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Ter bescherming van de

zeebodem tegen uitschuring
door het snelstromende water
ziln bestortingen aangebracht.
Die bestaan uit zware
rotsblokken van tenm nste 3500
kilo per stuk, die uit het
brilenland z 1n aangevoe.d.
Aan da zaaztiàê róiLt dê
bestorting tot 300 meter uit de as
van de sluis, aan de r v erz jde tot
150 meter. Het hele werk kon
blnnen de drooggemalen
bouwput worden ultgevoerd.
Toen het klaar was werd de
ringdijk weggebaggerd en stond
het spuislu zencomplex mldden
in het water van het Haringvl et.
Het werd met vaste dammen met
de wal aan weerszijden
verbonden.
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Nablaliggers, de ruggegraal
van het sluiscomplex
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Doel van cle
sluizen
De Haringvlietsluizen maken
deel uit van de Haringvlietdam.
Deze ligt tussen de eilanden
Voorne en Goeree-Overf lakkee
ruim vier kilometer ten westen

van Hellevoetsluis. De
Haringvlietdam met sluizen
voÍmen een onderdeel van de
Deltawerken, Hoofddoel is het
achterland te beschermen tegen
stormvloeden. De dam is 4,5
kilometer lang. In de dam is vlak
ten zuiden van de spuisluizen
ook een schutsluis gebouwd als
verbinding met de zee voor de
vissersvloot van Stellendam.
De Haringvlietsluizen bestaan uit

zeventien doorstroomopeningen
van elk 56 meter, in het totaal
eén kilometer breed. Elke
opening wordt afgesloten met
twee stalen segmentschuiven,
die aan scharnierende armen op
en neer kunnen worden
bewogen. Eén schuif bevindt
zich aan de zeezljde, de ander
aan de rivierzijde. De spuisluizen
dienen voor het spuien van het
rivierwater naar zee, Dat gebeurt
tijdens bijna elke laagwater
periode. Bij ieder hoogwater op
zee blijven de schuiven gesloten
om te voorkomen, dat het zoute
water op de zeearm landinwaarts
oprukt. Bij stoÍm gaan de sluizen
geheel dicht. Ze vormen dan met
de aansluitende dammen een
gesloten front tegen de zee,
Het Haringvliet vormde van
oudsher de belangrijkste
aÍvoerweg van het water van de
rivieren de Rijn, de Waal en de
Maas. Anderzijds kon het getij
vanuit zee diep landinwaarts
doordringen. Door het afslulten
van het Haringvliet in 1970 zijn
de grote getijbewegingen bijna

l,=untcie
geheel weggevallen, hetgeen
vooral van invloed is geweest op
de Biesbosch: alleen de
rivieraÍvoeren bleven.
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Het noordelijk Deltabekken
ontstond toen in 1 969 en 1 970
respectievelijk de Volkerakdam
en de Haringvlietdam werden
id. De Haringvlietdam
westelijke begrenzing
, waartoe de
en nvreren

iet, het
de Nieuwe
en de
tezamen de
dit bekken.
Waterweg, de
van de Lek, die
de noordrand vormen
Oude Maas, het Spui, de
Beneden Merwede
Kil. Deze

overwegeno
en vormen oe
tussen het

ijke bekken aan de
and en de getijdewateren
de noordrand

De waterbeheersing in het

rol, terwijl tevens de

Noordelijk Deltabekken
geschiedt door gebruik te maken
van de spuisluizen in de
Haringvlietdam. Men manipuleert
dan met de 34 schulven in de
zeventien
doorstroomopeningen, die
bediend worden vanuit de
centrale in het nabijgelegen
bedieningsgebouw aan de
zuidkant van het sluizencomolex,
Daarbij moeten drie
hoofdbelangen in het oog
worden gehouden, namelijk de
veiligheid, de waterhuishouding
en de scheepvaart. Men moet bij
het bedienen van de schuiven
voorkómen, dat op de smalle
wateren te hoge
stroomsnelheden gaan
optreden, die de stabiliteit van de
dijken aantasten, de uitschuring
van de rivierbodem vergroten en
ook hinder voor de scheepvaart
ooleveren.

zoutindringing vanuit zee moet
worden tegengegaan. Een

Voor de Haringvlietsluizen is een
lozingsprogramma opgesteld,
dat voorziet in de keuze van een
zo gunstig mogelijke
spuiopening, uiteraard
aÍhankelijk van de afvoer- en
getijomstandigheden. Bij het
hanteren van het
lozingsprogramma moet met een
groot aantal factoren rekening
worden gehouden. In de eerste
plaats met de watervoorziening
van de bevolking, de industrie en
de landbouw. Ook moet de
doorspoeling van polder- en
recreatiewateren in het oog
worden gehouden. De
aÍwatering van kwelwater uit de
polders en de hoge gronden en
de lozing van stedelijk en
industrieel afvalwater spelen in
het lozingsprogramma ook een

veelheid van belangen dus die

tegen elkaar moeten worden
afgewogen.
De wateraanvoer door Rijn, Waal
en Maas verandert voortdurend.
Die is namelijk afhankelljk van de
toevoer vanuit de landen waar
deze rivieren ontspringen,
Bij lage rivieraÍvoeren - voor de
Rijn is dat een aÍvoer die
beneden de 1 700 m3 per
seconde bij Lobith blijÍt - moeten
de Haringvlietsluizen gesloten
blijven. Alleen geringe
hoeveelheden water worden dan
gespuid ten behoeve van de
doorspoeling en de verversing
van het Haringvliet. Het sluiten
van de Haringvlletslulzen
voorkomt, dat het rivierwater dat
elders in het land zo hard nodig
kan zijn, nutteloos naar zee
stroomt. Bij gesloten spuisluizen
wordt het zeewater bovendien
buiten de deur gehouden om het
noordeli.jk Deltabekken zoveel
mogelijk tegen verzilting te
beschermen. Als de spuisluizen
in het Haringvliet zijn gesloten
heeÍt het rivierwater nog maar
een uitweg naar zee, namelijk
door de Nieuwe Waterweg langs
Rotterdam. Het rivierwater duwt
dan tevens het vanuit zee
binnendrlngende zoute water
terug, Het belangrijkste criterium
hierbij is een zo goed mogelijke
bescherming van het noordelijk
Deltabekken tegen een
achterwaartse verzilting via het
rivierenknooppunt bij Dordrecht.
Tegelijkertijd kan hiermee
worden bereikt, dat de Hollandse
lJssel als belangrijke
aanvoeÍweo van zoel waleÍ voor

Aanleg en
c()nÍitructie
De bouw van de

Haringvlietsluizen heeÍt veertien
jaar in beslag genomen Men
begon in 1957 in een ondiep
gedeelte in de monding van deze
zeeatm met de aanleg van een
Tggr grote bouwput. Er we.d een
ringdijk gebouwd in de vorm van
een rechthoek. 1400 mete' lang
en ongeveer 600 meter breed.
De ringdijk kreeg een hoogte van
B meter boven de gemiddelde
zeespiegel. De aanleg van de
bouwput was een flinke ingreep
in het natuurlijk verloop van de
stromingen in de monding van
het Haringvliet en in het labiele
stelsel van geulen en platen.
Men voorzag ontgrondingen en
die traden inderdaad op. Vooral
aan de noordzilde van de
bouwput. Daar moest extra
bodembeschermin g worden
aangebracht, omdat daar een
tr^^,^/êíd vv v v"
^ê\/^rmd
"v.
Met het opgezogen zand werd
de ringdijk aan de oostzilde
uitgebouwd tot een ruim
werkterrein met aangrenzend
een werkhaven. Daar werd onder
andere een dieselelektrische
centrale gebouwd, die het
gehele werk tijdens de uitvoering
van stroom heeÍt voorzien. De
centrale leverde ook stroom voor
de pompen die de bouwput
moesten droogmalen en al die
laren lang moesten
drooghouden. De pompen
konden gezamelijk 3000 tot 4000
m3 water per uur uit de bouwput
pompen.
Eind 1958 was het water in de
bouwput zover gedaald, dat met
de bouw van het sluiscomplex
kon worden begonnen. Op de

drooggevallen zeebodem
werden 22.000 betonnen palen

in de grond geheid, in lengte
varièrend van 6,30 meter tot 24
meter om de constructie
voldoende steun te bieden.
Daarop werd de sluisvloer
gelegd, een drie meter dikke laag
beton, 5,50 meter beneden NAP.
Vervolgens verrezen er 16 pijlers
met onderlinge aÍstanden van 60
meter. In een aantal pijlers
werden riolen aangelegd om aal
en andere vis de sluis te kunnen
laten passeren. Aan weerszijden
van deze rij van betonnen pijlers
ziin ?Oó maiar hrodo
landhooÍden van beton gebouwd
naar het proÍiel van de
aanslultende damvakken naar de
noord- en de zuidoever van het
Haringvliet.

Het sluiten van de Haring.
vlietdam met behulp van ka.
belbaan en betonblokken.
Dwarsdoorsnede van de
spuisluizen

De pijlers reiken tot 1B meter
boven NAP. In elke pijler zijn
machinekamers aangebracht
voor de bewegingswerken van
de segmentschuiven. Bovenop
de pijlers rusten de liggers. De
n rnnênraái
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spuisluizencomplex wordt
gevormd door de zogenaamde
nablal,ggers. Dat ziln geweldige
op hun punt staande driehoeken
van voorgespannen beton, die
aaneengesloten tevens een brug
vormen voor de verKeersweg dre
over de sluis loopt.
De rij nablaliggers vormen ook
de constructie, waartegen de
zware scharnierende stalen
segmentschuiven steunen. In
het totaat zi;n voor de spuisluizen
34 van deze schuiven
vervaardigd. Voor elke
doorstroomopening twee stuks.
ledere schuiÍ is met vier armen
aan de nablaligger bevestigd. De
schuiven aan de zeezijde reiken
tot een hoogte van 3,50 meter
boven NAP. oie aan de rivierzilde
tot 5,50 meter boven NAP Ze
ziln 56 tot 58,50 meter breed De
schuiven ziln zowei langs de
pillers als op de betonnen vloer
met zware rubberproÍielen
aÍgesloten. Elke schuiÍ weegt
met inbegrip van de armen 550
ton.
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Als de aÍvoer van de Rijn tussen
de 1 700 en de 6000 m3 per
seconde ligt, zal de aÍvoer via het
Haringvliet en de spuisluizen
toenemen. De schuiven van de
sluizen moeten dan steeds
verderworden geheven. Bij een
afvoer van meer dan 6000 m3 per
seconde worden dê sluizen bii
laagwater op zee geheel

geopend.

De Haringvlielsluizen in vogelvlucht

Eén van de drie stuwen in de
Benedenrijn die samen met
de Haringvlietsluizen de wa.
terverdeling in grote delen
van Nederland regelen.

het middenwesten van ons land
zo lang mogelijk is veiliggesteld,
HetzelÍde geldt voor enkele
inlaatpunten van zoet water,
waaronder dat van het
drinkwaterbedrijf op de
Berenplaat.

Het spulen van geleidelijk steeds
meer water bij aÍvoeren boven
de 1700 m3 per seconde is nodig
om te voorkómen dat de
waterstanden in het noordelijk
Deltabekken te zeer oplopen. Er
zou dan teveel rivierwater langs
de rivieren aan de noordelijke
rand van het bekken en langs de
Waterweg naat zee moeten
afvloeien. Dan kunnen daar te
grote stÍoomsnelheden optreden
en dat kan gevaar opleveren voor
de veiligheid en de scheepvaart.
Het spuiprogramma van de
Haringvlietsluizen zal natuurli.jk
moeten worden aangepast als
bijzondere omstandigheden op
zee, bijvoorbeeld plotselinge
hoge vloeden, dat noodzakelijk
maKen,

Uit het voorstaande mag blijken,
dat men met het
lozingsprogramma van de
spuisluizen de afvoerverdeling
van het Rijn- en Maaswater
goeddeels in de hand kan
houden. Men heeÍt daarmee een
behoorlijke greep gekregen op
de waterhuishouding in dit
gebied en indirect ook in andere
delen van Nederland, Het gaat er
daarbij om op de juiste
momenten voldoende water van
goede kwaliteit op de juiste

plaats te hebben. Door de
vérstrekkende invloed van het
spulbedrijÍ worden de
Haringvlietsluizen daarom ook
wel de hooÍdkraan van
Nederland genoemd.
Maar hoofddoel van de dam en
de spuisluizen blijft het
achterliggende land te
beschermen tegen
stormvloeden op zee.
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