
Werk in uitvoering

Grote Parksluis 
tijdens bouwvak gestremd

Rotterdam.nl

Vanwege werkzaamheden aan de grote sluis van het Parksluizencomplex is het scheepvaartverkeer van 24 juli 
tot 24 augustus 2015 gestremd. Het betreft hier een stremming van de grote sluis. De kleine sluis blijft in 
bedrijf en de Parkhaven- en Coolhavenbrug blijven beschikbaar voor (land)verkeer.

Aanleiding voor de werkzaamheden 
is dat de rail van de sluisdeur (van 
het buitenhoofd, zijde Parkhaven) 
aan renovatie toe is. Om de railcon-
structie van de sluisdeur op een 
zorgvuldige en verantwoorde manier  
te kunnen vervangen, is het onver-
mijdelijk dat het scheepvaartverkeer 
vier weken gestremd wordt. 

Om de overlast van zo’n stremming 
zoveel mogelijk te beperken, worden 
de werkzaamheden uitgevoerd 
gedurende de bouwvakvakantie. Er 
is gekozen voor die tijd van het jaar 
omdat er vanwege de vakantieperi-
ode minder aanbod van beroeps-
vaart is. 

De noodzakelijke werkzaamheden 
aan de rail van het binnenhoofd 
worden in de zomer van 2016 
verricht.

Werkzaamheden Mathenesser- en 
de Beukelsbrug
Tijdens de komende bouwvakvakan-
tie vinden er ook werkzaamheden 
plaats aan de Mathenesser- en de 
Beukelsbrug. Deze bruggen worden 
voorzien van nieuwe besturingsyste-
men en een belangrijk deel van de 
elektrische installaties wordt 
vernieuwd. Doordat deze werkzaam-
heden tegelijk worden uitgevoerd 
met het werk aan de Grote Parksluis, 
ondervindt het scheepvaartverkeer 
daar geen extra hinder van.
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Meer informatie 
Een indruk van de werkzaamheden 
is te krijgen via een animatiefilmpje. 
Klik hiervoor op de link http://youtu.
be/rLh5KPe_faU

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Peter van Druten, 
communicatieadviseur gemeente 
Rotterdam. 
Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
06-10111201 of per e-mail via 
pp.vandruten@rotterdam.nl

Voorbereidende werkzaamheden
Ter voorbereiding op deze werk-
zaamheden wordt er gewerkt aan de 
kabelzinkers van de Parksluizen en 
de Beukelsbrug. Zie voor de plan-
ning van de werkzaamheden het 
bijgevoegd overzicht.



Dit is een uitgave van de gemeente Rotterdam. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Werkzaamheden aan en rondom de Parksluizen

Planning Consequenties scheepvaarverkeer

Herstel scheur 
1e Parkhavenbrug

‘s nachts 11 - 13 mei. 
Uitloop naar 18 - 20 mei en 26 - 28 mei

geen, werkzaamheden worden gestaakt bij 
gebruik sluis

Aanpassen zinker 
Parksluizen

19 juni 00.00 uur tot 22 juni 04.00 uur (vr, za, zo)

3 juli 00.00 uur tot 6 juli 04.00 uur (za, zo)

stremming in deze periodes 
(eerste weekend ook voor de recreatiesluis)

Aanleg zinker 
Beukelsbrug

19 juni 00.00 uur tot 22 juni 04.00 uur (vr, za, zo)

reserve: 3 juli 00.00 uur tot 6 juli 04.00 uur (za, zo)

stremming, gelijktijdig met Parksluis

Vervangen rail 
Parklsuizen

24 juli 00.00 uur -24 augustus 04.00 uur stremming in gehele periode


