UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE bezoekt de nieuwe Noorderzeesluis in IJmuiden
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie

: Monitoring Bouw & Infra
: woensdag 14 maart 2018
: 13.30 – 17.00 uur
: Sluis Haven Informatie Punt (SHIP), Noordersluisweg 1, 1975 AM IJmuiden
IJmuidense Rondvaart Maatschappij BV, Sluisplein 78, 1975 AG IJmuiden

Parkeren
Kosten
PE-punten

: Er is voldoende gratis parkeergelegenheid op beide locaties
: € 50,00, excl. BTW
:3

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de
bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getijonafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen.
De bouw van de nieuwe zeesluis is inmiddels gestart en verwacht wordt deze eind 2019 beschikbaar te
hebben voor de scheepvaart. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep.
De levensduur van de nieuwe sluis is 100 jaar.
Rijkswaterstaat heeft de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden bij de ingang van het Noordzeekanaal
gegund aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande uit BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF is
verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de
nieuwe zeesluis.
Inhoud
De heer A. Lubach, coördinator monitoring, van OpenIJ geeft bij SHIP een presentatie over de bouw van
de nieuwe zeesluis, met de focus op monitoring.
Het programma wordt voortgezet met een rondvaart langs de in aanbouw zijnde nieuwe zeesluis, aan
boord van het passagiersschip Koningin Emma. Tijdens de vaart maakt u van dichtbij kennis met de
bedrijvige omgeving en de bouw van de nieuwe zeesluis.
Programma
13.30 uur - 14.00 uur
14.00 uur - 14.45 uur
14.45 uur - 15.00 uur
15.00 uur - 17.00 uur

Ontvangst en registratie
Presentatie Monitoring Nieuwe Zeesluis IJmuiden door OpenIJ, dhr. A. Lubach
Op eigen gelegenheid van SHIP naar het schip Koningin Emma
Rondvaart Nieuwe Zeesluis

Na de presentatie bij SHIP gaat u op eigen gelegenheid naar het Sluisplein 78, “Dankzij Terminal”, alwaar
het passagiersschip Koningin Emma op u ligt te wachten. De ligplaats is duidelijk herkenbaar aan een
informatiebord met logo. Voor meer informatie www.ijmuidenserondvaart.nl/klantenservice/contact/
Registratie en toekennen PE-punten
Om in aanmerking te komen voor de PE-punten, zal er tijdens dit programma twee keer geregistreerd
worden, op locatie bij SHIP alsmede aan boord van het passagierschip.
Bij het niet volgen van het gehele programma, zullen er geen punten worden toegekend.
Aan en afmelden
Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een
barcode als inschrijfbewijs. In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden. Bij
annulering binnen een week voor aanvang brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder afmelding
vooraf wordt het volledige bedrag voor deelname in rekening gebracht.

