
 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de 
verbeteropgave voor de Sassluis in Enkhuizen. HHNK, Tauw en Friso 
Civiel werken samen aan de versterking van deze sluis. Het doel hiervan 
is om de sluis zo te verbeteren dat u ook in de toekomst hier veilig kunt 
blijven wonen, werken en recreëren.
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#7KUNSTwerken
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) werkt 
samen met de combinatie Tauw/
Friso Civiel aan de verbetering 
van zeven waterkerende 
kunstwerken in Noord-Holland. 
Deze sluizen zijn in het kader van 
het Hoogwaterbeschermings-
programma (HWBP) afgetoetst op 
betrouwbaarheid van sluiting. Om 
ook in de toekomst de veiligheid 
van het achterland te garanderen 
moeten deze sluizen worden 
versterkt. 

Het project bestaat uit de Spuisluis 
Oostoever in Den Helder, de 
Sassluis in Enkhuizen, de keersluis 
in Broekerhaven, de Grote 
Sluis in Hoorn en de Hornsluis, 
Noordersluis en Zuidersluis in 
Schardam.  

Voor elk van deze sluizen is het 
afgelopen jaar bepaald op welke 
manier de sluizen aangepast 
worden. Nu werkt de combinatie 
aan het voorbereiden van de 
realisatiefase. 

Meer informatie is te vinden op 
www.hhnk.nl/7kunstwerken

In juli 2019 heeft het bestuur van het 
hoogheemraadschap het voorkeurs-
alternatief voor de Sassluis goedge-
keurd. Daarna konden we starten met 
het daadwerkelijke ontwerp. Om de 
exacte maatvoering en de bouwkun-
dige staat van de sluis te achterhalen 
was een inspectie nodig. Daarom 
hebben we in maart 2020 de sluis 
drooggezet en geïnspecteerd. Deze 
inspectie heeft inzichten opgeleverd 
om het ontwerp van de deuren te 
maken. Uit de inspectie bleek ook 
dat het omloop riool in de Sassluis 
defect was (daarover leest u verderop 
in deze nieuwsbrief meer). Ook 
hebben we in het voorjaar een open 
dag georgani seerd waarop we 
bezoekers hebben verteld over de 
opgave en mensen een kijkje konden 
nemen bij de drooggezette sluis. 
Verder is de afgelopen tijd het 
ontwerpproject plan waterwet 
opgesteld en zijn de benodigde 
vergunningen aange vraagd.

Terugblik 
afgelopen tijd

Ontwerp Sassluis 
Enkhuizen
In de Sassluis plaatsen we een set ebdeuren en 
een set vloeddeuren in het binnenhoofd (groen 
in onderstaande figuur). De huidige vloeddeuren 
in het buitenhoofd (rechts in onderstaande 
figuur) blijven gehandhaafd. De nieuwe deuren 
in het binnenhoofd worden op de oorspronke-
lijke plek teruggebracht. De set nieuwe vloed-
deuren vervangt hiermee de huidige schotbalk-
kering als tweede kering. Onderstaande figuur 
toont hoe de Sassluis eruit komt te zien na 
plaatsing van de extra deuren. De bediening van 
deze deuren gebeurt via kaapstaanders zoals 
deze ook bij de bestaande deuren aanwezig zijn 
(zie figuur). De nieuwe kaapstaanders worden 
mechanisch bediend.

http://www.hhnk.nl/7kunstwerken


Afmelden voor de nieuwsbrief?
Deze nieuwsbrief is verzonden aan alle grondeigenaren en bewoners rond de Sassluis.  
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur dan een e-mail aan a.veldman@hhnk.nl. Wij verwijzen u naar de 
privacyverklaring op de website van HHNK via https://www.hhnk.nl/privacybeleid-en-privacyverklaring 

Vooruitblik uitvoeringsfase

Benieuwd naar 
de historie van de 
Sassluis Enkhuizen? 
Bekijkt dan de digitale 
storymaps op  
www.hhnk.nl/7kunstwerken!

Procedure ter 
inzagelegging
Voordat we de sluizen daadwerkelijk kunnen aan-
passen is een bestuurlijk akkoord op de plannen 
nodig. Onderdeel daarvan is dat iedereen de 
plannen kan inzien. Mocht u het ergens niet mee 
eens zijn, dan kunt u dat met onderbouwing aan 
ons laten weten.

Wat gaat ter inzage?
In het ontwerpprojectplan Waterwet geeft HHNK 
aan wat er precies aan de sluis gaat gebeuren 
en wat de impact daarvan is. Daarnaast is in een 
m.e.r. beoordelingsnotitie onderbouwd wat de 
milieueffecten van de ingreep zijn. Tot slot ligt 
een goedkeuring voor de omgevingsvergunning 
(onderdeel bouw en monumenten) ter inzage. 

Waar en wanneer ligt het ter inzage?
Vanaf 25 november tot en met 5 januari liggen 
bovengenoemde documenten ter inzage.  
U kunt de plannen digitaal inzien via  
www.hhnk.nl/7kunstwerken of  
www.noord-holland.nl. Ook kunt u de papieren 
versies inzien op de volgende plekken:
•  Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, 

Stationsplein 136 in Heerhugowaard 
(telefoonnummer 072 5828282)

•  Het provinciehuis, Houtplein 33 in Haarlem 
(telefoonnummer 072 5828282)

•  Het gemeentehuis van Enkhuizen  
Hoogstraat 11, Enkhuizen  
(telefoonnummer 028 360100 of 140228)

Voor inzage in de stukken op bovenstaande 
adres sen kunt u vanwege de geldende corona-
maatregelen alleen op afspraak terecht. U dient 
hierbij vooraf een telefonische afspraak te maken.

Hoe kan ik inspraak geven?
U kunt uw zienswijze binnen de gestelde termijn  
van ter inzage legging indienen. Dit kan door een 
email te sturen aan info.div@noord-holland.nl onder 
vermelding van “zienswijze versterking Kunstwerken, 
zaaknummer 1443937”.

Ook kunt u schriftelijk zienswijzen indienen  
over de projectplannen, m.e.r. beoordelingen  
en ontwerpvergunningen bij:
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Directie Beleid/Sector Omgevingsbeleid
P. Boon, versterking Kunstwerken
Zaaknummer 1443937
Postbus 3007, 2001 DA  Haarlem

Werkzaamheden omloopriool 
Tijdens de inspectie van de Sassluis in maart bleek dat de omloopriolen 
in de sluis niet goed afgesloten konden worden. Hierdoor bleef 
buitenwater de sluis instromen. Daarom heeft firma Luttjeboer nieuwe 
schuiven gemaakt en deze teruggeplaatst in de omloopriolen. De schuif 
aan de westzijde van de sluis (kant van het getijdenhuisje) functioneert 
weer naar behoren. Aan de overzijde werkt het tandwielmechanisme nog 
niet helemaal goed. De schuif is wel teruggeplaatst dus het omloopriool 
staat dicht waarmee de waterveiligheid is geborgd. 

Foto van herstelwerk zaamheden aan het omloopriool. Door het omloopriool kon men 
vroeger de schutsluis naar het gewenste waterpeil vullen. Daarmee werd het getij 
overbrugd en kon de sluis schepen tussen het binnen- en buitenwater overzetten.

We verwachten de werk-
zaamheden in Enkhuizen 
uit te voeren in de winter-
periode van 2021/begin 
2022. Tot die tijd zijn we 
bezig met de voorberei-
ding van de procedures 
en de praktische zaken 
zoals het maken van een 
uitvoeringsontwerp 
(waarmee de aannemer 
naar buiten kan), het 
bestellen van materialen 
en het inplannen van de 
werkzaamheden. 


