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HSSN Prijs 2019 
 
De Stichting Historische Sluizen en Stuwen in Nederland (HSSN) zet zich in voor behoud van 
het cultureel erfgoed van onze sluizen en stuwen. Zij werkt actief mee aan de restauratie en 
het functieherstel van historisch waardevolle sluizen en stuwen. 
Sluizen en stuwen hebben een essentiële bijdrage geleverd aan de fysieke wording van ons 
land. Daarmee zijn zij een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed en waard om 
behouden te blijven. 
 
Om deze doelstelling te onderstrepen, wil de HSSN op de komende Nationale Sluizendag d.d. 
2 oktober 2019 weer een 1ste, 2de en 3de prijs uitreiken aan de 3 meest waardevol 
gerestaureerde sluizen of stuwen in de afgelopen jaren. De prijzen, die sinds 2010 op elke 
Nationale Sluizendag worden uitgereikt, bestaan uit een bronzen sculptuur van een 
sluisdeurdetail. Aan de uitslag wordt landelijke publiciteit gegeven. 
 
Aanmelden 
Heeft u meegewerkt aan de restauratie van een sluis of stuw die in de periode van 
1 september 2017 tot 1 september 2019 is/zal zijn opgeleverd en bent u van mening dat 
deze restauratie op een waardevolle wijze is uitgevoerd, of kent u op een andere manier een 
gerestaureerde sluis of stuw die hiervoor in aanmerking komt? Stuur dan het bijgevoegde 
aanmeldingsformulier in en ding mee naar de HSSN prijs 2019! Uw aanmelding ontvangen 
wij bij voorkeur digitaal. Reeds in voorgaande jaren ingezonden objecten komen niet in 
aanmerking voor een tweede beoordeling. 
 
Beoordelingscriteria 
Een jury, samengesteld uit deskundigen in de restauratiewereld, beoordeelt de inzendingen 
op: 

1. De kwaliteit van de restauratie, gezien in historisch perspectief 
In welke mate hebben de werkzaamheden bijgedragen aan het behoud van de sluis? 
Was het overwegend reconstructie, functioneel herstel of ook conserverend met 
behoud van authenticiteit? 

2. De technische kwaliteit van de restauratie 
Zijn de juiste restauratietechnieken en materialen toegepast, zijn dit kwalitatief juiste 
en duurzame herstelwerkzaamheden geweest?  

3. De mate van herstel of voortzetting van het oorspronkelijke gebruik 
In hoeverre kan de sluis weer functioneren? En is dit de oorspronkelijke functie, of is 
het gebruik gewijzigd waardoor deze een tweede leven heeft gekregen? 

4. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit op locatie en directe omgeving 
Is de sluis of stuw voorzien van informatie, verbetering van de zichtbaarheid en 
beleefbaarheid door het plaatsen van informatiepanelen of het treffen van fysieke 
maatregelen zoals het verwijderen van storend groen. 

5. Rol van onderzoek in het restauratieproces of -ontwerp 
Is er voorafgaand aan de restauratie gedegen onderzoek gepleegd zoals bijvoorbeeld 
een bouwhistorische verkenning, materiaalonderzoek aan baksteen of fundering, 
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onderwaterinspectie met behulp van een duiker, en hoe zijn de onderzoeksresultaten 
verwerkt in het proces of ontwerp. 

 
Weegfactoren 
Ieder beoordelingscriterium heeft een factor waarmee de score, op een schaal van 10, 
vermeerderd wordt. De verdeling van deze weegfactoren is als volgt: 

1. 35 punten 
2. 35 punten 
3. 10 punten 
4. 10 punten 
5. 10 punten 

 
Indieningsvereisten 
De jury wil een zo volledig mogelijk inzicht krijgen van het restauratieproces en de 
daadwerkelijk uitgevoerde restauratie. 
Uw aanmelding dient dan ook vergezeld te gaan van beeldmateriaal van de oorspronkelijke 
staat van de sluis of stuw, van de uitvoering van de restauratie en van het eindresultaat. Het 
beeldmateriaal kan bestaan uit tekeningen en foto’s, maar ook een bestek, inspectierapport 
of werkomschrijving is welkom. Wanneer het beschikbaar is, wordt een beknopte 
geschiedenis van het object of een bouwhistorische rapportage op prijs gesteld. 
 
De jury maakt in eerste instantie een keus uit de inzendingen en bezoekt de naar haar 
oordeel meest waardevol gerestaureerde objecten. Genomineerd worden de drie uiteindelijk 
beste inzendingen, die op de Nationale Sluizendag zullen worden bekroond met de HSSN 
prijs 2018. Wie de 1e, 2e of 3e prijs heeft gewonnen, wordt op deze dag bekend gemaakt. 
 
U dient uw aanmelding (liefst digitaal) uiterlijk dinsdag 20 augustus 2019 in te zenden 
naar: 
 
emailadres: HSSN@kliksafe.nl 
Grotere bestanden kunnen worden verzonden via We Transfer. 
 
Postadres: 
Stichting Historische Sluizen en Stuwen in Nederland 
p/a. Ir. G.J. Arends 
Bodegraafsestraatweg 21 
2805  GK  GOUDA 
 
Contact / vragen?  
Mocht de periode van inleveren te krap zijn, neemt u dan contact op met ir. G. Jan Arends, 
HSSN@kliksafe.nl of telefonisch via 0639 250 910. 
Ook voor vragen over een aanmelding, de in te dienen stukken, de beoordelingscriteria of 
een algemene vraag over de HSSN-prijs, kunt u contact opnemen met dhr. Arends. 
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