Kampersluis en Ketelsluis

Renovatie Kampersluis en
Ketelsluis
september 2021 - januari 2022
Direct na de zomervakantieperiode gaan we als provincie Flevoland aan de
slag met de renovatie van de Kampersluis en de Ketelsluis. Dit betekent dat
de sluizen bepaalde periodes niet of beperkt gebruikt kunnen worden door
de scheepvaart.
Het gaat om de volgende periodes:
Omschrijving

Kampersluis

Ketelsluis

Renovatieperiode

6 september - 15 november

1 november - eind januari

Volledige
stremming sluis

6 september - 4 oktober

1 november - 29 november

1 of 2 doorvaarten
in bepaalde weken
op afgesproken
tijden

4 oktober - 15 november

29 november - eind januari

Omdat de beperkte beschikbaarheid van de sluizen van belang is voor de scheepvaart , willen we dit nu al onder de aandacht van de watersporters brengen, die
regelmatig gebruik maken van de Ketelsluis en/of de Kampersluis. De stremming
en de beperkte doorvaartmogelijkheden zijn immers van belang bij het plannen
van vaarroutes, maar zeker ook voor het plannen van afspraken om boten aan
het eind van het seizoen weer naar de winterberging te brengen.
Voor de zomervakantie volgt uitgebreidere informatie over
deze werkzaamheden. Dan is ook duidelijk wat het precies
voor het wegverkeer gaat betekenen. De informatie komt
dan in ieder geval ook op de website flevowegen.nl en in de
BouwApp te staan. De BouwApp kunt u downloaden via de
Appstore, de Google Play store of via bijgevoegde QR-code.
Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u deze stellen via de
BouwApp of aan de omgevingsmanager van de aannemer
(contactgegevens onderaan deze nieuwsbrief).

Groot onderhoud van alle bruggen en sluizen
De renovatie van de Kampersluis en de Ketelsluis is onderdeel van een omvangrijk programma van de provincie, waarin op 16 locaties de bruggen en sluizen
worden gerenoveerd. De uitvoering is gestart eind 2019 en loopt door tot eind
maart 2023.
Belangrijk onderdeel van het programma is dat alle beweegbare bruggen en
sluizen op een nieuw en uniform besturings- en bedieningssysteem worden
aangesloten. De renovatie wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie
Croonwolter&dros – Hollandia Services.

Altijd op de hoogte
Flevowegen.nl
Via de website blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen:
www.flevowegen.nl/projecten/bruggenensluizen. Hier kunt u zich
ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief over het project. Verder kunt u zich hier aanmelden voorde sms-dienst om een seintje
te krijgen over stremmingen van bepaalde wegen of bruggen en
sluizen.
Bouwapp
In de BouwApp vindt u ook de actuele informatie over werkzaamheden en mogelijke overlast. De BouwApp kunt u gratis
downloaden via de App store of de Google Play store. Als u de
BouwApp opent kunt u het project opzoeken, GOBS of de naam
van de brug of sluis.

Vragen of klachten
Via de BouwApp kunt u contact opnemen om uw vragen of
klachten te melden.
Ook kunt u appen of bellen met de omgevingsmanager van de
aannemer: Seda Dagdelen 06 30 26 17 26.
@flevowegen.nl en @flevovaarwegen.nl
@Provincie Flevoland
provincie_flevoland

