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Evenement Afsluitdijk weekend 2, 3 en 4 september 2016

Geachte heer en/of mevrouw,
Op 2, 3 en 4 september is er een evenement op de Afsluitdijk. In deze brief kunt u
lezen wat er in het weekend van 2 september te doen is op de Afsluitdijk en welke
mogelijke hinder dit oplevert voor weg- en scheepvaartverkeer.
Ontwerpen van Daan Roosegaarde
Ontwerper Daan Roosegaarde toont in de nachten van 2 en 3 september van
23.00 tot 02.00 uur zijn tijdelijke ontwerpen ‘Windvogel’ en ‘Waterlicht’.
‘Windvogel’ wordt ontwikkeld in samenwerking met TU Delft naar het idee van
wijlen Wubbo Ockels om energieopwekkende vliegers te realiseren. ‘Waterlicht’ is
een Noorderlicht van Nederland en toont de kracht en kwetsbaarheid van leven
met water. Bezoekers kunnen op de Afsluitdijk zien hoe ver het water zou komen
zonder menselijk ingrijpen. Ook is tijdens de nachten van 2 en 3 september een
tijdelijke expositie te zien van Roosegaarde met de overige ontwerpen, die in de
loop van 2017 worden gerealiseerd.
Toegang tot kunstwerken en expositie
Om de tijdelijke expositie te bereiken rijden er pendelbussen om bezoekers naar
de locatie te brengen. In Den Oever en Bolsward zijn parkeervoorzieningen om
vandaar met een pendelbus naar Breezanddijk gebracht te worden. Parkeren ter
plaatse bij Breezanddijk is niet mogelijk. Voor meer informatie en het reserveren
van toegangsbewijzen verwijzen wij u naar de website:
https://www.deafsluitdijk.nl/projecten/icoon-afsluitdijk/Toegangsbewijsstartweekeind/
Afsluitdijk Open
Ook onderdeel van Icoon Afsluitdijk is de Afsluitdijk Open op zondag 4 september,
een hardloop evenement in de vroege ochtend. Deelnemers en organisatie dragen
een steentje bij aan de begunstigden Spieren voor Spieren en de
Trombosestichting. Het parcours van de Afsluitdijk Open start ter hoogte van het
haventerrein in Den Oever en loopt over de Afsluitdijk naar Friesland, waar de
deelnemers van alle afstanden finishen ter hoogte van restaurant Routiers in
Zurich.
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U kunt de deelnemers op vier plaatsen langs het parcours aanmoedigen. Twee van
deze locaties in Zurich en Den Oever zijn vrij toegankelijk. Voor de twee locaties
op de Afsluitdijk is het reserveren van een toegangsbewijs wel noodzakelijk. Meer
informatie over de Afsluitdijk Open vindt u op www.afsluitdijk-open.nl.
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Hinder weg- en scheepvaartverkeer
Op 4 september is er hinder voor weg-, fiets ,en scheepvaart verkeer. De
Afsluitdijk wordt vanwege de Afsluitdijk Open van 01.00 tot 12.00 afgesloten voor
al het verkeer. Het wegverkeer wordt omgeleid en tijdig geïnformeerd over
alternatieve routes via de omleidingsborden (zie bijlage). Voor het
scheepvaartverkeer is de brug gesloten. We adviseren om reisplannen op 4
september over de Afsluitdijk uit te stellen tot na 12.00 uur ’s middags. Het is wel
mogelijk om met het OV over de Afsluitdijk te reizen. Buslijn 350 tussen Alkmaar
en Leeuwarden rijdt met een aangepaste dienstregeling over de Afsluitdijk op
zondag 4 september 2016.
Uiteraard hopen we op uw begrip voor de mogelijke overlast als gevolg van het
afsluiten van de dijk en of mogelijke verkeershinder. U bent daarnaast van harte
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen bij de tijdelijke expositie en de
kunstwerken op Breezanddijk en bij de start of finish van de Afsluitdijk Open.
Aanleiding evenement
Rijkswaterstaat versterkt de Afsluitdijk de komende jaren om Nederland ook in de
toekomst tegen de kracht van het water te beschermen. Rijk en regio hebben deze
gelegenheid aangegrepen om ook andere initiatieven de ruimte te geven. Op en
rond de Afsluitdijk worden projecten ontwikkeld op het gebied van recreatie &
toerisme, natuurontwikkeling en duurzame energie.
Rijk en regio werken samen met Studio Roosegaarde aan het versterken van de
iconische waarde van de Afsluitdijk. Met een subtiele laag die licht en duisternis en
verleden en toekomst met elkaar verbindt, versterkt Roosegaarde de schoonheid
van de dijk en maakt hij nieuwe koppelingen tussen mens en landschap. De
ontwerpen benadrukken de cultuurhistorische waarde van de Afsluitdijk en dragen
bij aan de waarde van de dijk als (internationaal) visitekaartje voor de
Nederlandse waterbouw, innovatie en Dutch Design. Icoon Afsluitdijk is een
samenwerking van rijk, provincies, gemeenten en waterschappen betrokken bij
het project Versterking Afsluitdijk.
Vragen?
Als u vragen heeft over het evenement of de afsluiting dan kunt u contact
opnemen met postbus.icoon.afsluitdijk@rws.nl
Met vriendelijke groet,
Project team Icoon Afsluitdijk
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