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Overzicht waterverkeersmaatregelen vanuit bovenaanzicht bij aanvang medio april 2019. Dit is het 

zicht vanaf zuid (onderkant tekening) naar noord (bovenkant tekening) 

 
Huidige status (half november): bouwkuip in zoverre gereed dat de tijdelijke doorvaart (oostzijde) gaat 
worden overgezet naar de eindsituatie: dit is de sluis wat nu nog de bouwkuip is. Aan de oostzijde de 

tijdelijke doorvaart waar het scheepje vaart. Vanaf de westzijde wordt er gebouwd. 
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Situatie vanaf week 50: nu moeten er damwanden getrokken en verplaatst worden. Dit zijn de bruine 

en verticale stalen platen die voor de bouwkuip/toekomstige sluis als buitenskelet fungeren.   
Hiervoor stremmen we de doorvaart nagenoeg niet. Zoals u ziet is de doorvaart of via de tijdelijke 

doorvaart of via de bouwkuip mogelijk. Boskalis houdt de veiligheid hoog in het vaandel: u ziet zware 
bouwmachines en stalen platen hangen aan de bouwmachines en deze staan aan weerszijde ‘op het 
droge’: vanaf de donkerbruine opstelplaats en vanaf de oostzijde (groene oever). Let hier op, maar de 

doorvaart blijft mogelijk. In week 52 en 01 liggen de werkzaamheden stil. 

 
Situatie vanaf week 8. De werkzaamheden voor wat betreft de doorvaart zijn gereed en Boskalis gaat 

verder met de afbouw. Vanaf week 2 (na Kerstreces) t/m week 8 vinden er nog werkzaamheden plaats 
met de zware bouwmachines en de stalen platen. 

Let op uw veiligheid, maar de doorvaart blijft mogelijk in week 2 t/m 8. Vanaf week 9 is het zeker 
onbelemmerd op een enkele keuring na: vanaf een peilvlet moet Boskalis keuringen/metingen doen 

voor het inmeten (peilen) en de werking van de sluis. Dit zijn 2 dagdelen medio februari. De peilvlet is 
mobiel en zal geen starre belemmering vormen. Het is nu te vroeg om de precieze dagdelen aan te 

geven.        
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Tussen de sluis / gemaal en de Mark zal vanaf week 50 aan weerszijde van de Leursche Haven 

oeverbescherming worden aangebracht. Het principe is dat er een ‘zinkstuk’ gemaakt wordt bestaande 
uit een geotextiel (wit/zwart doek) met hierop gevlochten wilgentenen in een rasterwerk. Dit wordt in 

het water getrokken / geduwd met een graafmachine (en de reeds genoemde vlet). Dit drijft dan op het 
water en dit komt u ‘tegen’ als schipper. Vervolgens wordt vanaf ‘den droge’ het rasterwerk opgevuld 
met waterbouwsteen. Hierdoor zinkt dit rasterwerk en komt het als een zinkstuk op de oever te liggen: 

de oeverbescherming. Zie bovenstaande foto’s voor een impressie. 
Werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats vanaf de waterkant. De doorvaart wordt niet belemmerd. 

Anticipeer hierop aub en let op uw veiligheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


