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MATTENSCHIPPERSNIEUWS 

Nieuwe sluis in 
Meppelerdiep 
In het traject van de Mattenschippersrace 
komt een nieuwe sluis. De keersluis onder 
de brug over het Meppelerdiep wordt 
vervangen door een schutsluis. Alleen bij 
extreem hoge of lage waterstanden zal de 
sluis in bedrijf worden gesteld. 
 
Inmiddels zijn de voorbereidende 
werkzaamheden voor de bouw van de sluis 
begonnen. Tijdens de wedstrijd op 27 april 
zal er enige hinder zijn, omdat ter plaatse 
een passeerverbod geldt en golfslag moet 
worden vermeden. De verwachting is echter 
dat dit in de praktijk weinig effect op het 
wedstrijdverloop zal hebben. 
De nieuwe schutsluis wordt voorzien van 
roldeuren. De afstand tussen die deuren 
wordt 200 meter. De drempelhoogte ligt op 
NAP -5,15m en de doorvaartbreedte van de 
brug wordt vergroot tot ruim 20 meter.  
Dit betekent dat er ook een nieuwe brug 
komt. Die wordt in de loop van 2014 als 
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Schrijf op tijd in! 

 

Webcam haven: http://hdtv.webcam.nl/blokzijl/ 

tijdelijke brug in een omleidingsroute 
geplaatst, aan de zijde van het Zwarte Water. 
Er komt ook een nieuw bedieningsgebouw: 
vanaf het Zwarte Water gezien komt dat 
meteen na de brug rechts te staan. 
 
In 2014 zullen we zeker meer hinder van de 
werkzaamheden ondervinden. Het is alleen nu 
nog niet te voorspellen in welke mate. In het 
ergste geval zou er sprake kunnen zijn van 
een stremming. Als dat zo is, kunnen we een 
alternatieve route kiezen, zoals een paar jaar 
geleden bij de stremming van de Blauwe 
Hand-brug. 
De bouw van de nieuwe schutsluis moet in 
2015 gereed zijn. De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door de bouwcombinatie Strukton-
Reef. Meer informatie vind je op 
meppelerdiepsluis@strukton.com. 
 
Hieronder: een overzicht van de nieuwe 

schutsluis met roldeuren 
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Belangrijk: zorg dat 

je op tijd inschrijft! 
 
Het aantal deelnemers voor de race op 
27 april a.s. begint al aardig op te 
schieten. In de lichte klasse zijn 
inmiddels 12 schepen ingeschreven, 
waaronder diverse eerdere winnaars. 
 
Het is belangrijk om op tijd in te schrijven 
om zeker te weten dat je mee kunt doen. 
Dit heeft te maken met de beperkte 
capaciteit van de sluis in Blokzijl. 
De ervaring leert dat de race in verreweg 
de meeste gevallen ‘met de klok mee’ 
wordt gevaren. Dat betekent dat alle 
schepen ’s ochtends voor de start moeten 
schutten. 
Een uitgebreide beschrijving van de race 
en de reglementen vind je op de website 
www.mattenschippersrace.nl 
 
 
Fraaie opname van Bert Rabbinge vanuit 
de mast van de Hoop & Vrees in 2012: 
diverse deelnemers ploeteren om op de 
Beulakerwiede te komen 

Volgend jaar is de race  
 

later i.v.m. Koningsdag 

In 2014 wordt de Mattenschippersrace 
op 3 mei gehouden. Het wedstrijdcomité 
heeft hiertoe besloten, omdat volgend 
jaar Koningsdag op de laatste zaterdag 
van april wordt gevierd. 

 

Het is nog even wennen dat het op 30 april 
nooit meer Koninginnedag zal zijn. Omdat 
Koningsdag voortaan op 27 april zal 
worden gevierd, zullen we daar rekening 
mee moeten gaan houden. 
Volgend jaar valt 27 april op een zondag 
en dat betekent dat de viering 
automatisch naar zaterdag wordt 
verplaatst. We weten uit ervaring dat een 
aantal vaste deelnemers dan niet mee kan 
doen. Daarom is de Mattenschippersrace 
volgend jaar niet op de laatste zaterdag 
van april, zoals gebruikelijk. 

 

 

 


