
Vakmensen

MAESLANTKERING HOEK VAN HOLLAND
Starten bij 
HET KERINGSHUIS
Maeslantkeringsweg 139
3151 ZZ  Hoek van Holland

Locatie zeer kort samengevat:
OV  :★
Auto  :★ ★ ★ ★ ★
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★
Tuinpad :★ ★ ★ ★ ★
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★
Rollator :★ ★ ★ ★ ★
Rolstoel :★ ★ ★ ★ ★

Op 14 april 2023 verblijven wij de gehele dag op dezelfde locatie. 

Bereikbaarheid
Het Keringshuis is met OV slecht bereikbaar. Vanaf NS Station Rotterdam Alexander neemt u de RET 
Metro B naar Hoek van Holland Haven en dan is het nog ongeveer 50 minuten lopen. Wij vragen dan 
ook bij aanmelding aan de autorijders of zij bereid zijn om eventueel mensen op te halen bij Het 
Metrostation Hoek van Holland. En hopen die te koppelen aan degenen die met de trein komen. 
Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto neemt u op de A4 vanuit Den Haag en/of Rotterdam afslag 13 Den Hoorn. Nu volgt u de 
borden richting Havens 880-909 / Maeslantkering over de N223. Pas bij de 10e rotonde slaat u linksaf 
de spoorwegovergang over. U bent nu op de Slachthuisweg en die gaat over in de 
Maeslantkeringsweg Na ongeveer twee kilometer vanaf de rotonde slaat u rechtsaf het parkeerterrein 
op. 

Voor gebruik Navigatie: Gebruik als straatnaam Slachthuisweg Hoek van Holland en volg de borden 
Measlantkering.

De Maeslantkering
Geen enkele waterkering ter wereld heeft grotere beweegbare onderdelen dan de Maeslantkering. Dit 
Deltawerk kan een vloedgolf van 5 m boven NAP aan.
De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en werd gebouwd tussen 1991 
en 1997. Het bouwwerk is volledig automatisch gestuurd en vormt samen met de Hartelkering en de 
dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De Maeslantkering is een voorliggende kering, wat be-
tekent dat hij de eerste klappen opvangt bij hoogwater vanuit zee. Hiermee beschermt de 
stormvloedkering de inwoners van Zuid-Holland.

De Maeslantkering:
•  Sloot tijdens een storm op 9 november 2007 voor het eerst. De laatste stormsluiting was op 3 
   januari 2018.
•  Sloot bijna tijdens de storm van 2002, 2013 en 2014. Het officiële sluitpeil werd op enkele 
   centimeters na niet bereikt.
•  Heeft 2 deuren van 210 m breed, 22 m hoog en 15 m diep. Het sluiten van de kering duurt in totaal 
   2 uur
•  Werkt met bolscharnieren met een doorsnede van 10 m en een gewicht van 680 ton. 

MAESLANTKERING HOEK VAN HOLLAND

https://9292.nl/
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U krijgt een rondleiding van professionele rondleiders. De groepsrondleiding bestaat uit 3 delen. 
Eerst ziet u in een van onze filmzalen een film over de bouw van de Maeslantkering en krijgt u een 
eerste indruk van hoogwaterbescherming in de provincie Zuid-Holland. Daarna neemt de gids u mee 
naar de verschillende expositie-onderdelen in het Keringhuis. Afsluitend bezoekt u het terrein van de 
Maeslantkering. Hier vertelt de gids u over het sluitingsproces van de Maeslantkering en hoe de 
kering na de storm weer geopend wordt.

De Maeslantkering sluit normaal bij een waterpeil van 3 m boven NAP bij Rotterdam en 2,9 m boven 
NAP bij Dordrecht. De sluiting, en ook de beslissing hierover, gaat volledig automatisch. 
Mensenhanden zijn dus in principe niet nodig. Toch is er bij verwacht hoog water altijd een 
operationeel team van Rijkswaterstaat aanwezig om het automatische proces te monitoren en 
handmatig te kunnen ingrijpen als dat nodig is. Voorafgaand aan het stormseizoen vindt er jaarlijks 
een functioneringssluiting plaats van de Hartelkering en de Maeslantkering. Dat is een proefsluiting 
om de keringen na het grote zomeronderhoud en het operationeel team te testen zodat we zeker 
weten dat we goed voorbereid het stormseizoen in gaan. 

Meld je hier aan
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https://p.easydus.com/project/81a9eb57-54c3-409e-8729-ad08710cc35e/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

