
heeft daarmee altijd de mogelijkheid om de Afsluitdijk te passeren. 
Dit kan een langere vaar-/wachttijd betekenen. 

Hinder wegverkeer
Tijdens de werkzaamheden aan het Stevinsluizencomplex wordt  
op verschillende momenten het verkeer over één brug geleid, 
waardoor er voor elke richting één rijstrook beschikbaar is.  
Omdat er tijdens de werkzaamheden geen brugdraaiingen zijn, 
is de verwachte hinder voor het wegverkeer minimaal. Dit betekent  
dat er maximaal enkele minuten vertraging verwacht wordt. Volg  
www.rijkswaterstaat.nl voor de meest actuele informatie over  
welke rijstroken wanneer zijn afgezet. 

Rijkswaterstaat werkt van maandag 5 september 2016 tot naar 
verwachting zondag 16 oktober 2016 aan de vervanging van het 
besturings- en bedieningssysteem van het Stevinsluizencomplex 
bij Den Oever; de Noord-Holland kant van de Afsluitdijk. Dit is 
nodig om deze in de toekomst veilig te kunnen blijven gebruiken 
en moet minder storingen opleveren. Daarnaast moeten 
remming- en geleidewerken voor de scheepvaart worden 
vervangen om scheepvaart te kunnen blijven faciliteren en 
worden onderdelen van de schutsluisdeuren gerenoveerd.

Werkzaamheden onderdeel grotere renovatie
Het Stevinsluizencomplex is 84 jaar oud en heeft onderhoud nodig. 
Deze onderhoudswerkzaamheden moeten eens in de 20 à 30 jaar 
worden uitgevoerd. Rijkswaterstaat heeft deze werkzaamheden 
zoveel mogelijk gecombineerd om hinder waar mogelijk te 
voorkomen. De werkzaamheden omvatten ook onderhoud aan  
de draaibruggen, de vervanging van de houten remmingwerken 
door staal en de renovatie van de sluisdeuren en het hang en-  
en sluitwerk.

Hinder scheepvaart
De bruggen en sluizen kunnen op het moment dat er gewerkt wordt 
aan het bedieningssysteem niet gebruikt worden. Dit betekent dat 
er dan geen scheepvaart mogelijk is op het Stevincomplex. De 
stremming van het Stevincomplex duurt van maandag 5 september 
2016 tot en met zondag 16 oktober 2016. De werkzaamheden zijn 
weersafhankelijk. Volg www.vaarweginformatie.nl voor de laatste 
informatie. Tijdens de stremming bij het Stevincomplex is het 
Lorentzcomplex beschikbaar voor scheepvaart. De scheepvaart 
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