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21 november 2013

de toekomst is dit niet voldoende. Ook moet de sluis dieper worden.

Nieuwe Wilhelminasluis brengt Vaart in de Zaan!
Cris Nielen, projectmanager en Jelle Kootstra, omgevingsmanager provincie Noord-Holland

Verder is de vormgeving van de sluiskolk (‘komsluis’) niet meer van
deze tijd en is de sluis na meer dan 100 jaar aan vervanging toe.
De provincie Noord-Holland zal de sluis vervangen door een volledig

17.00 – 17.30 uur

nieuwe schutsluis met een doorvaartbreedte van veertien meter, een

Ontvangst

kolklengte van circa 156 meter en een drempeldiepte van 4,7 meter.
De Wilhelminasluis in Zaandam vormt de toegang tot de belangrijkste

Ook de beide bruggen worden vernieuwd. Door de moderne rechte

vaarroute voor de beroepsvaart tussen het Noordzeekanaal, de Zaanstreek

vorm zal het schutproces in de toekomst efficiënter verlopen.

en de Kop van Noord-Holland. De sluis is 110 jaar oud en toe aan groot

Cris Nielen en Jelle Kootstra

PROGRAMMA
21 NOVEMBER 2013

17.30 – 17.40 uur
Opening door de voorzitter
17.40 – 17.50 uur

onderhoud. Daarnaast zijn de afmetingen en de vorm niet meer van deze tijd.

Uitvoering

Volgend jaar start provincie Noord-Holland een ingrijpende vernieuwing

Met Heijmans heeft de provincie gekozen voor een deskundige partij

van de sluis, waarbij de hinder voor de scheepvaart, het wegverkeer en de

met een betrouwbare aanpak en veel aandacht voor het beperken

17.50 – 18.40 uur

directe omgeving zoveel als mogelijk beperkt dient te worden. Heijmans

van de omgevingshinder en zo min mogelijk stremming voor het

Presentatie door

Integrale Projecten gaat deze uitdagende klus uitvoeren.

vaarverkeer. Belangrijk pluspunt van hun aanpak is dat de strem-

Cris Nielen en

ming van de scheepvaart is teruggebracht van zestien naar acht

Jelle Kootstra

Vaart in de Zaan!

weken. De werkzaamheden starten in januari 2014 en duren tot

Vragen stellen en discussie

Actualiteiten

Het programma ‘Vaart in de Zaan!’ heeft als doel de bevaarbaarheid van

uiterlijk mei 2015. Tijdens de uitvoering is de Wilhelminasluis in

de Zaan te verbeteren. De provincie Noord-Holland zet hiermee in op een verschuiving van het vervoer

de zomer van 2014 gedurende twee maanden volledig gestremd.

over de weg naar meer vervoer over het water en een verbetering van de leefbaarheid in de regio. In 1997

In dezelfde periode zijn ook de naastgelegen Beatrixbrug en

is het programma gestart en een groot aantal maatregelen is al uitgevoerd. Zo zijn de Bernhardbrug en

Wilhelminabrug afgesloten. In deze periode zijn er alternatieve

18.40 – 19.00 uur

Julianabrug vervangen, is de Zaan uitgebaggerd, zijn de bedieningstijden van bruggen verruimd en is een

routes voor de scheepvaart en het wegverkeer beschikbaar. Dit

Netwerken

systeem van centrale afstandsbediening geïnstalleerd. De laatste projecten zijn de vernieuwing van de

geldt ook voor het openbaar vervoer. Voor fietsers en voetgangers

Wilhelminasluis in Zaandam en de vernieuwing van de Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer.

zal een tijdelijke verbinding bij de Wilhelminasluis beschikbaar

19.00 uur

zijn. Tijdens deze bijeenkomst zullen Cris Nielen en Jelle Kootstra,

Een ‘hapje eten’ en netwerken

Wilhelminasluis langer, breder en dieper

respectievelijk projectmanager en omgevingsmanager bij de

De huidige sluis heeft ter plaatse van de Wilhelminabrug en de Beatrixbrug een maximale doorvaart-

provincie Noord-Holland, u informeren over de actuele stand van

breedte van twaalf meter. De lengte van de kolk bedraagt nu 120 meter. Voor de binnenvaartschepen van

zaken van het project.

18.40 uur
Afsluiting door de voorzitter

Keukennieuws
Heerlijk verrassingsbuffet
Cornerprijs € 17,50

Digitaal netwerken?
Word ook lid van onze
LinkedIn groep.
Kijk op onze website.

< Sluiskolk bestaande situatie

Sluiskolk impressie nieuwe situatie >
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Kijk voor meer informatie op www.de-corner.nl

