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INLEIDING.
•

Wegens de te iioge ligging van de drempel van het
benedenhoofd en van de aansluitende schutkolkbodem
'/an de sluis te Eefde is er v6<5r een schutgelegenheid
ontworpen, voorsluis genaamd, welke de sehepen, komende
de JJssel, maximaal 1,20 m
moet kunnen hefi'en
ten einde ze in staat te stelien om hij lage waterstanden van genoemde rivier in de sluis te varen, Ook het
afschutten van sehepen is daardoor mogelijk geraaakt. ,
De situatie ter plaatse is van dien aard, dat
de voorsluis kan worden gevonnd door, hij wi^ze van
sluishoofd met vleugelwanden, dwars door de voorhaven
een afsluiting te maker, voorzien van, afhankelijk van
het ontwerp, een of twee beweegbare, waterkeringen
(zie Blad II, rechts order)., Het grote voordeel, dat
door deze oplossing kan worden verkregen, is, dat
feitelijk aan de bestaande situatie niets wordt gewijzigd:
indien de voorsluis buiten gebruik is, is er voor de
scheepvaart in begirsel niets veranderd. Sulks impliceert evenwel, dat door1 de' te maker afsluiting de naar
de sluis varende en van de sluis afkomende sehepen
elkander in de genoemde afsluiting kunnen passeren. Dit
is mogelijk door twee doorvaartopeningen te maker van
ten minste de sluiswijdte (12 m) of
van de dubhele
wijdte (24 m).
De waterkering reikt zo hoog, dat zelfs bij de
hoogste waterstard, waarbij de voorsluis als schut—
gelegenheid wordt ingeschakeld, het schutwater. uit
de sluis er geheel in kan worden geboi'gen. Ware dat
niet het geval, dan zou het overtollige water dan over
ce deur(en) stromen, waardoor de waterstand in de
voorsluis er tijdelijk aanzienlijk hover uit zou komen,
hetgeen het gevaar zou mede brengen, dat
-kleinex) maat vastgesteld na overleg met de Directies
Overijssel en Drenthe en Bovenrivieren.
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kleine of ondiepliggende grotere schepen op de dear(en)
terecht komen.
Indien met de voorsluis geschut wordt verdient
liet aanbeveling op- en afschuttingen geli^ktiadig te
verrickten. De gang van zaken is dan aldus:
1. De opvarende schepen meren in de voorsluis aan
de ?;uldzi«)de; de afvarende schepen varen in de
sluis;
2^ De kolk der voorsluis wordt gevuld door de sluis
te ledigen;
^3. De schepen, welke in de sluis liggen,

varen

de voorsluis binnen en worden aan de noordzijde
gemeerd;
4. De opvarende schepen varen in de sluis;
5. De benedendeur van de sluis wordt gesloten;
_6. De voorsluis wordt geledigd en,

onafhankelijk

daarvan, de sluis gevuld;
7. De afvarende schepen verlaten de voorsluis,
de opvarende de sluis.
Aldus gaat zelfs minder water verloren dan in het
geval, dat onder gelijke omstandigheden geen voorsluis
aanwezig ware (het peil van het water in de kolk van de
sluis daalt slechts tot het peil, dat in de voorsluis
ontstaat en dat hoger is dan de waterstand in het
IJsselpand. Hierdoor wordt een besparing verkregen op
de kosten van het terugpompen van het verloren water
naar het kanaal.

Indien een systeem gekozen wordt,

waarbij voor het bedienen van de voorsluis geen extra
personeel nodig is,

zal de besparing op de pompkosten

vermoedelijk groter zijn, dan de hogere exploitatiekosten, welke door de voorsluis worden veroorzaakt.
2.

INRICHIUTG VAN D5 VCORSLUIS.

(Blad

II,

rechts ondsr]

Bij de voi'-ming van de v oorsluis zijn alle aanwezige kunstwerken,

zoals stalen damwand en bodemvoor-

zieningen voor de sluis,

intact gelaten. De meergele-

genheld voor de schepen in de kolk van de voorsluis
wordt aan de zuidzijde gevormd door extra holders aan
te brengen in de aanwezige gdleidingsdamwand.
-ZuJLks-

- 3 Sulks kan sleclits bij lage waterstanden geschieden:
een voldoend lage waterstand zal dan ook raceten worden
afgewacht. Aan de noordzijde wordt de meergelegenheid
gevormd door bet plaatsen van meerstoelen (Blad Y.)
De aanwezige betonnen saeerstoelen, waarvan er
twee binnen de voorsluis vallen, zullen beschemd
moeten worden door er op afgestempelde staler meerpalen,
vermlts zij bij lage IJsselstanden wegens de te hoge
ligging van bun voetplaat, niet door schepen zijn te
benaderen (Blad Y.).
De bodem van de voorliaven van de sluls, welke
als schutkolk van de voorsluis zal fungeren, moet verdiept worden van de bestaande op de aluis aansluitende
bodemvoorzieningen afj de overgang van deze voorzieningen naar de verdiepte bodem zal gevormd worden door een
flauw beloop.
De als sluishoofd c.a. van de voorsluis dienende
dwars op haar as gemaakte afsluiting bestaat. uit stalen
damwand en, afbankelijk van bet gekozen plan, een of
twee beweegbare waterkeringen. Van stalen damwand sijn
ter weersziQde van de beweegbare weterkering‘(en) pijlers
gebeid, welke aangesloten worden op de oevers. Tussen
de pijlers wordt de stalen damwand met een opzetter
gebeid in een gebaggerde sleuf. Boven laatstbedoelde
damwand wordt de van staal vervaardigde drempel aan
de pijlers opgebangen en gefixeerd. Drempel en orderliggende stalen damwand v/orden waterdicht op elkander
aangesloten door ze in baton te verpakken. Piet hiertoe
benodigd beton wordt order water aangebracbt volgens
bet colcrete—procddd (zie bijlage). Aldus beboeft de
scheepvaart bij bet maken van ^^n doorvaartopening,
bio goede voorbereiding van bet betonstorten, niet
larger dan ten hoogste anderbalve dag te worden ge~
strend.
Onderzocht zijn verscbillende planner (zie Blad I)s
I.
draaideur voor een 24 m wio'de doorvaartopening (zie Blad II);
II.

£
III.

- 4 III. 6<*n stel panMeuren voor Idemj
IT. twee draaideuren, elk voor een 12 m wi^de
opening}
T.

ddn draaideur en ddn schipdeur voor idem.

De draaideuren in de plannen IT en T zouden nog
door puntdeuren kunnen worden vervangen.
In de Mjlage zi^ de plannen aan een nadere
besehouwing oncierworpen. Uit het bi^gevoegde kostenvergelijk blijkt, dat de kosten der verschillende
plannen niet ver uiteenlopen.
7/anneer wij de plannen met het oog op de vervaar1diging, de exploitatie en de koster), nader bezien, komen
v,re tot de slotsom, welke in onderstaand staatje is
samengevati

-

No.
cer
plannen

De bouw
vervaardigen
drempel(s)

I

geringe moeili.jkheden
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Kosfen van vervaardigen

Exploitatie

noodzakelijke
stremining
van de vaart
(bij goede voorbereiding)
24 uur

II

geen mceiliokheden

18 uur

III

moeilijkheden

36 uur

IV.

als I

geen stremming

V.

als I

geen stremming

x) zeer omslachtige exoloitatie (schipdeur)

aantal machines

totaal aantal
benodigde sluiscnechts op het
sluis complex

1 voor deur^ 2
voor schuiven (in
totaal 3 motoren)

1 als
alles electrisch

2 voor deur, elk
met twee motoren,
Electrischeas v
(in totaal 4 motoren)
2 voor deuren,
2 voor schuiven
(in totaal 4 motoren)

1 als idem

f. 260.000

1 als idem

f. 297.500

2 voor deuren
en 2 v-or schuiven
(in totaal 4 motoren)
1 voor deurt
2 voor schuiven
(in' totaal 3 motoren)

f. 260.000

f. 300.000

x)

f. 270.000
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Het aesthetiseh aan2ien in de fraaie landelijke
omgeving-(zie de bijgevoegde photo's) zal hi3 de
plannen I, III, IV en V praktiseh niet worden gestoord,
hi^ plan II (heftorens en in normale gevallen steeds
geheven deur) slechts in geringe mate.
Bij de plannen IV en V zijn twee doorvaartopeningen aanwezig, zodat de scheepvaart gedurende het
vervaardigen van de voorsluis in het geheel niet behoeft
te worden gestremd (drempels na elkander vervaardigen),
doch dit voordeel, dat slechts gedurende een oncerdeel
wn een etmaal behoeft te worden gevoeld, is de hogere
kcsten van f. 10.000 tot f. 40.000 niet waard te achten.
Daartegenover staat, dat de tussenpijler, welke onontbeerlijk is, doorlopend een hinder zal vormen voor de
scheepvaart. Deze plannen komen dan ook niet voor uitvoering in aanmerking.
Plan III valt vanzelf af wegens de hog® kosten,
wsartegenover geen bijzondere voordelen staan.
Het is moeilijk een keuze te doen uit de ove'rblijvende plannen I en II. Plan II laat zieh het gemakkelijkst vervaardigen (drempel-constructie het eenvoudigst]
doch het betreft hier een voordeel van voorbijgaande
aard: na het gereedkomen van de drempel houdt het op te
bestaan. Daartegenover is de exploitstie bij plan I een
weinig eonvoudiger: geen eleetrische as, minder motoren
en slechts ddn vri^ zwaar lierwerk. Gevoegd bij het
geringe aesthetische voordeel van plan I boven plan II,
moet geconcludeerd worden, dat plan I in de eerste
plaats voor uitvoering in aanmerking komt.

♦s-GEAVDKHAGS, 30 Juni 1951
DE H00FDIHG3EILUR-DIRECTSUE,
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A.

Uitwerking der plannen I en II.

B.

Vergelijkende “beschouwing van alle plannen.

C.

Yerdere voorzieningen.

D.

Kostenvergeli

A«. HIT”TBEING DEE PLANITEN I 3N II (Blad II - III - IV).
E4n draaldeur of
doorvaartopening.

hefdeur voor een 24 m wijde'

B1J liet ontwerpen zijn dev olgende eisen in acht
genomen:
1. Wanneer de voorsluis niet gebruikt wordt mag
zi j geen belemmering vormen voor de scheepvaart
2. Tijdens de bouw mag de scheepvaart praetisch
geen oponthoud oncervinden;
3. Wanneer de voorsluis kan worden opgeheven,
moet zij op eenvoudige wijse zijn op te ruimen,
zodanig dat de tegenwoordige toestand intact
blijft en het afkomende materiaal hiema zoveel
mogelijk opnieuw kan worden gebruikt;
4. Voor het geval de voorsluis ook na de tots’andkoming van de Hijnkanalisatie gehandhaafd moet
blijven, moet de constructie de tand des tij'ds
kunnen weerstaan.
Wegens het grote verval, dat tijdens het gebruik
van de voorsluis door de sluis te Eefde gekeerd wordt,
is er voor de vulling v;^n de voorkolk een grote hoeveel
heid water beschikbaar.
-Het-

-
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Het is daarom voordelig de voorkolk zo groot te rnsken,,
dat zowel de opvaart als de afvaart gelijktijdig in de
voorsluis gesclmt kan worden, dus dat er voor het
aantal schepen voor twee sluisvullingen ruimschoots
plants is.
Ter wille ysyi een rustige digging van de schepen
in. de voarkolk is het niet gewenst, dat het water over
de deur van het voorsluishoofd stroomt, Wanneer n.l„
de sluis op normale wijze geledigd wordt (tot 62 m^/sec.)
dan zou dit een zeer sterke stroom over de deuren ve3>oorzaken, vooral in de gevallen dat de voorsluis gebruikt
wordt OEI slechts enkele dm*s verval te overwinnen.
ie deur rust in gesloten stand tegen twee pi pier's
van stalen damwand, die door stalen damwanden met de
oevers zijn verbonden. Damwand en deur reiken tot
3.80 + N.A.P. De maximale waterdruk kan bij een verval
van 1 m 4,5 t/m* bedragen. Hoe lager de IJsselwaterstand hoe groter het verval (tot 1,30 m), doch de
waterdruk is dan geringer.
Om aan eis 2 te voldoen is gezocht naar een aysteem
om snel beton onder water aan te brengen. Dit is mogelijk door toepassing van het colcrete-procdd^, dat o.a,
in den droge is toegepast voor de onderbouw van het
baanvak Gouda - Gudewater van de Nederlandse spoorwegen
en in den natte bij de pijlers voor een aanlegsteiger
in de haven te Antwerpen (voorjaar 1951)»
Bij deze methode v/ordt eerst het grind gestort
en daama de mortal toegevoegd om de holten tussen het
grind op te vullen. De raortel, met groot specifiek
gewicht, wordt bereid in een colcrete-mixer, in hoofdzaak samengesteld uit 2 verticale mengtrommels, elk
uitmondend in een centrifugaal^omp. De eerste troxamel
ontvangt het water en het cement welke door de pomp
worden aangezogen en in gesloten kring naar de troinmel
worden teruggestuurd, totdat een goede homogene cementpap is verkregen. De tweede trommel ontvangt het droge
zand, wsaraan door het openen van een kraan de cementpap wordt toegevoegd.Door working in gesloten kring
van de pomp onder de tweede trommel wordt de cementpap
met het zand tot mortel vermengl,
-welke-

-
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welke mortel door het openen van een kraan near de
plaats van ‘besteEuiilng v/ordt gestuwd*
/
Het colcreteren geschiedt in het reeds gestorte
grind door buizen die op enkele afstand van het ondervlak van de grindlaag af uitmonden. Tijdens het storten
worden de buizen opgetrokken.
Ontmenging door stronend water treedt bij colcreteren niet op, zodat omoiddellijk na de verwijdering
van de hierna te noemen montage—brag de scheepvaart
doorgang kan vinden0
De gang van zaken is nu als volgt (Blad III);
1. Ter plaetse van de drespel wordt een sleuf gebag erd, yervolgens worden alle damwanden (een
licht profiel, b.v. Belval II) geheid en wordt
gecontroleerd of de sleuf nog de vereiste axme tingen bezit.
2. De onderaanslagbalk, bij toepassing van een
hexdeur, wordt gesteld.
3„ De te voren- gereed gemaakte montage-brug
(Blad III) wordt .ingevaren en op de pijlers
geplaatst, .waarvan de betonnen pijlerkop nog
niet is uangebraeht. Hierbij is gedacht aan een
Bailep-brug van 8 velderx die juist geschikt is
voor deze overspanning*
De onderaanslagdrempel, bif toepassing van een
draaideur, welke verstijfd is, b.v. raet vastgelast wapeningsstaal, ora tijdens het concreteren
doorbuiging te voorkomen, met zijaanslagen en
taats worden hangende aan de montage-brag mee
ingevaren en met spandraden nauwkeurig gesteld.
4.He buizen worden geplaatst en evontueel vastgehouden door een aan de brug bevestigd stalen
steigerwerk. Aan het ondereinde van elke buis
bevindt zich een korxje, dat in degrond wordt
geprikt en later bij net cptrekken der buis
achterblijft (detail A, Blad III), Hadat de
buizen gesteld sijn wordt het grind gestort.
Een duiker most de juiste digging controleren
en zonodig biy or ken.
-a.De draaideur -

-
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a* De draaideur> (Blad II)
Af te sluiten opening wijd 24 m en kerende lioogte
5 m. Daar de motoren voor de 'bediening der schuiven
boven de hoogste' waterstand moeten blijven, krijgt
de dear een hoogte van 10 nu
Be deur 7?eegt ongeveer 40 ton (300 kg/m )
In verband met de grote doorbuiging van de deur
(tot 12 cm) is baar onderaanslag tot op enige afstand
van de einden schamierend bevestigd en ter plaatse
door een rubberslab afgediclit.
Op halsbeugel en taats wordt door het eigen gewlcht
van de deur een horizon tale kracht van +_ -60 ton uitgeoefend.
Bij toepassing van een normale taats en halsbeugel,
zoals bij puntdeuren gebruikelijk is, is het niet mogelijk de draaideur in gesloten stand volledig tegen de
aanslagen te doen rusten, hetgeen evenwel noodzakelijk
is om te voorkoraen, dat taats eh halsbeugel door de
horizontals waterdruk tegen de dear nog extra worden '
belast. Bovendien wordt geen waterdichte afsluiting
verkregen.
In het onderhavige geval zijn taats en halsbeugel
conisch gemaakt en de halsbeugel voorzien van een
spiraalvormig oplegvlak, dat gesmeerd wordt. Baar de
deur over _+ 100° draait, draagt dit vlak over 260°.
De deur rust bij open stand op de taats. B:j het
sluiten gaat het oplegvlak in de halsbeugel dragsn.
Be deur wordt langzaam geheven, verkrijgt daardoor
een grotere speling in taats en halsbeugel en kan bijgevolg door de waterdruk, in zijdelingse richting worden
verplaatst.
Baar de horizontale krachten in taats en halsbeugel tegengesteld geric t zijn, treedt bi;‘ het heffen •
een kleine draaiing om een horizontale as op, waardoor
de kegeloppervlakkeg,die elkaar volgens een beschrijven—
de raken, ongelijk belast worden. Deze draaiing blijkt
zo gering te zijn, dat sij te verwaarlozen is.
De deur meet zodanig geconstrueerd worden, dat zij
in gesloten stand hor'zr- taal staat: de regels moeten
dan ook van de achtezhar af een we3.nig oplopen*
-De verticals-

De verticale aansl.agstrippen worden zeer nauwkeurig aangebracht achtcr een taatskuip.
Voor de berekening van de afmetingen der kegeloppervlakken zou volgens de theorie van Hertz te werk
kunnen worden gegaan. Pit blijkt een moeilijk probleem
te zijn. x) Bovendien wordt er bij deze theorie van ■
de veronderstelling uit-gegaan, dat de druk loodrecht
wordt overgedragen in drukvlakjes, v/elke zeer klein
zijn0 Paar voorts in het onderhavige geval de wrijving
een belangrijke rol speelt, heeft een exacte berekening
geen grote wa- rde. Een voldoende benadering wordt
verkregen door met de formule van 2 cylinderoppervlakken een gemiddelde te bepalen.
Na globale berekening warden de getekende afme2
tingen verkregen. Een Hertze-spanning van 7Q00 kg/cm
werd daarbij niet overschreden.
Door de grote afmetingen van de deur is er een
tameli.jk zware bewegingsinrichting voor noodzakeli jk.
Handbeweging J S in nonnale gevallen practisch onmogeli jk.
De dear wordt bewogen net behalp van een heagelstang, enerzijds schamierend bevestigd aan de deur,
anderzijds rustend op een wagent^e met 2 wielen, voorzien van grote flenzen, dat over een rail rijdt, welke
bevestigd is aan de locpbrug. Deze eenvoudige oplossing
is mogelijk geworden doer van een best.,ande neerstoel
gebruik te maken.
De aandrij'ving geschiedt net beliulp van een motor
met een vemogen van 4 pk en 3000 omw/min, een overbrenging 1 ; 500 en een rondsel, J'
cm, dat door
raiddel van een lantaarn bevestigd is aan de heugelstang
Dear de heugelstang steeds in de twee uiteinden onderst eund is wordt deze met een tegenzeeg aangebracht. De
snelheid van de heugelstang is 0,10 n per sec. Een
vloeistofkoppeling is nocdzakeli;jk da r bij sterke
winddruk tegen de deur de beschikbare kraclit voor deze
snelheid te gening is.

De openingstijd van de deur

bedraagt minimaal 3 minuten.

-get de -

x) Dr.A. Fbppl. Vorlesun.gen Uber Technische Tlec'r-anik
V (1S18)
Dr.A. F5ppl - Dr L. Fbppl

•
Drang und Zvmng II (1928)

-
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Met de twee electrisch bewogen sohuiven van 1,40
bij 3 m wordt de voorkolk in _+ 15 minuten geledigd.
De Hefdeur.

(31ad XY).

Bij deze afslutting zijn beide pijlers gelijk aan
de noordelijke ijijler bij de draaideur.
De heftorens zijn zeer eenvoudig daar de bewegingsinricbting grotendeels op de pijlers staat.
In boogste stand moet de onderkant van de hefdeur
corresponderen met de onderkant van de brug over de
sluis.
De dear en de damwand reiken evenals bij sub a tot
3.80 + N.A.P. Beide pijlers zijn door een stalen brug
met de oevers verbonden.
De hefdeur heeft een voim zoals voor de toekomstige grote sohuiven van de stuwen in de Nederrijn en Lek
is voorgesteld en bestaat uit een gelast driehoekig
buisvakwerk met vlakke verstijfde beplating.
Gevacht zonder de wielen e.d. 20 ton (160 kg/m )„
De dear steunt op wielen tegen de slagstijlen.
Besgewenst kunnen de wielen in een aidrukinrichting v/or~
den op gen omen.
De schijven op de heftorens en de trommels op de
pijlers hebben een diameter van 1 m. De deur hangt aan
2x4 kabels1,5 cm. Om de deur in 5 minuten voldoende hoog te hebben geheven zijn twee motoren elk van
G & 7 pk nodig.
De lediging van de voorkolk geschiedt door het
uiterst langzaam heffen van de deur, hetgeen door
afzonderlijke motoren plaats heeft.

B. YBEG2LIJKEEDE BESGHOUV.'IKG /AN ALLS FLANNM.
Het construetief onderzoek van de plannen heeft
zich beperkt tot de plannen I en II.
Be eonstraetieve, financif?le en acheepvaartkundige v oordelen van deze -'wee plannen zijn zoveel groter
dan die van de andere drie plannen, dat het niet noodzakelijk leek deze verier uit te werken dan voor een
globale kostenraming nodig is.

—Ben der—

-
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Sen der belangrijkste voorwaarden, waaraan de
plannen moeten voldoen, is, dat de scheepvaart tijdens
de bouw practisch niet gestremd wordt. Hiertoe is hei
nodig eer. bij^ondere constructie-wijze toe te passen,
voor het aanbrengen van de drempel. Deze is bi;j de
hefdeur de eenvoudigste, daar slechts een .horisontale
aanslag nodig is.
Het aanbrengen van de drempel voor de puntdeuren
(plan III) is. daarentegen het moeilijkste. Bovendien
noeten 2 taatsen worder aangebracht, welker afstelling
nog nauwkeuriger luistert dan b_j die van de draaideur.
Het is uiteraard ook mogelij'k de drempel in gedeelten in den droge aan te brengen. pit zou een dubbele
belemmering voor de scheepvaart vormen, daar bovendien
door de kleinere opening, bij het normaal ledigen van
de sluis, een te grote stroomsnelheid zou ontstaan.
Bio toepassing van 12 ni wijde openingen worat het
voordeel verkregen, dat voor het vervaardigen van elke
drempel meer tijd beschikbaar is, daar de scheepvaart
tio'delijk door de andere opening kan plaats vinden.
De draaideur voor een doorvaartopening van 24 m
vermindert het nuttige kolkoppervlak het meeste, de
hefdeur het minste, doch de kolk is overmatig groot
•teneinde het ledigings?mter van de sluis te kunnen bargen zonder een te groot verval in het leven te roepen.
Bij de druaideuren moeten aan de zuidzijde bijzondere voorzieningen worden getroffen om de steile
taluds ter plaotse van de geopende deuren vast te houden.
Pe lediging geschiedt bij de hefdeur door het zeer
langzaam heffen van de deur, waartoe aan elk lierwerk
een extra motor moet worden toegevoegd. Daar de opening
24 m wijd is, kan een snelle.lediging worden verkregen
bio ceringe stroonsnelheden.
Pe draaideuren zio’n v-m schuiven voorzien.
Bio plan 7 moet de gth’ele lediging plaats vinden
door schuiven in de enbele draaideur waardoor.een onge~
liokmatig stroombeeld zal ontstaan.
Bij de bewegingsinfichting van de 24 m draaideur
is op zodanige wi^ze van een bestaande meeistoel profiot
getrokken, dat een eenvoudige' en goedkope oplossing
/

*

-mogeliok-

— Q ~
mogelijk werd, vvelke een near rerfcending gering
motorvermogen vordert. De kefdeur vereist daarentegen
een groter motorvermogen, doch daartsgenover staat
dat zij tuiten gebruik zijnde, in tegenstelling met de
draaideur, onkwetsbaar is voor de scheepvaart.
Sen stel puntdeuren van een 24 m wijde doorvaart
opening geeft in beginsel een zelfde oplossing als
bij de draaideur, doch. de beweging der deuren vereist,
door de ophanging er van aan de pijlers met geringe
doorsnede, een hijzondere oplossing. Seze zou kunnen
bestaan uit het voorzien van de achterhar van een
getande sector, vvelke aangedreven wordt. Door de
tamelijk kleine sectorstraal is een zware machine
(grote overbrenging) noodzakeli^kj
De oplossingen waarbij een middenpijler nodig is,

staan achter bij die, waarbij de doorvaartopening
24 n is omdat deze een blijvende belemmering vormt
voor de scheepvaart. Kans op hotsing met de middenpijlers is niet denkbeeldig. In elk geval zal deze
door remmingwerken moeten worden beschermd.
Bij toepassing van een schipdeur voor afsluiting
van een der doorvaartopeningen is van de gedachte
uitgegaan, dat tijdens het gebruik van de voorsluis
slechts €dn opening voor de scheepvaart fiienst doet.
Aangezien evenwel het manoeuvreren met de schipdeur
zeer omslachtig is, zal de voorsluis volledig in
bedrijf moeten worden gesteld in de gevallen dat deze
slechts nodig is voor het doorschutten van een enkel
diepliggend schip.
Uit de kostenraming blijkt, dat de plannen III,
IV en V duurder zullen zijn dan de plannen I-en II,
terwijl de plannen IV en V bovendien meer personael
vereisen.
C.
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De bestaande damvand aan de zuidzijde van de
tegenwoordige voorhaven heeft een zodanige sterkte,
-sat-

dat een verdieping van de voorkolk tot + 1,20 - H.A.P.
zonder bezwaar kan worden uitgevoerd.
Bij lage waterstand zullen een aantal 'holders
moeten worden aangebraeiit.
Aan de noordzljde van de voorkolk moeten voorzleningen worden getroffen vo.or bet meren van de
afkomende scbepen. Op Blad 7 is een ontwerp voorgesteld van een meerstoel van stalen damwand met drijfraam, welke voldoende sterk geaclit nag worden^ Be
betrokken oplossing voldoet geheel aan de eisen 3 en
4, onder A genoemd. Bij toepassing van een houten
meerstoel, Vvelke goedkoper sal zijn, is dit niet bet
geval. Een stalen meerstoel van profielen welke
onderling konnen verscbniven is elastiscber dan een
houten meerstoel bij gelijke sterkte, (Blum, Bautecbnik
1932 - 5).
Bolders zijn slechts nodig corresponderende met
de waterstanden waarbij van de voorsluis gebruik
v/ordt gemaakt.
/

Voor de verdieping van bet IJsselpand en voorkolk
van 0,35 tot+1,20 - l.A.P. kunnen de bestaande betonnen
meerstoeien zonder meer niet meer worden gebruikta
Om aan dit euvel- tegemoet te komen zouden ze
verplaatst kunnen v^orden, betgeen eon groot en moeilijk
grondv/erk zou vereisen. Bovendien moeten ze tevens varhoogd worden0 -Ook zouden ze bij verplaatsing niet meer
voldoen aan de derde eis onder A gesteld: zij zouden,
nogmaals verplaatst moeten worden0 Daarom is uitgezien
naar een andere oplossing. Beze beeta: t in bet vddr
de meerstoel plaatsen van twee stalen kokerprofielen
en deze nabij bet boveneinde met de meerstoel te verbinden, waardoor bij de v> orkomende lage waterstanden,
waarbij de meerstoeien als wacbtplaats voor scbepen
fungeren, een elastische construotie wordt verkregen
(Blad V). Voor betere geleiding en kracbtoverbrenging
wordt een drijfbalk aangebracbt.
Be kierboven geschetste voorzieningen zijn voor
alle plannen practiscb gelijk.
-Plannen-
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Plannen IT en V vereisen bovendien een besciierming
van de middenpijler.
]DA
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Voor liet kostenvergeli jk zijn de volgende eenbeidsprijsen (leveren en verwerken) aangehouden:
1
1
1
1
1
1
1

vr’
ton
ton
ton
ton

gewapend beton
beton - colcrete-procddd
constructie stae.l
stael voor opleggingen c.a„
staler damwand, vrij profiel
stolen dam!7and, bepaald profiel
tropisch hardhout

• 150,100," 1000," 2500,M
600,'' 750,500,-

n

Een stalen meerstoel, voorzien van holders en
dri^fraam komt dan op f. $000,- per stuk.
De voorziening bij de bestaande betonnen meerstoel
op f. 4750,- psr stuk.
Voor het kostenvergelijk wordt verwezen naar
biz. 11.
'
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