
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

VAN ZUIDERSLUIS TOT NOORDERSLUIS 

 

 
 

We nemen u mee op het traject vanaf de Zuidersluis en vertellen allerlei 

wetenswaardigheden over dit gloednieuw stuk vaarwater dat toch ook 

alweer ruim 140 jaar oud is.  

 

Vaart u vanaf de Noordersluis het Polderhoofdkanaal op, download dan 

de andere versie, Van Noordersluis tot Zuidersluis.  
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Wat aan het Polderhoofdkanaal vooraf ging 
Menigeen denkt bij deze titel aan de tientallen jaren dat het duurde voordat het kanaal weer open ging. Ruim 
35 jaar strijd. De laatste pakweg acht jaar vooral in de juridische arena. Is het onderdeel geworden van de 
geschiedenis van het Polderhoofdkanaal, het heeft niks van doen met wat aan het kanaal vooraf is gegaan.   
 
Gedurende vele eeuwen was de omgeving waarin het Polderhoofdkanaal ligt grotendeels vrij van bevaarbare 
waterwegen. Eeuw na eeuw zijn de Beetster Hooi- & Maadlanden op kaarten ingetekend. Vruchtbare gronden 
die op termijn uitgeput raken. Door de natuurlijk gevormde afwateringsloten naar de rivier de Boorn (Fries: 
Boarn)1. In ieder geval vanaf circa 1200 wordt de omgeving meer en meer door de mens gecultiveerd. De aanleg 
van de Leppedijk op de grens van het gouw Oostergo en diverse andere dijken zoals De Walle. Het graven van 
opvaarten zoals de Beetstervaart naar de Boorn. De bewoning is vooral te vinden in Beets, naar verluid misschien 
de oudste plaats in de regio. Beets is een tijdje van de kaart geweest en nu is het als Oud Beets terug op de kaart. 
In de eeuwen die volgen krijgt de omgeving beetje bij beetje een ander aanzien. 
 
Wegen zijn er nauwelijks. De verbinding tussen Beets en Aldeboarn (Nederlands: Oldeboorn) – jazeker, 
Beetsterzwaag bestaat dan nog niet – is de Gaa Wegh. De weg ligt er nog steeds met een enkele kleine wijziging. 
Tegenwoordig heeft de weg namen als Beetsterdijk, Tolhekbuurt, Prikkewei en Geawei voor het overgaat op het 
grondgebied van een andere gemeente, nu Heerenveen. 
De Krûme Swynswei (Nederlands: Kromme Zwijnsweg) is nog zo’n overblijfsel, kronkelend langs de oever van de 
Boorn. Slechts een klein stukje is gebleven. De Boorn is door de eeuwen heen flink gedwarsboomd of op de schop 
genomen. Letterlijk. Sommige delen heten nu anders. Ouddiep (Fries: Alddjip) en Koningsdiep bijvoorbeeld. In 
het Polderhoofdkanaal komt u veel hiervan tegen. 
 
Vanaf 1830 komt de kanalisering goed op gang. De Moordsloot (Fries: Meadsleat)2 is het eerste grotere kanaal, 
bedoeld voor het vervoer vanaf de grens met Smallingerland naar de Boorn. In 1831 wordt de Nieuwe Leppedijk 
aangelegd. Dit is de huidige weg van Nij Beets naar Aldeboarn. Naast de weg wordt de Beetstervaart gegraven. 
De tweede naam van deze vaart is daarom Nieuwe Leppedijkstervaart. De vaart krijgt aansluiting met de 
Moordsloot en loopt van waar nu de kade bij Openluchtmuseum It Damshûs is tot ongeveer restaurant Pier’s 
Hiem.  
 
In 1852 wordt De Nieuwe Vaart (Fries: De Nije Feart) gegraven. Vanwege de groeiende behoefte om gewonnen 
turf af te kunnen voeren wordt tussen 1870 en 1872 de Nieuw Beetstervaart gegraven. Althans, het eerste 
gedeelte. Dit eerste stuk is van De Veenhoop naar de Beetstervaart, bij de Nieuwe Leppedijk. Daar waar nu 
ongeveer de vaste brug is, vlakbij het café in Nij Beets, lag vroeger de Nieuwe Leppedijk. De Nieuw Beetstervaart 
doorkruist onderweg de Moordsloot. In het traject zit een haakse bocht. Bij de aansluiting van het kanaal op de 
Smalle Ee / Grietmansrak (Fries: Smalle Ie / Grytmansrak) wordt de Noordersluis aangelegd. Later zal daar het 
dorp De Veenhoop verrijzen.  
 
De behoefte aan afvoermogelijkheden blijft. In 1874 wordt in een jaar tijd aan de andere kant van de Leppedijk 
het tweede deel van de Nieuw Beetstervaart gegraven. Dit gedeelte sluit aan op De Nieuwe Vaart. De beide 
kanaaldelen worden in 1894 met elkaar verbonden nadat het probleem van waterbeheersing is opgelost. Tot 
dan toe moet de lading van het ene skûtsje in het andere skûtsje worden overgeheveld. Met een weg als obstakel 
ertussen. Vaak is de lading dan al meerdere keren overgeheveld: van land op bok (soort praam), op een grotere 
bok,  klein skûtsje naar groter skûtsje. Overigens, voor de sluizen gereed waren, werd de lading nogmaals 
overgeladen. De Nieuw Beetstervaart is de oorspronkelijke – en nog steeds officiële naam – voor het 
Polderhoofdkanaal.  
 

                                                 
1 Beets Online houdt de officiële benamingen aan. Diverse namen worden in de praktijk zowel in het Fries als in het Nederlands gebruikt. 

We vermelden tussen haakjes de vertaling, meestal in het Fries.  
2 De naam Moordsloot heeft niks met moord te maken, net zo min als Swijnsweg iets met varkens te maken heeft. De Friese vertaling van 
Moordsloot heeft meer weg van moddersloot, in dit geval een moeilijke modderige (gegraven) waterweg. De vroegere naam Swijnsweg 
was Zevereinsweg. 
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Het Polderhoofdkanaal snijdt dwars door de (oude) Leppedijk, de Geawei, de Boorn en de Krûme Swynswei. Zoals 
hiervoor opgemerkt, bepaalde plekken waarover hiervoor is geschreven, zijn terug te vinden in het 
Polderhoofdkanaal. Veel is verdwenen. Sluiscomplexen, heel veel molens, de Beetstervaart (het eerste dan) …  
Ook de Noordersluis en de Zuidersluis. De Noordersluis is in 1959 van de vorige eeuw dichtgegooid, tien jaar later 
gevolgd door de Zuidersluis. Een geluk. Waren de beide sluiscomplexen gesloopt dan zouden de kosten voor de 
heropening flink hoger zijn geweest.  
 
We nemen u nu mee op uw verkenning door en rond het Polderhoofdkanaal. 
In de afgelopen jaren zijn op steeds meer plekken aan het kanaal ruime aanlegvoorzieningen gerealiseerd. 
Gebruik is gratis. In Nij Beets vindt u sanitairgebouw It Bjinstap met volop aanlegvoorzieningen. 
 
 

Historisch besef & natuurschoon 
Op een steenworp afstand aan uw linker zijde, vlak voor u de sluis binnenvaart, ziet u het Zuidergemaal (Fries: 
Sudergemaal). Vanaf het Polderhoofdkanaal kunt u er overigens ook vlakbij komen. Dit gemaal is gebouwd in 
1924 en is één van de eerste elektrische gemalen van Fryslân. Het gemaal maakt sinds 1987 niet langer onderdeel 
uit van de waterhuishoudingcapaciteit van het waterschap. Het is wel in een werkende staat. Het Sudergemaal 
bedient een bovengronds- en ondergronds kanaal. Het Polderhoofdkanaal is een bovengronds kanaal. Het 
waterniveau is hoger dan in een ondergronds kanaal. 
In het gemaal kunt u, zeker gedurende de zomerperiode, exposities bekijken van kunstenaars. Het Sudergemaal 
maakt onderdeel uit van Openluchtmuseum It Damshûs. Zowel aan de zijde van de Nieuwe Vaart als aan de kant 
van het Polderhoofdkanaal zijn afmeerfaciliteiten aanwezig. 
 

De Zuidersluis (Schouwstraslûs) is zelfbediening. Volg de aangegeven instructies. De sluis wordt niet op afstand 
bediend. Dringend verzoek niet alvast door te varen wanneer u geen dubbel groen licht heeft. Doet u dit wel, dan kan dit de 
cyclus verstoren. In het slechtste geval moet u nog langer wachten. Druk ook niet op knoppen als u niet van plan bent de sluis 
te gebruiken. Dit verzoek geldt voor de beide sluizen en, voor zover u er gebruik van maakt, alle beweegbare bruggen. 

In 2015 is het kanaal open van 9:30 tot 16:30 uur. U zult niet de eerste zijn die, al genietend van de fraaie natuur, 
een nachtje moet blijven liggen en de tijd vergeet. Het kanaal is 7,5 kilometer lang. Ongeveer halverwege het kanaal komt u 
een ophaalbrug tegen. Aan het eind van het kanaal passeert u opnieuw een ophaalbrug, moet u opnieuw schutten en een 
ophaalbrug passeren. 
 
De Zuidersluis is gebouwd in 1874. Het bijbehorende Polderhuis, woning van de sluiswachter, aan uw rechter 
zijde is verdwenen. Het Polderhuis lag aan de andere kant van de weg. De weg die nu omhoog loopt om bij de 
vaste brug over de sluis te kunnen komen.  
De Zuidersluis staat ook bekend als Suderslûs en Schouwstraslûs. In de directe omgeving heeft overigens nog een 
tweede sluizencomplex gelegen. Van dat complex is niks meer over. Tijdens  het uitgraven van de Zuidersluis 
blijkt veel nog in goede staat te zijn.  
 
De boerderij aan uw rechter zijde is een zorgboerderij annex Vakantieappartementen ’t Boerehiem, waar u kunt 
overnachten. Als alles meezit wordt hier nog een steiger gebouwd.  
 

In en rond Nij Beets en De Veenhoop zijn diverse overnachtingsmogelijkheden te vinden. Zoekt u een 
opgemaakt bed of wilt u kamperen:  
kijk op de website BeetsOnline.nl (www.beetsonline.nl) > Toerisme voor alle locaties op een rij. 

 
Een eind verderop vaart u onder een vaste boogbrug door. Aan uw linker zijde ziet u, direct na de boerderij, een 
afslag. Dit is het Ouddiep (Fries: Alddjip, onderdeel van de Boorn). De afslag is (permanent) afgesloten voor 
vaarverkeer. Aan het eind van dit deel van het Ouddiep ligt een natuurgebied dat in het kader van de heropening 
flink onder handen is genomen. De mogelijkheden voor de natuur zijn uitgebreid. Beetsters hopen dat dit deel 
in de winter mogelijkheden biedt voor het schaatsen. 
Vóór u de boerderij nadert bent u een ondergronds kanaal gepasseerd. Deze is vanaf het water nauwelijks 
zichtbaar. 
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Aan de rechter zijde, achter de weg, gaat het Ouddiep verder. Idem dito met het ondergronds kanaal. In vroegere 
tijden kan men via hele hoge boogbruggen naar de overkant. In 1960 ligt hier nog een ophaalbrug met erachter 

een sluizencomplex. Van dit alles is niks meer terug te vinden. 
Hoewel, de sluis is niet gesloopt maar volgegooid met modder. Het 
overgebleven stuk Krûme Swynswei, dat eeuwenoude pad langs de 
Boorn waar we in de inleiding over schreven, begint even verderop 
bij het volgende huis. 
De Krûme Swynswei is in 2015 in de top 4 beland van de verkiezing 
van de slechtste weg van Fryslân. Deze verkiezing is georganiseerd 
door de Leeuwarder Courant.  
 
U nadert Nij Beets. De bebouwing neemt toe. Aan uw linker zijde 
ziet u Sportpark De Blauwe Kamp, gevolgd door Zwembad De 
Blauwe Kamp. Nabij Zwembad De Blauwe Kamp zijn 
afmeerfaciliteiten aanwezig.  

Er bestaan (prille) plannen voor een haven aan deze kant van Nij Beets.  
 
Vaart u verder dan komt u vóór de (vaste) brug rechts Café de Brêge tegen. Is het tijd voor een terrasje of een 
warme hap, dan kunt u aanleggen aan de kade. Aanleggen kan ook aan de andere kant van de brug. Na de brug 
is links een aanlegsteiger. 
 
Ondertussen kunt u genieten van het vrijstaande pand naast het café. Dit is het Polderhuis dat hoorde bij de 
draaibrug. Van 1831 tot 1894 ligt op de plek waar nu de brug is een dam. De weg, nu heet deze Domela 
Nieuwenhuisweg, heet tot circa 1956 Nieuwe Leppedijk. Wanneer in 1894 de dam verdwijnt wordt Café de Brêge 
verhuisd naar de andere kant van het water. Er moet ruimte gemaakt worden voor de weg. De weg naast het 
café en haaks op het kanaal, is dan de doorgaande weg. Over het 
kanaal ligt een draaibrug. De draaibrug is kort voor de oorlog uit het 
straatbeeld verdwenen en de huidige vaste brug is op de plek 
gekomen waar ooit een dam de beide kanaaldelen scheidde.  
 
Nij Beets staat bekend als een rood dorp. Niet voor niks wordt 
Domela Nieuwenhuis hier in zijn tijd op handen gedragen en nog 
steeds krijgt hij een warm hart toegedragen. Nieuwenhuis durft de 
misstanden aan de kaak te stellen en komt op voor de arbeiders. In 
de 19e eeuw is het huidige Nij Beets veelvuldig in het landelijks 
nieuws. Het gaat dan niet alleen om de beruchte stakingen van vooral 
veenarbeiders, ook de misère wordt gedetailleerd omschreven. 
 
Direct onder de brug door, aan uw linker zijde ziet u nu een kade, destijds de ingang van het Beetsterkanaal. Wilt 
u naar het museum It Damshûs, leg dan aan bij de steiger (links). De officiële ingang van het museum is aan de 
Domela Nieuwenhuisweg, op ongeveer 3 minuten loopafstand. Een andere ingang is bij de niet te missen 
kenmerkende turfwoning naast het kanaal.  
 
Aan uw rechter zijde ziet u de restanten van een brug. De brug is dichtgemetseld. Achter de brug ligt een 
sluizencomplex. De bewoners van de linker woning hebben nu hun tuin bovenop de sluis. Van het ondergronds 
kanaal erachter is niet veel overgebleven.  
 
Tussen de vaste brug en de Geaweibrêge (ophaalbrug verderop) kunt u aan beide kanten van het kanaal 
aanmeren. Nij Beets heeft u hier ook iets te bieden: supermarkt Dagmarkt en sanitairgebouw It Bjinstap (met 
WC, douche, warm en koud water, stroom), brandstof tanken (op loofafstand) bijvoorbeeld. 
 

Wilt u weten welke activiteiten Nij Beets en omgeving u te bieden hebben, kijk dan op de website Beets Online 
(www.beetsonline.nl). De Agenda op Beets Online is de meest uitgebreide agenda voor de regio Nij Beets.  
Zomaar een voorbeeld. Nij Beets telt diverse ateliers en dergelijke. Bijna tegenover de steiger, in het gebouw 
van Aepos (nabij de brug), wordt regelmatig geëxposeerd. Aan de Prikkewei (in het verlengde van de brug het 
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dorp in) is een bloementuin. Maar ook: bij de Blauwe Kampwei (in de buurt van het zwembad) is een 
bamboekwekerij en het dorp heeft een bouwmarkt, woonwinkel, kachelzaak, kapper. Ach, teveel om op te 
noemen. Kijkt u rond op Beets Online dan vindt u heel veel informatie. 

 
Terug naar het water. Na de steigers ziet u aan uw linker zijde de Doeke Rollemasluis. Deze sluis hoort bij het 
openluchtmuseum en is werkend. De sluis is gebouwd in 1927 om vanaf een ondergronds kanaal op het 
bovengrondse Polderhoofdkanaal te kunnen komen. De verbinding met het parallel aan de Geawei lopende 
ondergrondse kanaal is niet meer. Het waterpeil van dit ondergronds kanaal is veel lager dan vroeger. Er ligt nu 
een dam die het water keert. Wel kan een schip via deze sluis op het museumterrein komen. 
 

De Geaweibrêge is zelfbediening. Volg de aangegeven instructies. De brug wordt niet op afstand bediend. Vaar 
alstublieft pas door na een groen-groen lichtsignaal.  
 
Vanaf ongeveer 1874 ligt hier een draaibrug die rond de eeuwwisseling nog een keer vervangen wordt door een 
beter en iets groter exemplaar. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw verdwijnt de stokoude brug. Ervoor in de 

plaats komt een foeilelijke dam. Passeert u de brug dan 
passeert u daarmee de oudste weg uit deze regio. 
 
Aan uw rechter zijde staat ’t Trefpunt, het dorpshuis van Nij 
Beets. Op zaterdag kunt u hier een visje halen. ’t Trefpunt is 
gebouwd in 1937. 
 
Aan uw linker zijde ziet u een boerderij. In de 19e eeuw staat 
hier een grote schuur van een veenbaas. De schuur is in het 
begin van de vorige eeuw vervangen door deze boerderij. Het 
land achter de boerderij heeft tientallen jaren dienst gedaan als 
ijsbaan. De baan ligt in de holte van de haakse bocht. De ijsbaan 
is enkele jaren geleden verhuisd naar de andere kant van de 
Geawei, naast het museum, en wordt nu eveneens als 

evenemententerrein gebruikt. Op de oude ijsbaan moeten te zijner tijd woningen verrijzen met 
aanlegvoorzieningen. Of er ook een haven komt is (nog) niet duidelijk. 
 
De Doarpstsjerke (Dorpskerk) ziet u aan uw rechter zijde. Het kerkgebouw is gebouwd in 1908 als Hervormde 
Kerk. Het is nu een kerk van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Op zondagmorgen worden (meestal om 9:30 
uur) diensten gehouden. In de Agenda op de website Beets Online (www.beetsonline.nl) leest u wanneer meer 
over de kerkdiensten. 
 
U heeft uw steven amper 90˚ naar bakboord gewend of aan uw rechter zijde doemt het Oostpoldergemaal op. 
Nu is het een modern gemaal. In 1910 is hier een dieselgemaal geplaatst. Achter dit gemaal ligt de Moordsloot. 
De Moordsloot is en was veel kleiner dan de aanmerkelijk bredere Beetstervaarten. Het dieselgemaal is geen 
lang leven beschoren. In 1925 maakt het Sudergemaal het 
Oostpoldergemaal overbodig. Van het oorspronkelijke 
gemaal is niks meer over. Toch is er nog steeds een gemaal. 
 
Een eind verderop vaart u onder een smalle boogbrug door. 
Deze brug is alleen geschikt voor fietsers en voetgangers. In 
de buurt van de volgende vaste boogbrug passeert u de 
(oude) Leppedijk. De Leppedijk is aangelegd in 1200 om het 
gouw Oostergo – zeg maar het gebied rechts van u – te 
beschermen tegen het wassende water van de Boorn. De 
Boorn loopt van Jirnsum tot Bakkeveen. Bij Bakkeveen 
begint de loop van de rivier en bij Jirnsum mondt deze uit in 
de Middelzee. Tussen Leeuwarden, Bolsward en Sneek ligt 
dan de Middelzee. Door de aanleg van dijken als de 
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Leppedijk slibt de Middelzee vanaf 1200 in enkele honderden jaren dicht. Leeuwarden heeft aan zee gelegen. De 
Oldehove is van oorsprong een voortoren.  
 
De Boorn treedt tot het begin van de vorige eeuw regelmatig buiten zijn oevers. Vele eeuwen levert dat 
betrekkelijk weinig problemen op maar als de bevolking in Oostergo toeneemt zijn maatregelen nodig. Vergelijk 
de Leppedijk met de (oude) Slachtedijk en dan enkele eeuwen ouder. Fryslân kent nog een paar van deze dijken. 
De Leppedijk begint achter Oud Beets en loopt via Aldeboarn naar Akkrum. Lang voordat sprake is van Nij Beets 
of De Veenhoop. De Leppedijk begint op de gemeentegrens van Smallingerland en loopt vanaf Warniahuizen en 
Poppenhuizen langs de (oorspronkelijke loop van) de Boorn. In de eerste helft van de 20e eeuw is de Leppedijk, 
of wat ervan over is, in deze regio afgegraven.  
 
De volgende boogbrug is de Krúsweibrêge (Nederlands: Kruiswegbrug). Hier in de buurt, op loopafstand hebben  
Ton ter Linden (bekende tuinarchitect schilder) en Gert Tabak (bekende fotograaf) gewoond.  
 
Na de afsluiting van het Polderhoofdkanaal zijn diverse bruggen vervangen door betonnen bruggen of dammen. 
De bruggen uit de jaren ’50 / ‘60 zijn geschikt voor roeiboten en kano’s, ongeschikt voor iets hogere vaartuigen. 
Menig brug is door roest en betonrot onveilig geworden als in 2007 de eerste spade voor de heropening in de 
grond gaat. Ook de Krúsweibrêge. De leuning hangt er jarenlang los bij. Voor zover bekend is niemand in het 
water gevallen. Gelukkig maar. Bij de aanleg van de huidige Krúsweibrêge blijkt een hoeveelheid verontreinigde 
grond in de bodem te zitten. De herkomst is bekend, toch is het een tegenvaller. De werkzaamheden liggen mede 
hierdoor op deze plek lang stil. 
 
Vaart u verder dan passeert u de opnieuw een vaste boogbrug en komt u langs Boerderij Camping Stoker. De 
camping is niet te missen aan uw linker zijde. Naast de camping is Wetterlân gevestigd, een B&B. 
 
Wanneer u een boogbrug passeert en uzelf eventjes de tijd gunt om op de weg te kijken dan ziet u dat op 

verschillende plekken de doorgaande weg is verbreed. In een 
laat stadium blijkt dat voor groot verkeer (vrachtauto’s zoals 
een melkwagen bijvoorbeeld) de bocht naar of van een brug 
te krap is. Er moet ruimte gemaakt worden om de bocht te 
kunnen nemen. Maatwerk dat prima is opgelost, zo is dat. 
 
U bent ondertussen aan de rand van natuurgebied de 
Kraanlânnen (Nederlands: Kraanlanden). Dankzij de 
heropening van het Polderhoofdkanaal is dit natuurgebied 
nog grootser geworden. Het gebied heeft een rechtstreekse 
verbinding met het kanaal. U mag er echter niet varen. Wel 
kunt u er fantastisch wandelen op de speciaal daarvoor 
aangelegde paden. Aan het begin van het natuurgebied is 
speciaal daarvoor een steiger gemaakt. 
 
Voor u de ophaalbrug passeert kunt u aan uw linker zijde bij 

de steiger aanmeren. Een paar stappen ervan verwijderd heeft u aan Restaurant It Polderhús een uitstekend 
adres voor een goede maaltijd of goed bakje troost. It Polderhús heeft een (grand) café gedeelte, 
restaurantgedeelte en een uitgebreid terras.  
 

De ophaalburg wordt op afstand bediend. Volg de aangegeven instructies. Vaar alstublieft pas door na een groen-
groen lichtsignaal. 
 
Van de brug is het een kort stukje naar de Noordersluis. Links van u staat de voormalige basisschool/lagere 
school. Een paar jaar geleden is de school vanwege een teruglopend aantal kinderen gesloten.  
 
Vlak voor de Noordersluis ziet u aan uw rechter zijde een origineel bruggetje. Veel van dit soort kleine en grotere 
bruggen zijn niet veel meer terug te vinden, althans niet in de omgeving van het Polderhoofdkanaal. 
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De ophaalbrug en de Noordersluis worden op afstand bediend. Volg de aangegeven instructies.  

 
Bij het opgraven van de sluis blijkt dat delen ervan toch in een minder goede staat verkeren. De fundering 
verdient extra aandacht en er moet leidingwerk van nutsbedrijven worden omgelegd. Al met al een fikse klus die 
de nodige tijd heeft gevergd. 

 
Aan uw linker zijde naast de sluis is De Veenhoop Watersport en 
Recreatie gevestigd met een ruim aanbod: een jachthaven, 
sloepenverhuur en camping. De jachthaven is niet vanaf het 
Polderhoofdkanaal toegankelijk. U moet via de Smalle Ee / 
Grietmansrak varen. 
 
Wanneer u in de sluis ligt te wachten om geschut te worden bent 
u bijna aan het eind van het traject. Komt u uit de Noordersluis, 
passeert u de ophaalbrug, dan kunt u naar twee kanten op. Gaat 
u naar stuurboord dan zult u aan uw rechter zijde kale weilanden 
zien. Het stoomgemaal dat daar 30 jaar dienst heeft gedaan, 
heeft het niet gehaald. Een gemaal op een verkeerde plek. De 
hoge schoorsteen heeft het nog het langst uitgehouden. Had De 

Veenhoop dit kleine broertje van het Ir. Woudagemaal maar kunnen behouden.  
 
 

Meer geschiedenis 

Varende wijs heeft u kennis kunnen maken met het Polderhoofdkanaal. Zoals het was en zoals het is. We hebben 
het beknopt gehouden. Er is zoveel meer om over te verhalen. 
 
Bent u nieuwsgierig geworden naar de geschiedenis over dit gebied en wilt u meer lezen, kijk dan op de website 
Beets Online (www.beetsonline.nl) > Geschiedenis voor uitgebreidere informatie. 
 
 

Colofon 

Deze route is verkrijgbaar in twee versies: eentje voor wie het Polderhoofdkanaal bevaart vanaf de Zuidersluis (Nij Beets) en 
eentje voor wie het kanaal bevaart vanaf de Noordersluis (De Veenhoop). De boekwerken zijn gratis te downloaden op de 
website Beets Online.nl (www.beetsonline.nl). 
 

Beets Online en de beide routes zijn een uitgave van OvS PR & vormgeving, onderdeel van Osinga-Sanders V.o.f. 
website www.osinga-sanders.nl 
 

De website Beets Online en het aanbieden van de beide routes worden mede mogelijk gemaakt door sponsoren. Wilt u met 
uw bedrijf ook zichtbaar(der) zijn en wilt u sponsor worden, neem dan contact met ons op via info@beetsonline.nl.  
 
De kosten van een sponsorlink bedragen € 20,00 voor een jaar (inclusief btw). Zie voor acties en meer informatie op 
www.beetsonline.nl > Over ons. 
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