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2 Inleiding 

Het Noordhollandsch Kanaal eindigt in 

Den Helder bij de Koopvaarders- 

schutsluis (KVSS), die het kanaal 

verbindt met de Waddenzee. De KVSS is 

in 1985 in gebruik genomen. Momenteel 

zijn de damwanden van de KVSS aan 

het einde van hun technische 

levensduur. Dit is het gevolg van een 

(versneld) degradatieproces door 

anaerobe bacteriën (MIC), waardoor het  

staal van de damwanden en sluisdeuren 

als het ware langzaam wordt 

‘opgegeten’. Hierdoor is de verwachte 

restlevensduur van de KVSS aanzienlijk 

verkort en zijn tussentijdse 

herstelwerkzaamheden noodzakelijk om 

de levensduur nog enigszins te 

verlengen. Maar de sluis moet uiterlijk op 

1 april 2023 gerenoveerd zijn. Diverse 

stakeholders hebben een voorkeur 

aangegeven voor zowel een 

gerenoveerde als ook een langere, 

KVSS, waardoor deze toekomst vaster 

zal zijn. De provincie Noord-Holland 

heeft hier gehoor aangegeven. De KVSS 

wordt verlengd van een CEMT IVa (RWS-klasse M6) naar een CEMT IVa (RWS-klasse 

M7). De kolklengte van de sluis zal daarvoor van circa 93 meter (85 meter schutlengte) naar 

115 meter verlengd worden, waardoor deze geschikt wordt voor schepen tot een lengte van 

105 meter. 

 

Om de KVSS te kunnen renoveren (de aangetaste damwanden bevinden zich onder water), 

is het nodig om de sluis circa negen maanden voor het scheepvaartverkeer af te sluiten. De 

duur van de stremming is afhankelijk van de staat van de sluis en de wijze van 

reconstructie. De KVSS is de enige sluis in de Kop van Noord-Holland met een doorgang 

naar zee, waardoor er (zonder verdere maatregelen) tijdens de stremming geen 

scheepvaartverkeer mogelijk is vanaf de Waddenzee naar het Noordhollandsch Kanaal en 

vice versa. Ook is de haven van Den Helder dan niet in alle richtingen bereikbaar. Het 

merendeel van het scheepvaartverkeer zou hierdoor dus helemaal moeten omvaren via 

Amsterdam. Dit met mogelijk grote financiële schade als gevolg voor de 

scheepvaartgerelateerde bedrijfsvoering in de Kop van Noord-Holland, die afhankelijk is van 

het vervoer over het Noordhollandsch Kanaal naar de Waddenzee en vice versa. Na een 

inventarisatie door de provincie Noord-Holland onder stakeholders zoals Port of Den Helder 

(PoDH), Peterson en de NAM bleek al snel dat een alternatieve oplossing noodzakelijk was.  

 

Om de nadelige gevolgen voor stakeholders zoveel mogelijk te beperken, heeft de provincie 

Noord-Holland ingenieursbureau Sweco Nederland B.V. de opdracht gegeven de 

haalbaarheid van de omvaarroute via de Boerenverdrietsluis (BVS) en de Zeedoksluis 

(ZDS) te onderzoeken. Deze omvaarroute is door de meerderheid van de stakeholders als 

voorkeur aangegeven en zorgt dat het Noordhollandsch Kanaal vanaf de Waddenzee en 

vice versa bereikbaar blijft, evenals de haven van Den Helder. 
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Om deze omvaarroute mogelijk te kunnen maken, moet de BVS worden omgebouwd van 

een keersluis naar een schutsluis om de zoutbelasting op het Noordhollandsch Kanaal te 

beperken. De kolklengte wordt verlengd naar 93 meter (schutlengte 85 meter), waardoor 

alle beroepsvaart die nu door de KVSS gaat, ook door de BVS kan varen. 

 

Om ook de recreatievaart door de BVS te kunnen laten varen, wordt een korte kolk (met 

een lengte van circa 40 meter) gerealiseerd. Daarvoor wordt dan een extra sluishoofd 

gerealiseerd met een tweede set deuren. Als beide sluizen zijn verbouwd, kunnen de BVS 

en KVSS elkaars functie overnemen, mocht er sprake zijn van een stremming of een 

calamiteit. 

 
2.1 Doel  

Het doel van de haalbaarheidsstudie is om te onderzoeken of het instellen van een 

omvaarroute voor alle scheepvaart via de BVS tijdens de stremming van de KVSS haalbaar 

is. Daarbij is gekeken naar verschillende haalbaarheidsaspecten, de benodigde 

maatregelen en de kosten.  

 
2.2 Scope 

Deze haalbaarheidsstudie heeft betrekking op de omvaarroute via de BVS en de ZDS. Een 

overzicht van het projectgebied is weergegeven in figuur 1. 

 

Alternatieven om de stremming van de KVSS tijdens de renovatie te minimaliseren, zijn niet 

onderzocht. Manieren om de KVSS te reconstrueren met minimale impact op de 

scheepvaart zijn al in 2015 onderzocht door de provincie. De informatie hierover weegt ook 

mee in de uiteindelijke besluitvorming over de omvaarroute. 

 

 
Figuur 2.Reguliere vaarroute via de KVSS (blauw) en omvaarroute via de BVS (rood) 
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2.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 3 gaat kort in op het doel van de omvaarroute via de BVS en ZDS. Vervolgens 

worden in hoofdstuk 4 de verschillende aspecten beschouwd die de haalbaarheid van de 

omvaarroute bepalen. In hoofdstuk 5 staan de conclusies over de haalbaarheid beschreven 

en worden aanbevelingen gegeven voor het vervolgtraject.  
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3 Doel van de omvaarroute via de BVS 

Aan de noordkant wordt het Noordhollandsch Kanaal gescheiden van de Waddenzee door 

de ZDS en de BVS. De ZDS fungeert als een primaire kering. De ZDS en BVS kunnen niet 

tegelijkertijd openstaan, omdat het Noordhollandsch Kanaal dan in een open verbinding met 

de Waddenzee zou komen te staan. De waterstand in het kanaal zal dan fluctueren onder 

invloed van het getij en brak water dringt het Noordhollandsch Kanaal binnen, waardoor het 

zoutgehalte in het oppervlaktewater (en daarmee het beregeningswater) toeneemt. Hier 

kunnen bijvoorbeeld bloembollen zoals tulpenbollen niet tegen.   

 

De ZDS staat alleen in de maanden juli en augustus open bij waterstanden tussen -0,6 en 

+0,6 meter ten opzichte van NAP (een gedeelte van de getijdeperiode). Buiten deze periode 

kunnen schepen korter dan 37 meter gebruik maken van de ZDS. Op dit moment is het niet 

mogelijk om via de BVS naar de ZDS te varen. De BVS is een keersluis die momenteel 

gesloten is voor scheepvaart.  

 
3.1 Subdoelen 

De ombouw van de BVS van keersluis tot schutsluis is noodzakelijk voor het kunnen 

realiseren van de omvaarroute. Hiervoor worden dubbele set sluisdeuren geplaatst aan de 

zuidzijde van het Boerenverdriet.  

 

De bedrijven in Den Helder die van de scheepvaart afhankelijk zijn, blijven gedurende de 

aanpassing van de KVSS goed bereikbaar, doordat de omvaarroute via de BVS aanzienlijk 

korter is dan via Amsterdam of Den Oever. Ook de bereikbaarheid van de Kop van Noord-

Holland via het Noordhollandsch Kanaal is daarmee voor de scheepvaart geborgd. 

 

De ombouw van de BVS van keersluis tot schutsluis zorgt ervoor dat: 
 er een toekomstvaste calamiteitenroute via de BVS ontstaat. Beide routes via de 

BVS en via de KVSS kunnen elkaar vervangen in geval van groot onderhoud en 

calamiteiten. Dit maakt de haven van Den Helder aantrekkelijker en draagt bij aan 

verdere ontwikkeling van het havengebied en het Noordhollandsch Kanaal. 

 de zoutindringing in het Noordhollandsch Kanaal beperkt kan worden. Dit vormt 

namelijk een bedreiging voor de landbouw. Doordat het in de eindsituatie mogelijk 

wordt dat de recreatievaart via de BVS (uitgaande van een korte kolk) kan varen, 

komt er dan naar verwachting (afhankelijk van het aantal schuttingen) minder zout 

water in het Noordhollandsch Kanaal. 

 er een impuls gegeven wordt aan de recreatieve ontwikkeling van Willemsoord. Als 

wordt besloten dat in de eindsituatie de recreatievaart via de BVS zou varen, 

betekent dit meer recreatief vaarverkeer via Willemsoord en de binnenhaven wat 

een bijdrage levert aan de recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden voor het gebied. 

De mogelijke eindsituatiewaarin de recreatievaart na reconstructie van de KVSS alleen via 

de BVS zal varen, is ook onderzocht.  
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4 Haalbaarheid van de omvaarroute 

De haalbaarheid van de omvaarroute via de BVS en ZDS is afhankelijk van vele factoren. 

Om de haalbaarheid van de omvaarroute te onderzoeken, is daarom in het voorjaar van 

2019 een groot aantal onderzoeken uitgevoerd. Vervolgens zijn op basis hiervan in overleg 

met de provincie Noord-Holland de volgende criteria vastgesteld. Deze worden 

meegenomen in de besluitvorming over de haalbaarheid: 

 probleemoplossend vermogen van de omvaarroute voor de scheepvaart; 

 impact van de omvaarroute op het wegverkeer (als gevolg van meer/andere 

brugopeningen); 

 veiligheid; 

 financiële haalbaarheid; 

 planologische en juridische haalbaarheid; 

 omgeving; 

 techniek; 

 planning. 

 

Per criterium is een beoordeling gegeven over de haalbaarheid. Eventueel zijn per criterium 

ook aandachtspunten of vervolgacties benoemd, die nodig zijn om de omvaarroute 

daadwerkelijk te kunnen realiseren. 

 
4.1 Probleemoplossend vermogen van de omvaarroute voor de scheepvaart 

De omvaarroute moet geschikt zijn voor de beroepsvaart en ook voldoende capaciteit 

hebben om alle schepen (zonder te veel oponthoud) te kunnen verwerken. Het omvaren 

zorgt voor meer brugopeningen van de Van Kinsbergenbrug en Zeedoksluisbrug, en minder 

openingen van de Moormanbrug. Dit heeft invloed op de afwikkeling van het wegverkeer en 

de recreatievaart. 

 

Het aantal scheepvaartbewegingen en brugopeningen zijn onderzocht met een simulatie 

van het model SIVAK. De met SIVAK bepaalde brugopeningen (duur en aantal) zijn 

vervolgens gebruikt als input voor het wegverkeersmodel, dat de vertragingen op het 

wegennet uitrekent.  

 

Ook de bevaarbaarheid van de omvaarroute voor grote schepen is onderzocht. Er is 

gekeken welke obstakels ze op hun (omvaar)route tegenkomen en of/hoe deze gepasseerd 

kunnen worden. De benodigde ruimte die de schepen nodig hebben om veilig te kunnen 

varen en manouvreren, en specifieke aspecten zoals benodigde wachtplaatsen, meerpalen 

en golfslag hebben hier veel invloed op. 

 

In figuur 2 staat de klasse van de betreffende vaarwegen weergegeven. Hier is te zien dat 

de belangrijkste aanpassingen te verwachten zijn bij de verbinding van de binnenhaven met 

de ZDS via de BVS en jachthaven Willemsoord. 
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Figuur 2: Toegestane scheepsklasse op vaarwegen in Den Helder 

 
4.1.1         Modelsimulatie met SIVAK 

Met het simulatieprogramma SIVAK wordt inzicht verkregen in de afwikkeling van het 

vaarverkeer op de omvaarroute. Het resultaat is de tijd die de verschillende schepen nodig 

hebben om de route te varen. De simulatie houdt rekening met de afmetingen van sluizen 

en bruggen, het vaarwegvak (lengte, breedte en diepte) en de vaarsnelheid. Evenals met de 

invloed van het getij en de bedieningstijden van sluizen en bruggen. Voor de 

haalbaarheidsstudie is zowel de huidige vaarweg (Noordhollandsch Kanaal, KVSS, het 

Nieuwe Diep, Moormanbrug naar het Nieuwe Diep) als de omvaarroute (Noordhollandsch 

Kanaal, Van Kinsbergenbrug, Koopvaardersbinnenhaven, BVS, Willemsoordhaven, ZDS 

naar het Nieuwe Diep) onderzocht. Hierbij is ervan uitgegaan dat de ZDS openstaat bij een 

waterstand tussen NAP +0,60 meter en NAP -0,60 meter, zodat de beroepsvaart groter dan 

37 meter kan passeren (NB. dit beperkt de tijden waarop de beroepsvaart de omvaarroute 

volledig kan passeren). 

 

De gebruikte informatie voor de simulatie is afkomstig van Rijkswaterstaat (Vaarwegen in 

Nederland), Port of Den Helder en de provincie Noord-Holland. Ook de sluiswachter van de 

KVSS heeft input geleverd over de schuttijden. Naast alle kenmerken van de vaarweg is 

ook de scheepvaart met het aantal passages per periode en de verschillende scheepstypen 

ingevoerd. Deze informatie is afkomstig van Port of Den Helder en Rijkswaterstaat (IVS90-

gegevens). 
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In het simulatieprogramma dienen de schepen zich volgens een gedefinieerde verdeling 

aan (een stochastisch proces dat wordt bepaald op basis van de ingevoerde 

scheepsbewegingen). De betreffende periode wordt tien keer gesimuleerd, zodat een 

statistisch gemiddelde kan worden bepaald. 

Op basis van de informatie over de scheepsbewegingen zijn de volgende maatgevende 

periodes beschouwd: 

 Reguliere week 

 Pinksteren 

 Zomerweek 

Deze periodes zijn gekozen om over brugopeningen een zo realistisch mogelijk beeld te 

geven voor het onzderzoek naar de effecten op het wegverkeer. Naast reguliere weken is 

ook gekozen voor periodes waarin het aanzienlijk drukker is zoals Pinksteren en in de 

zomer. 

 

De simulatie en de gehanteerde uitgangspunten zijn beschreven in de rapportage van het 

nautisch onderzoek. Hierin zijn onderzocht: 

 De nulsituatie, waarin de scheepvaart via de KVSS vaart; 

 De omvaarsituatie, waarin de scheepvaart via de BVS vaart (tijdens de 

reconstructie van de KVSS); 

 De mogelijke eindsituatie, waarin de beroepsvaart (na reconstructie) via de KVSS 

vaart en de recreatievaart via de BVS. 

 

Uit de resultaten van dit onderzoek volgen de passeertijden zoals opgenomen in figuur 3. 

 
Figuur 3: Gemiddelde passeertijd per route, verdeeld naar periode en 

beroepsvaart/recreatievaart. 
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Gezien de drukte tijdens de zomerperiode en Pinksteren, is het niet wenselijk om de 

werkzaamheden tijdens deze perioden uit te voeren. 

 

De brugopeningen (aantal en duur in minuten) in de nulsituatie en tijdens de omvaarsituatie 

zijn weergegeven in figuur 4. 

 

 
Figuur 4: Brugopeningen (aantal en duur in minuten) in de nulsituatie (normale route) en de 

omvaarroute. 

 

Bij de brugopeningen is voor de reguliere situatie onderscheid gemaakt in de ochtendspits, 

avondspits en vrijdagmiddagen, om hiermee zo specifiek mogelijk de invloed op de 

afwikkeling van het wegverkeer te kunnen onderzoeken. 

 

Het aantal openingen van ’0’ bij de Moormanbrug tijdens de omvaarroute, geeft aan dat 

deze brug dan veel minder vaak open gaat dan in de nulsituatie (normale route). Als de 

KVSS gestremd is, varen immers alleen schepen die in het zuidelijk deel van het Nieuwe 

Diep aanleggen en vice versa nog via de Moormanbrug, maar al het doorgaande 

scheepvaartverkeer niet.  

 
4.1.2       Onderzoek bevaarbaarheid omvaarroute (scheepvaartveiligheid) 

Naast de simulatie die gericht is op de capaciteit van de route en het aantal brugopeningen, 

is ook in detail gekeken naar de bevaarbaarheid van de omvaarroute. Hierbij gaat het om de 

aandachtspunten die van belang zijn om ook met de grootste schepen op een veilige 

manier van de omvaarroute gebruik te kunnen maken. 

 
4.1.2.1     Vaarwegprofiel 

De vaarweg vanaf het Noordhollandsch Kanaal tot aan de BVS is in de huidige situatie 

geschikt voor CEMT klasse IV scheepvaart. Na analyse van het traject 

Openingen Gemiddelde duur Openingen Duur

Vrijdagmiddag regulier 12-16 6 6,2 0 -

Ochtendspits regulier 6-10 2 7,5 0 -

Zomerdag 12-16 4 7,7 0 -

Avondspits regulier 15-19 3 7,7 0 -

Vrijdag voor Pinksteren 12-16 4 5,7 0 -

Openingen Gemiddelde duur Openingen Duur

Vrijdagmiddag regulier 12-16 1 6,0 7 5,9

Ochtendspits regulier 6-10 1 6,0 3 7,8

Zomerdag 12-16 1 6,0 9 9,8

Avondspits regulier 15-19 1 6,0 3 7,0

Vrijdag voor Pinksteren 12-16 1 6,0 7 7,3

Openingen Gemiddelde duur Openingen Duur

Vrijdagmiddag regulier 12-16 2 5,0 8 7,2

Ochtendspits regulier 6-10 2 5,0 4 5,8

Zomerdag 12-16 2 5,0 6 8,9

Avondspits regulier 15-19 2 5,0 4 6,0

Vrijdag voor Pinksteren 12-16 2 5,0 5 5,7

Zeedoksluisbrug

Normale route Omvaarroute

Kinsbergenbrug

Normale route Omvaarroute

Moormanbrug

Normale route Omvaarroute
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Koopvaardersbinnenhaven met de smalle bocht en de afmeervoorzieningen langs de 

vaarweg (in relatie tot de gewenste vaarwegkenmerken voor deze scheepvaartklasse) blijkt 

een enkelstrooksprofiel te gelden. Dit betekent dat de beroepsvaart maar in één richting 

tegelijk is toegestaan en oplopen/inhalen niet is toegestaan. Voor de kleinere schepen van 

de pleziervaart geldt dit niet. Op basis hiervan zijn geen aanpassingen nodig aan het traject 

langs de Van Kinsbergenbrug en de Koopvaardersbinnenhaven. De aanmeerplaatsen in de 

Koopvaardersbinnenhaven en langs de N250 kunnen dan blijven liggen. Ook het deel van 

de route via de BVS en jachthaven Willemsoord heeft een enkelstrooksprofiel voor de 

beroepsvaart.  

 

In de huidige situatie is er op het binnenwater geen scheepvaartbegeleiding (brug- en 

sluisbediening verloopt via de marifoon). Om het enkelstrooksprofiel in de praktijk te laten 

functioneren tijdens de omvaarroute en de scheepvaart veilig af te kunnen wikkelen, is 

scheepvaartbegeleiding noodzakelijk (met borden aangegeven langs de vaarweg). Deze 

taak kan worden neergelegd bij PoDH (bijvoorbeeld als uitbreiding van de taak van brug-

/sluiswachters), de Rijkshavenmeester of de provincie Noord-Holland. 
 

4.1.2.2     Zeedoksluis 

De ZDS schut de schepen tussen de buitenhaven en jachthaven Willemsoord. In juli en 

augustus staat de ZDS open binnen het tijdvenster, waarin het buitenwater tussen tussen 

NAP -0,6 meter en + 0,6 meter staat (normaal gesproken het grootste deel van de dag). 

Deze situatie is als uitgangspunt gebruikt bij de nautische simulatie (SIVAK). In dat 

tijdvenster kunnen schepen, ook langere schepen van de beroepsvaart, zonder hinder 

passeren. Soms wordt de ZDS ook opengezet op basis van een individuele aanvraag, die 

dan wordt gehonoreerd. De openstelling van de ZDS is bij Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) geregeld via een vergunning in het kader van de Waterwet. 

 

Als het buitenwater lager dan NAP -0,6 meter of hoger dan NAP +0,6 meter staat, werkt de 

ZDS als schutsluis. Schepen korter dan 37 meter kunnen dan geschut worden, maar de 

langere schepen van de beroepsvaart niet. In de normale situatie is dit geen probleem, 

omdat de reguliere route tussen de Waddenzee en het Noordhollandsch Kanaal via het 

Nieuwe Diep en de KVSS loopt. Maar tijdens de omvaarroute wordt de beroepsvaart 

hierdoor dus beperkt. 

Dit betekent dat een lang schip via de BVS en jachthaven Willemsoord vaart en vervolgens 

mogelijk moet wachten op het moment dat de ZDS weer opengezet kan worden. Dat zorgt 

voor wachttijden en vergt ligplaatsen. De extra hinder op de omvaarroute is ongewenst en 

moet daarom met scheepvaartbegeleiding voorkomen worden. 

 

Bij extreme buitenwaterstanden wordt er niet meer geschut in de ZDS en de KVSS. Omdat 

dit alleen speelt bij extreme waterstanden is dit niet meegenomen in de 

haalbaarheidsstudie. 

 

Voor het functioneren van de omvaarroute voor de beroepvaart is het openstaan van de 

ZDS een belangrijke eis. Het is een voorwaarde dat de periode dat de ZDS openstaat, moet 

worden vergroot door het aanpassen van de vergunning in het kader van de Waterwet. 

HHNK heeft aangegeven hieraan te willen meewerken, onder voorwaarde dat de risico’s in 

beeld worden gebracht. Openstelling in de winterperiode is van belang als ervoor gekozen 

wordt om de reconstuctie van de KVSS buiten het zomerseizoen uit te voeren, zodat de 

hinder voor de scheepvaart en het wegverkeer dan het kleinst is. Het tijdvenster waarin de 

ZDS geopend is, zou vergroot kunnen worden als een peilvariatie van NAP -0,8 meter tot 

NAP +0,8 meter wordt toegestaan.  
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Aan de oostzijde van de ZDS liggen aan de noordzijde geregeld schepen afgemeerd. Langs 

de kade liggen de zeeschepen vaak dubbel aangemeerd, conform de vergunning die 

hiervoor is afgegeven. De schepen die de ZDS passeren, varen hierlangs. In geval van de 

omvaarroute is deze situatie niet anders, maar het aantal schepen dat passeert zal groter 

zijn. Als het dubbel afmeren niet is toegestaan gedurende het gebruik van de omvaarroute, 

moet dit nader worden afgestemd tussen PoDH en de bedrijven die gebruik maken van 

deze kades. Ook moeten alternatieve ligplaatsen worden aangeboden. 

 

Regelmatig liggen ook schepen afgemeerd langs de fuik van de ZDS, bij de noordelijke 

wachtplaats. In de situatie van de omvaarroute is dit niet wenselijk, omdat deze plek 

bedoeld is (en ook nodig is) als wachtplaats voor schepen in afwachting van het schutten 

door de ZDS. Lange schepen kunnen op deze locatie niet aan beide zijden tegelijk liggen. 

en brede schepen zouden de toegang tot de sluis kunnen blokkeren. 

 

Uit de overleggen met de PoDH en de Rijkshavenmeester is gebleken dat de uitwisseling 

tussen recreactievaart en beroepsvaart ter hoogte van de ZDS (zeezijde) een belangrijk 

aandachtspunt is. De uitwisseling tussen recreactievaart en de beroepsvaart moet goed 

geregeld zijn, waarbij de ZDS bediend moet worden door een sluisbedienaar. De 

sluisbedienaar kan de situatie ter hoogte van de ZDS goed in de gaten houden en waar 

nodig is, ingrijpen. Ook is het van belang dat de sluisbedienaar in contact staat met de 

Rijkshavendienst om de uitwisseling van scheepvaart ter hoogte van de ZDS af te 

stemmen.    

 
4.1.2.3     Boerenverdrietsluis 

De definitieve afmetingen van de BVS schutsluis zullen in een later stadium in overleg met 

de gemeente Den Helder worden bepaald. Omdat de beroepsvaart goed gecoördineerd 

gebruik moet kunnen maken van de omvaarroute (zoals reeds hiervoor beschreven bij 

‘enkelstrooksprofiel’ en bij ‘benodigde ligplaatsen’ op de volgende pagina) ligt het voor de 

hand de bediening van de BVS te laten plaatsvinden vanaf de sluiswachterspost van de 

ZDS (of eventueel vanaf die van de KVSS). 

 
4.1.2.4     Van Kinsbergenbrug 

De Van Kinsbergenbrug kan, als onderdeel van de bestaande vaarweg van CEMT-klasse 

IV, in principe de afmetingen van alle schepen verwerken die via de omvaarroute passeren. 

Een aantal keer per jaar worden silo’s vervoerd die de brug niet kunnen passeren, omdat de 

Van Kinsbergenbrug niet volledig verticaal open kan. De bouwer van deze silo’s heeft 

aangegeven deze transportenvervoer vooruit te plannen en met de planning van de 

werkzaamheden aan de KVSS rekening te kunnen houden, zodat dit geen probleem zal 

zijn. Als er meer informatie bekend is over de planning van de realisatie van de omvaarroute 

worden nadere afspraken met de silobouwer gemaakt.  

 
4.1.2.5     Jachthaven Willemsoord 

Voor het kunnen functioneren van de omvaarroute moeten de binnenvaartschepen in de 

eerste plaats de draai kunnen maken van de ZDS richting de BVS en vice versa. Daarom is 

de noodzakelijke ruimte die een CEMT-klasse IV M6 schip (met een lengte van maximaal 

93 meter) daarvoor nodig heeft gecontroleerd aan de hand van de Richtlijn vaarwegen 

2017. De schematisering van de manoeuvreerruimte in de jachthaven Willemsoord is 

weergegeven in figuur 5. 
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Figuur 5: Schematisering van de manoeuvreerruimte in de jachthaven Willemsoord 

(diameter zwaaikom 112m) 

 

Uit de analyse blijkt dat de bocht door binnenvaartschepen gemaakt kan worden, waarbij 

geldt dat deze schepen zowel gebruik maken van de boegschroeven als van de 

hoofdschroef. Het draaien kan worden vereenvoudigd met behulp van een draaipaal. Voor 

de aanwezige steiger is er op dit moment een aanvaringsrisico. Deze steiger moeten 

daarom verwijderd of verplaatst worden. De meest voor de hand liggende oplossing is om 

de steigers te verplaatsen naar het noorden in de jachthaven. Een alternatief is om de 

jachten tijdelijk elders onder te brengen (bijvoorbeeld in de andere jachthavens). 

 
4.1.2.6     Slaapschepen Defensie 

Langs de noordoostelijke kade van de Willemsoordhaven liggen slaapschepen van 

Defensie afgemeerd. Deze kunnen blijven liggen, omdat ze gezien hun afmetingen tijdens 

de omvaarroute geen last zullen hebben van de golven van de passerende beroepsvaart. 

Een wachtplaats voor de ZDS op deze locatie, ligt vanwege de afgemeerde slaapschepen 

niet voor de hand. 
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4.1.2.7     Dokkanaal/Museumhaven 

In de Museumhaven ligt een aantal historische schepen afgemeerd. Hiervoor moet een 

andere locatie worden gevonden, waarbij de schepen goed bereikbaar zijn. Daarvoor 

moeten ook aanpassingen plaatsvinden aan de steiger. 

 
4.1.2.8     Optimale afwikkeling scheepvaart en benodigde ligplaatsen voor het 

functioneren van de omvaarroute 

Tijdens de omvaarroute moeten de beroepsschepen en de recreatievaart zoveel mogelijk in 

één keer kunnen doorvaren. Dit is nodig vanwege het krappe vaarwegprofiel en 

enkelstrooksprofiel voor de beroepsvaart en de beperkte mogelijkheden om af te meren en 

om de extra vaartijd die nodig is voor het omvaren zoveel mogelijk te beperken. De 

bediening van de bruggen en sluizen moet hierop worden afgestemd. Ook vanwege het 

enkelstrooksprofiel voor de beroepsvaart op het traject door de Koopvaardersbinnenhaven 

en de BVS is scheepvaartbegeleiding vereist. Deze taak kan worden ondergebracht bij de 

vaarwegbeheerder en bij het reguliere werk van de sluis- en brugwachters. Dat betekent 

dus meer benodigde capaciteit van mensen, waarbij uiteraard geldt dat de KVSS zelf 

gedurende de reconstructie geen inzet vraagt voor de bediening. Het ligt voor de hand om 

aan te sluiten bij de mogelijkheden van de blauwe golf (zie www.blauwegolfverbindend.nl). 

 

Omdat de schepen zoveel mogelijk in één keer moeten doorvaren, zijn wachtplekken nodig 

vooral aan de noordkant en aan de zuidkant van het omvaartraject. Aan de zuidkant zijn 

ligplaatsen beschikbaar langs het remmingwerk en aan de noordzijde van de KVSS ook. 

Deze plekken zijn tijdens de omvaarroute dus geen wachtplaats voor de KVSS, maar een 

wachtplaats voor schepen vanuit het zuiden die de omvaarroute gebruiken. Het aantal 

ligplaatsen is naar verwachting voldoende en schepen kunnen indien nodig dubbel afmeren. 

 
Aan de noordkant zijn er meer mogelijkheden voor lig- en wachtplaatsen, met elk hun eigen 

aandachtspunten: 

- Bij de trechter van de ZDS liggen aan de noordzijde wachtplaats 35a en aan de 

zuidzijde 35b. Hier kunnen schepen liggen met een lengte tot circa 65 meter. Voor 

lange schepen aan beide zijden is dit niet mogelijk, omdat dan de toegang tot de 

ZDS geblokkeerd wordt. 

- Er is ook de mogelijkheid om schepen te laten wachten op zee (in goed overleg met 

de Rijkshavenmeester. Schepen laten wachten op zee is geen goede oplossing. Bij 

slechte weersomstandigheden (juist wanneer de ZDS gesloten is en het wachten 

dus optreedt)  

- Schepen kunnen eventueel wel verder naar het zuiden aanmeren. Als wachtplaats 

voor de ZDS is dit mogelijk, maar de locatie is minder geschikt omdat deze verder 

van de ZDS ligt en schepen dan de Moormanbrug moeten passeren (en eventueel 

dienen te keren op het Nieuwe Diep). 

 

Op het omvaartraject zelf zijn beperkte mogelijkheden voor wachtplaatsen. Gezien het 

enkelstrooksprofiel en de gewenste vlotte afwikkeling van de scheepvaart op het traject 

Koopvaardersbinnenhaven-BVS-ZDS is het ook niet wenselijk dat schepen hier voor 

langere tijd afmeren om bijvoorbeeld te overnachten. De wachtplekken op het traject zijn 

bedoeld voor schepen die moeten wachten op de opening van de BVS of de ZDS als het 

ondanks goede scheepvaartbegeleiding, niet is gelukt de scheepvaart optimaal af te 

stemmen op de openingstijden van de sluis. Een mogelijke ligplaats is de kade aan de 

zuidzijde van het Defensieterrein. Dit dient nog afgestemd te worden met Defensie. 

 

 

 

 

 

http://www.blauwegolfverbindend.nl/
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4.1.2.9     Functioneren van de omvaarroute 

Voor het functioneren van de omvaarroute is goede scheepvaartbegeleiding vereist: het 

zorgt namelijk voor een vlotte en veilige afwikkeling van de scheepvaart.  

Scheepvaartbegeleiding is nu niet aanwezig op het traject zelf, maar alleen op het 

buitenwater (traject het Nieuwe Diep tot aan de KVSS). Het verdient aanbeveling om de 

vereiste scheepvaartbegeleiding, de bijbehorende communicatie met schippers en de 

bediening van de bruggen en sluizen (zoveel mogelijk) bij één partij onder te brengen. Het 

ligt voor de hand dat dit PoDH is, als uitbreiding van de taak van de brug/sluiswachters. Het 

is ook logisch om de bediening zoveel mogelijk vanuit één locatie te organiseren en de 

bediening te laten plaatsvinden vanuit de ZDS of de Van Kinsbergenbrug (of eventueel de 

KVSS). 

 

Om de hinder voor het wegverkeer zoveel mogelijk te beperken, is het instellen van 

bloktijden voor de scheepvaart aan te bevelen. De pieken van het wegverkeer en de 

scheepvaart vallen dan niet samen, waardoor de hinder afneemt. Het effect van bloktijden 

tussen 19 en 7 uur voor de beroepsvaart en 7 en 15 uur en tussen 18 en 19 uur voor de 

recreatievaart is berekend. Het is wenselijk dat op drukke dagen de recreatievaart 

geclusterd door de bruggen en sluizen te laten varen. 

 

De bediening op afstand is in het onderzoek niet meegenomen, omdat dit buiten de scope 

van het haalbaarheidsonderzoek naar de (tijdelijke) omvaarroute ligt. De bediening op 

afstand van de BVS kan echter gezien worden als eerste stap naar een structurele 

bediening op afstand van alle objecten in het havengebied van Den Helder voor de langere 

termijn. 

 
4.1.3     Conclusie scheepvaart 

Uit het nautische (simulatie)onderzoek en de beschouwing van de vaarweg blijkt dat de 

omvaarroute goed gebruikt kan worden door zowel de beroeps- als de recreatievaart. 

Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: 

- De ZDS wordt ook buiten de maanden juli en augustus opengezet bij peilen van 

NAP +0,6 meter en NAP -0,6 meter (en bij voorkeur NAP +0,8 meter en NAP -0,8 

meter). Dit vereist een aanpassing van de vergunning Waterwet (HHNK is bereid 

hieraan mee te werken); 

- Er wordt goede scheepvaartbegeleiding ingesteld (inclusief de benodigde informatie 

en communicatie met schippers op het traject vanaf de ZDS tot aan de zuidzijde 

van de omvaarroute en vice versa. 

- De mogelijkheden voor alternatieve ligplaatsen voor schepen in met name 

jachthaven Willemsoord en het Dokkanaal/de Museumhaven worden concreet 

afgesproken; 

- Er worden definitieve afspraken gemaakt over de wachtplaatsen. 
 
4.2 Impact van de omvaarroute op het wegverkeer  

Het omvaren van schepen via de omvaarroute heeft gevolgen voor het aantal 

brugopeningen: ze gaan vaker en meestal ook langer open. De gevolgen hiervan voor de 

afwikkeling van het wegverkeer en de bereikbaarheid van Den Helder inclusief de veerboot 

naar Texel en de haven (civiel en Marine) is onderzocht. Dit is gedaan door het dynamische 

(weg)verkeermodel van de gemeente Den Helder (simulatie met Paramics) uit te breiden 

met het aantal brugopeningen en de duur ervan in verschillende situaties (zie paragraaf 

4.1.1). Het (weg)verkeersmodel is opnieuw gekalibreerd met behulp van recente 

rijtijdmetingen en het verkeer van en naar TESO. De aanpassing en toepassing van het 

model is in overleg met de gemeente uitgevoerd. De brugopeningen (aantal per periode en 

de openingsduur) in de nulsituatie zijn ontleend aan de beschikbare tellingen en 
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meetgegevens en, waar nodig, aangevuld met berekeningen op basis van het aantal 

scheepsbewegingen uit het nautische model (SIVAK). Het wegverkeersmodel simuleert de 

verkeersafwikkeling in detail en laat zo zien waar welke files ontstaan en hoe de reistijden 

op verschillende routes daardoor worden beïnvloed. Hierbij zijn onderzocht: 

 De nulsituatie, waarin de scheepvaart via de KVSS vaart; 

 De omvaarsituatie, waarin de scheepvaart via de BVS vaart (tijdens de 

reconstructie van de KVSS); 

 De mogelijke eindsituatie, waarin de beroepsvaart (na reconstructie) via de KVSS 

vaart en de recreatievaart via de BVS. 

 

Omdat pieken in het scheepvaartverkeer en het wegverkeer niet altijd samenvallen, is op 

voorhand niet te zeggen welke situatie maatgevend zal zijn. Daarom zijn verschillende 

periodes onderzocht: 

 De ochtendspits op een reguliere werkdag (van 6 tot 10 uur); 

 De avondspits op een reguliere werkdag (van 15 tot 19 uur); 

 Een vrijdagmiddag op een reguliere werkdag (van 12 tot 16 uur); 

 Een zomermiddag (van 12 tot 16 uur); 

 Een vrijdagmiddag voor Pinksteren (van 12 tot 16 uur). 

De verschillende situaties zijn onderzocht in combinatie met deze periodes . Daarom zijn in 

totaal 15 verschillende prognoses opgesteld.  

 

Figuur 6 geeft de invloed aan op de rijtijden van het wegverkeer op de N250, per rijrichting. 

Belangrijk om te vermelden is dat ervoor gekozen is om alleen de drukke periodes te 

onderzoeken. De reden hiervoor is dat voor de periodes die rustiger zijn zonder 

modelberekeningen de impact minder groot is.  
  

Noord-Zuid Zuid-Noord 

 0-situatie Omvaar Eind 0-situatie Omvaar Eind 

Vrijdagmiddag regulier (14:00 - 16:00) 3 3 4 5 6 6 

Ochtendspits regulier (07:00 - 09:00) 3 3 3 2 4 3 

Zomermiddag (14:00 - 16:00) 7 22 8 6 30 8 

Avondspits regulier (16:00 - 18:00) 4 4 4 3 3 3 

Vrijdagmiddag voor Pinksteren (14:00 - 16:00) 9 11 10  15 30 26 

Figuur 6: Gemiddelde vertragingen in minuten op de N250 (in mogelijke eindsituatie) 
 
De vertragingen die in figuur 6 te zien zijn, geven de gemiddelde vertraging in minuten weer 
op de totale route vanaf De Kooy tot de veerboot naar Texel. De vrije rijtijd op deze route is 
circa 8 minuten. Voor alle situaties en periodes zijn de verkeerskundige effecten zoals de 
rijtijd op de N250, de verkeershinder in Den Helder en de bereikbaarheid van de haven 
nader onderzocht.  
 
Voor de vertraging in de omvaarsituatie (zonder maatregelen) geldt dat: 

 Er in elke periode meerdere pieken in de rijtijd zijn. In de rijrichting van zuid naar 
noord wordt dit primair veroorzaakt door de brugopeningen van de Van 
Kinsbergenbrug. Het gevolg hiervan is dat de rijstrook om rechtdoor te gaan op 
drukke momenten geblokkeerd raakt. Hierdoor neemt de vertraging op de N250 toe. 
Op reguliere werkdagen lossen deze wachtrijen weer op, op drukke dagen veel 
moeilijker.  
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 Van noord naar zuid is het verloop van de vertraging grilliger. Dit wordt primair 

veroorzaakt door het TESO-verkeer dat gelijktijdig aan land komt en van de boot 

afrijdt. 

 De vertraging op de vrijdagmiddag en op een zomerdag kan flink oplopen. Het 

betreft de N250 van zuid naar noord. 

 

In  figuur 7 zijn de vertragingstijden in minuten (verticale as) te zien in de verschillende 

onderzochte periodes (horizontale as). 

 

 
Figuur 7: Vertraging op de N250 in omvaarsituatie  
 
Hieruit volgt duidelijk dat op een zomerdag en de vrijdag voor zomerse (lange) weekenden 
de vertraging tot hoge waarden stijgt, met gemiddelden van 30 minuten. 
 
Op basis van deze uitkomsten zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om de 
vertraging zoveel mogelijk te beperken. Dit zijn:  
1. Omleiden van het verkeer naar de veerboot Teso en vice versa door het centrum (via 

de Ravelijnweg-Schootenweg-Kivietstraat-Middenweg-Polderweg-Kanaalweg).  
2. Omleiden van het verkeer naar Defensie via de zuidelijke ingang (Oostoeverweg). 

Specifiek geldt dit voor het verkeer met een herkomst vanuit het zuiden.  
3. Verbod instellen om rechtsaf te slaan vanuit het zuiden richting de Van 

Kinsbergenbrug. 
 
In  figuur 8 zijn deze mogelijkheden in beeld gebracht. 
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Figuur 8: De 3 onderzochte verkeersmaatregelen om vertraging wegverkeer te beperken 
 
Het effect van de verkeersmaatregelen is wisselend: 
 Maatregel 1 (omleiding via het centrum) kan met name op zomerdagen en 

vrijdagmiddagen effectief zijn voor het verminderen van de vertraging op de N250. De 
maatregel gaat wel gepaard met extra verkeer in het centrum. Deze effecten zijn niet 
verder onderzocht. Als alleen bestemmingsverkeer de mogelijkheid heeft om op de 
Van Kinsbergenbrug rechtsaf te slaan, kan dat in principe zorgen voor een beperking 
van deze verkeershinder. 

 Maatregel 2 (verkeer naar Defensie) heeft vooral effect op reguliere werkdagen, met 
name tijdens de ochtendspits. 

 Maatregel 3 (het rechtsaf verbod naar de Van Kinsbergenbrug) heeft een beperkt 
effectief. Door het afslagverbod bestaat de kans dat het wegverkeer andere routes gaan 
zoeken, die ongunstig zijn voor het gebruik van het wegennet. 

 
4.2.1       Conclusie wegverkeer 

Ondanks dat er sprake is van substantieel langere wachttijden op zomerse middagen en op 

vrijdagen voorafgaande aan lange weekenden zoals Pasen en Pinksteren, kan worden 

geconcludeerd dat in reguliere situaties de extra verkeershinder door de omvaarroute 

beperkt is.  

 

Van de drie voorgestelde maatregelen om de verkeershinder te beperken is met name 

maatregel 1 effectief. De impact van het extra verkeer door het centrum dient nog nader 

onderzocht te worden.  

 

Om de overlast voor het wegverkeer als gevolg van de omvaarroute te verminderen, 

verdient het in de eerste plaats aanbeveling de werkzaamheden aan de KVSS buiten het 
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(drukke) zomerseizoen te plannen. Veel problemen voor de recreatievaart en het 

wegverkeer zijn daarmee te voorkomen. Verder is het instellen van bloktijden voor de 

beroepsvaart (en eventueel ook voor de recreatievaart) effectief. De andere 

verkeersmaatregelen hebben een beperkt effect en/of hebben nadelen voor de 

verkeersafwikkeling (en daarmee de leefbaarheid) in het centrum van Den Helder. 

 

De N250 is een druk belaste weg die op dit moment aan de grenzen van zijn capaciteit zit. 

Hierdoor is de verkeersafwikkeling nu al vaak moeizaam. Tegelijkertijd is de N250 van groot 

belang voor de bereikbaarheid van Den Helder en daarvoor zijn er weinig alternatieven. Ook 

los van de invloed van de omvaarroute verdient dit de aandacht vanwege de autonome 

groei van het verkeer. 

 
4.3 Veiligheid 

 
4.3.1       Transport Kegelschepen 

Er wordt aardgascondensaat met kegelschepen door Den Helder vervoerd naar 

raffinaderijen. Bij het vervoer van zulke gevaarlijke stoffen wordt rekening gehouden met 

twee risicomaten om de veiligheid van mensen die zich in de omgeving van de 

transportroutes bevinden, te waarborgen: het plaatsgebonden risico (PR) en het 

groepsrisico (GR). Het PR betreft de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en 

onbeschermd op een plaats langs een transportroute verblijft, overlijdt ten gevolge van een 

incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het GR is de kans per jaar per kilometer 

transportroute dat een groep van tien of meer personen in de omgeving van die route in één 

keer overlijdt ten gevolge van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Ingenieursbureau AVIV heeft onderzoek gedaan naar de risico’s van het vervoer van 

gevaarlijke stoffen op het Noordhollandsch Kanaal, op basis van de aantallen 

scheepsbewegingen en het soort vervoerde gevaarlijke stoffen. Uit dit onderzoek blijkt dat 

dat het PR van het vervoer van gevaarlijke stoffen kleiner is dan 10-8 per jaar. Daarmee is er 

(conform de voorgeschreven rekenwijze) geen sprake van een risicocontour en ligt het 

risico daarmee (ruim) onder de norm. Daarnaast volgt uit het onderzoek dat er geen GR is, 

waardoor het vervoer van gevaarlijke stoffen veilig kan plaatsvinden. 

 

Voor de veiligheid is het een eis dat kegelschepen tijdens de omvaarroute in één keer 

kunnen doorvaren, waardoor zij niet gedurende langere tijd stil komen te liggen in de buurt 

van bebouwing. Zo wordt de duur van de aanwezigheid van mogelijk gevaarlijke stoffen op 

één locatie geminimaliseerd. Door middel van scheepvaartbegeleiding kan dit worden 

gerealiseerd. 

 

In de huidige situatie kunnen kegelschepen aan de zuidzijde van de KVSS liggen als ze 

moeten wachten om geschut te worden. Dezelfde plekken worden benut als gewacht moet 

worden voor het volgen van de omvaarroute. Zowel in de huidige situatie als in de 

omvaarsituatie is het wachten van korte duur. Een formele ligplaats voor kegelschepen 

(geschikt om te overnachten) is niet aan de orde en ook niet nodig, omdat de inscheping 

van aardgascondensaat op korte afstand van de KVSS langs het Noordhollandsch Kanaal 

ligt. 

Op de terugweg varen de aardgascondensaatschepen leeg terug. Dat betekent dat ze op 

de reguliere wijze kunnen wachten bij de ZDS, indien nodig.  

 
4.3.2       Verkeersveiligheid 

Meer openingen van de Van Kinsbergenbrug en de Zeedoksluisbrug  heeft filevorming tot 

gevolg en de daarbij horende risico’s op het gebied van verkeersveiligheid in het algemeen. 

Denk daarbij aan sluipverkeer door woonwijken, waarmee verkeersonveilige situaties 
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kunnen ontstaan. Aandachtspunten hierbij zijn met name de route Middenweg-Polderweg-

Prins Hendriklaan, de Kanaalweg en de Ruyghweg-Fasantenstraat. Ook in de huidige 

situatie treedt op deze plaatsen op drukke dagen al filevorming op. Het is aan te bevelen om 

tijdens het gebruik van de omvaarroute de verkeersstromen te monitoren en te kijken welke 

hinder waar daadwerkelijk optreedt. Op deze manier kunnen de ontstane knelpunten in 

beeld worden gebracht en kan snel naar oplossingen worden gezocht. 

 
4.3.3       Risico’s bouwproces uitvoeringsfase 

Op een aantal onderdelen van de brug over de BVS is chroom-6 aangetroffen. De 

onderdelen van de brug die chroom 6 bevatten, moeten deskundig worden verwijderd en 

afgevoerd. Daarna kan er veilig verder gewerkt worden aan de verwijdering van de brug.  

 

Uit het onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE)-is gebleken dat door de 

oorlogsjaren de projectlocatie BVS verdacht is van mogelijke aanwezigheid van niet 

gesprongen explosieven.. De BVS is dus een risicogebied. Op deze locatie wordt nader 

onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van NGE’s. Afhankelijk van de uitkomst van dit 

vervolgonderzoek wordt voor de start van de werkzaamheden een werkprotocol NGE 

opgesteld. 

 

Voor de ombouw van de BVS moet rekening worden gehouden met bestaande kabels en 

leidingen, Hier wordt tijdens het opstellen van het definitieve ontwerp van de renovatie van 

de sluis nader onderzoek naar gedaan waarbij indien nodig voorzieningen worden getroffen. 

 
4.3.4       Waterveiligheid 

Het gebruik van de omvaarroute heeft geen invloed op de waterveiligheid: de primaire 

kering (ZDS) blijft ongewijzigd. De BVS is geen onderdeel van de primaire kering. Verder is 

de Koopvaardersbinnenhaven al geschikt voor CEMT-klasse IV, waardoor er geen sprake is 

van grotere schepen op de omvaarsituatie ten opzichte van de huidige situatie. Dit betekent 

dat deze vaarweg inclusief bijbehorende kades geschikt is voor de schepen die gebruik 

zullen maken van de omvaarroute. 

 

In het ontwerp van de KVSS moet hier rekening mee gehouden worden, zodat de nieuwe 

primaire waterkering aansluit op de bestaande waterkering aan beide zijden van de sluis. 

Verder geldt dat gedurende de reconstructie van de BVS de waterveiligheid gegarandeerd 

moet worden via een tijdelijke oplossing. Dit wordt afgestemd met het HHNK. 

 

Ter hoogte van de ZDS moeten extra maatregelen worden getroffen om het vaarwegbeheer 

veilig uit te kunnen voeren. Inmiddels hebben hier gesprekken over plaatsgevonden met de 

Rijkshavenmeerster en PoDH, waarbij een mogelijke oplossing is aangedragen om de 

waterveiligheid te waarborgen. 

 
4.3.5       Kades 

De kades langs de omvaarroute (met name het gedeelte vanaf de zuidzijde van de BVS tot 

en met de jachthaven Willemsoord) zijn in beheer van Willemsoord. De kades hebben geen 

specifieke relatie met de tijdelijke omvaarroute. De verwachte golfslag van de schepen is 

gezien de lage vaarsnelheid niet zodanig dat dit van invloed is op de huidge kades.  

 
4.3.6       Veiligheid van de omgeving 
Veiligheid is en blijft een belangrijk onderwerp bij het realiseren van de omvaarroute en de 
renovatie van de sluizen. De provincie en Sweco hebben nader onderzoek gedaan naar het 
weg- en nautisch verkeer. Hierbij is veiligheid ook meegenomen. De vaarroute wordt veilig 
ingericht tijdens de omvaarroute. Daarnaast worden alle objecten (bruggen en sluizen) 
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bediend en aanvullend worden in goed overleg met de beheerder afspraken gemaakt om te 
allen tijde een veilige vaarroute te garanderen. 

 
4.3.7       Conclusie veiligheid 

Vanuit het oogpunt van veiligheid is de omvaaroute haalbaar. De voorwaarden die hierbij 

gelden zijn: 

- Het realiseren van veilige aanlegvoorzieningen ten behoeve van de wachtplaatsen 

(zie paragraaf 4.1.2.8).  

- Het realiseren van scheepvaartbegeleiding (zie paragraaf 4.1.2.9); 

- Het in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften in de realisatiefase (gaat met 

name om chroom 6 en NGE); 

- Verder afstemmen met HHNK  van de waterveiligheid tijdens de reconstructie van 

de KVSS. 

- Aanvullende maatregelen nemen ter hoogte van de ZDS in overleg met de 

Rijkshavenmeester en PODH. 
 

4.4 Financiën 
De kosten voor de realisatie van de omvaarroute zijn bepaald, waarbij is uitgegaan van een 
volledige stremming van de KVSS. De verwachting is dat de totale kosten voor het 
ombouwen (BVS) en het instellen van de omvaarroute circa 18 miljoen kosten, waardoor 
het project economisch haalbaar is en binnen het budget bijft. Er is daarbij rekening 
gehouden met de werkzaamheden die benodigd zijn om de omvaarroute geschikt te maken 
voor de beroepsvaart. Dit betreft het ombouwen van de BVS van een keersluis naar een 
schutsluis, het verwijderen van de brug over de BVS, het realiseren van aanpassingen in de 
jachthaven Willemsoord, gedeeltelijke bodemsanering en de aanleg van wachtplaats(en) 
langs de omvaarroute zelf.  

 
4.5 Planologie en vergunningen 

Voor beide sluizen is geen projectplan voor de Waterwet, omgevingsvergunning milieu of 

ontgrondingsvergunning nodig. Dit vloeit voort uit de voortoets M.E.R. waar deze 

vergunningen per locatie zijn onderzocht. De keuze van de vergunningen die wel zijn 

benodigd, zijn in een concept vergunningenoverzicht op een rij gezet. Dit is op voorhand al 

afgestemd met de gemeente Den Helder en HHNK. Deze belangrijkste vergunningen zijn 

inzichtelijk gemaakt en de opmerkingen op het totaaloverzicht worden in de contractuele 

fase van het project nader uitgewerkt in een nieuw overzicht.  

 

Uit de watertoets komt naar voren dat HHNK voor beide sluizen de randvoorwaarden en 

eisen zal meegeven voor de omvaarsituatie en de eindsituatie. Bij de watervergunnings- 

aanvraag wordt getoetst of aan deze eisen is voldaan. Een belangrijke eis bij de renovatie 

van de KVSS is dat deze gedurende de uitvoeringsfase is voorzien van een dubbel 

keermiddel om de waterveiligheid te borgen. Dit is noodzakelijk omdat de KVSS een 

primaire kering is. De afstemming over het proces voor het aanvragen van vergunningen bij 

HHNK is al tijdens het opstellen van de watertoets gedaan. Daarnaast moet er rekening 

worden gehouden met het openzetten van de ZDS en moeten hierover afspraken worden 

gemaakt met HHNK en de Rijkshavenmeester.  

 

De BVS is zowel een gemeentelijk als Rijksmonument. Werkzaamheden hieraan moeten 

daarom gebeuren met aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de sluis. De 

aanpassing die gedaan zal worden aan de sluis is ingrijpend en de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed (RCE) en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) zullen daarom om 

advies worden gevraagd. De gemeente heeft aangegeven dat een plan moet worden 
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opgesteld voor de aanpassing van de BVS, dat voorgelegd zal worden aan de gemeente en 

RCE. 

 

De verwachting is dat de werkzaamheden aan de BVS en de omvaarroute leiden tot extra 

stikstofuitstoot. Op korte termijn wordt een stikstofbereikening opgesteld om te constateren 

wat de invloed is van de stikstof op de N2000- gebieden. Op dit moment is de wetgeving in 

beweging, waardoor het onzeker is wanneer er duidelijkheid zal komen. Een mogelijke 

aanpak is daarnaast het doorlopen van de ADC-toets. 

 
4.5.1        Flora en Fauna 

Het project is haalbaar met betrekking tot de soortenbescherming mits aan de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

 Het uitvoeren van nader onderzoek naar de aanwezigheid van foerageergebieden 

en/of vliegroutes van vleermuizen. 

 Het treffen van maatregelen om effecten op broedvogels te voorkomen. 

 Het toepassen van een zogenoemde zachte start als heiwerkzaamheden 

noodzakelijk zijn, om eventueel aanwezige zeezoogdieren en vissen de 

mogelijkheid te geven het gebied te ontvluchten.  

 Het opstellen van een ecologisch werkprotocol. 

Verder is het project haalbaar omdat de plangebieden en de omvaarroute niet in het NNN 

liggen en dus geen effect hebben op gebieden met natuurwaarden buiten het NNN. 

 
4.6 Omgeving 

Het niet honoreren van een aantal van de opgehaalde wensen en eisen zal geen directe 

belemmering vormen voor de haalbaarheid van de omvaarroute. Echter kan dit wel nadelige 

gevolgen hebben voor het imago van de provincie, omdat er draagvlak wordt verloren. 

Daarnaast is het van belang dat wensen en eisen die buiten de scope vallen van dit project, 

zoals centrale bediening, neer worden gelegd bij de juiste bevoegde gezagen.  

 
4.6.1        Raakvlakprojecten 

In Den Helder gaan de komende jaren veel projecten spelen. Deze projecten hebben 

raakvlak met de KVSS, BVS en de omvaarroute. Om te voorkomen dat Den Helder op slot 

komt te staan is het van belang dat alle ’mogelijke’ raakvlakprojecten gecoördineerd 

worden. Veel uitvoeringsdata staan nog niet vast en kunnen dus nog verschuiven wat risico 

met zich mee brengt. 

 
4.6.2         Zoutindringing 
Door het schutten van de scheepvaart in de BVS in plaats van de KVSS kan de 
zoutindringing in het Noordhollandsch Kanaal en Binnen de Linie veranderen. Hierover 
heeft afstemming plaatsgevonden met HHNK. Gedurende de omvaarroute neemt de BVS 
de functie van de KVSS vrijwel volledig over. Tijdens de omvaarroute zal het zoutgehalte 
worden gemonitord. Mochten toch negatieve effecten optreden, dan zal naar bevinding van 
zaken worden gehandeld. Innovatieve oplossingen door het toepassen van pompen, een 
bellenscherm of andere maatregelen kunnen, een positieve bijdrage leveren aan het 
beperken van de hoeveelheid indringing van brak water bij het schutten. Negatieve effecten 
ten aanzien van de zoutindringing worden op voorhand zoveel mogelijk voorkomen. 

 
4.6.3        Cultuurhistorie en archeologie 

De gemeente Den Helder heeft aangegeven dat de cultuurhistorische waarde van de BVS 

een aandachtspunt is voor de werkzaamheden. Dit betekent dat in het ontwerp rekening 

moet worden gehouden met de specifieke eisen die hieruit voorvloeien. Hierover heeft al 
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afstemming met de gemeente plaatsgevonden. Het vervolgtraject staat beschreven in 

paragraaf 4.5 

 

Uit het archeologisch onderzoek blijkt dat vervolgonderzoek noodzakelijk is bij het zuidelijk 

deel van de BVS, als er achter de bestaande kades wordt gewerkt. Dit omdat er op deze 

locatie mogelijk relevante archeologie ligt. Bij de KVSS is geen vervolgonderzoek 

noodzakelijk, daar zijn de relevante archeologische niveaus naar verwachting ’opgeruimd’. 

Daarnaast wordt voor het gehele project geadviseerd een duidelijk protocol op te stellen 

voor het aantreffen van toevalsvondsten. 

 
4.6.4        Hinder 

Als gevolg van de omvaarroute treedt hinder op voor het scheepvaart en wegverkeer. Deze 

aspecten zijn beschreven in de paragrafem 4.1 en 4.2, waar wordt ingegaan op hinder voor 

de omgeving. 

 
4.6.4.1    Trillingen 

Uit het onderzoek naar de belendingen volgt dat rekening gehouden moet worden met 

omliggende gebouwen tijdens de werkzaamheden aan de BVS. De aannemer zal deze 

gebouwen monitoren en eventueel trillingsarm materieel inzetten. Als de bouw van het 

nieuwe gemeentehuis gelijktijdig plaatsvindt met de werkzaamheden aan de BVS moet hier 

ook rekening mee gehouden worden. 

 
4.6.4.2     Luchtkwaliteit  

In de huidige situatie liggen de concentraties luchtverontreinigende stoffen (NOx en PM10)  

in de omgeving van de planlocatie ruim onder de grenswaarden: dit blijkt uit gegevens van 

Monitoring NSL 2018 en de GCN. Ook de bouwwerkzaamheden zijn van beperkte duur en 

hebben daarmee slechts weinig invloed op de luchtkwaliteit. Gezien de intensiteit van het 

scheepvaartverkeer wordt ingeschat dat het effect op de concentraties NOx en PM10 

beperkt zijn en niet zullen leiden tot overschrijdingen van de grenswaarden.  

 
4.6.4.3    Evenementen 

Om de overlast door drukte te beperken, wordt aangeraden rekening te houden met 

evenementen die tijdens de projectduur plaatsvinden in Den Helder, zoals Sail in de zomer 

van 2023. De Marinedagen worden tweemaal per drie jaar georganiseerd in de zomer, de 

eerstvolgende editie is in 2021 en lijkt daarmee geen belemmering.  

 
4.7 Techniek 

Ten tijde van het haalbaarheidsonderzoek zijn nieuwe scheuren en gaten ontdekt in de kolk 

van de KVSS, waardoor noodreparaties noodzakelijk waren. Het is mogelijk dat het einde 

van de technische levensduur van de KVSS eerder bereikt wordt dan 2023. Dit kan tot 

gevolg hebben dat het proces voor de reconstructie van de KVSS (met onder andere het 

ombouwen van de BVS) moet worden versneld.    

  
4.7.1     Bodemvervuiling 

In het gebied is op verschillende plaatsen sprake van (ernstige) vervuiling van de 

waterbodem, die in de paragrafen 4.7.1.1. tot 4.7.1.3 worden besproken. 

 
4.7.1.1     BVS 

De waterbodem in en rondom de BVS is sterk verontreinigd met zware metalen en/of PCB’s 

(giftige chloorverbindingen). De bodem zal circa twee meter moeten worden afgegraven om 

een betonvloer aan te kunnen brengen. Daarmee komt verontreinigd slib vrij. Vooralsnog 

wordt er vanuit gegaan dat dit volledig afgevoerd moet worden. Mogelijk kan een deel 
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achter de damwanden worden aangebracht. Vanwege de beperkte diepte van de BVS 

wordt in het ontwerp uitgegaan van een onderwaterbetonvloer. Deze onderwaterbetonvloer 

heeft drie functies:  

 Het afdekken van de bodemvervuiling ter voorkoming van verdere verspreiding; 

 Het borgen van stabiliteit als stempel voor de (nieuwe) damwanden in de sluis; 

 Het beschermen van de waterbodem tegen schroefbewegingen van passerende 

schepen. 

De huidige drempel van de BVS ligt op NAP -5,6 meter, waarmee de diepgang voldoende is 

voor de scheepvaart. 

 
4.7.1.2     Jachthaven Willemsoord 
Ook de bodem van jachthaven Willemsoord is vervuild geraakt in de tijd dat de haven als 
marinehaven fungeerde, zo blijkt uit eerder onderzoek. Sanering van de huidige situatie is 
niet nodig omdat negatieve effecten door omwoeling van de bodem niet worden verwacht. 
In de huidige situatie is dit (formeel) een CEMT=klasse V vaarweg (en ook in de huidige 
situatie varen hier grotere schepen). Tijdens de omvaarroute worden hier geen grotere 
schepen verwacht. De mogelijkheid om de waterbodem eventueel af te dekken, kan niet 
direct worden gekoppeld aan de tijdelijke omvaarroute en is afhankelijk van de visie van de 
gemeente Den Helder hoe zij op de lange termijn wensen om te gaan met deze vervuiling  

 
4.7.1.3     Koopvaardersbinnenhaven 
In de Koopvaardersbinnenhaven is sprake van lichte vervuiling van de waterbodem, zo blijkt 
uit eerder onderzoek. Omdat de vaarwegklasse (CEMT klasse IV) niet wijzigt en dus geen 
grotere schepen dan in de huidige situatie zullen passeren, is het advies hier geen 
specifieke maatregelen in het kader van de omvaarroute te treffen.  
 
De beschikbare en gemeten peilen van de bestaande waterbodem, zowel van beide sluizen 
als de omvaarroute als geheel, laten zien dat de diepte ruimschoots voldoet om CEMT-
klasse IV schepen toe te kunnen laten. 4.7.2     Kades BVS en langs de omvaarroute 

De staat van de kades van de BVS en de Willemsoordhaven is geïnventariseerd en 

beoordeeld. De kades rondom Willemsoord zijn in 2001 uitvoerig geïnspecteerd door MUC. 

De kades aan de noord- en noordoostzijde van Willemsoord, waarvan het einde van de 

levensduur was bereikt, zijn inmiddels vervangen. De conclusie over de staat van de kades 

is op hoofdlijnen: 

 De kades van Willemsoord aan de westzijde van het Natte Dok hebben een 

wisselende restlevensduur, die nergens zo kort is dat ze direct (binnen 5 jaar) 

vervangen moeten worden. 

 Alle kades aan de noordzijde en een groot deel van de noordwestelijke kade van 

het Natte Dok is recent vervangen. 

 De kades in het noordwestelijke deel van het Dokkanaal worden vervangen. 

 De westelijke kade van het Dokkanaal bij de BVS kan nog meer dan 25 jaar mee op 

basis van de metingen uit 2001. 

 De oostelijke kade van het dokkanaal (terrein Buitenveld, van Defensie) is slecht en 

is een aandachtspunt dat afgestemd moet worden met Defensie.  

 

Langs de kades komen nu ook schepen met vergelijkbare golfhoogtes. Op basis van de 

inschatting van de optredende golfhoogtes treedt geen negatieve invloed op de huidige 

kades op.  

 
4.7.3     Bouwkundige opnames 

In verband met de werkzaamheden aan de BVS is er een bouwkundige opname gedaan 

van enkele naastgelegen panden. Dit betreft een nulmeting. De huidige staat van de 
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panden vormt geen belemmering voor de omvaarroute, al moet er in de uitvoering rekening 

mee worden gehouden als het gaat om de uitvoeringsmethode, het toe te passen materieel 

en monitoring van de panden (verzakking/trillingen). 

 

Aanvullend is er een inspanningsverplichting in de vervolgfase om de huidige wijze van 

funderen van de panden te achterhalen. Voorafgaand aan de uitvoering moet wederom een 

meting van de gebouwen en het terrein worden uitgevoerd, waarbij de straal rondom de 

werkzaamheden wordt vergroot..  

 
4.7.4     Geotechnisch onderzoek 

Uit de resultaten van het geotechnisch onderzoek volgt dat de lokale bodemopbouw geen 

belemmering vormt voor de werkzaamheden aan de BVS en KVSS. Het huidige onderzoek 

geeft een goed beeld van de lokale ondergrond, maar is onvoldoende gedetailleerd voor 

een Definitief Ontwerp (DO) of Uitvoerend Ontwerp (UO). Afhankelijk van de keuze voor 

een contractvorm moet in de DO-fase de ontwerpende of de aannemende partij extra 

geotechnisch onderzoek uitvoeren (gebaseerd op nog te maken ontwerpkeuzes). 

 
4.7.5     Obstakels waterbodem 

In april 2019 is een ’sub-bottom profiling survey’ uitgevoerd om slib en obstakels in de 

waterbodem in kaart te brengen. Dit onderzoek is uitgevoerd in een deel van de jachthaven 

Willemsoord, de BVS en de KVSS. Hierbij zijn enkele obstakels gevonden, maar deze 

hebben geen gevolgen voor de omvaarroute. Alle in de grond gerelateerde werkzaamheden 

worden onder toezicht voorgeboord. 

 
4.7.6     Inmeting DTM en waterbodem 

Ten behoeve van het ontwerp zijn er DTM-metingen (op land) en multibeam-metingen (op 

water) uitgevoerd. De resultaten hebben geen consequenties voor de haalbaarheid van de 

omvaarroute. 

 
4.7.7     Chroom 6 

Enkele onderdelen van de brug over de BVS zijn zijn onderzocht op de aanwezigheid van 

chroom 6. Er is chroom 6 aangetroffen op de slagbomen en het hekwerk. Ook zijn zware 

metalen aangetroffen op de locatie. De onderdelen van de brug die chroom 6 bevatten, 

zullen deskundig moeten worden verwijderd en afgevoerd bij de sloop van de brug. Dit heeft 

verder geen invloed op de haalbaarheid van de omvaarroute. 

 
4.8 Planning 

Uiterlijk 1 april 2023 moet de reconstructie van de KVSS gereed zijn, omdat het dan de 

theoretische einde levensduur bereikt (zie figuur 9). Om voldoende tijd te hebben voor de 

uitvoering van de werkzaamheden moet de omvaarroute via de BVS uiterlijk medio 2022 

gereed zijn, evenals de voorbereidingsfase (ontwerp en vergunningaanvraag). Er bestaat 

een risico dat de KVSS in een eerder stadium het einde van de technische levensduur 

bereikt (mede gezien de resultaten van recente controles). Daarom wordt tijdens de 

contractuele fase gezocht naar optimalisatiemogelijkheden in de planning. 

 

Uit de opgestelde planning blijkt dat de gestelde deadline van de werkzaamheden gehaald 

kan worden, maar er is geen ruimte voor uitstel. Daarom is het noodzakelijk dat belangrijke 

keuzes over de omvaarroute, en de contractvorm zo spoedig mogelijk gemaakt worden. 

Deze besluiten worden in het eerste kwartaal (Q1) van 2020 genomen, zodat de 

aanbestedingsdocumenten tijdig opgesteld kunnen worden.  
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Figuur 9: planning per kwartaal (Q) 
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5 Conclusie en aanbevelingen 

De haalbaarheid van de omvaarroute is beoordeeld op de verschillende onderzochte 
onderwerpen, zoals beschreven in hoofdstuk 4.  
Deze betreffen:  

 probleemoplossend vermogen van de omvaarroute voor de scheepvaart; 

 impact van de omvaarroute op het wegverkeer (als gevolg van meer/andere 

brugopeningen); 

 veiligheid; 

 financiële haalbaarheid; 

 planologische en juridische haalbaarheid; 

 omgeving; 

 techniek; 

 planning. 

 

De haalbaarheid per onderwerp is aangegeven door middel van de stoplichtmethode 

waarbij: 

 = Niet haalbaar 

 = Haalbaar, met verdere uitwerking van de maatregelen i.o.m. stakeholders 

 = Haalbaar, waarbij er geen grote verdere aandachtspunten zijn. 
 

Probleemoplossend vermogen van de omvaarroute voor de scheepvaart 

De omvaarroute zorgt ervoor dat zowel de beroeps- als recreatievaart kan worden 

afgewikkeld als de KVSS wordt gereconstrueerd. De omvaarroute is haalbaar, 

waarbij naast de werkzaamheden aan de BVS een aantal benodigde maatregelen 

moet worden uitgewerkt: 

- Openzetten van de ZDS, zodat de lange schepen van de beroepsvaart kunnen 

passeren (verder af te stemmen met HHNK); 

- Het instellen van een goede scheepvaartbegeleiding (bij voorkeur gekoppeld aan 

de bediening van de bruggen/sluizen); 

- Het definitief maken van de alternatieve ligplaatsen voor de schepen in de 

jachthaven Willemsoord (in overleg met de stakeholders); 

- Definitieve afspraken maken over de wachtplaatsen voor de omvaarroute (bij het 

Defensieterrein en bij de ZDS).  

Het verdient aanbeveling de reconstructie van de KVSS uit te voeren buiten het 

drukke zomerseizoen (juni-juli-augustus zijn de drukste maanden, mei en september 

iets minder druk). De overige maanden is er veel minder scheepvaart en wegverkeer. 

De hinder van de omvaarroute (zowel voor de scheepvaart als voor het wegverkeer) 

zal dan veel minder zijn. 

 
Impact van de omvaarroute op het wegverkeer  

De omvaarroute is haalbaar maar zorgt wel voor meer hinder voor het wegverkeer, 

doordat de brugopeningen toenemen (Van Kinsbergenbrug en Zeedoksluisbrug). Dit 

speelt vooral op drukke momenten zoals vrijdagmiddagen en vooral de vrijdagen voor 

de drukke zomerse weekeinden. In reguliere stuatie is de extra hinder relatief 

beperkt. De hinder is te beperken door een omrijdroute in te stellen, maar dit heeft 

ook nadelen omdat er dan meer verkeer door het centrum van Den Helder rijdt. Het 

beperken van de rechtsafbeweging over de Van Kinsbergenbrug tot alleen 

bestemmingsverkeer leidt tot problemen elders. De belangrijkste maatregel om de 

hinder te beperken is het instellen van bloktijden voor de beroepsvaart (in 

bijvoorbeeld de avonduren) en eventueel een regime voor de recreatievaart.  
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Veiligheid 

De omvaarroute is haalbaar vanuit het oogpunt van veiligheid. De 

scheepvaartbegeleiding is naast een goede afwikkeling van de omvaarroute ook 

belangrijk voor de veiligheid. De risico’s ten aanzien van externe veiligheid vallen 

binnen de gebruikelijke normen. Daarnaast zijn er enkele aandachtspunten zoals: 

verkeersveiligheid, reguliere risico’s in de bouwfase (en chroom 6, NGE) en de 

hoogwaterveiligheid (waterkerende functie tijdens de reconstructie van de KVSS af te 

stemmen met HHNK). Hiervoor zal aandacht zijn bij de verdere uitwerking. De kades 

langs de omvaarroute zijn op een aantal plaatsen in slechte staat. De te verwachten 

golfslag van passerende schepen is niet zodanig dat dit tot problemen leidt. Wel 

moeten ten behoeve van de te realiseren wachtplaatsen de juiste voorzieningen 

getroffen worden (niet direct aanmeren langs slechte kades in verband met gevolgen 

van het aanvaarrisico en bolderkrachten). 

 
Financiële haalbaarheid 

De totale investeringskosten van de vaarroute en het ombouwen van de BVS zijn 

geraamd op circa 18 miljoen. Opgemerkt wordt dat een deel van de 

investeringskosten van de omvaarroute niet alleen aan het realiseren van de tijdelijke 

omvaarroute toe te rekenen is. Ook als deze niet gerealiseerd zou worden zijn kosten 

te verwachten, voor met name het benodigde onderhoud van de BVS en de kades. 

Daarnaast geldt dat de ombouw van de BVS ook past in de nevendoelen om de 

recreatievaart in de mogelijke definitieve situatie via de BVS te laten varen en de 

zoutindringing te verminderen. 

 
Planologische en juridische haalbaarheid 

De aspecten wat betreft planologie (bestemmingplan, vergunningen) zijn haalbaar, 

maar moeten nog wel definitief gemaakt worden, waarbij er ook het risico is op 

inspraak/beroep vanuit de omgeving. Overleg met de gemeente Den Helder over de 

status van de BVS als cultureel erfgoed en de betekenis daarvan voor de ombouw 

heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zal een cultuurhistorisch onderzoek 

met plan voor de aanpassing worden opgesteld dat zal worden voorgelegd aan de 

gemeente en de RCE. 

 
Omgeving 

De betrokken stakeholders uit de omgeving van beide sluizen zijn al vanaf het begin 

betrokken. Ze hebben de mogelijkheid mee te denken en wensen en eisen mee te 

geven. Uit de opgehaalde wensen en eisen kan worden geconcludeerd dat er een 

breed draagvlak is voor de omvaarroute via de BVS en ZDS tijdens de ombouw van 

de KVSS. De opgehaalde wensen en eisen zijn voornamelijk van technische of 

procesmatige aard.  

 
Technische haalbaarheid 

De omvaarroute is haalbaar vanuit technisch oogpunt. Bij het uitwerken van de 

sluizen moet met diverse zaken rekening worden gehouden, passend bij de fase van 

het project en rekening houdend met de uitkomsten van de diverse uitgevoerde 

onderzoeken (belendende panden, geotechniek, DTM, chroom 6).Het belangrijkste 

aandachtspunt is de bodemvervuiling. In het project worden maatregelen genomen 

om de deels vervuilde waterbodem af te dekken (onderwaterbeton en blokkenmatten) 

en eventueel deels te saneren, voor zover de bodemvervuiling een samenhang heeft 

met het omvaren. Voor de uitwerking van de BVS dienen de definitieve dimensies 

(breedte) van de sluis vastgesteld te worden. 
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Planning 

De omvaarroute is haalbaar binnen de deadline van de reconstructie van de KVSS. 

Hiervoor moeten op korte termijn de keuze over de omvaarroute en de contractvorm 

van de realisatie gemaakt worden, zodat de aanbestedingsdocumenten tijdig 

opgesteld kunnen worden. In het voorjaar (Q1/Q2) van 2020 start de aanbesteding en 

in 2021 zal het uitvoeringsontwerp en de vergunningaanvraag voor de BVS afgerond 

worden, zodat de realisatie van de BVS kan starten. De omvaarroute komt in 2022 

gereed, zodat de omvaarroute via de BVS gebruikt kan worden tijdens de 

reconstructie van de KVSS die uiterlijk op 1 april 2023 afgerond moet zijn. 

 

 

Op basis van de haalbaarheidsstudie waarin bovengenoemde onderwerpen zijn onderzocht, 

geldt dat de omvaarroute haalbaar is. Hierbij geldt dat in de vervolgfase diverse 

maatregelen in overleg met de betrokken partijen nader uitgewerkt worden. 

 

 
 

 


