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Onderwerp 

Werkzaamheden sluizen Schardam  

    

 
Geachte heer, mevrouw, 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), TAUW en Friso Civiel starten binnenkort met 

de versterking van de Noordersluis, Zuidersluis en Hornsluis in Schardam. In deze brief informeren 

wij u over de werkzaamheden en wat dat voor u als omwonende betekent.  

 

Planning 

In de periode van oktober t/m maart gaan we achtereenvolgens de drie sluizen in Schardam 

versterken: 

- Van 18 oktober tot medio december werken we aan de Zuidersluis; 

- Van 10 januari tot medio februari werken we aan de Noordersluis; 

- Van 11 februari tot begin april werken we aan de Hornsluis. 

 

Werkzaamheden 

In alle drie de sluizen verwijderen we de bestaande schuif. Deze wordt vervangen door een nieuwe 

schuif die uit twee delen bestaan. Het onderste deel is beweegbaar en daarmee kan de sluis deels of 

helemaal worden afgesloten. Hiermee behoudt de sluis haar functie om water in en uit te laten en is 

tegelijkertijd de waterveiligheid geborgd. Ook vervangen we het huidige bedieningsmechanisme door 

een hefconstructie met cilinders. Direct achter de schuif plaatsen we een kleine loopbrug. Om de 

werkzaamheden te kunnen uitvoeren worden de sluizen tijdelijk drooggezet.  

 

Tijdens deze periode zijn de sluizen voor uw en onze veiligheid afgezet met bouwhekken. De 

werkzaamheden worden uitgevoerd door Friso Civiel B.V. De werktijden zijn van maandag t/m 

vrijdag van 07.00-17.00 uur. De werkzaamheden kunnen lichte geluidshinder veroorzaken. Dit is 

echter tijdelijk en proberen we zoveel mogelijk te beperken. De weg over de sluizen blijft 

begaanbaar. De werkzaamheden leiden niet tot extra verkeershinder.  
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Informatie en vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen over of tijdens de werkzaamheden neem dan contact op met de 

omgevingsmanager Renze Haitsma van dit project via de contactgegevens onderaan deze brief.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  Alvast hartelijk dank voor uw 

begrip. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Renze Haitsma 

 

Omgevingsmanager Verbetering waterkerende kunstwerken 

06-25023915 / renze.haitsma@tauw.com 
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