DIENST DER ZUIDERZEEWERKEN.
NOTA NR. 250
met 1 bijlage
(tek. no. F 2071)

DE SLUIZEN AAN DE MOND VAN HET NOORDELIJK RANDKANAAL VAN
DE MARKERWAARD NABIJ ENKHUIZEN.
Uitgaande van het in nota 249 voor uitvoering aanbevolen, over de gehele lengte, buitendijks gelegen boezemkanaal tussen de Markerwaard en de
kust van Noordholland, wordt
in deze nota in het bijzonder aandacht gewijd aan
,
het kunstwerk, dat in de noordelijke afsluiting van dit kanaal van het IJsselmeer bij Enkhuizen is geprojecteerd.
Het kanaal zal in de eerste plaats dienen voor de afwatering op het IJsSelmeer van de Sohermerboezem (sluizen te Sohardam en Lutje-Sohardam) en van ver_
sohillende polders in Noordholland en voor de wateraanvoer uit het IJsselmeer
naar genoemde gebieden. Verder dient het kanaal voor de scheepvaart van de
Oranjesluizen naar Enkhuizen en verder, voor zover deze geen gebruik maken zal
van het Ooetvaardersdiep.
Volgens opgave van de Provinoiale Waterstaat van Noordholland dient te
worden gerekend, dat te Enkhuizen op het IJsselmeer 85 m3/sec. kan worden ge_,
spuid en 52 m3/seo. kan worden ingelaten. Met deze hoeveelheden kan worden ingestemd.
Een onderzoek naar de omvang van de te verwaohten scheepvaart heeft aange_
toond, dat gerekend moet worden op vaart met sohepen tot 1350 ton en dat de
omvang van de vaart over 10 à 20 jaar moet worden geschat op 2 à 4 miljoen ton.
Aangezien de omvang van de vaart in hoge mate afhankelijk is van de keuze die
de van Amsterdam komende of voor deze stad bestemde schippers doen tussen de
vaarweg langs de Noordhollandse kust en die door het Oostvaardersdiep, blijft
ter zake een grote onzekerheid bestaan.
I
Onmiddellijk ten oosten van Enkhuizen moet een verkeersweg, komend uit de
Markerwaard, het rand kanaal kruisen, zodat ter plaatse in elk geval een dwarsdam J%let brug over het rand kanaal moet worden aangebraoht.
De vraag rijst, of het nuttig is van deze dam gebruik te maken om daarin ook
sluizen aan te brengen, die het dus mogelijk zouden maken de boezems van IJsselmeer en randkanaal te soheiden.
I

- 2 Bij overweging van deze vraag komen de volgende punten aan de orde.

Het randkanaal langs de Noordhollandse kust zal doorlopen tot in de omgeving van
Edam, waar het zal aansluiten aan het Gouwmeer. Afhankelijk van de nog op grond
van nadere studie te hemen
horen tot de IJmeerboezem,
hetzij ten noorden van het
De Nes of zuidelijker) een

beslissing of laatstgenoemd meer al dan niet zal bedie een ander regime heeft dan het IJsselmeer, komt
Gouwmeer (bij Edam) , hetzij ten zuiden daarvan (bij
sluis. Bouwt men geen sluizen te Enkhuizen, dan zou de

waterkering langs het kanaal, ter lengte van 35 of 45 km, geheel aan dezelfde zwa_
re eisen moeten voldoen als worden gesteld aan de. kering (tweede kering tegen de
Noordzee) Roggebotsluis - Lelystad - Enkhuizen en dus met name ook moeten voldoen
aan de door de motie De Muralt-Bongaerts gevorderde veiligheid.
Deze eisen zouden voeren tot een dijk die omstreeks 1 m hoger zou zijn, dan
wanneer een kering te Enkhuizen wordt aangebracht. Deze dijk zou in aanleg een

be~

drag duurder worden - rekening moet worden gehouden met een zeer ongunstige bodem_
gesteldheid - dat ten minste van gelijke orde is als de bouwkosten van het sluizencomplex (onder aftrek van de verbindingadam, de overbrugging en de weerstandsgeul, die, bij een oplossing,zonder sluizen, zouden moeten worden uitgevoerd).'
Een kering bij Enkhuizen heeft bovendien het voordeel, dat bij een eventuele
doorbraak van de dijk langs het randkanaal de Markerwaard niet volledig wordt geinundeerd, zoals in het geval van een open verbinding het geval zou zijn.
Daarnaast is het een voordeel, ook onder minder extreme omstandigheden dan
waaraan hiervoor is gedacht, het randkanaal van het IJsselmeer te kunnen scheidea,
waarbij in het midden kan worden gelaten of in sommige periGden het kanaal met
Schermerboezem gemeen zal liggen dan wel of het een peil zal krijgen tussen dat
van Schermerboezem en van het IJsselmeer in gelegen.
Het zal duidelijk zijn, dat men, indien tot het afsluiten van het randkanaal
wordt overgegaan, de afsluiting zo oostelijk mogelijk dient te leggen. Bij keuze
van een andere plaats blijven de kosten

vrijw~l

dezelfde, maar zijn de voordelen

geringer.
De afmetingen van de te maken spuimiddelen worden bepaald door:
1. bet maximum waterbezwaar van de randmeren;
2. de gewenste in te laten hoeveelheden (die aanmerkelijk kleiner zijn dan de
sub 1 bedoelde);
3. de eis het randkanaal, wanneer dit door gestremde lozing op een vrij hoog peil
is gekomen, spoedig weer op normaal peil terug te brengen.
Wanneer wordt gerekend met een grote oppervlakte van de randmeren (dus boe,
zemscheiding ten zuiden van het Gowumeer) , dan leert een berekening, dst de nuttige doorsnede van de spuiopeningen, vooral met het oog op de sub 3 gestelde eis,

-330% groter moet zijn, dan wanneer men zou rekenen met een gemeenleggen van Gouw•

meer met IJmeer. In het huidige stadium schijnt het aanbevelenswaaridg door het
bouwen van een ruime spuisluis te Enkhuizen

d~

verschillende mogelijkheden tot

uitbreiding van de IJsselmeerboezem nqg open te laten.
De berekeningen leiden tot een nuttige doorBBede <)JF) van 130 à 140 m2, uit
te voeren als:
a. drie openingen, elk wijd 14 m, drempeldiepte N.A.P.
b. twee openingen, elk wijd 18 m, drempeldiepte N.A.P.

~

3,2 m; of
3,6 m.

In beide gevallen kunnen twee openingen dienst doen voor de scheepvaart (heen
en terug) bij kleine vervallen. Uiteraard is dan b sterk in het voordeel, zowel
door de grote breedte als door de gunstige ligging van de drempel.
In geval a zou bij lage waterstanden tamelijk weinig water op de drempel beschikbaar zijn. Verder heeft keuze b het voordeel, dat deze wijdte overeenstemt met die
van de Hout ribs luizen , wat gemak oplevert bij het onderlloud.
In een modelproef is bereids onderzocht, welke voorzieningen van leidammen
e.d. nodig zijn om de scheepvaart een veilige vaart door de spuisluizen te geven;
er is hiervoor een alleszins bevredigende oplossing, die niet te grote kosten meebrengt, gevonden.
In de spuisluizen kunnen niet alleen gedurende enkele etmalen achtereen door
groot waterbezwaar ,en afspuien voor de scheepvaart hinderlijke stroomsnelheden optreden, maar ook ten gevolge van snelle waterstandsveranderingen aan weerszijdenvan
de sluis onder invloed van de wind. De duur van de grote stroomsnelheden is in het
laatste geval enkele uren achtereen. Het blijkt, dat bij een spuisluis met een
~

F van 130 à 140 m2 gedurende een belangrijk deel van het jaar de snelheid van

1 m/sec. niet wordt overschreden. Volgens de praktijk is tot deze snelheid een veilige vaart gewaarborgd.

,

Met het oog op gestremde vaart in de spuisluizen is dus nog een schutsluis
noodzakelijk, welke tevens kan worden gebruikt door die schepen, die wegens te grote diepgang of te grote hoogte de spuisluizen niet kunnen bevaren.
De normale wijdte van een 1350-tonsluis bedraagt 12 m. De lengte, benodigd
voor een dergelijk schip met sleepboot, tevens geschikt voor het achter elkaar leggen van een Dortmund-Eemkanaal-schip (67 m) of kempenaar (tot 60 m) en een spits
(38,5 m) of Friesemaatschip (32 m), bedraagt 110 m.
Omdat de waterstanden ter weerszijden van de sluis vaak kleine verschillen zullen
vertonen, die onder invloed van wind snel van grootte kunnen verandereq en daardoor ook het verval veelvuldig van richting zal veranderen, is het aangewezen, er
van uitgaande dat een onbeperkte doorvaarthoogte noodzakelijk is, om roldeuren toe
te passen •
•

Eerder is reeds betoogd, dat de sluizen ook dienst doen als keersluis voor het
randmeer bij hoge IJsselmeerstanden en zij moeten derhalve voldoen aan de uit de

-4motie De Muralt-Bongaerts voortvloeiende
eisen betreffende de veiligheid. Ge,
zien de belangen van het achtergelegen gebied betekent dit, dat een volledige
dubbele kering (één als reserve) moet worden aangebracht. De spuisluizen worden
ingericht, met twee stellen hefdeuren, terwijl bij de schutsluis bf het
hoofd van een dubbele kering

~ordt

buiten~

voorzien, 6f aan de beide sluishoofden met hun

deur dezelfde hoogte wordt gegeven om deze dubbele kering te verkrijgen; de keuze
tussen beide mogelijkheden

hang~

af van een vergelijking van kosten.

Met de volgende hoogten van de onderdelen van de schutsluis zal moeten worden gerekend.
De hoogte van het buitenhoofd wordt bepaald door de uit de motie De Muralt-Bongaerts voortvloeiende waterstand van N.A.P. + 2,35 m. Met inachtneming van een
op 0,5 m te stellen waakhoogte komt het hoofd dus op + 2,85 m te liggen, terwijl
de deur in verband met de constructie tot een 0,10 à 0,20 m lager peil waterke_
rend zal zijn.
De hoogte van het binnenhoofd en de schutkolk moet worden bepaald op grond van
verschillende overwegingen. Ten eerste is van belang de bij hoge stand van en
opwaaiing op het randmeer te verwachten stand aldaar; deze is te stellen op N.A.P.
+ 1,2 m. Ten tweede valt te rekenen met een aan te nemen schutpeil, dat dus de
hoogste waterstand in de schutkolk bepaalt; hiervoor wordt aangenomen het voor•

noemde peil van N.A.P. + 1,2 m, dat op het IJsselmeer eveneens hoogst zelden voorkomt. Ten einde bij de genoemde waterstanden aan de sluis passerende schepen een
goede ligging te verzekeren, zullen de kolkwanden niet lager dan N.A.P. + 2,0 m
kunnen liggen. Dit klemt te meer, omdat wellicht in de toekomst des zomers IJsselmeerstanden in de buurt van + 0,7 m gedurende lange perioden zullen kunnen voor
komen.
Onder deze verhoudingen zal het goedkoper zijn het binnenhoofd met een
kleine meter tot + 2,85 m te verhogen dan in het buitenhoofd een tweede kering
aan te brengen.
De kering tot N.A.P. + 2,85 m mag dan tussen de hoofden niet worden onder_
broken, zodat bf de kolk osk geheel op deze hoogte moet worden gebracht, bf de
hoofden door een grondkering over het terrein ter weerszijden van de sluis, worden verbonden.
Aangezien de situatie zich hier goed leent tot toepassing van de tweede oplossing, wordt deze voorgesteld. Hiermede kan immers

wor~en

bereikt, dat de voor

de scheepvaart meest ge eigende hoogte voor de kolkmuren _ de reeds genoemde maat
van N.A.P. + 2,0 m - kan worden aangehouden. Het kleine hoogte-verschil van O,B5m
van de kolk t.o.v. de hoofden levert geen bezwaar voor het uitzicht van het zich
•

•

langs de kolk bevindende sluispersoneel •
Nu dus de beide hoofden geheel gelijk zullen zijn, Z1Jn ook de deuren aan
elkaar gelijk, zodat het onderhoud het gemakkelijkst is wanneer

é~n

reservedeur

wordt aangeschaft, die ergens op een deurenstelling wordt geplaatst; het vervan-
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gen van een deur door de reservedeur moet met een drijvende bok geschieden.
Het verwisselen van deuren geeft dan wel iets meer stremming voor de scheepvaart, dan met de oplossing van een dubbele kering in het buitenhoofd het geval
zou zijn, doch'bedacht moet worden, dat dit werk in het algemeen kan worden uitgesteld tot een seizoen, waarin erop kan worden gerekend, dat van de spuisluizen
voor de doorvaart regelmatig gebruik zal kunnen worden gemaakt.
Terwijl voor 1350-tonsschepen een drempeldiepte van 3,1 m onder kanaalpeil
voldoende zou zijn, vorderen

kus~vaarders

4,0 m of iets meer. Daarom is de drem-

peldiepte vastgesteld op N.A.P. - 4,5 m.
Bij een jaarverkeer van 4 miljoen ton zal op de drukste dag moeten worden
gerekend op 30.000 ton. Een sluis van de genoemde afmetingen kan dit verkeer
binnen 16 uur verwerken.
De waterkerende hoogte van de spuisluizen wordt uiteraard gelijk aan die

voor de schutsluis.
Een beweegbare overbrugging van de schutsluis is gewenst, vooral met het oog

•

op de recreatievaart. Intussen verdient het aanbeveling deze brug, benevens de
aansluitende vaste, voor doorvaart te gebruiken brugeen, zo hoeg te leggen, dat

•

de meest voorkomende schepen, dus tot en met die van het type kempenaar, bij gesloten brug kunnen passeren. Dit betekent, dat vrijwel alle binnenvaartschepen
kunnen doorvaren, aangezien schepen van 1000 tot 1350 ton zelden hoger gebouwd
zijn dan kempenaars. Een kempenaar vordert een doorvaarthoogte van 5,40 m. De beweegbare brug behoeft derhalve slechts te worden bewogen voor vaartuigen met hoge
vaste masten, voor hoge kustvaarders en voor bokken en dergelijke.
Voorgesteld word~ de onderkant te leggen op N.A.P. + 6,10 m, waarbij dus
rekening wordt gehouden met een eventueel toekomstig tot N.A.P. + 0,70 m verhoogd
zomerpeil op het IJsselmeer.
Het is kostbaar de spuisluizen in te richten voor onbeperkte doorvaarthoogte.
Dit is, gelet op het voorafgaande, ook niet nodig, zodat volstaan wordt met een
beweegbare brug over de schutsluis en de spui openingen vast worden overbrugd tot
de genoemde hoogte.
Samenvattend worden de hoofdafmetingen van, de sluizen dus als volgt:
g~_§P~2P~~!~g~~,

elk:
wijd
drempel

18 m.
N.A.P. - 3,6 m.

onderkant brug N.A.P. + 6,1 m.

•

•
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l.Schutsluis

lengte

110 m.

wijdte

12 m.

,

- 4,5

drempel

N.A.P.

brug

beweegbaar.

m.

onderkant brug N.A.P. + 6,1 m.
De situatie moet zodanig zijn, dat naast het thans te bouwen complex de
ruimte blijft om _ hoewel het niet waarschijnlijk is, dat deze behoefte zal ontstaan - eventueel later de spuicapaciteit uit te breiden, waarbij in het midden
wordt gelaten of

~it

met een gemaal of met een spuiopening zal zijn; tevens moet

plaats worden gelaten voor een tweede schutsluis.
Op de bij deze nota behorende tekening No. F 2071 staat de situatie van het
sluizencomplex aangegeven. De ligging is zodanig gekozen, dat de spuisluizen
waardoor de schepen met stroom varen, het gunstigst liggen, in de vaarroute.
Mocht in de toekomst een tweede, eventueel grotere, schutsluis en/of een
uitbreiding van de spuisluizen nodig blijken, dan· biedt de situatie gelegenheid
hierin bewesten of beoosten het complex te voorzien.
's-Gravenhage,

•
•

•

'-

•

11 maart

1958.

