BEZIENSWAARDIGHEDEN

REGIO APELDOORN
BEZOCHT HET IR. D.F. WOUDAGEMAAL
DÉSIRÉE BRAKENHOFF, FOTO'S JAN VAN DER WERKE
Wanneer de opkomst voor een activiteit tweemaal zo hoog
is als normaal, dan is duidelijk dat het gaat om iets wat Shell
gepensioneerden bijzonder aanspreekt. Dit was onlangs het
geval bij een bezoek van de regio Apeldoorn aan het ir. D.F.
Woudagemaal in Lemmer. Maar liefst 46 leden hadden zich
aangemeld om dit bijna honderd jaar oude waterbouwkundige
monument te bezoeken.
Bij aankomst werden de deelnemers tot hun verrassing verwelkomd
door een Voekslid van regio Het Noorden, Kees Storm, die
niet alleen actief is als contactpersoon bij Voeks, maar ook als
rondleider bij het Woudagemaal. Hoe is hij daar terechtgekomen?
Kees legt uit: “Na 38 jaar bij Shell te hebben gewerkt in diverse
functies ben ik in 2010 vrij jong met pensioen gegaan. Met een
collega bezocht ik in die tijd een keer het Woudagemaal tijdens
een draaidag, en kort daarna heb ik me aangemeld als vrijwilliger.
Ik ben opgeleid als scheepswerktuigkundige en heb negen jaar
als machinist voor Shell gevaren. Mijn technische achtergrond
komt goed van pas bij het geven van de rondleidingen. Ik vind
het leuk om te doen en doe het al sinds 2012.” Dat Kees op die
dag een van de rondleiders was, bleek geen toeval: “Toen ik in
Voeksnieuws zag dat een groep het gemaal zou bezoeken, heb ik
geregeld dat ik die dag werd ingeroosterd als gids.” Dit was voor
ons boffen, want Kees bleek een uitstekend verteller.
Voor de rondleiding genoten we eerst van een prima lunch in het
restaurant van het bezoekerscentrum. Dit centrum, dat in 2011 werd
gerealiseerd, biedt een fenomenaal uitzicht over het IJsselmeer. Het
werd destijds gebouwd omdat het Woudagemaal veel bezoekers
ontvangt sinds het in 1998 op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO
staat. Deze status dankt het gemaal aan het feit dat het uniek is:
het is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld.
Kees Storm: “Op sommige dagen heeft het Hooglandgemaal in
Stavoren ondersteuning nodig bij het op peil houden van het Friese
boezemwater. Op die dagen wordt het Woudagemaal ingezet.
Binnen 6-8 uur is het gemaal op stoom. Door de klimaatverandering
komen dit soort omstandigheden vaker voor, waardoor het 100 jaar
oude gemaal eigenlijk weer steeds belangrijker wordt.”

Naast de dagen waarop het Woudagemaal actief wordt ingezet,
worden ieder jaar nog twee keer drie draaidagen ingepland.
Dit dient onder andere als training voor de machinisten. Een
opleiding voor dit werk bestaat niet meer, dus praktijktraining
is cruciaal. Deze draaidagen vallen in principe altijd samen met
schoolvakanties, om ook kinderen in de gelegenheid te stellen
deze bijzondere dagen mee te maken.
Ook als het gemaal niet draait, is een bezoek absoluut de
moeite waard voor iedereen die geïnteresseerd is in techniek,
waterbeheer en/of architectuur. Tijdens de rondleiding komen
al deze facetten aan bod en delen de gidsen op boeiende
wijze hun brede kennis over het gemaal. De rondleiding omvat
zowel het exterieur van het gemaal (zeezijde, schoorsteen,
boezemzijde) als het interieur (ketelhuis, machinehal). Na
afloop heeft men een goed beeld van de geschiedenis, de
werking, en de rol die dit prachtige gemaal door de jaren
heen heeft gespeeld (en nog speelt) in het waterbeheer van de
provincie Friesland.
Veel aanwezige Voeksleden gaven na afloop aan dat zij het
een zeer geslaagde dag vonden. Dit had niet alleen te maken
met het bezoeken van het gemaal - iets wat bij velen al langere
tijd op hun bucketlist stond- maar ook met het grote aantal
deelnemers. Diverse leden troffen die dag oud-collega’s die
zij al jaren niet meer hadden gezien. Het grote aantal op
deze dag was mede te danken aan actieve werving: zo had
John Hoogendoorn, contactpersoon in Zwolle, diverse leden
uit zijn rayon op deze activiteit gewezen en meteen een lift
aangeboden. Een prima actie!
Regio’s die een groepsbezoek aan het Woudagemaal willen
organiseren, wordt geadviseerd om van tevoren contact op te
nemen met het gemaal om alle details te bespreken.
Bezoekerscentrum Woudagemaal,
Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer.
www.woudagemaal.nl
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