Ov er n ac h t en in een nos ta lgi s c h e sf eer m e t een un i ek en w i jds ui t zic h t

De oude ‘sluismeesterswoning’
op de landtong van ‘de Rousant’ biedt u
een meesterlijk verblijf
bediende waterpomp was derhalve niet
meer nodig. In 1966 is Zoutkamp en omgeving aangesloten op het reguliere leidingwaternet. De hydrofoorinstallatie op
de regenbak werd toen overbodig. De hydrofoorinstallatie is overigens nog steeds
in de kelder van de sluismeesterswoning
aanwezig.
De sluismeesterswoning beschikt over een
woonkamer met een royale stamtafel, keuken en fietsenberging. Op de eerste verdieping bevinden zich twee slaapkamers met
ieder twee bedden en twee slaapkamers
met ieder drie bedden waarvan twee bedden zich in de nok van het huis bevinden,
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tussen de Nittershoek in Friesland en de
De sluismeesters hadden een zeer verantwoordelijke baan en moesten met hun
ondergeschikten dag en nacht klaar staan
om te voorkomen dat er zeewater, vooral
bij storm, vanuit de Lauwerszee het binnenwater van Groningen en Friesland kon
binnenstromen. De sluismeesterswoning
behorend bij de Friese sluis is in 1956 afgebroken en vervangen door de huidige
sluismeesterswoning. Het karakteristieke
pand werd destijds voorzien van een ‘moderne’ waterhydrofoor-installatie om zo
het opgevangen regenwater onder druk
van 3 atmosfeer vanuit twee regenputten
te laten vloeien. Een ‘ouderwetse’, hand-

