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schutsluis 
Rademakerszijl 
 
Deze sluis ligt 
aan de 
Hasselterdijk in 
de westelijke 
dijk van het 
Zwarte Water 
nabij de 
Twistvlietbrug. 

Kenmerken van het Rademakerszijl: 

Het Rademakerszijl (of Rademakers Schutsluis) vormt de schakel tussen de Oude 
Wetering en het Zwarte Water. De Oude Wetering is de historische ontginningsas 
van de polder Mastenbroek (1364). De schutsluis aan de Hasselterdijk dateert in de 
huidige gedaante grotendeels uit de 18e eeuw en is in 2001 gerestaureerd. De 
schutsluis is een gemeentelijk beschermd monument. Rondom de sluis ligt een 
aantal objecten en structuren, die nog niet zijn hersteld, maar alles in zich hebben 
om na herstel/reconstructie een belangrijke bijdrage te leveren aan het begrip en de 
belevingswaarde van het historische ensemble. Daarnaast kan de omgeving van de 
sluis een rol spelen in de verbetering van de fiets- en wandelroutes in het gebied. 
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Aanbevelingen voor het Rademakerszijl: 

• Zoeken naar een passender vormgeving van brugdek, brugleuningen, straatverlichting en dergelijke 
rondom het Rademakerszijl. Thans vormen deze elementen een wat rommelige entourage, waarin iedere 
ontwerpkwaliteit ontbreekt; 

• De Oude Wetering had bij het Rademakerszijl oorspronkelijk veel meer het karakter van een goed 
onderhouden vaart met kades en jaagpad. Dit karakter mag wel versterk worden, waardoor de wetering 
als bevaarbare trekvaart weer gaat spreken; 

• Herstel van het jaagpad langs de zuid- of eventueel de noordzijde van de vaart; dit pad een nieuwe functie 
geven als verbinding voor fietsers en wandelaars van en naar Stadshagen; leg verbindingen met het te 
reconstrueren jaagpad langs het Zwarte Water; 

• Reconstructie van de kolk, die ten zuidwesten van het Rademakerszijl lag; 

• Deze locatie is een echt cultuurhistorisch knooppunt: allerlei structuren en verhalen komen hier samen of 
kruisen elkaar: het Zwarte Water, de rivierdijk, de Oude Wetering, de scheepvaart over rivier en wetering 
met de jaagpaden in noordelijke, zuidelijke en westelijke richting, het vervoer over de rivierdijk, het wonen 
met droge voeten aan de dijk, de waterbeheersing (sluis) en de watersnood (kolk). Vlakbij ligt nog het 
voormalige tolhuis aan de Hasselterdijk en ook zijn er nog restanten van het agrarische verleden van het 
gebied. Kortom, een prachtige plek om de boeiende geschiedenis van dit gebied te beleven en te 
verbeelden. 

 


