
Rijkswaterstaat werkt van begin juli tot half oktober 2015 aan de 
noordelijke draaibrug van het Lorentzcomplex bij 
Kornwerderzand; de Friesland kant van de Afsluitdijk. Het 
betreft onderhoud dat de draaibrug om de zoveel jaar nodig 
heeft zoals revisie van de aandrijving, het reinigen van het 
draaipunt en het vervangen van de slijtlaag van het brugdek. Tot 
begin oktober is één doorvaartrichting ter hoogte van de 
draaibruggen afgesloten voor het vaarwegverkeer. Dit heeft 
gevolgen voor zowel de beroepsvaart als de recreatievaart. 

Hinder scheepvaart
In de maanden juli en augustus is het druk op het Lorentzcomplex. 
Door het afsluiten van één doorvaartrichting moet het scheepvaart-
verkeer tijdens de werkzaamheden rekening houden met een 
langere wachttijd. Oponthoud wordt veroorzaakt doordat schepen 
vanuit de Waddenzee en het IJsselmeergebied bij het passeren van 
de draaibruggen op elkaar moeten wachten, waardoor de schuttijd 
kan oplopen. De scheepvaart kan daarom bij een groot aanbod van 
schepen flinke hinder ondervinden. In verband met de werkzaam-
heden is het de verwachting dat het Lorentzcomplex in de maand 
juli enkele dagen gestremd moet worden voor de scheepvaart. 
Houdt www.vaarweginformatie.nl in de gaten voor de meest actuele 
informatie.

Hinder wegverkeer
In de zomerperiode gaat de brug vaker openen door de werkzaam-
heden kunnen brugdraainingen langer duren. Brugopeningen 
zorgen voor een knelpunt in de doorstroming van het wegverkeer. 
De onderlinge interactie tussen weg- en vaarwegverkeer kan leiden 
tot hinder voor het wegverkeer. 
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