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Geachte heer, mevrouw,

Middelharnis, 27-03-2017

In opdracht van Rijkswaterstaat renoveert Ooms Construction bv de sluisdeuren van de Goereese
Sluis te Stellendam. De Goereese Sluis, bestaat uit 12 sluisdeuren en twee reservedeuren. Deze 14
deuren zijn toe aan een renovatie. Ooms Construction heeft veel ervaring met vergelijkbare
projecten.
Hierbij brengen we u op de hoogte van de werkzaamheden, planning en eventuele gevolgen voor u.

De werkzaamheden
Ooms Construction gaat als volgt te werk: per set worden de sluisdeuren met een telekraan op de
kade uit het water gehesen. De deuren worden op de kant, op het terrein van Rijkswaterstaat,
gerenoveerd en later weer in het water gehesen. Tijdens het in- en uithijsen van de sluisdeuren zijn
wij in verband met de veiligheid genoodzaakt de Goereese Sluis te stremmen. Wanneer de
sluisdeuren die zich onder de brug van de N57 bevinden worden gehesen, dient de brug geopend te
zijn. Dit gebeurt tijdens een nachtelijke afsluiting. Wegverkeer kan dan gebruik maken van de
‘Noordzeeroute’, dit is de route die u normaal gesproken ook kunt gebruiken als de brug openstaat
en heeft enkele minuten omrijden tot gevolg.

Stremmingen
De uitvoeringsperiode van het project loopt van 3 april 2017 tot (ong.) december 2018. Gedurende
deze periode worden een aantal stremmingen van de sluis ingesteld om de sluisdeuren te kunnen
renoveren. De stremmingsdata voor de eerste helft van 2017 worden hieronder beschreven:
Stremmingsdata
Bijzonderheden
dinsdag 18 april t/m
In de nacht van 18 april 21.00 u t/m 19 april 05.00u is de N57
donderdag 20 april
afgesloten.
dinsdag 13 juni t/m
In de nacht van 13 juni 21.00 u t/m 14 juni 05.00u is de N57
donderdag 15 juni
afgesloten.
Dinsdag 20 juni t/m
donderdag 22 juni
De sluis is dan telkens gestremd van 00.00u tot 00.00u.

Vragen?
Indien u voor of tijdens de werkzaamheden vragen heeft over het project, dan kunt u contact
opnemen Marloes Roos, omgevingsmanager van Ooms Construction; e-mail: mroos@ooms.nl tel:
0187-484400. Ook kunt u, wanneer de werkzaamheden zijn gestart op 3 april, de werkzaamheden
volgen op onze Facebookpagina ‘Renovatie Goereese Sluis’ en kunt u onze app downloaden voor
meer informatie. De app is te vinden onder ‘Renovatie Goereese Sluis’ in de appstore en de google
play store.

