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1. Inleiding
Verreweg de meeste civieltechnische bouwwerken hebben vaste lastdragende systemen, onafhankelijk
van de belasting of de stand van het bouwwerk. Uitzonderingen zijn sommige typen beweegbare
bruggen, kranen e.d. Ook de ondersteuningen (externe bevestigingen) zijn meestal onveranderlijk en
bepalen mede het lastdragende systeem. Deze kenmerken gelden in de regel niet voor beweegbare
waterkeringen. Fig. 1 en 2 tonen de veranderingen van het systeem bij 2 typen van sluisdeuren –
puntdeuren en roldeuren – tijdens normaal bedrijf.
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Fig. 1. Systeem en oplegcondities van een stel puntdeuren bij sluiting
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Fig. 2. Systeem en oplegcondities van een roldeur bij sluiting
Wij zien dat er meerdere lastdragende systemen beurtelings worden geactiveerd en verlaten tijdens
normaal bedrijf, om maar te zwijgen over de gevallen zoals montage, onderhoud, ijsgang enz. Ook de
belastingswisselingen zijn fors. Dit en de grote potentiële risico’s van niet sluiten/openen maken het
ontwerp van een beweegbare waterkering complex en bijzonder.
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2. Ontwerpomgeving
Beweegbare waterkerende staalconstructies komen wij vooral tegen in hoogwaterkeringen en op
vaarwegen die door de overheid (lokaal of centraal) worden beheerd. Het is dus handig om zich te
realiseren welk beleid de overheid voert bij de aanbesteding van projecten op dit terrein. In de laatste
jaren streeft men in dat beleid een grote werkverschuiving na – van de eigen diensten naar de markt.
De voornemens zoals “De markt tenzij” en “Functioneel specificeren” worden als norm gezien. Dit
leidt o.a. tot de volgende twee kenmerken:
• Een waterkerende staalconstructie wordt vrijwel altijd als een deel van breed, multidisciplinair
project op de markt gebracht, dus bijna nooit meer in een afzonderlijk contract.
• De eisen t.a.v. deze constructie worden in functionele termen geformuleerd, zonder voorschrijven
van de oplossingen (bijv.: “Het nivelleren dient niet langer te duren dan 5 minuten” en niet “Elke
sluisdeur moet 2 afsluitbare nivelleeropeningen hebben van 1,0 x 1,5 m”).
Bij het formuleren van de projecteisen volgt Rijkswaterstaat steeds vaker de methodiek van “Systems
Engineering” [1]. Voor nieuwe projecten stelt men de zgn. “functiebomen” op. Daar worden vanuit
hoofdfuncties deelfuncties afgeleid. Vervolgens worden aan de functies voorzieningen toegewezen die
deze functies vervullen. Zo’n voorziening is nog een abstract begrip dat niet perse uit één object hoeft
te bestaan. Ook elk object kan deel uitmaken van meerdere voorzieningen. Daarom stelt men vanuit de
functiebomen de zgn. “objectenbomen” op. Zo wordt het beoogde project geconcretiseerd.
Steeds vaker hebben wij echter te maken met aanpassingen, moderniseringen e.d. van bestaande
complexen. Zo’n complex ligt voor een groot deel vast, dus men gaat eerst de reeds functionerende
functie- en objectenbomen in kaart brengen. Pas daarna worden aanpassingen van deze bomen
overwogen. Het voordeel is o.a. dat de relaties tussen verschillende functies en objecten niet uit het
zicht raken.

Fig. 3. Functieboom (alleen hoofdfuncties) van het sluizencomplex Maasbracht t.b.v. de aanpassing
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Een voorbeeld is de geplande aanpassing van het sluizencomplex Maasbracht op de scheepvaart klasse
Vb (Fig. 3). Eén van de drie sluiskolken moet hiervoor worden verlengd en het stuwpeil boven moet
worden verhoogd. I.v.m. hogere beschikbaarheidseisen moeten ook alle deuren en bewegingswerken
door de nieuwe worden vervangen [2]. In Fig. 3 is echter te zien dat de sluisdeuren een rol spelen bij
vervulling van bijna alle hoofdfuncties van het complex. Een uitzondering vormt het “geleiden van
landverkeer”, maar ook deze hoofdfunctie kan op sommige complexen (bijv. IJmuiden) van betekenis
zijn. Wij zien dat waterkerende staalconstructies meestal aan een breed, complex pakket van eisen
moeten worden ontworpen.

3. Keuze deurtype - kwalitatief
Er bestaat een groot aantal typen van beweegbare waterkeringen en de inventie van de mens is op dit
gebied nog niet uitgeput. Een bewijs hiervoor vormt o.a. de scheepslift in Fig. 4. Tijdens de keuze van
het deurtype voor de Hartelkering bij Rotterdam zijn ca. 30 typen aangedragen.
Men deelt de deurtypen op verschillende manieren in,
bijv. uitgaande van de geometrie van de beweging:
• Draaiende om verticale as;
• Draaiende om horizontale as;
• Zich horizontaal verplaatsende;
• Zich verticaal verplaatsende.
Andere indelingen gaan uit van het type constructie,
steunsysteem, aandrijfmedium, materiaal enz. De
waarde van alle indelingen is betrekkelijk, aangezien
de oplossingen vrij complex kunnen (zie Fig. 4).
Om tot de optimale keuze van het deurtype te komen,
wordt een aantal geschikte varianten verzameld en
daarna – op een systematische manier – tegen elkaar
afgewogen. Zo’n afweging dient plaats te vinden in
alle relevante criteria, zoals kosten, betrouwbaarheid,
scheepvaart, onderhoud, milieu en esthetiek.

Fig. 4. Falkirk Wheel in Schotland

Deze zgn. multicriteriale beoordeling leidt dus tot een keuzematrix. In de eenvoudigste variant ervan
beoordeelt men de prestaties van alle deurtypen alleen in kwalitatieve termen, zonder getallen. Voor
de vier deurtypen van Fig. 5 heeft dat, bijvoorbeeld, geleid tot de keuzematrix zoals in Tabel 1.
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Fig. 5. Vier typen deuren voor de Prinses Maxima-Sluis in Lith
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Tabel 1.

Eenvoudige (alleen kwalitatieve) keuzematrix voor de deurtypen in Fig. 5.

Criterium
1. Kosten totaal
2. Betrouwbaarheid
3. Scheepvaart
4. Onderhoud
5. Milieu
6. Esthetiek
Totaalscore

Deurtype
Puntdeur (a) Puntdeur (b) Hefdeur (c)
+
+/+
+
+
++
+
++
+/+
+
+
+
+
++
+
-+
+
+/-

Roldeur (d)
-+
+/+/-

Hierin:
++
+
+/--

zeer goed
goed
redelijk
matig
slecht

De kwalitatieve beoordeling gaf hier geen duidelijke winnaar. Daarom moest in een later stadium een
dieper gaande afweging worden gemaakt. De keuze viel uiteindelijk op het deurtype (a) – puntdeuren
met bewegingswerken aangesloten op de bovenregel.
Wij zien dat kwalitatieve beoordelingen volledig berusten op subjectieve meningen van individuen of
teams. Omdat de keuzematrix dan geen numerieke waarden bevat, zijn de scores niet verifieerbaar en
makkelijk manipuleerbaar. De methode impliceert ook dat alle criteria even zwaar wegen, wat in
werkelijkheid niet waar is. Het is dus een typische situatie van “appels en peren”. Ondanks al deze
nadelen kan de methode toch hulp bieden, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:
•
•
•

Wanneer het om een betrekkelijk klein en simpel project gaat, of om de eerste inschatting in een
groot, complex project. Het getoonde voorbeeld behoorde in feite tot de tweede groep.
Wanneer er te weinig tijd of geld is voor een betere, kwantitatieve analyse. Geld is eigenlijk een
slecht excuus omdat een foute keuze altijd meer kost dan een goede analyse. Toch kan de klant er
anders over denken, zeker wanneer niet alle kosten uit dezelfde portemonnee worden betaald.
Wanneer de keuze van de opdrachtgever van tevoren vast staat. Men wil er eigenlijk alleen een
onderbouwing voor krijgen – voor het geval dat er vragen komen. Botst dit niet met de waarden en
overtuigingen van de ontwerper dan kan de kwalitatieve beoordeling een uitkomst bieden.

4. Keuze deurtype – in termen van kosten
Het heeft zeker meerwaarde als de keuze van type deuren niet alleen kwalitatief maar ook kwantitatief
wordt onderbouwd. De vraag die zich dan voordoet, is met welke maatstaaf dit moet gebeuren. Meest
voor de hand ligt de maatstaaf van het dominante criterium. Vaak zijn dat de kosten. Het voordeel van
deze maatstaaf is dat enkele andere criteria – bijv. bediening, onderhoud, betrouwbaarheid – zich ook
redelijk in geld laten meten. Niet kwantificeerbaar in geld zijn bijv. milieu en esthetiek. Het criterium
scheepvaart is deels kwantificeerbaar in geld, maar het is vaak niet het geld van de opdrachtgever, dus
het heeft de neiging om buiten beschouwing te blijven.
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Fig. 6. Vier typen keringen voor de nieuwe Stuw Sambeek in de Maas (studie)
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Een voorbeeld van deze methode is de variantenstudie voor een nieuwe Stuw Sambeek. Uit de eerste
selectie kwamen 4 varianten naar voren: hefschuif, sectordeur, hangklep en bodemklep (Fig. 6, 7), [3].
Vervolgens zijn de bouwkosten geraamd en de jaarlijkse onderhouds- en bedieningskosten ingeschat
voor deze varianten. De uiteindelijke keuzematrix zag er zoals in Tabel 2.

a)

b)

c)

d)

Fig. 7. Voorbeelden bestaande objecten voor de deurtypen in Fig. 6:
a) Hefschuif met bovenklep – Lith, NL;
b) Sectordeur (Thames Barrier) – Londen, GB;
c) Hangklep (schuiven op hangjukken) – Grave, NL;
d) Bodemklep (hier pneumatisch aangedreven) – Sinnissippi, US.

Tabel 2.

Keuzematrix in termen van kosten voor de deurtypen in Fig. 6.

Hefschuif
Sectordeur
Hangklep
Bodemklep
Variant
Kosten (€)
(a)
(b)
(c)
(d)
Realisatie
36,000,000
37,000,000
34,000,000
32,000,000
Onderhoud:
- jaarlijks
340,000
447,000
365,000
421,000
- gekapitaliseerd
7,596,000
9,987,000
8,155,000
9,406,000
Bediening:
- jaarlijks
246,000
246,000
246,000
246,000
- gekapitaliseerd
5,496,000
5,496,000
5,496,000
5,496,000
Totaal (€)
49,092,000
52,483,000
47,651,000
46,902,000

De jaarlijkse onderhouds- en bedieningskosten moesten uiteraard worden gekapitaliseerd naar het
beoogde bouwjaar, voordat ze bij de realisatiekosten mochten worden opgeteld. Bij dat kapitaliseren is
uitgegaan van de periode van n = 50 jaar, wat vaak als minimum levensduur voor dit soort constructies
wordt gezien. Aangenomen is dat de effectieve rente (rente min inflatie) over deze hele periode gelijk

Beweegbare Waterkeringen

5

is en bedraagt jaarlijks i = 0,04 (4%). De gekapitaliseerde onderhouds- en bedieningskosten Cc worden
dan van de jaarlijkse kosten Cy uitgerekend als volgt:

Cc = C y ⋅

1 − (1 + i )

−n

1 − (1 + i )

(1)

−1

Pas deze gekapitaliseerde kosten kunnen bij de realisatiekosten worden opgeteld. Bijvoorbeeld voor de
hefschuif met bovenklep (variant a) ziet de som van de totale kosten dan als volgt uit:

1 − (1 + 0.04)
1 − (1 + 0.04)
+ 246,000 ⋅
−1
1 − (1 + 0.04) −1
1 − (1 + 0.04)
36,000,000 + 7,596,000 + 5,496,000 = 49,092,000 euro' s

C c = 36,000,000 + 340,000 ⋅

−50

−50

=

Een belangrijk voordeel van deze methode is dat de maatstaaf – geld – een zeer deugdelijke, algemeen
aanvaarde positie heeft in al onze afwegingen. De resultaten zijn meetbaar, verifieerbaar; kortom: ze
“staan al een huis”. Toch heeft deze methode ook een aantal belangrijke nadelen, bijvoorbeeld:
•
•
•
•

Zoals gezegd, niet alle keuzecriteria laten zich in geld kwantificeren. De prestaties uit het oogpunt
van scheepvaart, milieu, esthetiek, locale condities (landverkeer, ruimtebeslag, invloed op locale
bedrijvigheid, sociale effecten enz.) kunnen niet of moeilijk in geld worden uitgedrukt.
Een puur financiële meting van onderhoud en bediening zegt weinig over bijv. inspectiegemak (→
toereikendheid en betrouwbaarheid van inspectieresultaten), risico’s en hinder door onderhoud,
bedieningsvriendelijkheid en –gemak1), veiligheid en trotsgevoel van het personeel enz.
Het geld van de directe opdrachtgever telt meestal zwaarder dan het geld van andere betrokkenen
en omstanders. Bijv. hinder voor de scheepvaart, omleidingen van het verkeer, maatregelen tegen
geluids- e.a. overlast, vissterfte e.d. worden vaak buiten beschouwing gehouden.
Een analyse die sterk op de kosten is toegespitst, heeft de neiging om alles te beprijzen. Dit kan
moreel of anders controversieel zijn, bijv. als het gaat om menselijk leven2), onherstelbare schade
aan de natuur enz.

Keuze van het deurtype op grond van kostenanalyse kan handig zijn in o.a. de volgende gevallen:
•
•
•
•

Zogenaamde “quick-scan” assessments van verschillende deurtypen, die niet noodzakelijk (in
ieder geval niet gelijk) tot het opstarten van een bouwproject leiden.
Deurtype-assessments waarin andere dan kosten criteria weinig relevant zijn, bijv. projecten in
dun bevolkte gebieden met weinig ecologische waarde.
Deurtype-assessments in de situaties waarin de prestaties in andere dan kosten criteria weinig van
elkaar verschillen.
Situaties, tijden, plaatsen enz. waar de ingenieurs worden gedwongen (soms met een goede reden)
om de kosten als het belangrijkste criterium te beschouwen.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat een ander criterium dan kosten soms ook het keuzeproces
kan domineren. Bij het ontwerp van de Oosterscheldekering was bijv. de betrouwbaarheid en niet de
kosten het belangrijkste criterium. Op zeer prestigieuze locaties kan esthetiek de hoofdrol spelen. In
zulke situaties is uiteraard de maatstaaf van dat andere dominante criterium maatgevend, bijvoorbeeld
faalkansen voor betrouwbaarheid, “esthetische waarde” voor esthetiek enz.

1)

Het streven naar het bedieningsgemak moet ook niet doorschieten. In de laatste decennia merken wij bijv. dat
de bediening op grote afstand via camera’s en muisklikken de band tussen het personeel en het object verzwakt.
Steeds meer storingen en calamiteiten zijn te wijten aan de vervaagde kennis en “gevoel” van het object.
2)
Dit dictaat geeft geen morele oordelen. Niet beprijzen van menselijk leven is immers ook controversieel.
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5. Keuze deurtype – waarderingscijfers en weegfactoren
Een beoordeling met de maatstaaf van één van de criteria stelt dat criterium altijd in een bevoorrechte
positie ten opzichte van de andere. Zo’n beoordeling kan dus wel meetbaar en verifieerbaar zijn, maar
is niet evenwichtig. Een manier om dit bezwaar weg te nemen, is de methode van waarderingscijfers
en criteria-weegfactoren. Meestal wordt een cijferschaal van 0 t/m 10 aangenomen, waarbij een hoger
cijfer een betere score betekent. De cijfertoekenning aan deurtypen gebeurt dan op twee manieren:
•
•

Voor kwantificeerbare criteria (bijv. kosten, betrouwbaarheid, scheepvaart):
Bepaal de prestaties van de deurtypen in de maateenheden van het betreffende criterium (bijv. in
euro’s voor kosten). Kies het spreidingsgebied voor cijfertoekenning en ken de cijfers toe.
Voor niet-kwantificeerbare criteria (bijv. esthetiek, milieu, onderhoudsgemak):
Laat een representatieve groep specialisten de cijfers subjectief toe te kennen. Vraag ze om een
consensus te smeden of een gemiddelde te trekken.

De toegekende cijfers (scores) kan men uiteraard niet bij elkaar optellen, omdat het belang van de
criteria niet even groot is. Daarom moet dit belang eerst in de zgn. “weegfactoren” worden uitgedrukt.
Het is handig om de weegfactoren zo toe te kennen dat de som ervan de 1,00 bedraagt. De totaalscores
van de deurtypen rollen dan uit in dezelfde schaal als de cijferschaal van de criteria, wat de analyse
herkenbaar maakt. Het is aan te bevelen om de toekenning van weegfactoren aan de eigenaar van het
project over te laten. Deze kan zich uiteraard laten adviseren door deskundigen (andere dan het team
dat oplossingen genereert en de cijfers toekent), belanghebbenden e.a.
Het eerste voorbeeld van deze methode is het keuzeproces van sluisdeuren voor het “Naviduct” (sluis
op een aquaduct) in de dijk Enkhuizen – Lelystad [4], [5]. De situatie was zoals geschetst in Fig. 8. De
dijk maakt deel uit van de waterkering. Al is het waterstandsverschil tussen IJsselmeer en Markermeer
onder dagelijkse omstandigheden klein, kan het bij een langdurige sterke wind tot boven de 3,0 m
oplopen. Er werd een eis gesteld dat het schutten tot ca. 1,0 m verval mogelijk moest zijn. Bij grotere
vervallen zouden de sluisdeuren dichtgaan en alleen als een waterkering functioneren. Omdat dat grote
verval van beide zijden kon optreden, was de hydraulische ontwerpbelasting aan de buitenzijde van de
deuren veel groter dan aan de binnenzijde.
bestaande sluis
12 x 115 m
ENKHUIZEN

“Naviduct”
2 x 12.5 x 125 m

IJSSELMEER

LELYSTAD

bestaande weg
met beweegbare brug
MARKERMEER

onderdoorgang

Fig. 8. Situatieschets voor
Naviduct Enkhuizen

In een brainstormsessie werden verschillende oplossingen voorgedragen. Na de eerste, grove selectie
kwamen vier deurtypen als meest kansrijke oplossingen naar voren (voorbeelden in Fig. 9):
a) Puntdeur
b) Draaideur;
c) Roldeur
d) Sectordeur.
De afwegingscriteria en hun weegfactoren zijn weergegeven in de keuzematrix in Tabel 3. “Totale
kosten” stellen hier de bouw- en de (gekapitaliseerde) onderhoudskosten voor. “Beheer” is beoordeeld
apart op grond van bedieningskosten en andere beheersaspecten. “Locale condities” dekken de zaken
zoals esthetiek, benodigde ruimte, loopvoorziening, verstoring van radarsignalen enz. “Scheepvaart”
staat vooral voor de schuttijden en vaarcomfort. “Milieu” vertegenwoordigt de locale milieutechnische
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belangen (vervuiling door smeermiddelen, conservering, effect op fauna en flora) en globale aspecten
(energie, emissies bij materiaalwinning, realisatie, gebruik enz.).

a)

b)

c)
d)

Fig. 9. Keuze sluisdeuren voor Naviduct Enkhuizen – voorbeelden van bestaande objecten:
a) Puntdeur – Koopvaarderssluis Den Helder, NL;
b) Draaideur – Jachtensluis Krammer, NL;
c) Roldeur – Julianasluis Gouda, NL;
d) Sectordeur – Emssperrwerk Emden, D.

Tabel 3.

Keuze deurtype met waarderingcijfers en criteria-weegfactoren voor Naviduct Enkhuizen
Deurtype

Optie
Criterium
1. Totale kosten
2. Beheer
3. Locale condities
4. Scheepvaart
5. Milieu
Totaalscore
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Weegfactor
0.40
0.35
0.10
0.10
0.05
1.00

Puntdeur

Draaideur

Roldeur

Sectordeur

8
9
8
8
7
8.30

9
8
7
7
7
8.15

6
8
8
8
6
7.10

6
7
7
6
7
6.50

8

In dit geval speelden de kosten en het beheer een dominerende rol, wat niet als voorbeeld voor andere
projecten hoeft te dienen. De totaalscores St zijn verkregen door optelling van de producten van de
criteria-waarderingscijfers Si en criteria-weegfactoren wfi :

St

=

n

∑ S ⋅ wf
i =1

i

i

(2)

Bijvoorbeeld voor de puntdeuren (optie a) is de totaalscore uit (2) als volgt:

St

= 8 ⋅ 0.40 + 9 ⋅ 0.35 + ... + 7 ⋅ 0.05 = 8.30

Wij zien dat puntdeuren waren inderdaad de beste keuze.
Het tweede voorbeeld is de keuze van het deurtype voor de stormvloedkering in het Hartelkanaal –
tweede na de Nieuwe Waterweg verbinding van de Rotterdamse haven met de Noordzee. In de initiële
fase van dit grote project waren ca. 40 verschillende deurtypes geopperd. Zes ervan (Fig. 10) werden
goed bevonden na de eerste selectie op basis van o.a. haalbaarheidsstudies.
De beoordelingscriteria zijn verzameld in
de zes volgende groepen:
1. Betrouwbaarheid: Faalkans sluiting
en opening, stabiliteit onder belasting
van beide richtingen, gevoeligheid
voor obstakels/sedimentatie, comfort
en precisie van bediening.
2. Projectrisico’s: Financiële, tijds- e.a.
risico’s vanwege uniek karakter van
het project, technische haalbaarheid.
3. Scheepvaart: Doorvaartbreedte en
hoogte, obstakels e.d. na oplevering
en tijdens de bouw.
4. Locale condities: Esthetiek, milieu,
benodigde ruimte, lokaal verkeer,
hinder tijdens de bouw e.d.
5. Totale kosten: Kosten van ontwerp
en uitvoering, gekapitaliseerde kosten
van beheer en onderhoud.
6. Realisatietijd: Tijdsdoorloop van de
benodigde onderzoeken, ontwerp en
uitvoering.

Fig. 10. Deurtypen in de eindafweging
voor de Hartelkering bij
Rotterdam

Het team van de deskundigen betrokken bij het keuzeproces was hier veel groter dan bij het Naviduct.
Dit is traceerbaar in de keuzematrix: waarderingscijfers bevatten halvepunten, weegfactoren zijn geen
ronde getallen meer en liggen dichterbij elkaar. Dit duidt erop dat er vaak geen consensus kon worden
bereikt. In plaats ervan en moest een gemiddelde worden getrokken.
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Tabel 4. Keuze deurtype met waarderingscijfers en criteria-weegfactoren voor de Hartelkering
Deurtype
Optie
Criterium
1. Betrouwbaarheid
2. Projectrisico’s
3. Scheepvaart
4. Locale condities
5. Totale kosten
6. Realisatietijd
Totaalscore

WeegHefschuif
factor
0.27
0.20
0.19
0.12
0.11
0.11
1.00

Visierstuw

Roldeur
enkel

8.5
6.0
7.0
8.0
8.0
6.0
7.33

8.0
7.0
8.0
7.0
6.0
6.0
7.24

9.0
8.5
8.0
7.0
9.0
8.0
8.36

Roldeur Kleppen
dubbel -kering
7.0
6.0
8.0
7.0
6.0
6.0
6.77

6.0
6.0
8.0
6.5
7.5
6.0
6.61

Kanteldeur
8.0
6.0
7.0
7.0
5.0
6.0
6.74

Wij zien dat ook de grootte en de samenstelling van de betrokken teams hebben invloed op de keuze
van het deurtype. De methode van waarderingscijfers en criteria-weegfactoren is dus ook niet vrij van
subjectiviteiten en kan worden gemanipuleerd, al is de marge daarvoor kleiner dan bij de kwalitatieve
keuze. Gelukkig gaf de laatste case één duidelijke winnaar: de hefschuif. Deze uitkomst werd door de
opdrachtgever gevolgd. Vandaag is de Zuiderschuif van de Hartelkering, met zijn 98 m overspanning
(Fig. 11) de langste van dit type ter wereld.

Fig. 11. Montage van de “Grote” Zuiderschuif van de Hartelkering

6. Keuze deurtype – gevoeligheidsanalyse
De kracht van de methode van waarderingscijfers ligt niet zozeer in ongevoeligheid voor arbitraire
waarderingen (blijft gevoelig) als in meetbaarheid van deze waarderingen en traceerbaarheid van het
keuzeproces. Hoewel het niet mogelijk is om subjectieve meningen volledig te elimineren, is het wel
mogelijk om de invloed ervan in te schatten. De manier om dit te doen heet gevoeligheidsanalyse. Wij
hebben – in het algemeen – te maken met de gevoeligheid van twee soorten waarderingen:
• Cijferwaardering van deurprestaties in verschillende criteria;
• Waardering van het belang van de criteria door middel van weegfactoren.
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De cijferwaardering van deurprestaties wordt grotendeels getalsmatig onderbouwd. Ervan uitgaande
dat de toekenning van cijfers door ruimdenkende deskundigen wordt gedaan, kan men dus verwachten
dat de grootste willekeurigheid in de criteria-weegfactoren zal zitten. De vraag is dan in hoeverre deze
willekeurigheid van invloed is op het eindresultaat van de analyse. Hieronder volgt een voorbeeld voor
het inschatten van deze invloed, uitgaande van de case Naviduct Enkhuizen (Fig. 9, Tabel 3).
Stel dat de opdrachtgever onzeker is over de gekozen weegfactor van 0,40 voor “Totale kosten”. Men
wil weten hoeveel het scheelt als deze factor anders wordt. Om dit zichtbaar te maken, nemen wij een
willekeurige andere waarde voor deze factor – bijv. 0,10 – en wij verdelen het verschil proportioneel
tussen de overige criteria. Dit levert de volgende nieuwe weegfactoren:
1. Totale kosten:
0,100
2. Beheer:
0, 525
3. Locale condities:
0,150
4. Scheepvaart:
0,150
5. Milieu:
0,075.
Met deze weegfactoren komen wij (bijv. in een spreadsheet) tot andere totaalscores dan in Tabel 3.
Wij pakken het probleem nu grafisch aan: Voor elk deurtype hebben wij twee punten met coördinaten
(wf, St), waar wf weegfactor van “Totale kosten” is, en St totaalscore. Deze punten bepalen de lineaire
functies van totaalscores ten opzichte van weegfactoren. In een grafiek zien deze functies nu uit, zoals
weergegeven in Fig. 12. Het is te zien dat de puntdeur de beste keuze blijft bij de weegfactoren voor
“Totale kosten” tot ca. 0,50. Daarboven begint de draaideur beter te scoren.
10
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Fig. 12. Naviduct Enkhuizen, gevoeligheidsanalyse voor het criterium “Totale kosten”

In dit concrete geval twijfelde men inderdaad of de dominante positie van het kostencriterium (hoogste
wf) te verdedigen was. De gevoeligheidsanalyse maakte deze discussie irrelevant.
Op dergelijke manier kan men ook andere criteria aan de gevoeligheidsanalyse onderwerpen. Het is
zelfs mogelijk om de weegfactoren van twee criteria tegelijk te laten variëren, wat tot 3D-grafieken
leidt. De rapporten van zulke studies zien er indrukwekkend uit. Men doet echter verstandig om niet te
ver langs deze weg te gaan. Zulke analyses leiden de aandacht af van inhoudelijke argumenten. Een
gevoeligheidsanalyse (in deze of een andere vorm) is slechts een presentatiemiddel – en mag nooit
gelijk met de inhoudelijke kennis worden gesteld.
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7. Functionele specificatie - structuur
In de huidige systematiek van projectspecificatie, die door Rijkswaterstaat wordt gehanteerd, zal de
keuze van het deurtype soms wel en soms niet door de opdrachtgever worden gemaakt. In het tweede
geval wordt deze keuze aan de opdrachtnemer (meestal aannemer + ingenieursbureau) overgelaten.
Het huidige beleid van Rijkswaterstaat is immers om de markt te benaderen met projectspecificaties in
termen van functionele eisen, niet de oplossingen ervan.
De structuur van projectspecificaties volgt uit de functiebomen en objectenbomen. De opdrachtnemer
krijgt dan meestal een pakket contractdocumenten, bestaand uit:
•

•

•

Projecteisen
• FE Functionele Eisen (afgeleid van hoofdfuncties, bijv.
schutten, keren, waterbeheer, verkeer, ecologie);
• ..R Raakvlakeisen: IR Intern en ER extern;
• RV Randvoorwaarden:
• A.. Aspecteisen, waaronder: AV Veiligheid, AB Beschikbaarheid,
AE Vormgeving, AM Milieuhygiëne, AI Beheer en Onderhoud,
AU Uitvoering, AD Levensduur, AS Sloop;
Informatie
• Nadere omschrijving objecten, tekeningen;
• Belastingen en belastingscombinaties;
• Eventuele onderzoeksrapporten e.d.;
Normen en richtlijnen
• Uitgaven RWS (NBD normen, richtlijnen, suppletiebestanden);
• Verwijzingen naar landelijke normen (NEN, NEN-EN, ISO, …).

SMART:
• Specifiek
• Meetbaar
• Acceptabel
• Realistisch
• Tijdgebonden

Rijkswaterstaat poogt daarbij om de eisen zgn. SMART te formuleren, wat niet altijd lukt in zuiver
functionele termen. Vooral de kenmerken “Specifiek” en “Meetbaar” zijn soms moeilijk te bereiken.
Functioneel specificeren speelt zich immers af op een hoger abstractieniveau; en abstractie is meestal
niet specifiek en moeilijk meetbaar. Dit vergroot de rol van inlichtingen en overleg tijdens en na het
afsluiten van het contract. In Tabel 5 zijn enkele voorbeelden van de eisen volgens deze systematiek
aangegeven:
Tabel 5. Enkele voorbeelden van functionele eisen voor sluisdeuren
Functionele eisen sluisdeuren – voorbeeld:
FE011 In gesloten stand (deuren en omloopriolen gesloten) dient de totale waarde van de
lekopening per deurstel, rioolschuiven niet meegerekend, bij alle vervallen boven de 3,0 m
(toetsverval) niet meer te bedragen dan:
• 0,15 m2 voor elk benedenhoofd;
• 0,10 m2 voor elk bovenhoofd.
FE012 De krachtsoverdracht van de sluisdeuren dient in alle deurstanden overeen te komen met de
berekeningen. Dit moet tenminste worden aangetoond door het naleven van de uit de
berekening voortvloeiende maattoleranties.
Aspecteisen sluisdeuren – voorbeeld:
AB034 Het faalmechanisme bij het aanvaren van sluisdeuren dient zodanig te zijn dat de deuren
bezwijken, maar de draaipunten en aanslagen kunnen hun functie nog blijven vervullen.
AM007 Het afvoeren van water of vuil uit de bewegingswerkkelders dient zo te geschieden dat er te
allen tijde wordt voorkomen dat smeermiddelen en andere milieubelastende stoffen in het
oppervlaktewater terechtkomen.
AV018 Langs de loopbordessen over de sluisdeuren dienen dubbelzijdig leuningen te worden
aangebracht.
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8. Belastingen en belastingscombinaties
De Nederlandse normen schrijven geen belastingen voor ten behoeve van het ontwerp van sluisdeuren
of andere waterkerende staalconstructies. Deze normen bevatten echte wel regels die toepasbaar zijn
bij het opstellen van zulke ontwerpbelastingen. De belangrijkste belastingsnormen voor het ontwerpen
van waterkerende staalconstructies zijn op dit moment:
• NEN 6702/A1: TGB 1990 – Technische grondslagen voor bouwconstructies. Belastingen en
Vervormingen, mei 1997 (incl. wijzigingen en richtlijnen voor het gebruik).
• NVN-ENV 1991-1: Eurocode 1: Ontwerpbelastingen en belastingen op constructies. Deel 1 –
Ontwerpgrondslagen, maart 1995.
• NVN-ENV 1991-2-1: Eurocode 1: Ontwerpbelastingen en belastingen op constructies. Deel 2-1
– Belastingen op constructies. Dichtheden, eigengewicht en opgelegde belastingen, maart 1995.
• NVN-ENV 1991-3: Eurocode 1: Ontwerpbelastingen en belastingen op constructies. Deel 3 –
Verkeersbelastingen op bruggen, mei 1995.
• NAD-NVN-ENV 1991-3: Richtlijnen voor het gebruik van NVN-ENV 1991-3 Eurocode 1:
Ontwerpbelastingen en belastingen op constructies. Deel 3 – Verkeersbelastingen op bruggen,
maart 2002.
De belangrijkste ontwerpbelastingen van waterkerende staalconstructies zijn uiteraard hydraulische
belastingen. Deze belastingen dienen als veranderlijk te worden beschouwd (belangrijk verschil met
NEN 6702, art. 7.5!). De richtlijnen voor de bepaling van de rekenwaarden van deze belastingen zijn
gegeven in Leidraad Kunstwerken [8], appendix B4.4.4., en worden hier niet herhaald.
Hieronder volgt een voorbeeld van de representatieve hydraulische belastingen voor stalen sluisdeuren
van één van de sluizen in de Maasroute in Nederland (Fig. 13):

Statisch
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hoofd:

Statisch
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NAP + 32,90 m;
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0,30 m;
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•
•
•
•
•

+ 24,75
+ 20,80

0,2
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+ 24,75
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Fig. 13. Hydraulische belastingen voor de sluisdeuren in een sluis in de Maasroute
Wij zien dat hydraulische belastingen op sluisdeuren in de regel uit drie delen bestaan:
• statisch verval;
• translatiegolf en/of windopzet;
• windgolf.
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Statisch verval wordt, indien nodig, bij verschillende combinaties van boven- en benedenwaterstand
opgegeven. Wanneer de sluis een schutfunctie vervult en tegelijk deel uitmaakt van een waterkering,
hoort men het statisch verval in – ten minste – twee situaties op te geven:
• onder dagelijkse (in ieder geval vaak voorkomende) omstandigheden – zgn. “normaal bedrijf”;
• onder extreme omstandigheden van bijv. hoog water met overschrijdingsfrequentie afgeleid van
het vereiste veiligheidsniveau van de dijkring [9] – zgn. “extreem bedrijf”;
In het geval zoals afgebeeld in Fig. 13, was voor beide situaties hetzelfde verval van toepassing omdat
Maas een gestuwde rivier is en de overstromingen leiden niet tot hogere belastingen op de deuren.
Translatiegolf en windopzet vormen bijzondere belastingen die niet vaak optreden. De resulterende
waterdruk wordt dan meestal bij het statisch verval in “extreem bedrijf” opgeteld. De translatiegolf is
een golf van grote lengte, zodat de verhoging van de waterstand rechtstreeks bij de bovenwaterstand
kan worden opgeteld.
Windgolf is – in tegendeel – een golf van korte lengte en resulteert in een drukfiguur van ander
karakter (geen trapezium maar een sterk aflopende kromme, per benadering een driehoek). In dit geval
is gekozen om de windgolf ook als onderdeel van bijzondere bedrijfsbelasting te beschouwen.
Naast de hydraulische belastingen heeft de ontwerper te maken met een reeks andere belastingen op
sluisdeuren. In het beschouwde geval zijn alle ontwerpbelastingen met bijbehorende belastingsfactoren
als volgt in belastingscombinaties ingedeeld (Tabel 6)1):

Tabel 6. Belastingen en belastingscombinaties voor de sluisdeuren in een sluis in de Maasroute
A

B

C

D

E

F

G

H

I

Eigen gewicht

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,00

Nuttige bordesbelasting

1,50

1,50

1,50

1,00

1,00

-

-

1,00

-

Hydraulische belastingen extreem

1,25

-

-

-

-

-

-

-

-

Hydraulische belastingen normaal

-

1,50

-

1,00

1,00

-

-

1,00

-

Deurbeweging met restverval

-

-

1,50

-

-

-

-

-

-

IJsbelastingen

-

-

-

1,50

-

-

-

-

-

Schroefstraal schip

-

-

-

-

1,50

-

-

-

-

Obstakels bij sluiten/openen

-

-

-

-

-

1,25

-

-

-

Falen van wegmeetsysteem

-

-

-

-

-

-

1,25

-

-

Krachtsopbouw langs de draaias

-

-

-

-

-

-

-

1,50

-

Combinatie
Belasting

Transport- en montagebelastingen

1,50

Een volledige toelichting op deze aanpak gaat nu te ver. Volstaan wordt met het aanwijzen van enkele
relaties met de NEN 6702 en de Eurocodes:

1)

De keuze van belastingsfactoren en het indelen van belastingen in combinaties binnen de filosofie van NEN
6702 en/of de Eurocodes is niet eenduidig. Afhankelijk van het project kunnen er redenen zijn om de belastingen
anders te combineren.
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•

Belastingscombinaties A, B, D en E zijn fundamentele combinaties met betrekking tot de uiterste
grenstoestand. De belastingsfactor 1,25 voor extreme hydraulische belasting volgt uit de Leidraad
Kunstwerken [8].
Combinatie C is een fundamentele combinatie met betrekking tot de bruikbaarheidsgrenstoestand.
De NEN 6702 onderkent bij bruikbaarheidsgrenstoestanden geen fundamentele combinaties, wel
incidentele en momentane combinaties1). Daarom toch de belastingsfactor van 1,50. Er dient ten
minste met een restverval van 0,10 m te worden gerekend.
Combinaties F en G zijn bijzondere combinaties met betrekking tot de uiterste grenstoestand. Bij
deze combinaties wordt in de huidige praktijk een beperkte schade toegestaan. Daarom de lagere
belastingsfactor van 1,25. In F rekent men met obstakels tussen de deur en drempel of deurkas in
de afstand van 1,0 – 1,5 m vanaf de draaias, afhankelijk van deurbreedte.
Combinatie H komt uit de praktijkervaring en laat zich moeilijk classificeren. Draaibeweging van
de deuren wekt een axiale kracht (langs de draaias) op. De grootte ervan hangt af van de radiale
kracht, type lagers, hun conditie e.d. Om alle gevallen af te dekken wordt als axiale trek/druk 1/3
van de radiale kracht bij draaibeweging aangenomen.
Combinatie I is een fundamentele combinatie met betrekking tot de uiterste grenstoestand in de
bouwfase. De belastingsfactor van 1,5 volgt uit de norm en wordt extra onderbouwd door het feit
dat sluisdeuren e.d. meestal meerdere keren worden gemonteerd en gedemonteerd.

•

•

•

•

Uiteraard kunnen de belastingsgevallen en belastingscombinaties variëren afhankelijk van het project.
Bijvoorbeeld in de situaties waarin de hydraulische belasting van beide richtingen kan optreden, moet
men dat meenemen bij het opstellen van de belastingsgevallen. Dit was o.a. het geval bij de deuren
van het Naviduct Enkhuizen (zie situatieschets in Fig. 8). Enkele belastingsgevallen voor het ontwerp
van deze deuren zijn geschetst in Fig. 14. Let op: De puntdeuren van het Naviduct zijn deuren met
zgn. “vaste draaipunten”, waarin waterdruk door de draaipunten wordt afgedragen. Dit is anders dan in
deuren met zgn. “vrije draaipunten”, waarin de waterdruk door de achteraanslagen wordt afgedragen
(vergelijk met Fig. 1).
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Fig. 14. Enkele belastingsgevallen bij het ontwerp van de sluisdeuren van het Naviduct Enkhuizen.

1)

De bruikbaarheidsgrenstoestanden volgens NEN 6702 zijn toestanden – zoals overmatige doorbuiging, trilling,
esthetische schade enz. – waarin de bruikbaarheid enigszins wordt benadeeld. Deze norm onderkent de situaties
niet waarin de bruikbaarheid totaal verloren gaat hoewel er geen uiterste grenstoestand is bereikt, zoals het niet
kunnen openen van de deur bij een klein restverval.
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9. Berekeningen
De berekeningen van sluisdeuren en andere beweegbare waterkeringen vinden tegenwoordig plaats
met behulp van computerprogramma’s. Een uitzondering vormen de houten sluisdeuren, waarvan de
berekening meestal nog handmatig wordt gemaakt. In de regel is een zgn. lineaire analyse voldoende;
het niet-lineaire gedrag komt bijna nooit voor in de globale werking van deze constructies1). Dit
gedrag kan wel voorkomen in de werking van de details zoals opleggingen, aanslagen e.d.
De eerste stap in de lineaire analyse is het schematiseren van de waterkerende staalconstructie. Deze
stap moet resulteren in een lastdragend systeem en het rekenmodel ervan. Omdat sluisdeuren e.d. –
zoals aangetoond in p. 1 – meerdere systeemwerkingen kunnen vertonen, is het verstandig om dat
model zo te definiëren dat het makkelijk is om het aan te passen op desbetreffende belastingsgevallen.
Vergeet niet dat wanneer dat rekenmodel daadwerkelijk wordt aangepast, is het in principe fout om de
resultaten van twee belastingsgevallen bij elkaar op te tellen (dus geen superpositie!).
Het rekenmodel stelt men meestal op voor een specifiek computerprogramma. Afhankelijk van de
complexiteit van de deur, mogelijkheden van de software en persoonlijke voorkeur kan de ontwerper
kiezen tussen bijv. de volgende strategieën:
a) Deur als een staafwerkmodel: De Regels, stijlen, diagonalen e.d. worden dan als rechte staven
ingevoerd, met meewerkende plaatbreedten van de beplating. Vormvastheid van de plaatvelden
in het vlak wordt (indien relevant) gesimuleerd door diagonalen plaatstroken. Wanneer de deur
een flinke dikte of een dubbelzijdige beplating heeft (bijv. roldeuren), moet een ruimtelijk
model worden opgesteld, anders kan soms worden volstaan met één of meer vlakke modellen
(bijv. puntdeur als combinatie van een rooster voor de belastingen loodrecht op het vlak – en
een vlak raamwerk voor de belastingen in het vlak). Wanneer de deur in één vlak wordt
gemodelleerd, kunnen de torsieverbanden aan de zgn. “open zijde” worden vertaald naar de
torsiestijfheid van de nabijgelegen staven, zie bijv. werken van Kollbrunner [10].
b) Model van staaf- en schijfelementen: De beplating, lijfplaten van regels en stijlen e.d. worden
dan met schijfelementen (in het vlak belaste 2D-elementen) opgebouwd. De flenzen, verstijvers,
diagonalen, torsieverbanden e.d. bouwt men op met lineaire balkenelementen. Het model is dan
ruimtelijk en de torsiestijfheden zitten er automatisch goed in. Wat ontbreekt, is alleen de locale
buiging van verschillende plaatvelden. Deze kan afzonderlijk – met eenvoudige modellen of
zelfs handmatig – worden berekend en gecombineerd met de resultaten van de globale
berekening van het hele deurmodel. Eén van de voordelen van deze aanpak is dat de
spanningspieken die in “zware” modellen volgens strategie (c) worden gevonden, niet
tevoorschijn komen. Deze spanningspieken hebben veelal een numerieke, geen fysieke
achtergrond.
c) Model van volledige plaatelementen: “Volledige” d.w.z. de vlakteelementen die zowel
loodrecht op hun vlak (plaatwerking) als in dat vlak (schijfwerking) belastingen kunnen dragen.
Alle zgn. vrijheidsgraden worden dan aangesproken, waardoor het model en de berekening
ervan veel computergeheugen vragen. De berekening kan daardoor lang duren, en er is meer
kans op zgn. numerieke instabiliteiten die de nauwkeurigheid van de oplossing kunnen
verlagen. Een nadeel is ook de spanningspieken in computeruitvoer, die in de praktijk
nauwelijks voorkomen. Zo’n “zwaar” model is echter wel de meest volledige manier om alle
aspecten van het gedrag van de sluisdeur te onderzoeken.
Diverse combinaties van deze drie strategieën zijn ook mogelijk. Fig. 15 toont een 3D-staafwerkmodel
(strategie a) voor de sluisdeur van het Naviduct Enkhuizen. De draaias loopt in de globale z-as. Het
aantal staven en knooppunten is beperkt, zodat diverse aspecten van het gedrag van de deur zeer snel
kunnen worden gesimuleerd en onderzocht. Het gebruikte computerprogramma bod de mogelijkheid
1)

Uitzonderingen op deze regel zijn constructies zoals balgstuwen (bijv. Stuw Ramspol), aanvaarbeschermingen
met kreukelzones, vangnetten e.d.
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om alle externe bevestigingen conditioneel op te geven. Hiervan is o.a. gebruik gemaakt bij de opgave
van de contactlijn met de tegenover liggende deur. De verende contactelementen (staven 58 t/m 77)
simuleren de houten aanslag en wel zo, dat de steunpunten 41 t/m 60 wel druk maar geen trek kunnen
dragen. Het programma bepaalt in een iteratieproces zelf welke steunpunten bij een gegeven belasting
de reacties gaan dragen – en welke loskomen en een spleet genereren.

Fig. 15
Rekenmodellen van
sluisdeuren, voorbeeld:
a) staafwerkmodel van
de puntdeur voor het
Naviduct Enkhuizen
b) 3D-model van staafen schijfelementen
van de deur voor de
Oranjesluizen A’dam
c) 2D-model van staafen schijfelementen
van de deur zoals b),
vervorminggedrag.
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In Fig. 15b is het 3D-model van de deur voor de Middensluis van de Oranjesluizen in Amsterdam
weergegeven. Net als de deuren van het Naviduct, moesten ook deze deuren de belastingen van beide
richtingen kunnen dragen. In beide projecten is gekozen voor de aandrijving via een draaiarm die tot in
de bewegingswerkkelder reikt, zodat het bewegingswerk nooit kan worden aangevaren. Omdat deze
deuren (zie ook Fig. 16b) vrij snel een zgn. “negatief verval” kunnen ontvangen, moeten zij bij elke
sluiting preventief worden voorgespannen met de aandrijfcilinders. Het berekende vervorminggedrag
van de deur onder zulke voorspanning is afgebeeld in Fig. 15c [11].

Fig. 16. Sluisdeur van het Naviduct Enkhuizen (a) en van de Oranjesluizen Amsterdam (b)

Zoals in het ontwerp van andere staalconstructies vindt ook bij beweegbare waterkeringen een
wisselwerking plaats tussen systeemberekeningen en dimensioneren – net zolang totdat alle
componenten en de deur als geheel aan de sterkte- en stabiliteitseisen voldoen. Voor zover deze eisen
niet door de klant worden aangescherpt, dient men hier de volgende normen te hanteren:
• NEN 6770/A1: TGB 1990 – Staalconstructies. Basiseisen en basisrekenregels voor overwegend
statisch belaste constructies, 1997 (incl. wijzigingen en richtlijnen voor het gebruik).
• NEN 6771/A1 t/m 6774/A1: TGB 1990 – Staalconstructies. Respectievelijk: Stabiliteit,
Verbindingen, Koudgevormd staal, Staalkwaliteit in relatie tot brosse breuk, 2000.
• NEN-EN 1993-1-1: Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies. Deel 1: Algemene
regels en regels voor gebouwen, 2006 (incl. wijzigingen en richtlijnen voor het gebruik).
• NEN-EN 1993-1-xx: Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies. Probleemgerichte
aanvullende normen, richtlijnen e.a. van Eurocode 3 Deel 1, 2004-2006.
• NVN-ENV 1993-2: Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies. Deel 2: Stalen
bruggen, 1998, incl. NAD-NVN-ENV 1993-2: Richtlijnen voor het gebruik, 2004.
Op het moment van het voorbereiden van dit dictaat mag de aannemer – tenzij het contract anders zegt
– nog kiezen tussen de TGB 1990 (bovenste 2 posities) en de Eurocode 3 (onderste drie). Op den duur
zullen de Eurocodes de nationale normen, dus ook TGB, volledig vervangen.
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In sommige landen bestaan specialistische normen voor het berekenen van waterkerende
staalconstructies, bijv. [12], [13]. Mocht een Nederlandse of Belgische aannemer willen meewerken
aan de projecten in deze landen dan dient men deze normen te volgen. In een aantal landen bestaan
richtlijnen op dit gebied, vergelijkbaar met de TAW, bijv. [14]. De status ervan is minder verplichtend
dan van normen, maar de aannemer doet verstandig om ook met deze richtlijnen rekening te houden.

10. Vermoeiing
Een belangrijk aspect van het ontwerp van beweegbare waterkeringen in vermoeiing. Tot voor kort
kreeg dit aspect onvoldoende aandacht. Als er enige rekening met vermoeiing werd gehouden dan was
het in de laatste fase van het detailleren, bijv. door te zorgen voor afgeronde hoeken tussen de flenzen
van regels en stijlen van de deur. Deze aanpak heeft ons verschillende sluisdeuren nagelaten die
vandaag vermoeiingsschade vertonen (Fig. 17).

Fig. 17. Voorbeelden vermoeiingsscheuren in deuren uit de jaren 1960 van een sluis in de Maasroute

Pas in de jaren 1990 begon in Nederland het besef door te dringen dat sluisdeuren ook op vermoeiing
moeten worden berekend. De eerste sluisdeuren in Nederland die volledig op vermoeiing zijn
ontworpen (ook rekenkundig), waren juist de deuren van de Oranjesluizen en het Naviduct, zie Fig.
16. De directe reden hiervoor was de voorspanning met deurcilinders bij elke sluiting. Inmiddels staat
vast dat ook de wissellende hydraulische belasting van sluisdeuren tot vermoeiingsschade leidt. Alleen
de deuren van keersluizen en keringen die zeer sporadisch (bijv. een paar keer per jaar) worden
ingezet, kunnen met goed fatsoen worden vrijgesteld van vermoeiingsberekeningen.
In vermoeiingsberekeningen van sluisdeuren kan men – tenzij het contract het anders regelt – gebruik
maken van o.a. de volgende normen:
• NEN 6788/A1: VOSB 1995 – Het ontwerpen van stalen bruggen. Basiseisen en eenvoudige
rekenregels (incl. verwijzingen naar andere normen), 1995/1999.
• NEN-EN-1993-1-9/C1: Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies. Deel 1-9:
Vermoeiing, 2006/2006.
• NEN-2019/A1: Hijskranen. Het metalen geraamte, 1976/1986; of NPR-CEN/TS 13001-3:
Hijskranen. Algemeen ontwerp. Deel 3: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid…, 2005.
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De persoonlijke voorkeur van de auteur ligt bij de kraannormen (afzonderlijk of als aanvulling op de
Eurocode) omdat de grootte, het karakter en de frequenties van de vermoeiingsbelastingen van kranen
het meest overeenkomen met die van sluisdeuren. Bovendien stammen deze normen nog uit de oude
DIN 4114, de wereldwijd meest verdienstelijke norm op het gebied van vermoeiing.
Een apart probleem vormt het herstel van de vermoeiingsschade. In het algemeen geldt dat het
dichtlassen van de vermoeiingsscheuren geen oplossing biedt; in tegendeel – het brengt juist nieuwe
kerfwerking met zich mee. De foto’s in Fig. 17 laten zien dat vermoeiingsscheuren vaak op de plaats
van de eerder verrichte reparaties optreden. Een slecht op vermoeiing ontworpen constructie vormt een
continu bron van ellende. De beste oplossing is vaak een vervanging van de hele sluisdeur.

11. Detailleren - algemeen
Bij het detailleren van sluisdeuren en andere beweegbare waterkeringen zijn – in het algemeen –
dezelfde aanbevelingen van toepassing als bij het detailleren van stalen bruggen. Daarom vindt de
lezer vaak verwijzingen naar bruggennormen in de voorafgaande hoofdstukken. Hieronder volgen
enkele specifieke aandachtspunten en aanbevelingen voor waterkerende staalconstructies:
•

•

Een goed ontworpen beweegbare waterkering vormt een mix van robuustheid en hightech.
Robuustheid moet vooral zorgen voor de vormvastheid van de constructie onder alle
weeromstandigheden, incidentele aanvaringen, obstakels enz. Hightech moet o.a. resulteren in de
slijtvastheid van lagers, precisie van aanslagen en afdichtingen, nauwkeurige bewegingscontrole
e.d.
Om de gewenste krachtsoverdracht te bereiken, is het aan te bevelen om de maattoleranties van de
deur en de aangrenzende civiele werken scherp te stellen. Hieronder volgt een voorbeeld van de
tolerantiestelling voor de civiele omgeving van een middelgroot stel puntdeuren (Fig. 18).
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Fig. 18. Voorbeeld tolerantiestelling voor contactgebieden van een middelgroot stel puntdeuren
•

Omdat de constructie regelmatig in en uit het water (vaak agressief, bijv. zout) komt, moet extra
aandacht aan ontluchting en afwatering worden besteed. Het is bijv. een goede gewoonte om alle
horizontaal gelegen plaatvelden, zoals lijven van regels in punt- of hefdeuren, van ontluchtingsc.q. afwateringsgaten te voorzien.
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•

Om dezelfde reden is het aan te bevelen om lassen zomogelijk als volledig doorgelast uit te
voeren, de constructie toegankelijk voor het stralen en conserveren te ontwerpen, erop te letten dat
er weinig dode hoeken, kleine ruimten e.d. ontstaan waar vuil en water zich kunnen verzamelen.
Het gebruik van drijfkisten kan in sommige gevallen de reacties van de constructie verkleinen,
maar brengt ook risico’s met zich mee (bijv. vollopen bij scheurvorming, als de kist niet opgevuld
is). Een goede praktijk is om drijfkisten zomogelijk te vermijden.

•

a)

•

“A”

“B”

detail A

•

deur

wiel

stop

rubber
350

detail B

deur

“C”
deurkas

detail C
Δ

verticaal
steunpunt

buigzame
plaat

“D”
>Δ

•

•
•

•

detail D

afdrukinrichtingen

b)

De eisen en aanbevelingen t.a.v. de
robuustheid, hightech, maattoleranties
e.d. hebben ook betrekking op de
nivelleeropeningen en afsluitmiddelen
die zich in de deuren (of in
omloopriolen) kunnen bevinden.
Onfaalbaarheid hiervan is cruciaal
voor het functioneren van de sluis.
Wanneer het sluiten en openen van de
deur gepaard gaat met een rol- of
glijdbeweging, is het belangrijk dat er
zo weinig mogelijk belasting in de
dwarsrichting op de baan wordt
afgevoerd, bijv. uit golven. Dit
probleem treedt vooral op bij
hefdeuren en roldeuren; en wordt vaak
opgelost met behulp van zgn.
afdrukinrichtingen Fig. 19 toont de
principe van de afdrukinrichtingen en
bijbehorende afdichtingen voor een
hefdeur (a) en een roldeur (b).
Met het oogpunt op milieu moet het
aantal smeerpunten in sluisdeuren en
toebehoren zo klein mogelijk worden
gehouden. Onderhoudsvrije lagers en
glijdopleggingen hebben dus de
voorkeur boven conventionele lagers.

Fig. 19. Voorbeelden afdrukinrichtingen:
a) in hefdeuren, bijv. St. Andries;
b) in roldeuren, bijv. Hansweert.

In de huidige praktijk worden sluisdeuren meestal niet op aanvaarbelasting berekend. Het
aanvaarrisico vormt echter wel een aandachtspunt in het ontwerp. Een correct ontworpen sluisdeur
hoort in open stand een zodanige positie in de kas in te nemen dat een langsvarend schip het niet
kan raken. Het is ook aan te bevelen dat de deur aan de kant van de scheepvaart van zgn. wrijfhout
(of kunststof) wordt voorzien.
In hefdeuren is het belangrijk dan de deur in alle omstandigheden op eigen gewicht kan zakken.
Mocht het staalgewicht van de deur hier onvoldoende zekerheid voor bieden dan moet men extra
ballastgewicht aanbrengen of het bewegingswerk uitbreiden (bijv. trek/drukcilinders).
Alle onderdelen die zich onder water bevinden, moeten zo onderhoudsarm mogelijk worden
geconstrueerd. Men moet beseffen dat de inspectie- en herstelmogelijkheden onder water in de
regel zeer beperkt zijn en niet zonder scheepvaartstremming kunnen worden uitgevoerd.
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•

Het bovenstaande heeft in roldeuren vooral betrekking op de rails. Deze horen in alle deurstanden
gelijk te worden belast, met zo min mogelijk reacties in de dwarsrichting. Naast de
afdrukinrichtingen is het dus aan te bevelen dat de deur centrisch en scharnierend op rolwagens
wordt ondersteund (zie Fig. 19b), bijv. op rubberblokken.

a)

b)

c)

d)

•

Staven, randen, plaatvelden, afdichtingen
e.d. die zich geruime tijd in stromend
water bevinden, dienen trillingsongevoelig
te worden geconstrueerd. Men moet er o.a.
voor zorgen dat er geen “badstop-effect”
optreedt en dat het loslaatpunt van de
waterstraal duidelijk bepaald blijft. Een
goed voorbeeld zijn hier de trillingen van
respectievelijk de zeeschuif in Haringviet
[15] en de vizierschuiven van Stuw
Hagestein [16], zie Fig. 20 en 21.

Fig. 20. Trillingsmechanisme als gevolg van een “badstop-effect” (a), zeeschuif Haringvliet; en een
slecht gedefinieerd loslaatpunt (c), vizierschuiven Hagestein. Schetsen (b) en (d) tonen de
toegepaste oplossingen van beide problemen.

Fig. 21. Segmentschuif Spuisluis Haringvliet (links) en vizierschuif Stuw Hagestein (rechts),
de pijlen wijzen op de plaats van de afdichtingen van Fig. 20
•

•
•

Sluisdeuren behoren niet te lekken. Lekkages trekken drijvend vuil aan dat tot locale schade kan
leiden, veroorzaken ongecontroleerde stromingen, vertragen het schutproces en kunnen de bron
van trillingen vormen. Ze getuigen ook van slecht vakmanschap. Als vuistregel geldt dat:
• er zich geen zichtbare zgn. “spuiters” mogen bevinden,
• de totale oppervlakte van de lekopening per sluishoofd beneden de afgesproken waarde ligt.
De toelaatbare lekkage van sluisdeuren is niet normatief geregeld. Mocht het contract dit ook niet
specificeren dan doet de aannemer verstandig om de totale lekopening van een sluisdeur inclusief
nivelleervoorziening beneden ca. 0,1 % van de zgn. “natte doorsnede” van de kolk te houden.
De nivelleervoorzieningen in sluisdeuren of daarbuiten moeten zorgen voor een snel schutproces
maar wel zodanig, dat de vaartuigen in de kolk geen last van optredende stromingen ondervinden
(bijv. te hoge troskrachten). Dit kan worden bereikt of aangetoond door gebruik te maken van het
computerprogramma LOCKFILL van Waterloopkundig Laboratorium [17].
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12. Detailleren - contactproblemen
Een belangrijk aspect in het ontwerp en engineering van beweegbare waterkerende staalconstructies
vormen contactverschijnselen. Het goed functioneren van zulke constructies hangt namelijk meer dan
in andere bouwwerken af van de eigenschappen zoals waterdichtheid, correcte belastingsafdracht,
slijtvastheid, lage wrijving, aanpasbaarheid en tegelijk onvervormbaarheid van contactelementen,
tijdgerelateerd gedraag van deze elementen enz. Dit zijn allemaal eigenschappen die van de ontwerper
een grondige kennis vragen van contactmechanica [18] en materiaalkunde. Uit de praktijk blijkt dat
deze eigenschappen vaak de haalbaarheid van het ontwerp bepalen; en dienen dus al vanuit de fase van
projectspecificaties (definitiefase) te worden meegewogen [19].
De meest voorkomende contactelementen van sluisdeuren zijn: draailagers, geleidingen, aanslagen en
afdichtingen. Met betrekking tot draailagers hebben wij in Nederland nog steeds last van ongelukkige
ontwerpen uit de jaren 1950-1990, waarin in taatslagers mangaanstaal werd toegepast (Fig. 22).

G-X120Mn12
sluisdeur

c)
taatspen

a)

b)

schroefdraadvormige
slijtage (beeld)

Fig. 22. Schroefdraadvormige slijtage van mangaanstalen taatskappen in sluisdeurlagers
a) mechanisme; b) “schroefdraad” op natuurlijke schaal; c) uiteengevallen taatskap

Naar aanleiding van de versnelde, schroefdraadvormige slijtage is een serie onderzoeken verricht, met
als doel het bepalen van de beste materiaalcombinaties voor sluisdeurlagers. De beproevingen vonden
plaats onder vergelijkbaar condities als in het schutbedrijf. Tegen een slijtplaat van het ene materiaal
werd heen en weer een monster van het andere materiaal gewreven. Het onderzoek leverde gegevens
over het contactgedrag van verschillende materiaalcombinaties. Hier worden alleen de zgn. specifieke
slijtfactoren k gepresenteerd (Tabel 7). Deze factoren zijn gedefinieerd door de formule:

k=

S
L⋅ p

L=

gesommeerde glijdweg [mm] in de onderhoudscyclus, bijv. voor een cyclus van 16 jaar:
16 jaar · 365 dagen · 20 schuttingen · draaihoek 71° · π/180º · radius 120 mm = 1.7·107 mm;
oplegdruk [N/mm2], gemiddeld over het contactvlak van het monster;
slijtage [mm], gemiddeld over het contactvlak van het monster.

p=
S=

, waarin:

(3)

De materiaalcombinaties die goed uit het onderzoek naar voren kwamen, zijn inmiddels – met een
goed resultaat – op diverse sluisdeuren toegepast, bijvoorbeeld:
• De combinatie van mangaanstaal G-X120 Mn12 op taatspennen en veredelstaal 34 Cr Ni Mo6 in
taatsschoenen draait sinds 1998 in de puntdeuren van Sluis Lith [11]. Geen problemen tot nu toe.
• De combinatie van RVS 316L op pennen en composiet Feroform T814 in bussen draait in de
puntdeuren van Oranjesluizen in Amsterdam (onderlagers sinds 1999, bovenlagers sinds 2006) en
het Naviduct in Enkhuizen (onder- en bovenlagers sinds 2002) [4]. Geen problemen tot nu toe.
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•

De combinatie van RVS 316L op pennen en polyethyleen UHMPE in bussen draait sinds 2001in
zowel onder- als bovenlagers van de houten puntdeuren van Sluis III in het Wilhelminakanaal in
Tilburg. Geen problemen tot nu toe.
Een uitzondering vormt hier de mislukte toepassing van polyamide met PTFE in de bovenlagers van
SKF op de Oranjesluizen in Amsterdam. Door o.a. onvoldoende afdichting tegen water en gebrek aan
smering is een forse slijtage opgetreden. Hierna werden deze lagers vervangen.

Tabel 7. Specifieke slijtfactoren k van enkele combinaties van contactmaterialen in sluisdeurlagers
Contactmateriaal van deurscharnier

Test
nr.
A
B
C
D
E
F
G
H0,8
H1,6
I0,8
I1,6
J0,8
J1,6
K0,8
K1,6
L

Slijtplaat
Mangaanstaal
G-X120 Mn12
Dito
Dito
Veredelstaal
34 Cr Ni Mo6
Dito
Dito
Aluminiumbrons,
brons e.d., gesmeerd
Roestvast staal 316L,
ruwheid Ra = 0,8 µm
Dito maar ruwheid
Ra = 1,6 µm
Roestvast staal 316L,
ruwheid Ra = 0,8 µm
Dito maar ruwheid
Ra = 1,6 µm
Roestvast staal 316L,
ruwheid Ra = 0,8 µm
Dito maar ruwheid
Ra = 1,6 µm
Roestvast staal 316L,
ruwheid Ra = 0,8 µm
Dito maar ruwheid
Ra = 1,6 µm
Gechromeerd staal,
ruwheid Ra < 0,8 µm

Monster
Mangaanstaal
G-X120 Mn12
Dito maar met verhard
contactvlak
Veredelstaal
34 Cr Ni Mo6
Mangaanstaal
G-X120 Mn12
Veredelstaal
34 Cr Ni Mo6
Carbonneerstaal
20 Mn Cr5
Veredelstaal
34 Cr Ni Mo6
Composiet Feroform
of Tenmat T814
Composiet Feroform
of Tenmat T814
Polyethyleen
UHMPE
Polyethyleen
UHMPE
Fenolhars composiet
Railko RG2
Fenolhars composiet
Railko RG2
Polymeerlegering
Thordon SXL
Polymeerlegering
Thordon SXL
Polyamide met PTFE
en glasvezels (droog!)

Spec. slijtfactor k
Slijtplaat

Monster

2.1 · 10-9

10.3 · 10-9

2.1 · 10-9

9.6 · 10-9

1.5 · 10-9

2.4 · 10-9

1.8 · 10-9

2.0 · 10-9

4.2 · 10-9

3.8 · 10-9

1.9 · 10-9

6.2 · 10-9

~12.0 · 10-9

~1.5 · 10-9

0.2 · 10-9

3.5 · 10-9

0.3 · 10-9

5.0 · 10-9

0.1 · 10-9

0.5 · 10-9

0.1 · 10-9

25.0 · 10-9

0.1 · 10-9

4.0 · 10-9

0.1 · 10-9

25.0 · 10-9

0.1 · 10-9

0.7 · 10-9

0.1 · 10-9

5.4 · 10-9

~ 0.3 · 10-9 ~ 4.0 · 10-9

De resultaten van dit en andere onderzoeken (bijv. begeleid door M. Ros [21]) geven ook een indicatie
voor de materiaalkeuze in andere contactelementen. De belangrijkste hiervan zijn aanslagen. Vooral
de gunstige slijtfactoren van UHMPE in combinatie met het viscoëlastisch gedrag en de redelijke prijs
van dit materiaal hebben geleid tot een aantal toepassingen ervan in aanslagen van sluisdeuren. In Fig.
23 zijn ter vergelijking de conventionele, houten aanslagen van de deuren in de 2e Sluis Lith (Prinses
Maximasluis) en de innovatieve kunststofaanslagen van het Naviduct Enkhuizen weergegeven.

Beweegbare Waterkeringen

24

In dit geval waren voor de aanslagen
(b) nog strengere eisen van toepassing
dan voor de aanslagen (a). De deuren
van het Naviduct moesten immers
dubbelzijdig keren, omdat het verval
vanuit beide zijden kon optreden. Om te
voorkomen dat deze deuren onder
“negatief” verval open zouden gaan,
moesten zij met de deurcilinders tegen
elkaar worden gedrukt, zie hoofdstuk 9.
Hierdoor kregen de aanslagen meer
belasting. Omdat het aangrijppunt van
de cilinders veel hoger lag dan de
resultante van de waterdruk, kon deze
maatregel niet voorkomen dat er zich
beneden een kier zou gaan openen.
Daarom is gekozen voor een extra
afdichting met rubberprofielen.

bout M16

a)
pen Φ 200

842

hout: Azobé
~200 x 150

a

coating AlMg5 op a = 100

a

indrukking

b)

20÷25

draaiarm

600

pen
Φ 200
RVS 316L
Ra < 0.8 μ

UHMPE

Fig. 23. Voorbeelden aanslagen van
sluisdeuren:
a) conventioneel met hout
(2e Sluis Lith);
b) innovatief met polyethyleen
(Naviduct Enkhuizen).

120 x 100
bout M16,

machine
ruimte

rubber OP29

# 50 x 12
2 x rubber SA2
Trelleborg Bakker

Een aansprekend voorbeeld van de innovatieve oplossing van geleidingan zijn de hydrostatische lagers
(zgn. hydrovoeten) van de Prins Willem Alexanter-Sluis in Amsterdam (Fig. 24) [22]. De deuren van
deze sluis zijn als glijdeuren uitgevoerd. Tijdens bewegen rust de deur op twee “glijzolen” van RVS.
In de kamers van deze zolen wordt water gepompt dat onder de randen naar buiten stromt en zo een
dun (ca. 0,1 mm) lagje smering creert. De beweging vindt plaats met zeer weinig wrijwing en slijtage,
wat resulteert in laag energieverbruik en lange onderhoudscycli.

pompen

restricties

shacht
rub. scharnier
stalen voet
waterfilm
baan UHMPE
betonvloer

A-A
A

A

Fig. 24. Glijdeur van de Prins Willem Alexander-Sluis en de principe van een hydrovoet.
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