
Openstelling 
Het museumgemaal is van april tot en met 
september iedere laatste zondag van de 
maand geopend van 13.00 tot 17.00 uur.  
De toegang tot het gemaal is gratis en er is 
een deskundige aanwezig die toelichting 
geeft bij de diverse onderdelen. 
 
Groepen kunnen het gemaal ook 
bezoeken buiten de vastgestelde 
openingstijden. Hiervoor kunt u telefonisch 
een afspraak maken. 
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Reserveringen 
 Voor reserveringen kunt u bellen of mailen met 

team communicatie: 
088-1788000 

lgerrits@aaenmaas.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Waterschap Aa en Maas 

  Bezoekadres Pettelaarpark 70 
  5216 PP ‘s-Hertogenbosch 
  Postadres  Postbus 5049, 

  5201 GA ’s-Hertogenbosch 

  E-mail info@aaenmaas.nl 

 

 

   museum 
   gemaal 
   Caners 

 
 

     
 

Uitgave maart 2016



Weinig regio’s in Nederland zijn zo 
gevormd door de strijd tegen het 

water als het gebied ten zuiden van 
de Maas tussen ’s-Hertogenbosch en 

Boxmeer. 
 
Eeuwenlang fungeerde dit gebied als 
overloop van de onstuimige Maas in de 
vorm van de Beerse Overlaat. Daarnaast 
moest de afwatering van de uitgestrekte 
veengebieden van De Peel worden 
opgevangen. Lange tijd werd de strijd 
tegen het water gestreden door tientallen 
versnipperde polders en waterschappen 
totdat de waterbeheersing in 1921 in één 
hand kwam en hiermee werd het in goede 
banen geleid. Nadat diverse werken waren 
uitgevoerd is de Beerse Overlaat in 1945 
gedicht. Hiermee kwam een einde aan de 
overstromingen. Het gebied tussen 
Boxmeer en 's-Hertogenbosch is dus pas 
na 1945 ontwikkeld en bebouwd. 
 
In 1933 werd het gemaal Caners 
gebouwd. Dit gemaal heeft als hoofdtaak 
het bemalen van de ingelegen polders 
Laag- en Hoog Hemaal. Het is gebouwd in 
de sobere baksteenarchitectuur van de 
Delftse School en werd uitgerust met twee 
schroefpompen die werden aangedreven 
door een elektromotor én een dieselmotor. 
Dit deed men om in geval van calamiteiten 
de kwetsbaarheid te verminderen. 
Verder kon het water, bij Maasstanden 
lager dan het polderpeil, onder vrijverval 
geloosd worden  via een opening onder 
het gebouw naast de pompen. Ter 
verduidelijking hiervan staat buiten een 

pomp opgesteld. Dit is een open 
schroefpomp. Deze bestaat uit een 
gietijzeren huis met bronzen lagerbussen. 
Het water wordt door leischoepen in en uit 
het pomphuis geleid voor beter rendement 
en om het ontstaan van holten door snel 
stromend water tegen te gaan bij grote 
opvoerhoogte tijdens hoge Maasstand. 
Naast Caners stonden hier nog twee 
gemalen: Het Hertogsgemaal, gebouwd in 
1940/1941 en gemaal Ploegmakers, 
gebouwd in 1953. Gemaal Caners en het 
Hertogsgemaal zijn nu in gebruik als 
museum en gemaal Ploegmakers is 
gesloopt. Caners is in 2001 op de 
monumentenlijst geplaatst. 
 

Ruilverkaveling 
Bij de voorbereiding van de ruilverkaveling 
Midden-Maasland tegen het einde van de 
jaren zestig bleek dat de bestaande 
gemalen, waaronder Caners, de gewenste 
peilverlaging van de kleigronden niet 
konden realiseren. Toen op 31 mei 1979 
het nieuwe gemaal Gewande in gebruik 
werd gesteld, verloren de drie gemalen in 
het gehucht Gewande aan de Maas boven 
Oss hun functie.  

Museumgemaal 
Alleen het gemaal Caners is van binnen 
en van buiten gaaf en compleet gebleven. 
Sinds 1983 is dit gemaal ingericht als 
voorlichtingscentrum en museumgemaal. 
Er zijn vele foto’s, kaarten en oude 
werktuigen van het waterschap te 
bezichtigen. Daarnaast wordt de oude 
dieselmotor regelmatig opgestart en zijn 
een aantal video’s over het heden en 
verleden van het waterschap te zien. 
 

Technische gegevens 
elektrische gedreven pomp 

 vermogen 350  PK. 

 capaciteit  400 m3/min 

 electromotor is van E.M.K. Dordt 

 pomp is van Stork Hengelo 
diesel gedreven pomp  

 vermogen 175 PK. capaciteit 200 
m3/min 

 motor is van Thomassen uit de Steeg 
bij Arnhem 

 pomp is van Stork Hengelo 
diesel gedreven pomp buiten 

 capaciteit ca. 100 m3/min bij 
opvoerhoogte van 1 meter 

 pomp werd aangedreven door 
Kromhout tweetact dieselmotor 


