
 
Openstelling 
Gemaal Van Sasse 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.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gemaal Van Sasse 
Mars en Wijthdijk 1 

5361 MA Grave 
www.aaenmaas.nl  

 
(Parkeren is mogelijk op aangewezen  

plaats naast kazemat) 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Reserveringen 
Voor reserveringen kunt u bellen of mailen 

met afdeling 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 

 

 
Rijksmonument 

gemaal 
Van Sasse 

 
 
 
 
 

 
 
 

Uitgave maart 2016 

 
 
 

 
 

http://www.aaenmaas.nl/


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  in goede banen 
geleid werd. Nadat diverse werken waren 
uitgevoerd, is de Beerse Overlaat in 1942 
gedicht. Hiermee kwam een einde aan de 
overstromingen. Het gebied tussen 
Boxmeer en 's-Hertogenbosch is dus pas 
na 1945 ontwikkeld en bebouwd. 
 
In het begin van de 20ste eeuw is de 
normalisatie en kanalisatie van de Maas 
begonnen en ook de bouw van de stuw in  
Grave (ca. 1926-1930). Daardoor moest 
de uitstroom van de Raam worden verlegd 
van de Raamsluis naar de huidige locatie, 
benedenstroom van stuw Grave, en werd 
hier in 1928 gemaal Van Sasse gebouwd 
met als functie het bemalen van het 
stroomgebied van de Raam bij hoge 
waterstanden op de Maas.                                                                             
 
Van Sasse is gebouwd in de sobere 
baksteenarchitectuur van de Delftse 
School en werd in eerste instantie 
uitgerust met drie gesloten 
schroefpompen, die elk werden 

aangedreven door een elektromotor.      
Meer informatie over het gemaal en de 
werking ervan krijgt u tijdens een bezoek 
aan Van Sasse door deskundige 
medewerkers van het waterschap. 
 
Vispassage 
Stuwen en gemalen zijn barrières voor 
vissen. 
De Graafsche Raam is een langzaam 
stromende laaglandbeek waar de migratie 
van stroming minnende vissoorten een 
belangrijk doel is. 
Om het leefgebied van de vis in het 
bovenliggend gebied te vergroten, paai-, 
opgroei- en overwintergebieden met 
elkaar te verbinden en/of een voldoende 
grote populatie mogelijk te maken, heeft 
het waterschap vismigratie op deze locatie 
hoge prioriteit gegeven. Er is een  
vispassage gerealiseerd van het type 
‘Vertical slot’ met een unieke doorgang 
door de grote stuwkoker. Onder 
begeleiding is de passage te bezoeken en 
kan van dichtbij de werking bekeken 
worden. 
 
Een bezoekje waard 
Alleen de buitenkant van gemaal Van 
Sasse  is gaaf en compleet gebleven. 
Sinds 2011 is dit gemaal ingericht als 
voorlichtingscentrum. Foto’s, kaarten en 
oude werktuigen van het waterschap zijn 
er te bezichtigen. Ook zijn er films over 
het heden en verleden van het 
waterschap te zien. 
 
 
 

Technische gegevens 
4  elektrische gedreven pompen 

 Vermogen totaal 1200 Kw. 

 Capaciteit 1340 m3/min. 

 Elektromotoren zijn van A.E.G.  

 Pompen zijn van Pannevis Utrecht en 
Flowserve Hengelo. 

 
 

 

 

 

 

 



 


