Bediening op afstand stuwensemble Nederrijn en Lek

Bediencentrale Amerongen

Over het stuwensemble

Jaarlijks passeren vele duizenden schepen – beroeps- én
recreatievaart – de stuwcomplexen bij Hagestein, Amerongen en
Driel. Samen vormen de complexen het stuwensemble Nederrijn
en Lek. Het stuwensemble is bij de renovatie in 2020 overgegaan
op bediening op afstand. Hiervoor heeft Rijkswaterstaat op
stuwcomplex Amerongen een nieuwe bediencentrale gebouwd.
De drie stuwcomplexen worden vanuit deze centrale locatie 24/7
bediend.

Beschikbaar en betrouwbaar
Bediening op afstand biedt Rijkswaterstaat de mogelijkheid om
vaarweggebruikers beter van dienst te zijn en tegelijkertijd kosten te
besparen. Door de bediening van de sluizen optimaal op elkaar af te
stemmen kunnen schepen vlotter doorvaren. Daarnaast worden de
sluizen nu dag en nacht bediend, 7 dagen in de week. Bij nood
gevallen of storingen blijft het mogelijk om de stuwen en sluizen
lokaal te bedienen. Elk stuwcomplex heeft hiervoor een nieuw
servicegebouw.

Het stuwensemble Nederrijn en Lek bestaat uit drie stuw
complexen: Driel, Amerongen en Hagestein en is zo’n 45
tot 55 jaar oud. Met het stuwcomplex Driel verdeelt
Rijkswaterstaat het rivierwater over de Nederrijn en Lek en
de IJssel. Op die manier stroomt er voldoende water naar het
IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken van Nederland.
De drie stuwcomplexen zorgen ervoor dat het waterpeil
voldoende hoog is voor een vlotte en veilige scheepvaart
op de rivieren.

Historie van het stuwensemble
Rijkswaterstaat startte in 1958 met de aanleg van de drie
stuwcomplexen met als doel het verbeteren van de waterhuishouding in Noord-Nederland en de bevaarbaarheid van
de rivieren. Vóór de bouw van het stuwensemble stroomde
er in bepaalde perioden onvoldoende water door de IJssel
naar het IJsselmeer. Ook was het waterpeil van de IJssel,
Nederrijn en Lek soms zo laag, dat de scheepvaart erdoor
werd belemmerd. Door de aanwezigheid van het stuwensemble gebeurt dit nu niet meer.
Het stuwcomplex in Hagestein is als eerste opgeleverd, in
1961. Het complex bij Amerongen volgde in 1966 en dat in
Driel in 1970. Het ontwerp is van de hand van architect
Wouter Hamdorff (1890-1965). Hij staat bekend om zijn
functionele ontwerpen, waarin schoonheid en functionaliteit harmonieus samenkomen. Die balans is terug te zien in
de drie stuwen.

De bediencentrale in Amerongen

Locatie Amerongen

Bij de renovatie van het stuwensemble Nederrijn en Lek is er een
nieuwe bediencentrale gebouwd op het middeneiland van het
stuwcomplex Amerongen. Powerhouse Company uit Rotterdam
ontwierp het gebouw. Het bijzondere ontwerp en de inpassing van
het nieuwe gebouw in het landschap speelden een belangrijke rol
bij de keuze voor dit architectenbureau. Stefan Prins van
Powerhouse Company: “Het stuwcomplex is in de jaren ‘60 in lijn
met de tijdgeest, puur functioneel opgezet. Maar het gebied heeft
zich ontwikkeld, is veel meer een belevingslandschap geworden.
Daarbij past in onze ogen een gebouw dat een heel eigen plek
inneemt in de omgeving. We hebben in het ontwerp gekozen voor
natuurlijke lijnen en voor bijzondere materialen. De gevel is
opgetrokken uit glas en keramische tegels. Die tegels geven het
gebouw, afhankelijk van het moment van de dag en het seizoen,
steeds een andere uitstraling. De grote ramen zijn zo geplaatst dat
bedienaars veilig en prettig hun werk kunnen doen en bezoekers
kunnen genieten van een panoramisch uitzicht. Het bijzondere
gebouw komt op deze prachtige plek echt tot zijn recht.”

Het stuwcomplex in Amerongen ligt centraal ten opzichte van de
andere twee complexen. Mede hierdoor is Amerongen de meest
logische plek voor de bediencentrale. De locatie biedt ook de
mogelijkheid om op uitnodiging bezoekers te ontvangen,
bijvoorbeeld voor een informatiebijeenkomst.

Functies van het gebouw
De vernieuwde bediencentrale heeft drie functies: de bediening van
de stuwen en sluizen in de Nederrijn en Lek, een kantoorfunctie en
een publieksfunctie. De verschillende functies zijn zorgvuldig
ingepast in het ontwerp. Zo zijn de kantoor en publieksruimte
fysiek gescheiden van de bedienruimte op de eerste verdieping.
Het gebouw is volledig toegerust op 24uursgebruik; deze is continu
bemenst.

Mooi én duurzaam
Duurzaamheid was ook een belangrijke eis in de opdracht aan de
architect. Het gebouw wordt verwarmd of gekoeld met behulp van
een warmtepomp. Het complete gebouw wordt verlicht met
energiezuinige ledlampen. Ook voldoet het gebouw aan de
nieuwste bouwnormen voor onder meer isolatie en zijn de afvoer
van regenwater (via het oppervlaktewater) en afvalwater (via
individuele behandeling van afvalwater) van elkaar gescheiden.
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