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Voorlichting en uitleg over de 

restauratie van onze Monster-

sche Sluis. De presentatie door 

aannemer van Dijk met een 

schitterende in 3D uitgevoerd. 

Daarna vertelde Prof Jan Stuip 

over de technische zaken.      

Willem Fortuin vertelde over de sluiswachters/ brugope-

ners. Het was pracht verhaal over tijden en getijden, water-

hoogte en de herkenbare kleding die de sluiswachters dra-

gen. Het was een goede bijeen-

komst met veel bewoners rond 

de sluis. De avond afgesloten 

met een hapje en een drankje 

alles prima verzorgt bij Ritz-

Art. 

Bert en Cock gaven een pre-

sentatie bij het waterschap in 

Den Haag, ook Tasja was hier 

bij aanwezig, op verzoek van 

het bestuur van het water-

schap. Er werd met veel inte-

resse  geluisterd en hun vra-

gen beantwoord. Met dank 

aan onze stichting, dat het een 

prima voorbeeld is om een 

sluis te restaureren. 
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Vrienden van de Monstersche Sluis  

Certificaat op naam.  

U als vriend of vriendin bepaalt 

zelf het bedrag. 

€ 10,00 - € 20,00  - € 30,00 enz. 

Alle bedragen zijn welkom  om de 

Monstersche Sluis in ere te herstellen. 

De werkzaamheden zijn nu  

ook voor de bewoner zicht-

baar geworden  we hebben 

de meeste  onderzoeken ach-

ter de rug. Boekesteijn heeft 

de deuren verwijderd en deze 

zijn op transport naar de 

deuren specialist Wijma in 

Kampen, daar worden ze 

nagemaakt en afgewekt . 

Toen de deuren  wegwaren 

kwamen de techneuten er 

achter dat een taats los was van de sluisbodem, dat  is een  pro-

bleem dat eerst moest worden opgelost. Vandaar de kleikisten die 

nu aan de beide zijde zijn geplaatst om de sluis bijna droog te zet-

ten , op de vloer moet altijd water blijven staan al is het maar een 

paar cm. 

Vanuit het bestuur is Cor de man die de directie voert over de restauratie. 

Hij heeft alles in de gaten en bereidt zich deskundig voor op de vergaderin-

gen en de uitvoering op de sluis. Niets ontgaat hem want ook zijn filmappa-

raat is om zijn nek snel bij de 

De Monstersche Sluis in het centrum van 

Maassluis wordt mogelijk als voorbeeld 

gebruikt voor de herontwikkeling van een 

sluis in het Italiaanse Milaan. 

De deuren worden gemaakt 

in Kampen,wij zijn er ge-

weest en  ze zien er prachtig 

uit. Rond week 26 worden ze 

gemonteerd in onze sluis. De 

Sluis is nu leeggepompt en  

alle details kunnen worden 

bekeken door de aannemer 

van Dijk. 


