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1932: Stroming in westelijk sluitgat De Vlieter

1932: De Afsluitdijk vlak na de sluiting

1950: De werkhavens bij Breezanddijk
1955: Het Monument bij sluitgat De Vlieter

1935: De Lorentz schutsluizen bij Kornwerderzand

•   De eerste vrachtwagen die over de Afsluitdijk reed was de 

bierwagen van Heineken.

•   Wist je dat de Afsluitdijk vanuit de ruimte is te zien? André 

Kuipers zag vanuit de ruimte de piramides van Gizeh, De Chinese 

muur en de Afsluitdijk toen hij in zijn raket langs de aarde vloog.

In 1927 begonnen de werkzaamheden en in 1932 werd het laatste 
gat gedicht. Dat gat bevond zich op de plek waar nu het Monument 
staat; een ontwerp van de bekende architect Willem Dudok en een 
cadeau aan Nederland van de toenmalige aannemer. Vlakbij het 
Monument staat het beeld van de steenzetter, een eerbetoon aan 
de 5000 werklieden die de Afsluitdijk grotendeels met de hand 
hebben gebouwd. 

Met de aanleg van de Afsluitdijk veranderde de zoute Zuiderzee in het 
zoete IJsselmeer. Een deel van het IJsselmeer werd in fases ingepolderd. 
Het zoete IJsselmeerwater fungeert nog steeds als één van de belangrijkste 
watervoorzieningen voor drinkwater en de landbouw.

Feiten op een rij

1928: Arbeiders maken een wiep voor een zinkstuk

1928: De wiep wordt op het zinkstuk gesjouwd

1928: De wiep wordt op zijn plek gelegd

1928: Stenen doorgeven om het zinkstuk 
straks te laten zinken

1929: Grondverzet met de kruiwagen

1929: Het plaatsen van basaltzuilen

1930: Bouw spuisluizen bij Den Oever

Historie

Het Zuiderzeegebied was kwetsbaar voor overstromingen. Er 
werden daarom al vanaf de 17e eeuw plannen ontwikkeld voor 
het afsluiten van de Zuiderzee. Ingenieur Cornelis Lely ontwikkelde 
in1892 zijn eerste plan voor de bouw van de Afsluitdijk. De dijk 
moest de zee buitensluiten en daarmee de kans op overstromingen 
verkleinen. Met de aanleg van de Afsluitdijk ontstond de 
mogelijkheid om nieuwe polders met landbouwgrond aan te 
leggen: goed voor de economie en de voedselvoorziening. 

De watersnood van 1916 en hongersnood in 1918 gaven de 
doorslag voor de bouw van de 32 kilometer lange dam. Tijdens 
de watersnoodramp in 1916 overstroomden grote delen van 
het IJsselmeergebied. Dijken braken door, er vielen doden en de 
schade was enorm. 

1935: De bus naar Wieringen
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In het Noord-Hollandse Den Oever gaan we het volgende doen om de 
sluizen te versterken:

•   De voorhavendammen worden verhoogd en versterkt.

•   Om de schutsluizen te beschermen tegen extreme waterstanden en 
golven plaatsen we er een keersluis voor. Zo’n keersluis noemen 
we ook wel stormvloedkering. De keersluis staat onder normale 
omstandigheden open en sluit als het waterpeil te veel stijgt.

•    Van de spuicomplexen gaan we de constructie versterken. De constructie 
van het spuicomplex in Den Oever bestaat uit drie spuigroepen met 
in elk daarvan vijf spuikokers. Elke koker heeft twee schuiven. In elke 
spuikoker gaan we de schuiven en de ophanging  vervangen. We 
versterken ook de tusseneilanden en de havendammen. 

Dijken worden zo ontworpen dat ze bestand zijn tegen extreme 
weersomstandigheden. In het geval van de Afsluitdijk gaat het dan om een situatie 
van springtij in combinatie met een extreem zware noordwesterstorm. De dijk wordt 
zo gemaakt dat hij bestand is tegen stormen die eens per 10.000 jaar voorkomen. 
Dat is een veel zwaardere storm dan de storm van 1953, die de waters-noodramp in 
Zeeland veroorzaakte.

De versterking van de dijk zorgt ervoor dat deze tot tenminste halverwege deze eeuw 
weer voldoet aan de veiligheidseisen. Daarbij wordt rekening gehouden met een 
zeespiegelstijging van 35 cm tot 2050 (gerekend vanaf 1990). 

Extreme omstandigheden

Sterkere sluizen bij Den Oever

Hier, in het Friese Kornwerderzand gaan we ook de sluizen versterken:

•   We plaatsen een nieuwe keersluis aan de kant van de Waddenzee, ten 
noorden van de bestaande draaibruggen. Hiermee beschermen we het 
schutcomplex.

•   Net als bij Den Oever gaan we bij Kornwerderzand het spuicomplex 
versterken door de schuiven en de ophanging te vervangen. Ook hier 
versterken we het tusseneiland en de havendammen, én we verbeteren we 
de stabiliteit van het spuicomplex.

Waterveiligheid

Aan de buitenkant van de dijk (Waddenzeekant) komt 
een nieuwe bekleding. Die bekleding wordt zo sterk 
dat deze een superstorm kan weerstaan.

We maken de dijk overslagbestendig. Dat betekent 
dat de gehele dijk zo wordt gemaakt dat het niet erg 
is als er bij een zware storm water overheen komt, 
want de binnenkant
van de dijk (IJsselmeerkant) zal bestand zijn tegen 
het overslaande water.

Versterken dijklichaam

Sterkere sluizen bij Kornwerderzand

Versterken van de Afsluitdijk
De Afsluitdijk is ruim 80 jaar oud en heeft Nederland sinds de aanleg 
goed beschermd tegen het water. Inmiddels voldoet de Afsluitdijk 
niet meer aan de strenge eisen voor waterveiligheid. Rijkswaterstaat 
gaat de dijk daarom tussen 2018 en 2022 versterken. Daarbij wordt 
rekening gehouden met veranderende omstandigheden door 
klimaatverandering.

Ruimtelijke kwaliteit

Natuur

De Afsluitdijk heeft grote cultuurhistorische en toeristische waarden. 
De dijk is een icoon voor de Nederlandse strijd tegen het water en is 
een internationaal visitekaartje voor de Nederlandse waterbouwkunde. 
Ingenieur Lely ontwierp de dijk. Het Monument op de plaats waar het 
laatste gat is gedicht is ontworpen door architect Dudok. De Afsluitdijk 
heeft bovendien een belangrijke militaire geschiedenis. We zorgen 
ervoor dat al deze unieke waarden bij het versterken van de dijk zo 
goed mogelijk behouden blijven.

De Afsluitdijk vormt een scheiding tussen de 
Waddenzee en het IJsselmeer, twee unieke 
natuurgebieden. Als we op de dijk aan het werk gaan 
houden we daar rekening mee. In de luwte van de 
dijk rusten en foerageren watervogels. Daarom gaan 
we niet het hele jaar door op alle locaties werken. Ook 
zeehonden hebben voldoende rust nodig. Wij houden 
hier rekening mee door zo min mogelijk geluid te 
maken bij het werk. 
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 Waterbeheer

Met de spuisluizen in Den Oever en Kornwerderzand voeren we 
overtollig water af uit het IJsselmeer naar de Waddenzee. Als het 
water in de Waddenzee laag staat kunnen de schuiven van de 
spuisluizen open. Het zoete water uit het IJsselmeer stroomt dan 
de Waddenzee in. 

Met de huidige spuisluizen kunnen we het water niet langer 
voldoende op peil houden. Daarom bouwen we pompen in het 
sluiscomplex bij Den Oever. Het inbouwen van de pompen gebeurt 
tussen 2018 en 2022.

Afvoeren van water 

Met pompen in de Afsluitdijk kan water naar de 
Waddenzee worden afgevoerd als spuien niet 
mogelijk is. Door het plaatsen van de pompen in 
de Afsluitdijk ontstaat het grootste gemaal van 
Europa met een pompcapaciteit van ongeveer 10 
olympische zwembaden per minuut. De pompen 
worden ingebouwd in het Stevin spuicomplex bij 
Den Oever. Zo kunnen de bestaande constructie van 
de spuisluizen en instroom- en uitstroombekkens 
worden benut. Dat is veel goedkoper dan aanleg 
van deze voorzieningen op een nieuwe locatie in de 
dijk en voorkomt effecten op natuur en milieu van 
de Waddenzee en het IJsselmeer. Er worden eerst 
pompen ingebouwd met voldoende pompcapaciteit 
tot tenminste 2028. Afhankelijk van de ontwikkeling 
van het klimaat kunnen daarna pompen worden 
bijgebouwd. Zo kan worden ingespeeld op de mate 
van stijging van de zeespiegel en de ontwikkeling 
van rivierafvoeren en piekbuien. Dat heet adaptief 
deltamanagement.

Grootste gemaal van Europa

Economie & water

Icoon Afsluitdijk

Het Monument is gebouwd op de plaats waar op 28 mei 1932 de Afsluitdijk 
is gedicht. Bij het Monument kun je genieten van het prachtige uitzicht over 
het IJsselmeer en de Waddenzee. Dit is de plek waar de meeste toeristen 
komen: circa 250.000 per jaar. Vooral buitenlandse toeristen zijn dol op 
deze bijzondere plek. Met het renoveren van de Afsluitdijk tussen 2018 en 
2022 krijgt de ruimte rond het Monument een opknapbeurt. Er komt ook 
een moderne horecavoorziening. Zo kunnen bezoekers nog meer genieten 
van de Afsluitdijk en het fraaie uitzicht. 

Monument

Ook in onze tijd biedt de Afsluitdijk kansen voor economische ontwikkeling. 
Zo is de dijk een belangrijke toeristische trekpleister voor vooral 
buitenlandse gasten en een internationaal icoon voor de Nederlandse 
waterbouw. De afgelopen jaren hebben de noordelijke provincies, 
gemeenten, natuurorganisaties, ondernemers en universiteiten zich laten 
inspireren. Dit heeft geleid tot een flink aantal initiatieven. Onder de naam 
De Nieuwe Afsluitdijk hebben de initiatiefnemers hun krachten gebundeld. 
Samen met het Rijk werken zij aan het realiseren van de plannen. 

Toekomstplannen
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Icoon Afsluitdijk is een design-innovatieproject voor de 32 kilometer lange 
iconische dijk, dat geleid wordt door Daan Roosegaarde en zijn team van 
ontwerpers, technici en ontwikkelaars. Voor het project, dat in opdracht van 
de Nederlandse overheid wordt uitgevoerd, worden tijdelijke en permanente 
werken geïnstalleerd om de cultuurhistorische waarde van de Afsluitdijk te 
versterken en zo zijn status als icoon van de Nederlandse waterbouwkunde 
en design internationaal te verankeren. Ontwerper en innovator Daan 
Roosegaarde: “Door een subtiele laag van licht en interactie toe te voegen, 
versterken we de schoonheid van de dijk en ontstaan er nieuwe koppelingen 
tussen mens en landschap, verleden en toekomst, duister en licht, poëzie en 
functionaliteit.”

Roosegaarde’s Icoon Afsluitdijk neemt de bezoeker mee in het innovatieve 
karakter van de dijk door zijn belangrijkste functies te accentueren: 
waterbescherming en erfgoed, energie en mobiliteit, dit als exemplarisch 
model van een slim landschap voor vandaag en morgen. 

Het project startte in 2016 met WATERLICHT, een poëtische lichtinstallatie die 
ons herinnert aan de rol die de dijk speelt bij de bescherming van Nederland 
tegen overstromingen, en SPIEGELSTENEN, een ode aan de 5.000 werknemers 
die de 32 kilometer lange dijk in 5 jaar steen voor steen met de hand hebben 
gebouwd (2016). 

De tijdelijke installaties WINDVOGEL, energieopwekkende vliegers die tot wel 
100 kW kunnen leveren, ontwikkeld naar de droom van wijlen astronaut Wubbo 
Ockels, en GLOWING NATURE, de wereldpremière van Roosegaarde’s expositie van 
lichtgevende micro-organismen, verbeelden de kracht van de natuur als bron van 
energie en licht en als nieuwe energieoplossingen voor de steden van morgen 
(2017).

Het permanente werk LICHTPOORT, ten slotte, geeft de 60 opgeknapte 
monumentale sluizen stammend uit 1932 een retro-reflecterende laag, 
waardoor de lijnen van de sluisdeuren oplichten door de koplampen van 
passerende auto’s. Zo komen de schetsen van de architect van de sluizen 
Dirk Roosenburg (grootvader van Rem Koolhaas) weer tot leven. LICHTPOORT 
is uniek in de wereld, speciaal gemaakt voor de Afsluitdijk en vormt het 
voorbeeld van een toekomstige energieneutraal landschap waar vervuilende 
straatverlichting achterhaald is geworden. (2017 - permanent)  

Alle projecten verbinden de mens op 
unieke wijze met het Nederlands 
landschap.  Ze vormen een 
technologisch en wetenschappelijk 
verhaal dat de bezoeker zal 
bijblijven. Daan Roosegaarde: “Ik 
wil ervaringen creëren die je niet 
kunt downloaden, plekken die je 
met eigen ogen wil zien.”



Bedrijven in Fryslân, Overijssel en Flevoland bouwen miljoenenjachten voor de rijken der 
aarde. De sluizen bij Kornwerderzand zijn te smal voor de steeds groter wordende jachten 
en vrachtschepen. De schepen kunnen vaak binnendijks niet worden afgebouwd. Er wordt 
daarom door de regio gewerkt aan plannen om de sluis te verbreden, dat is gunstig voor de 
jachtbouwers en geeft een impuls aan de Nederlandse economie. Ook biedt een bredere sluis 
een kortere vaarroute voor de kustvaart naar Noord-Europa (Scandinavië en Baltische Staten). 
Diverse binnenhavens (Makkum, Urk, Zwolle, Meppel en Kampen) profiteren hiervan. 
 
De verruiming lost een belangrijk knelpunt op voor de kustvaart op de vaarroutes 
naar Noord-Engeland, Scandinavië en de Baltische Staten. Daarnaast heeft een 
kostenbatenanalyse aangetoond dat een bredere en diepere sluis leidt tot een directe 
omzetstijging van 65 miljoen euro per jaar voor de scheepsbouwsector rondom het 
IJsselmeer. Ook levert de verruiming naar verwachting ruim 2600 nieuwe arbeidsplaatsen op 
voor het maritieme cluster. De verbreding van de sluis zorgt daarmee niet alleen voor een 
impuls voor de landsdelen Noord-, Oost- en Midden-Nederland, maar heeft een economisch 
structuurversterkend effect voor heel Nederland. 

Verbreding sluizen

3 mogelijke 
uitvoeringsvarianten

optie 1 optie 2

Als bekend icoon van Nederlandse waterbouwkunde trekt 
de Afsluitdijk jaarlijks ruim 300.000 bezoekers uit binnen- en 
buitenland. Om deze bezoekers gastvrij te onthalen en de 
vele verhalen over de Afsluitdijk goed te kunnen vertellen 
en te ervaren, wordt in 2018 het Afsluitdijk Wadden Center 
op Kornwerderzand geopend. Doel van het educatieve 
bezoekerscentrum is om de verschillende verhalen van de 
Afsluitdijk en omgeving te vertellen. Te denken valt aan 
de (cultuur)historie, de waterbouw, de Vismigratierivier, 
Werelderfgoed Waddenzee en die van het voormalige 
Zuiderzeegebied. 

Het Afsluitdijk Wadden Center staat open voor bezoekers uit 
de wijde omgeving, passanten, verblijfstoeristen uit de directe 
omgeving en gasten uit het buitenland die de Afsluitdijk nu al 
in grote getalen weten te vinden. 
In en rond het centrum is er van alles te beleven. Van 
spannende attracties en educatieve exposities tot afwisselende 
verhalenroutes, aanlegplaatsen voor ferry en pleziervaart, 
wandelpaden, een familiefietspad aan de Waddenzeekant. 
Vanuit het restaurant kijk je uit op zowel de Waddenzee als op 
het IJsselmeer. 

Afsluitdijk Wadden Center

Fietsen over de Afsluitdijk is fietsen langs de snelweg. 
Om beter te kunnen genieten van de Waddenzee wordt 
er van Den Oever naar het Monument en van Zurich naar 
Kornwerderzand een fiets- en wandelpad aangelegd met 
uitzicht op het Werelderfgoed Waddenzee. Deze paden krijgen 
aansluiting met het huidige fietspad.

Fiets- en wandelpad 
aan de Waddenzee

De driehoek Kornwerderzand-Zurich-Makkum is voor de Afsluitdijk erg belangrijk. 
Het is de verbinding met Fryslân. De verbindingen worden waar nodig verbeterd 
waardoor we de Afsluitdijk en de driehoek toeristisch/recreatief optimaal bereikbaar 
maken. Daarbij verkennen we ook de mogelijkheden voor natuurversterking.

De Friese halter van de Afsluitdijk verdient een opwaardering. In deze halter 
komen verschillende landschappen bij elkaar: het brede en open landschap van het 
IJsselmeer en de Waddenzee tegenover het terpen- en merenlandschap. Dit unieke 
gebied willen we interessanter en toegankelijker maken voor toeristen. 

De ontwikkelingen op Kornwerderzand (o.a. Afsluitdijk Wadden Center en 
Vismigratierivier), de verbinding van de Afsluitdijk met de Friese kust en 
ontwikkelingen in Harlingen-Zuid maken hier deel van uit.

Een belangrijk doel van Waddenpark Fryslân is tevens het bevorderen van de lokale 
economie, waarin de koppeling met de regionale ondernemers belangrijk is. 

Waddenpark Fryslân

Den Oever ligt pal aan de Afsluitdijk en grenst aan de Waddenzee 
en het IJsselmeer. Hierdoor is Den Oever zowel de noordelijke 
toegang tot Noord-Holland als een poort naar de Waddenzee 
en de Afsluitdijk. Om dit bijzondere gebied meer bekendheid 
te geven, willen we het gebied aantrekkelijker maken. Samen 
met inwoners en ondernemers wordt eraan gewerkt om 
recreanten en toeristen beter te ontvangen. Dat houdt ook in dat 
nieuwe winkels en bedrijven zich gaan vestigen en de huidige 
ondernemers extra worden gefaciliteerd. Ideeën zijn de aanleg 
van een strandje en een kiosk in de Zuiderhaven, de bouw van 
een supermarkt en een Waddenbelevingspunt naast natuurgebied 
‘Het Schor’. Vanaf dit uitkijkpunt zijn Waddenzee, Afsluitdijk en 
IJsselmeer te zien.

Waddenpoort Den Oever

optie 3
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Vier MKB-bedrijven uit de Kop van Noord-Holland 
ontwikkelen een Off Grid Energy System. Daarin zijn wind, 
zon, water en opslag gecombineerd tot een duurzaam 
autonoom energiesysteem dat op ieder moment kan 
voldoen aan de vraag naar elektriciteit, en dus niet meer 
aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk. Het bestaat uit 
een tijdelijke installatie, waarbij verschillende technieken 
die duurzame energie opwekken worden gekoppeld: 
een kleine windturbine, 600m2 zonnepanelen en 
stromingsenergie.

Off grid testcentre

Energie & Water

Duurzame energie
De Afsluitdijk is een plek die zich uitstekend leent voor het testen 
en ontwikkelen van nieuwe vormen van duurzame energie. Het 
waait er vaak stevig en de lichtintensiteit is er hoger dan op 
veel andere plaatsen in Nederland. Bovendien is er een verschil 
in waterhoogte en bestaat de Waddenzee uit zoutwater en het 
IJsselmeer uit zoet water. Al deze elementen maken het mogelijk 
om schone en duurzame energie te ontwikkelen. Denk daarbij aan 
zonne-energie, stromingsenergie en Blue Energy.

Breezanddijk is een plaatsje dat midden op de Afsluitdijk ligt. 
Breezanddijk was oorspronkelijk een werkeiland dat ontstond 
bij de aanleg van de Afsluitdijk. 

In de toekomst wil de regio hier nieuwe initiatieven op het 
gebied van duurzame energie faciliteren. De eerste stap 
hierin is gezet met de Blue Energy centrale. Daarnaast is 
Breezanddijk mogelijk een mooie locatie voor de toekomst 
voor toeristische ontwikkelingen. 

Breezanddijk

Een lang lint met zonnepanelen op/in de 
dijk: dat is een mogelijke uitkomst van dit 
duurzame energieproject. De Afsluitdijk 
is een zeer geschikte locatie voor het 
opvangen van zonne-energie. Onder meer 
omdat de lichtintensiteit in het Noorden 
hoger is dan elders in Nederland. De 
Nieuwe Afsluitdijk onderzoekt daarom 
verschillende toepassingen van zonne-
energie op de Afsluitdijk.

Zonne-energie

Stromingsenergie is een milieuvriendelijke vorm van het opwekken 
van energie. Het maakt gebruik van stromend water. Stroming ontstaat 
door getijverschillen, maar ook door verval of het spuien van water. Het 
opdoen van kennis en ontwikkelingen van efficiënte systemen, over 
stromingsenergie is één van de projecten op het gebied van duurzame 
energie die op de Afsluitdijk wordt uitgewerkt.

De Afsluitdijk is een perfecte locatie om stromingsenergie op te wekken 
en verder door te ontwikkelen: er is aan getijverschil en stroming geen 
gebrek. Door dit getijverschil op de Waddenzee wordt twee keer per 
dag het overtollig water in het IJsselmeer gespuid. Bij Den Oever is een 
proeflocatie voor stromingsenergie ingericht. In dit testcentrum wordt een 
proef gedaan met een (onderwater)turbine die aangedreven wordt door 
het water dat via de spuisluizen uit het IJsselmeer naar de Waddenzee 
stroomt. De turbine wordt gebruikt om de stroming om te zetten in 
bewegingsenergie.

Stromingsenergie

Blue Energy
Blue Energy is de techniek waarmee energie wordt gewonnen 
uit het verschil in zoutconcentratie van zout en zoet water. Met 
deze technologie kan overal ter wereld, waar een zoete en een 
zoute waterstroom elkaar ontmoeten, energie worden gewonnen. 
Bijvoorbeeld waar een rivier in zee uitmondt of waar gezuiverd 
rioolwater van een rioolwaterzuiveringsinstallatie in zee stroomt.

Om de technologie te optimaliseren is op de Afsluitdijk een 
proefopstelling gebouwd. De Afsluitdijk is de ideale plek om deze 
techniek in het groot te testen: hier stroomt immers het zoete 
IJsselmeerwater in de zoute Waddenzee. Op korte afstand van elkaar 
is voldoende zoet en zout water beschikbaar. De proefinstallatie is 
sinds mei 2014 in gebruik. Bij Breezanddijk zie je de centrale met de 
aan- en afvoerbuis over de weg.

-
- -

-
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zout
water
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water
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water

Membranen
die negatieve
ionen doorlaten

Membranen
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ionen doorlaten

Elektrolyt

Werking ‘Blue Energy’.

Elektriciteit

Elektroden

9
10



De Blije Vis © is hèt symbool voor mensen, organisaties en 
projecten die vissen weer willen laten zwemmen. Het symbool 
verbindt overal ter wereld initiatieven van particulieren, 
natuurorganisaties en overheden die vispassage bevorderen 
en vismigratie weer mogelijk maken. Het beeldmerk 
Blije Vis © is bedoeld om door middel van publiciteits- en 
fondsenwervende acties trekvissen weer met een ‘grote 
glimlach’ te laten zwemmen naar hun aloude paai-, opgroei- 
en leefgebieden, zodat hun populaties weer kunnen groeien. 
Als de Vismigratierivier klaar is, vormen honderden Blije Vissen 
een bijzonder landschapskunstwerk in de Vismigratierivier 
Afsluitdijk. Het concept en kunstwerk is bedacht door 
landschapsarchitect Bruno Doedens.

De Blije Vis ©

Natuur & water

Met de aanleg van de Vismigratierivier komt er een open verbinding 
tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer. Een doorgang door 
de dijk die 24 uur per dag open staat, het hele jaar door. Trekvissen krijgen 
zo een vrije doorgang. Denk daarbij aan paling (glasaal), stekelbaars, 
rivierprik, spiering, bot en houting. Maar ook fint, elft, zalm, zeeforel 
en zeeprik maken er gebruik van. Zelfs haring, zeebaars en mogelijk 
steur kunnen zo de voormalige Zuiderzee bereiken. Door de bijna 100 
hectare die de Vismigratierivier beslaat, ontstaat er tevens een nieuwe 
dynamische natuurgebied, dat met een unieke getijdenrivier van circa 
vier kilometer voor een geleidelijke overgang zorgt van zout naar zoet. De 
Vismigratierivier wordt aangelegd tussen 2018 en 2022.

De aanleg van de Afsluitdijk tussen 1927 en 1932 had grote 
voordelen voor de waterveiligheid en de ontwikkeling van de 
Noord-Nederlandse economie, maar de aanleg veroorzaakte 
tegelijk ook schade aan de natuur. Een oeroude delta was 
plots afgesloten en de dijk voor migrerende vispopulaties 
een onneembare hindernis. Vele soorten trekvissen werden 
zo afgesloten van hun paai- en leefgebieden landinwaarts, 
met een sterk afgenomen visstand tot gevolg. Rijkswaterstaat 
en De Nieuwe Afsluitdijk willen de ecologische verbinding 
tussen de Waddenzee en het IJsselmeer herstellen. Dat is goed 
voor de natuur en in het bijzonder voor de visstand in beide 
belangrijke natuurgebieden. Het Rijk is enkele jaren geleden 
gestart om deze ecologische verbindingen te herstellen.

Vismigratierivier Afsluitdijk

Een schutsluis is een sluis waardoor schepen van het 
IJsselmeer naar de Waddenzee kunnen en omgekeerd. 
Het schip vaart de sluis in, de sluis gaat dicht, het water 
in de sluis wordt op gelijk niveau gebracht als het water 
waar het schip heen wil, de sluis gaat aan de andere 
kant open en het schip kan door de Afsluitdijk heen. Dit 
systeem gebruiken we ook om vissen door te laten. Zij 
zwemmen vooral ‘s avonds en ‘s nachts.

Visvriendelijk spuisluizenbeheer 

Visvriendelijk schutsluisbeheer 

Het IJsselmeer voorziet een groot deel van Nederland 
van drinkwater. Ook voor de landbouwsector is het 
IJsselmeerwater belangrijk. Het Rijk heeft de taak om 
de kwaliteit van het water te bewaken. Omdat water 
zich niets aantrekt van landsgrenzen, zijn er binnen 
Europa afspraken gemaakt en richtlijnen opgesteld voor 
waterbeheer. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan een 
betere visstand en wordt er streng op toegezien dat het 
IJsselmeer niet te zout wordt. 

Kwaliteit van het water

Door het visvriendelijke beheer van de sluizen, stroomt er zout water uit de 
Waddenzee het IJsselmeer in. Om te voorkomen dat dit zich verder verspreid 
en daarmee de drinkwatervoorziening en de landbouw hindert zijn er 
zoutwaterafvoersystemen aangelegd bij Den Oever en Kornwerderzand. 

Het zoutwaterafvoersysteem werkt volgens het systeem van communicerende 
vaten. Zout water is zwaarder dan zoet water en zinkt in de diepe putten aan de 
IJsselmeerkant van de Afsluitdijk. Zodra het waterpeil in de Waddenzee onder het peil 
van het IJsselmeer zakt, zorgt de waterdruk ervoor dat het water onder vrij verval via 
een buis vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee gaat stromen. 

Zoutwater afvoersysteem

In de Afsluitdijk zitten 25 spuikokers, dit zijn grote gaten in de dijk met een 
schuif ervoor. Door deze gaten spuit Rijkswaterstaat 2 keer per dag het teveel 
aan water uit het IJsselmeer in de Waddenzee. Miljoenen liters water stromen 
dan in korte tijd door de spuisluizen. Op die momenten kunnen vissen met de 
stroom mee door de sluis naar de Waddenzee zwemmen. 

Voor veel vissoorten is de stroming te sterk om tegen de stroom in naar het 
IJsselmeer te zwemmen. Ze kunnen het IJsselmeer niet opzwemmen en hun 
paai- of opgroeigebied niet bereiken. We zetten de spuisluizen daarom ook 
open als het hoogte verschil relatief klein is en daardoor de stroming minder 
sterk. Zo kunnen ook de zwakkere zwemmers heen en weer zwemmen tussen 
IJsselmeer en Waddenzee.

In Den Oever is aan de westkant van de 
schutsluis vispassage aangelegd. Het is een 
buis door de dijk die afgesloten kan worden. 
Als de buis open staat kunnen de vissen heen 
en weer zwemmen tussen de Waddenzee en 
het IJsselmeer. In Kornwerderzand legt De 
Nieuwe Afsluitdijk samen met het Rijk ook 
een vismigratierivier aan.   

De Afsluitdijk ligt op de scheiding van de Natura2000-gebieden Waddenzee en IJsselmeer. 
De renovatie van de Afsluitdijk biedt kansen voor natuurvriendelijke ontwikkeling van 
de oeverzones. Deze kunnen bijdragen aan het herstel en ontwikkeling van beide 
natuurgebieden.

Volgens het N2000-Beheerplan Waddenzee is er een tekort aan broedgelegenheid voor 
een aantal vogelsoorten die ook broeden op de oevers langs de Waddenzee. Ook zijn er 
mogelijke oplossingen voor het gebrek aan hoogwatervluchtplaatsen. Met het vrijkomen 
van materiaal (stenen en zand) van de werken aan en rond de Afsluitdijk realiseren we 
natuurvriendelijke oevers aan de IJsselmeerzijde van de Afsluitdijk.

Vispassage

Natuurvriendelijke oevers
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Historie

Kazematten
Stelling Kornwerderzand bestaat 
in totaal uit 17 zware kazematten, 
waarvan 9 in de 1ste linie. Op het 
terrein van het Kazemattenmuseum 
bevinden zich drie monumenten voor de 
gevallenen. In het Kazemattenmuseum 
vindt u meer informatie over de 
vestingwerken en de heldhaftige strijd 
in de meidagen van 1940. Het museum 
organiseert ook rondleidingen.

Vesting Tweede Wereldoorlog
In 1921 werd besloten dat de Afsluitdijk 
gebouwd zou worden, het Departement 
van Oorlog pleitte voor het versterken 
van de Vesting Holland. Besloten 
werd om Kazematten (bunkers) toe te 
voegen aan de Afsluitdijk. 

Op 10 mei 1940 viel Nazi-Duitsland 
Nederland binnen. Twee dagen later 
stonden de Duitsers voor de Afsluitdijk. 
De pogingen om de dijk snel in te 
nemen strandden bij Kornwerderzand. 
Nederlandse troepen wisten hier drie 
dagen stand te houden, ondanks dat 
ze in de minderheid waren en minder 
goed bewapend. 

Ze doorstonden artilleriebeschietingen 
en een aanval van Duitse stoottroepen. 
Na het bombardement op Rotterdam 
op 14 mei gaf Nederland zich over. 
Stelling Kornwerderzand is de enige 
Nederlandse stelling die de Duitse 
opmars wist te stoppen. Ook al was het 
voor korte duur. 
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De Afsluitdijk, 
nieuwe verhalen


