
 
 

 
 
 

BEKENDMAKING AAN DE SCHEEPVAART 
IJmond Noordzeekanaalgebied 

Centraal Nautisch Beheer 
 
 
Basijn nr: 17/2021 IJmuiden, 13 april 2021 
 
Onderwerp: Kleine sluis IJmuiden weer beschikbaar tijdens recreatieve vaarseizoen 
 
De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, 
maakt het volgende bekend: 
 
Met ingang van 16 april 2021 stelt Rijkswaterstaat de Kleine sluis, onderdeel van het sluizencomplex te 
IJmuiden, weer beschikbaar voor scheepvaart. De Kleine sluis was sinds augustus 2020 gestremd vanwege 
de plaatsing van tijdelijke pompen. Deze pompen staan er ter vervanging van een defecte pomp in het 
Gemaal IJmuiden. Ook bij de Middensluis staan tijdelijke pompen, die van invloed kunnen zijn op de 
scheepvaart via de Zuidersluis.  
 

Inzet tijdelijke pompen beïnvloed schutproces 
Hoewel de tijdelijke pompen er nog staan, gaat de Kleine sluis weer open omdat het veiliger is om 
beroeps- en recreatievaart gescheiden te schutten. Daarnaast zal het scheepvaartverkeer beter 
doorstromen en blijft de wachttijd voor het landverkeer over de sluizenroute beperkt. 
 
Wanneer de tijdelijke pompen bij de Kleine sluis ingezet worden, wordt de Kleine sluis gestremd en zal de 
recreatievaart via de Zuidersluis worden geschut. De binnenvaart en losse sleepboten worden dan door de 
Middensluis geschut. Wanneer ook de pompen bij de Middensluis ingezet worden, wordt ook deze sluis 
gestremd, met uitzondering van westgaande binnenvaart en losse havensleepboten. De recreatievaart 
wordt dan eens per 4 uur geschut via Zuidersluis.  
 
Maatregelen 
Rijkswaterstaat neemt een aantal maatregelen om het scheepvaartverkeer tijdens het schutten veilig 
langs de tijdelijke pompen in de Kleine sluis te laten varen. Het betreft onder andere het instellen van 
wachtplaatsen voor recreatievaart aan zowel de west als aan de oostzijde van de Kleine sluis. Deze 
wachtplaatsen worden aangegeven met aanvullende scheepvaartverkeersseinen en -tekens. (zie figuur) 
Daarnaast worden maatregelen genomen om de tijdelijke pompen tegen aanvaren te beschermen.  
 
Om de doorstroming van het landverkeer te bevorderen en het risico van een grotere impact van 
aanvaring met de pompinstallatie te voorkomen wordt alle zeevaart behalve losse sleepboten geschut 
door de Noorder en de Middensluis.  
 
Heeft u vragen over deze basijn, dan kunt u contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie op 
telefoonnummer +31(0)20-5234692. 
 
Met het van kracht worden van deze basijn, vervalt basijn 42/2020. 
  
De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied, tevens (Rijks-)havenmeester, 
 
 
J.M.H. Mateyo 



 
 

 


