
HOOGWATERSTANDEN EN SLUITING 

VAN DE SLUIS
De haven van Spijkenisse staat in verbinding met 
de Oude Maas door middel van een keersluis. 
Het getij, eb en vloed, is daardoor ook van 
invloed op de Haven. De deuren van de keersluis 
tussen de Haven en de Oude Maas staan onder 
normale omstandigheden open. Volgens het 
sluitingsprotocol van het Waterschap Hollandse 
Delta dient de keersluis bij een waterstand van 
NAP +2,75 m gesloten te worden. Het 
sluitregime van het Waterschap is flexibel, soms 
sluiten ze de sluis al bij NAP +2,50 m. De acties 
en verantwoording hiervoor ligt bij het 
Waterschap. 

In het project De Haven is er voor gekozen om 
een lage kade en een hoge kade te realiseren, 
omdat op deze manier de beleving van wonen 
aan het water vergroot wordt. De lage kade ligt 
op NAP +2.10 m en het hoge deel op een 
niveau van NAP +3,50 m. Dit is het straatniveau. 
De vloerpeilen van de woningen liggen hierbij 
altijd 1 meter boven het hoogst mogelijke 
waterpeil in de haven. 

Bij het ontwerp en de realisatie van de kade is er 
rekening mee gehouden dat de lage kade 
incidenteel onder water kan komen te staan. 
Over het algemeen gebeurt dit, bij extreem veel 
regen in combinatie met een hoge waterstand, 
een aantal keer per jaar. Dit heeft verder geen 
gevolgen voor de kade. 

GEMAAL LEEUW VAN PUTTEN
In de haven loost het gemaal Leeuw van Putten  
het boezemwater van Spijkenisse. Boezemwater 
is overtollig water dat weggepompt wordt om 
een poldergebied droog te houden. Het 
waterschap zorgt voor de bediening en het 
beheer van het gemaal. Bij een gesloten sluis 
wordt gestopt met lozen.

ZWEMMEN IN DE HAVEN
Door de stroming en de scheepvaart in de Haven 
is het niet toegestaan in het water te zwemmen.

Beste bewoners van De Haven,

Wonen in een havengebied is anders dan wonen in een gewone woonwijk: denk hierbij aan de 

fluctuerende waterstanden, veiligheid rond het water en een brug en sluis die open en dicht gaan. 

Met deze nieuwsbrief informeren we over een aantal belangrijke zaken. 

Beste bewoners van De Haven,

Contact Projectteam De Elementen

Bezoekadres  Elementenhuis, Hongerlandsedijk 1, Spijkenisse

Telefoon  0181 – 65 14 40

Mail  elementen@nissewaard.nl 

Website  woneninjeelement.nl



LIGPLAATSEN BOTEN
In de havenkom zijn aanlegsteigers voor de 
pleziervaart aangelegd. Bij aankoop van uw  
woning kunt u een ligplaats voor uw boot in 
erfpacht nemen. Als u hierin interesse heeft,  
kunt u contact opnemen met  het projectteam  
De Elementen via elementen@nissewaard.nl 

WATERTAXI
In de oude situatie lag de aanlegsteiger van 
Watertaxi Rotterdam  bij de Schenkelweg. 
Momenteel is deze verwijderd en wordt op  
een later moment teruggeplaatst, zodat er  
weer gebruik kan worden gemaakt van deze 
opstapplaats. Ter zijner tijd kunt u nadere  
informatie vinden op watertaxirotterdam.nl

REDERIJ FORTUNA
In de haven ligt een aanlegsteiger van Rederij 
Fortuna. De steiger is een op- en afstapplaats voor 
de rondvaartboot ‘De Marlina’. Af en toe maakt 
ook een andere boot van de rederij gebruik van de 
steiger. De boot zal met regelmaat in- en uitvaren. 
Dat maakt De Haven een levendig gebied. Nadere 
informatie kunt u vinden op partyschepen.org

BEDIENING KRAANVOGEL
De Kraanvogel, de fiets- en voetgangersbrug over 
de sluis, wordt op afstand bediend door de 
afdeling Parkeerbeheer van de gemeente. Voor het 
in- en uitvaren van ‘De Marlina’ wordt de brug 
geopend. Ook voor de in- en uitvaarten van boten 
die een plek hebben aan de aanlegsteiger is het 
mogelijk dat de brug af en toe opengaat. Hiervoor 
zijn vaste bedieningstijden vastgesteld. Deze 
bedieningstijden zijn bekend bij de eigenaren van 

een boot in de haven. De tijden van bediening 
worden, wanneer de werkzaamheden aan de haven 
afgerond zijn, opgenomen in de wateralmanak van 
de ANWB. De bediening van de brug wordt op 
afstand gedaan en wordt met camera’s bewaakt.

VERKEERSPAALTJES
De woongebieden grenzend aan de haven, 
de kades, zijn autoluwe gebieden. Om dit te 
garanderen zijn de straten aan het water met 
verkeerspaaltjes afgesloten. Verhuizingen of 
leveringen kunnen via het parkeerterrein aan de 
achterzijde. Wanneer u aan de voorkant van uw 
woning moet zijn, voor bijvoorbeeld 
gevelonderhoud, is dit mogelijk. Zolang het 
havengebied nog in ontwikkeling is kunt u dit 
twee weken van te voren aanvragen in het 
Elementenhuis of via elementen@nissewaard.nl 

Wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond, kan dit 
worden aangevraagd bij de afdeling Beheer van de 
gemeente.

Vanzelfsprekend hebben de hulpdiensten een 
sleutel van de verkeerspaaltjes.

GEPLANDE WERKZAAMHEDEN
In de Haven vinden de komende jaren  
nog verschillende ontwikkelingen plaats.  
Deze ontwikkelingen kunt u volgen op  
woneninjeelement.nl. Over mogelijke hinderlijke 
werkzaamheden brengen de uitvoerder(s) van de 
diverse aannemers u tijdig op de hoogte. Enige 
overlast kunnen wij uiteraard niet voorkomen, maar 
wij doen er alles aan om dit zo beperkt mogelijk te 
houden.

Contact Projectteam De Elementen

Bezoekadres  Elementenhuis, Hongerlandsedijk 1, Spijkenisse

Telefoon  0181 – 65 14 40

Mail  elementen@nissewaard.nl 

Website  woneninjeelement.nl

Wij wensen u heel veel woonplezier in De Haven.

Projectteam De Elementen namens de gemeente Nissewaard.

vriendelijke groet,


