel vierkante plattegrond met een kleine
vierkante, lagere uitbouw aan de noordgevel. Het gebouw omvat een bouwlaag onder een laag schilddak. Op het
noordelijke dakschild bevindt zich de gemetselde schoorsteen. De zuidgevel is blind. Aan de noordgevel bevindt zich
de lagere, vierkante uitbouw met eigen schilddak. De uitbouw bevat in de west- en noordgevel een horizontaal
rechthoekig venster en in de oostgevel een stalen deur. De westgevel bevat in het midden een dubbele stalen deur.
De oostgevel is blind.
Waardering
Uit 1931-1933 daterend transformatorgebouw, van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het
sluizencomplex "Parksluizen".
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Complexonderdeel N: Transformatorhuis annex kiosk
Inleiding
TRANSFORMATORGEBOUW annex KIOSK deel uitmakend van het sluizencomplex "Parksluizen", zuidwestelijk
gelegen van de Grote Parksluis.
Omschrijving
Het transformatorgebouw annex kiosk is opgetrokken in rode baksteen op een vierkante plattegrond met een
halfronde, lagere uitbouw (kiosk) aan de op verdiepingsniveau liggende de zuidgevel. Het gebouw omvat twee
bouwlagen onder een laag schilddak. Op het zuidelijke dakschild bevindt zich de gemetselde schoorsteen. De
westgevel bevat een dubbele stalen deur. De kiosk aan de zuidgevel is rondom geheel voorzien van vensters. Rechts
hiervan bevindt zich een houten deur met rechthoekig venster met kleine vierkante roedenverdeling binnen een
afgeronde houten deurlijst met granieten aanzetstukken. De oostgevel bevat op de begane grond (ter hoogte van de
sluis) een stalen deur en aan weerszijden hiervan kleine rechthoekige ventilatieroosters. De noordgevel is blind.
Waardering
Uit 1931-1933 daterend transformatorgebouw annex kiosk, van algemeen belang als historisch-functioneel
onderdeel van het sluizencomplex "Parksluizen".
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Complexonderdeel O: Motorgebouwtje
Inleiding
MOTORGEBOUWTJE, deel uitmakend van het sluizencomplex "Parksluizen", zuidwestelijk gelegen van de Grote
Parksluis.
Omschrijving
Het motorgebouwtje is opgetrokken in rode baksteen op een vierkante plattegrond en omvat een bouwlaag onder
een laag schilddak. In de zuidgevel een stalen deur. De west-, noord- en oostgevel bevatten elk een horizontaal
rechthoekig venster.
Waardering
Uit 1931-1933 daterend motorgebouwtje, van algemeen belang als historisch-functioneel onderdeel van het
sluizencomplex "Parksluizen".
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