
 
 

  

 

 

Aan de vaarweggebruiker 

 

 

Datum:  26 maart 2021 

Onderwerp:  Werkzaamheden Hollandsche IJsselkering 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Hollandia Services gaat na een lange tijd van voorbereidingen in april starten met de 

werkzaamheden aan de Hollandsche IJsselkering. Tijdens deze werkzaamheden worden de 

kozijnen gerenoveerd en vindt revisie van de aandrijflijnen plaats. 

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de geplande werkzaamheden. 

 

Planning werkzaamheden 

De werkzaamheden starten op 1 april en duren tot en met 1 oktober 2021. De werkzaamheden 

vinden plaats tussen 07:00 uur en 16:00 uur op doordeweekse dagen. Alleen in week 24 en 

week 25 wijken de werktijden hiervan af: in die weken vinden de hijswerkzaamheden plaats 

voor de revisie van de aandrijflijnen. Op de hijsdagen, vier stuks in totaal, vinden de 

werkzaamheden plaats tussen 06:00 en 18:00. 

 

Logistiek en verwachte hinder 

Hollandia Services voert groot materiaal aan- en af over het water en ook de werkzaamheden 

vinden plaats vanaf het water. We kunnen niet voorkomen dat de werkzaamheden impact 

hebben op het vaarwegverkeer, maar we doen ons best de hinder zoveel mogelijk te beperken. 

Verschillende maatregelen voor het vaarwegverkeer worden gepland om alles in goede banen 

te leiden. De ontstane hinder vallen voornamelijk in hinderklasse 1 en 2.  

 

Een uitzondering hierop is de hinder tijdens de hijswerkzaamheden bij de torens van de kering. 

De hoofdvaarweg en sluis worden dan enkele uren volledig gestremd. Dit is op de volgende 

dagen: 

- Week 24: 16 en 17 juni 

- Week 25: 22 en 23 juni 

 

Gedurende de dag zullen er wel enkele momenten zijn met mogelijkheid voor doorvaart dan wel 

een brugopening. De tijdsverdeling is als volgt voorzien: 

- 06:00 – 09:00 uur; aanvoeren hijsconfiguratie, doorgang mogelijk met 

gedragsaanpassing 

- 09:00 – 09:20 uur; doorgang sluis mogelijk (brugopening) 

- 09:20 – 12:20 uur; hijsactie, volledige stremming 



 

 

 

- 12:20 – 13:00 uur; doorgang via sluis verwacht (brugopening) 

- 13:00 – 16:00 uur; hijsactie, volledige stremming 

- 16:00 – 18:00 uur; afbouwen en afvoeren, doorgang mogelijk met 

gedragsaanpassing 

 

Het vaarwegverkeer wordt tijdens de werkzaamheden tijdig op de hoogte gebracht van de 

tijdelijke maatregelen met bouwborden beneden- en bovenstrooms en ‘Berichten Aan 

Scheepvaart’-meldingen. Deze meldingen zijn ook terug te vinden op teletekst en op 

www.vaarweginformatie.nl. Tijdens de werkzaamheden zijn daarnaast ook 

begeleidingsvaartuigen aanwezig en wordt de vaarweg gestremd met behulp van boeienlijnen. 

 

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden rondom de Hollandsche IJsselkering? 

Download de applicatie: Hollandia Services. Eventuele klachten of vragen kunt u melden op de 

bouwplaats of schriftelijk indienen via de website, per mail (hijk@hollandiaservices.nl) of 

telefonisch.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Hollandia Services 

Karel Olde Meule 

Projectleider 


