
 
 

Beatrixsluis Nieuwegein 
 
Dinsdag 18 september a.s. zullen we met Plein 11 een bezoek brengen aan de Beatrixsluis in 
Nieuwegein. 

Hier werken Besix, Heijmans en MVO aan de aanleg van een 3e kolk Beatrixsluis en verbreding van het 
Lekkanaal. 

Waarom 

 Steeds meer en steeds grotere schepen passeren het Lekkanaal. 
 Met een 3e kolk (doorgang) kunnen meer en grotere schepen gebruikmaken van de sluis. 
 Dit zorgt voor een snelle en veilige afwikkeling van goederenvervoer over water. 
 Door de verbreding van het kanaal komt er ruimte voor extra ligplaatsen. 

  

Hoe ziet de nieuwe sluis eruit? 

De Prinses Beatrixsluis is een rijksmonument uit 1938 en is zichtbaar in de wijde omgeving. Met de 3e 
kolk blijft dit historisch aangezicht behouden. Het ontwerp bevat geen heftorens, maar dubbele 
roldeuren. Zo valt het weinig op in het landschap. 

Hoe groot wordt de 3e kolk? 

De 3e kolk krijgt een lengte van minimaal 276 m, een breedte van 25 m en een sluisdiepte van 5,8 m 
beneden NAP, zodat schepen met een diepgang tot 4 m door de sluis kunnen. Dit is breder, langer en 

http://publicaties.minienm.nl/documenten/informatiebladen-lekkanaal-3e-kolk-beatrixsluis


 
 
dieper dan de huidige sluisafmeting van de andere 2 kolken (225 x 18).  De 3e kolk bevat straks 
dubbele roldeuren. Bij gebruik van alleen de buitenste deuren is de 3e kolk 300 m lang en ontstaat er 
ruimte voor het tegelijkertijd schutten van 2 schepen van ieder 135 m lang. Dit noemen we ook wel 
‘schutten XL’.  
 
Programma: 
 
16.00 -16.30 uur  Ontvangst op de sluis. Bezoekadres Beatrixsluis Nieuwegein. A27, afrit 28 

Nieuwegein. 
 
16.30-17.00 uur  Presentatie verzorgd door MVO.  
 
17.00-18.30 uur  Rondleiding over het project. 
 
18.30 – 21.00 uur  Diner 
 
 
Wij gaan er weer vanuit dat eenieder deze avond aanwezig is, indien je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn 
vernemen we dit in verband met reservering koffie en diner graag uiterlijk maandag 10 september. 

 
 


