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De 3e kolk krijgt dubbele roldeuren, bij gebruik van alleen de
buitenste deuren is de kolk 300 meter lang en ontstaat er
ruimte voor het schutten van 2 schepen van 135 meter lang.
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De kazemat
Vreeswijk-Oost wordt
verplaatst en als ‘objet
trouvé’ teruggelegd in
het landschap.
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Door de 3e kolk ontstaat hier een
sluiseiland dat is afgesloten voor
publiek. De woningen worden
ingericht als het nieuwe
bedieningscentrum.

Verbreding Lekkanaal en
creëeren nieuwe ligplaatsen.

Er komt een nieuwe brug over de
3e kolk voor weg- en fietsverkeer.
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Sluispad-Noord gaat
met een onderdoorgang onder het
Waterliniedok door.
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De Lekdijk en de weg Lekdijk
Oost worden over een afstand
van ongeveer 120 meter
oostwaarts verplaatst.
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Het Sluispad-Noord
wordt verlegd. Deze weg
dient voornamelijk als
doorgaande fietsroute.
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Aanleg van de 3e kolk aan de oostzijde van de bestaande twee kolken.
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duikerhoofd in Liniedijk

palengroep

Aanleg waterzone door gemeente Nieuwegein voor
waterberging, verbeelding van een inundatieveld
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en natuur.
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Kloo ster -Zui d
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De kazemat Houtense
Wetering wordt verplaatst
en als ‘objet trouvé’
teruggelegd in het
landschap.

kazemat Schalkwijkse Wetering
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De kazemat Schalkwijkse Wetering, de
schutsluis Schalkwijkse Wetering, de
palengroep en het duikerhoofd worden
verplaatst en als ‘objets trouvés’
teruggelegd in het landschap.

n i e u we k e g e l ligplaats

dubbele rij
populieren
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nieuwe fietsbrug

Verbreding Lekkanaal en
creëren nieuwe ligplaatsen.
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Het autoverkeer van de A27 en Nieuwegein
richting de sluis loopt in de toekomst vanaf de
kruising Waterliniedok over het Defensiedok
en het Kazernedok naar de Lekdijk.
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Nieuw leefgebied is ingericht
ter compensatie van de
aanwezige beschermde
diersoorten.
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