
Beste lezer,	
 	
Via deze mail informeer ik u namens Levvel en Rijkswaterstaat over de komende stremming van de 
Stevinsluis bij Den Oever. We stremmen deze sluis omdat we er een keersluis tegenaan bouwen en 
tegelijkertijd het beton renoveren van de bestaande schutsluis. Hierdoor is er geen scheepvaart 
mogelijk.  De stremming zal zes maanden duren. De werkzaamheden zijn deel van het grote project 
dat de Afsluitdijk onder meer versterkt.	
 	
De werkzaamheden staan al gemeld op vaarweginformatie.nl en deafsluitdijk.nl, maar omdat wij het 
erg belangrijk vinden dat u goed op de hoogte bent van de komende stremming, ontvangt u deze e-
mail.	
 	
Volledige stremming scheepvaart	
Stevincomplex bij Den Oever	
Vanaf maandag 26 oktober 2020 t/m maandag 26 april 2021 is er geen doorvaart mogelijk voor de 
scheepvaart i.v.m. een volledige stremming van de Stevinsluis. De scheepvaart kan in deze periode 
dus niet het sluizencomplex in Den Oever passeren. Tegen de bestaande schutsluis wordt een 
volledig nieuwe keersluis in de vorm van een puntdeur gerealiseerd. De nieuwe keersluis zal als 
hoogwaterkering functioneren. De sluisdeur zal meestal open staan, maar bij hoog water op de 
Waddenzee sluit de sluisdeur. Ook wordt in deze periode het beton van de bestaande schutsluis 
gerenoveerd. Hiervoor is het nodig om een deel van de sluis droog te zetten, waardoor scheepvaart 
niet mogelijk is. Door deze werkzaamheden te combineren beperken we de hinder voor de 
scheepvaart zoveel als mogelijk.	
 	
Achtergrond	
Afgelopen januari startten we met de werkzaamheden aan de keersluis in Den Oever. Inmiddels staan 
er bouwkuipen en hebben we daar omheen grond aangebracht. Er wordt het komende half jaar in 
dubbele shifts gewerkt om ervoor te zorgen dat de stremming maximaal een half jaar duurt.	
 	
Alternatieve route	
De scheepvaart kan omvaren via de Lorentzsluizen in Kornwerderzand. Houd dan wel rekening met 
extra reistijd.	
 	
Meer informatie	
Tijdens de stremming houden we u via e-mail op de hoogte van de vorderingen van de 
werkzaamheden. Als u liever geen e-mails van ons hierover ontvangt, hoor ik dat graag.  	
Wilt u meer informatie over ontwikkelingen van het project? Volg ons dan via onze sociale 
mediakanalen en bezoek ook eens onze website voor meer informatie.	
 	
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u aanvullende of andere vragen? Bel 
dan Loket Afsluitdijk via 0800 6040	
 	
 
 	
Twitter                         @deafsluitdijk	
Facebook                     facebook.com/deafsluitdijk	
LinkedIn                      De Afsluitdijk	
Instagram                   instagram.com/deafsluitdijk	
YouTube                      De Afsluitdijk	
Website                       Deafsluitdijk.nl	

 	
 	
 
 
 
 

Met vriendelijke groet,	
		
Dylan van der Louw | Plaatsvervangend omgevingsmanager project Afsluitdijk	
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