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In 2014 hebben de activiteiten van de stichting zich geconcentreerd op de uitvoer conditietest en de 

presentatie bevindingen uit de conditietest. Tevens is gestart met het theoretische opleiden van de vrijwillige 

sluiswachters van de sluis.  

 

Bestuur 
In 2014 zijn de bestuursleden Cock Paalvast en John Scheerstra statutair afgetreden. Het bestuur heeft besloten 

beiden te herbenoemen. Bestuurslid Kees Vernooij is eind 2014 afgetreden. In 2014 was het bestuur 

samengesteld als volgt: Voorzitter; Bert de Reuver; Vice voorzitter; John Scheerstra, Secretaris; Tasja Mol, 

Penningmeester; Willem Fortuin, Bestuurslid; Bestuurslid; Kees Vernooij, Cor Hoekzema, Bestuurslid; Cock 

Paalvast. 

  

Draagvlak voor openstelling Sluis door politiek Maassluis 

In februari 2014 heeft de Maassluise politiek laten zien unaniem achter de openstelling van de Monstersche 

Sluis te staan door in vrijwel alle verkiezingsprogramma’s de her ingebruikname van de Monstersche Sluis op 

te nemen. 

 

Het openen van de sluis is goed voor de pleziervaart en zal meer toeristen naar Maassluis trekken.  

De gemeente wil daarom ook de Lijndraaiersbrug over de PC Hooftlaan  en de Fortegrachtbrug weer kunnen 

openen, het subsidieverzoek dat hiervoor werd ingediend bij Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen is 

gehonoreerd. 

 

Conditietest 
Voor het opstellen van de conditietest heeft de heer Prof. Ir. Jan Stuip gebruik gemaakt van de diensten van een 

technische werkgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit de Gemeente Maassluis en het 

Hoogheemraadschap van Delfland, alsmede Marcel ’t Hart en Ko Heijboer namens de Stichting Monstersche 

Sluis. 

 

De Stichting had aanvankelijk als doel het openen van de sluis samen te laten vallen met de viering van de 400-

jarige zelfstandigheid van de stad. Dit is helaas niet gelukt. Wel heeft de gemeente Maassluis in mei groen licht 

gegeven voor een conditietest van de Monstersche Sluis. Het Hoogheemraadschap van Delfland en de 

gemeente Maassluis hebben de test gezamenlijk gefinancierd. 

 

In juli 2014 zijn, onder leiding van Professor Ir. Jan Stuip, de voorbereidingswerkzaamheden gestart voor de 

test van de Monstersche Sluis. Deze test moest uitsluitsel geven betreft de conditie en de werkzaamheden die 

verricht moeten worden om de sluis weer in werking te stellen. 
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Symposium Monstersche Sluis 
Op 22 oktober is door de Stichting een Symposium gehouden op het stadhuis in Maassluis.  Onder de titel “ 

Monstersche Sluis zet deuren open voor groene metropool en geeft nieuwe kansen voor toeristische en 

recreatieve ontwikkelingen in het Midden Delfland gebied ”.  Het symposium mocht zich verheugen op een 

groot aantal deelnemers (150).  

Presentatie rapport conditietest 

Prof. Ir. Jan Stuip heeft de bevindingen van de conditietest gepresenteerd en het rapport overhandigd aan 

Burgemeester Koos Karssen en Hoogheemraad van Delfland Arie van de Berg.  

Inspirerende presentaties  

Naast professor Jan Stuip, met een historische beschouwing over de sluis, hebben mevrouw Mai Elmar, 

directeur Cruise terminal Rotterdam en de heer Jaap Brouwer van Aquapunctuur op inspirerende wijze, vanuit 

het oogpunt toerisme kansen en gebiedsontwikkeling laten zien dat de sluis zeer kansrijk is om een nieuwe rol 

te spelen in de ontwikkeling van het Westland en Midden-Delfland, als toegang tot de groene kern van de 

metropool Rotterdam - Den Haag.  

Afsluiting symposium met deskundig panel 

Het symposium is afgesloten met vragen vanuit het publiek aan een deskundig panel bestaande uit de 

gastsprekers, wethouder Huub Eitjes van Maassluis, Hoogheemraad Arie van der Berg van het 

Hoogheemraadschap van Delfland  en mevrouw Manita Koop, directeur Randstad Waterbaan. 

 

Kosten 
In het rapport is een viertal varianten gepresenteerd die alle op zich de mogelijkheid bieden om de sluis weer 

om te vormen tot schutsluis. Kort samengevat luiden deze varianten: 

 

1 renovatie oude deuren, excl. stormdeuren voor €320.000,- 

2 renovatie oude deuren, incl. stormdeuren voor €350.000,- 

3 aanbrengen nieuwe deuren voor €490.000,- 

4 aanbrengen nieuwe deuren in droog gezette sluis voor €800.000,- 

 

De eerste drie varianten kunnen “in den natte” worden uitgevoerd en gaan gepaard met urgent herstel van 

metselwerk en natuursteen, terwijl de vierde variant gepaard gaat met een volledige restauratie. 

 

De eerste twee varianten vallen bij ons af omdat hierbij de deuren maximaal nog 10 jaar mee kunnen en dan 

opnieuw door nieuwe deuren moeten worden vervangen. Wij vinden dat geen duurzame oplossing, die 

bovendien uiteindelijk toch erg duur uitpakt. De vierde variant vinden wij onnodig duur. 

 

Ons bestuur heeft voorgesteld te kiezen voor de derde variant met nieuwe deuren, die minimaal 30 jaar mee 

kunnen. Deze keuze is eind 2014 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van Burgemeester en 

Wethouders van Maassluis en het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 

 

Fondsen  
Het financieren van de kosten verbonden aan de renovatie en het weer openstellen van de Sluis wil de stichting 

via sponsor- en fondswerving vergaren. Inmiddels is hiervoor een begroting gemaakt.  
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Comité van Aanbeveling 
De stichting heeft een Comité van Aanbeveling kunnen samenstellen met daarin vele prominenten, 

waaronder de burgemeester van Maassluis, Koos Karssen (voorzitter) en vele andere prominenten. Immers de 

Monstersche Sluis dient de verbinder en toegangspoort te worden tot het kleinschalige waternetwerk van het 

groene hart van de metropool Rotterdam – Den Haag.  

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, burgemeester Van Aartsen van Den Haag alsmede de burgemeesters 

Van der Tak (Westland) , Blase (Vlaardingen), Verkerk (Delft) en Rodenburg (Midden Delfland) hebben 

inmiddels zitting genomen in het Comité van Aanbeveling. Anderen die deel uitmaken van het Comité van 

Aanbeveling zijn drs. J. Smit (commissaris van de Koning, Provincie ZH), Mevrouw Mai Elmar (Cruise Port 

Rotterdam), mevrouw Marja van Bijsterveldt (voorzitter Midden Delfland vereniging), mevrouw Manita Koop 

(Randstad Waterbaan), Dert Vlaander (Voorzitter Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland), Jolanda 

Robinson (Streekmanager Groen Goud)en schrijver Maarten ’t Hart. Er zullen nog een aantal andere personen 

worden benaderd om in het comité zitting te nemen. 

 

Opleiding Vrijwillige sluiswachters  
In oktober zijn zo’n 25 vrijwilligers gestart met de theoretische opleiding tot sluiswachter. Een aantal heeft 

inmiddels de vereiste certificaten behaald(Marifooncertificaat en Vaarbewijs1). 

Dankzij sponsoring door twee grote Maassluise ondernemers konden de opleidingskosten worden bekostigd en 

worden de vrijwilligers in herkenbare sluiswachters kledij gestoken tegen de tijd dat zij kunnen worden ingezet. 

 

Communicatie 
Ieder kwartaal maakt de Stichting een nieuwsbrief met daarin de laatste stand van zaken betreffende de 

Monstersche Sluis. 

 

Promotieactiviteiten 
Ook in 2014 was de stichting Monstersche Sluis wederom te vinden met een kraam tijdens de Furieade in 

oktober. Bestuursleden hebben in samenwerking met een aantal “vrienden van de sluis” de eerste nieuwsbrief 

Stichting Monstersche Sluis uitgedeeld aan bezoekers van de Furieade en Monstersche Sluis bier, wijn en thee 

verkocht. 

In december was de Stichting aanwezig op de kerstmarkt in het centrum van Maassluis. Vergezeld door de 

breidames van Breiclub de Waker die met een kraam naast ons mooie breiwerken (o.a. visserstruien) 

verkochten. 

 

Jaarrekening 2014 
Korte toelichting door penningmeester. 
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Plannen voor de toekomst  

  
 Renovatievariant 

 Nadat begin 2015 is vastgesteld voor welke renovatievariant is gekozen zullen de benodigde gelden via 

sponsoring en fondsenwerving moeten worden binnengehaald. Daarna kan het werk worden aanbesteed 

door de eigenaar van de sluis. 

 Tevens dient door de eigenaar het groot onderhoud te worden geregeld, waarna met de stichting een 

beheersovereenkomst van het gebruik van de sluis wordt aangegaan.  

 Voor het opstellen van de begroting en het adviseren m.b.t het op te stellen Plan van Aanpak en het 

bestuurlijke besluitvormingsproces heeft de stichting aan de eigenaar voorgesteld gebruik te maken van 

de diensten van de technische werkgroep o.l.v Prof. Ir. Jan Stuip. 

 

Financiering 

 Het financieren van de kosten voor het renoveren en weer in gebruik te nemen van de sluis wil de 

stichting via sponsor – en fondswerving vergaren. De Stichting Monstersche Sluis zal de begroting als 

onderlegger gebruiken voor het benaderen van sponsoren en subsidiegevers. 

Wij zijn voornemens om prof. J. Stuip te verzoeken ons daarbij te adviseren, gezien zijn ervaring op dat 

gebied. 

Vooruitlopend hierop zal onze stichting, o.a. bij de Stichting Historische Sluizen en Stuwen en Randstad 

Waterbaan en andere ervaringsdeskundigen, nagaan wat de meest kansrijke opties zijn voor subsidies en 

sponsoring.  

Ook de leden van het Comité van Aanbeveling kunnen ons hierbij mogelijk behulpzaam zijn. 

 

Beweegbare bruggen en aanlegmogelijkheden voor boten 

 De stichting verwacht in 2015 zover te zijn dat met de renovatie van de sluis kan worden begonnen en 

gaat er van uit dat dan ook met het beweegbaar maken van de achtergelegen bruggen, hetgeen een hoge 

prioriteit heeft in het coalitieakkoord van de gemeente Maassluis, gestart kan worden.  

 

Sluiswachtersgilde 

 Opleiden sluiswachters, naast het afronden van het theoretische gedeelte van de opleiding vrijwillige 

sluiswachter volgt in mei een praktijkgerichte cursus. Tevens is de Stichting voornemens om een Gilde 

van Vrijwillige Sluiswachters op te richten. 

 

Stichting Vrienden van de Monstersche Sluis 

 Het voornemen bestaat om in 2015 in samenwerking met het Maassluise bedrijfsleven ook een aparte 

Stichting Vrienden van de Monstersche Sluis in het leven te roepen opdat de activiteiten van onze 

stichting ook in de toekomst zullen zijn gewaarborgd. 

Om die laatste reden zullen wij ook contact zoeken met relevante instellingen uit Maassluis om de  

betekenis van de sluis ook in historisch en educatief perspectief te plaatsen, waarmee ons project een 

stevige verankering blijft houden in de Maassluise samenleving. 

 

 Communicatie 

De Stichting wil de website verbeteren en als Stichting willen we gebruik gaan maken van andere Social 

Media waaronder facebook. 


