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VOORWOORD

Renovatie Stuwensemble Nederrijn en Lek:

complex en uitdagend
De stuwcomplexen bij Driel, Amerongen
en Hagestein in de Nederrijn en Lek zijn
onmisbare schakels in het Nederlandse
watersysteem. Ze zorgen er mede voor
dat het waterpeil hoog genoeg is voor
scheepvaart op de IJssel, Nederrijn en
Lek. Daarnaast is er door de stuw
complexen voldoende zoetwater in
grote delen van Nederland voor onder
meer drinkwater, grondwater en natuur.
De stuwcomplexen worden sinds 2015
grootschalig gerenoveerd. Daarbij gaat
het om moderniseren van bedienings
en besturingsinstallaties van de stuwen
en sluizen, verduurzamen van de
sluisdeuren, vizier en cilinderschuiven,
schilderen van de betonnen delen van
de stuwen, repareren van de beton
constructies, verbetering van de sluizen
voor zwaardere schepen en realisatie
van centrale bediening.
Voor de realisatie voor deze technisch
complexe opdracht is Rijkswaterstaat
een samenwerking aangegaan met
Siemens Mobility BV. Complex, vooral
omdat de bouwwerken – met vitale
functies in de rivieren – tijdens de
renovatie betrouwbaar moesten blijven
functioneren. Samenwerken vanuit
het eigen belang met oog voor de
gezamenlijke opgave, dat kenmerkt
de renovatie.
In dit magazine geven we een beeld van
de functie en rol van het stuwensemble,
beeldbepalend in het rivierenland
schap. En we laten zien hoe mooi,
complex en uitdagend het is om deze
stuwcomplexen, onmisbare voor de
verdeling van zoetwater in Nederland,
te renoveren.
Veel kijk-, lees en bladerplezier!
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ONMISBARE SCHAKELS

De stuwen zorgen voor een goede
bevaarbaarheid van de rivieren en
voldoende zoetwater in het IJsselmeer
4 | Stuwensemble Nederrijn en Lek

Onmisbare
schakels
Het stuwensemble bestaat uit drie stuwcomplexen
in de Nederrijn en Lek. De complexen liggen bij
Hagestein (gebouwd in 1961), Amerongen (1966)
en Driel (1970). Ieder complex bestaat uit een
sluis en een stuw. Het stuwensemble heeft twee
functies: het reguleert het waterpeil in de grote
rivieren waardoor de scheepvaart vlot en veilig kan
doorvaren en levert een bijdrage aan het nationaal
watermanagement.

De stuw bij Driel is de ‘kraan van Nederland’.
Hij verdeelt het water over de IJssel, Nederrijn
en Lek. De meest stroomopwaartse stuw bij
Driel zorgt zowel voor een goede bevaarbaarheid
van de rivieren als voor voldoende zoetwater in
het IJsselmeer, het grootste zoetwaterbekken
van Nederland. De stuwen stroomafwaarts bij
Amerongen en Hagestein zorgen er vooral voor dat
de Nederrijn en Lek het hele jaar bevaarbaar blijven.

Het grootste deel van het jaar, bij een lagere of
normale waterstand, vervullen de stuwcomplexen
hun functie. De vizierschuiven, twee halfronde
stalen kleppen in het water, zijn dan geheel
of gedeeltelijk gesloten. Ze houden het water
tegen en stuwen het op. Hierdoor is er voor de
scheepvaart voldoende waterpeil in de IJssel,
Nederrijn en Lek. Belangrijk, omdat er jaarlijks
bijna 11.000 binnenvaartschepen en ruim 6.000
recreatievaartuigen gebruik maken van de vaarweg.
De scheepvaart passeert het stuwcomplex in deze
perioden via de sluis die naast de stuw ligt. Vlakbij
is een vistrap, die zorgt dat ook vissen de gesloten
stuw kunnen passeren.
Bij hogere waterstanden opent de operator de stuw
door de vizierschuiven op te trekken. Zo kan het
water vlot naar zee stromen. Bij volledige opening
heeft de scheepvaart vrije doorgang onder de ge
opende vizierschuiven. Bij de stuw bij Driel gebeurt
dit gemiddeld 75 dagen per jaar, bij Amerongen en
Hagestein gemiddeld 25 dagen.
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GESCHIEDENIS

Kanalisatie Rijn en Lek:
gigantisch waterstaatswerk
Al in 1932 plannen voor ‘Rijnkanalisatie’
Toen in 1932 de Afsluitdijk klaar was, ontstond
met het IJsselmeer het grootste zoetwaterbekken
van Nederland. Toen al waren er gedachten over
de zogenaamde “Rijnkanalisatie”. Dat wil zeggen,
de bouw van stuwen in de Nederrijn en Lek om
het IJsselmeer te voeden met zoetwater en de
bevaarbaarheid van de IJssel te verbeteren.
Vertraagd door de Tweede Wereldoorlog en
de Watersnoodramp ging de uitvoering van
het stuwensemble in 1954 van start. Complex
Hagestein werd als eerste opgeleverd in 1961,
Amerongen volgde in 1966 en Driel in 1970. De
drie complexen werden gebouwd ‘in het droge’:
speciaal voor de aanleg van de sluizen en stuwen
werden hoogwatervrije bouwputten aangelegd
in het winterbed. De renovatie nu, in het water,
vormt weer een extra uitdaging.
In de loop van de tijd zijn elementen toegevoegd
zoals vistrappen op alle complexen en  in
Amerongen  een waterkrachtcentrale.
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De berekeningen en ontwerpen werden in 1960
gewoon met de hand gedaan. Ir. Piet Blokland
van Rijkswaterstaat verzorgde het technisch
ontwerp van de complexen. Architect W.
Hamdorff sr. maakte het esthetische ontwerp
in een sobere en ambachtelijke stijl.

Als je bekijkt wat in het verleden is bedacht,
zie je prachtige constructies. Wie kent niet de
karakteristieke vorm van de vizierschuiven en
ondersteuningsbogen? Bij de sluizen zie je de
strak en zakelijk ontworpen bedienhuisjes.
Vorm en functie gaan hier op een logische
manier samen.
En wat te denken van de slimme oplossingen
om water door de stuw te laten via onzichtbare
riolen en cilinderschuiven? En van zogenaamde
‘aalgoten’ die het kleine palingen mogelijk
maken om stroomopwaarts te trekken?
Of de vier kleine elektromotoren voor het
optrekken van een vizierschuif van 360.000 kilo.

Fascinerend!
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Pluim voor de ontwerpers van toen
De ontwerpers van Rijkswaterstaat bouwden
60 jaar geleden een robuust stuwensemble dat
nog steeds voldoet. Dat dwingt respect af voor
onze voorgangers. Het volstaat om de sluizen
en stuwen grootschalig op te knappen. En voor
uit, de aansturing en communicatiemiddelen
moeten worden aangepast aan de tijd.

RENOVATIE

Renovatie van de
De opknapbeurt van de sluizen is een
belangrijk onderdeel van de renovatie
van het stuwensemble. Ze kregen de
opknapbeurt in 2018 en 2019.
Bij ieder sluiscomplex is één set sluisdeuren vervangen. Dit gaat volgens een
uitwisseling: een set sluisdeuren wordt
uitgehesen en vervangen door deuren die
zijn gerenoveerd en geconserveerd. De
uitgehesen set deuren krijgt een opknapbeurt en wordt bij een volgende sluis weer
ingezet. Dat gebeurt om de vijftien jaar en
is ook nu uitgevoerd.
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sluis

Op de complexen is led-verlichting aangebracht, en meteen zijn onder meer ook
nieuwe omroepinstallaties, luidsprekers,
camera’s en radarinstallaties geplaatst.
Sluis Hagestein heeft ruim honderd
nieuwe haalkommen gekregen. Dat zijn
uitsparingen in de kademuur waaraan – in
dit geval – de pleziervaart kan aanleggen.
De andere twee sluizen hadden deze al.
De mechanische aandrijving door een
panamawiel (zie middenfoto) is vervangen
door hydraulische cilinders. Dit is tegenwoordig het gebruikelijke bewegingswerk
voor moderne sluizen met puntdeuren.

De sluis bij Hagestein is

225 m lang, bij Driel en
Amerongen 260 m

Ze zijn alle drie

18 m breed

Er varen 39.000

schepen per jaar door de

sluizen: 12.000 bij Driel, 17.000 bij Amerongen

en 10.000 bij Hagestein.

Voorheen werden de
sluisdeuren aangedreven door
een panamawiel. Aan het wiel
zat een stang die verbonden is met de
sluisdeur en die zo kan openduwen en
dichttrekken. Na de renovatie worden de
deuren aangedreven door hydraulische
cilinders. Deze cilinders zijn de
standaardaandrijving in moderne
sluizen met puntdeuren.
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RENOVATIE

Renovatie van de
Vanaf de dijk valt het oog bij alle drie
de complexen nog steeds meteen op de
ondersteuningsbogen van de stuwen.
Door een schilderbeurt hebben ze hun
grauwe uiterlijk achter zich gelaten en
blinken ze weer als een auto die uit de
wasstraat komt.
Dat is voor het oog, dat ook wat wil. Maar
de opknapbeurt van de drie stuwen op de
Nederrijn en de Lek ging een stuk verder.
De bediening- en besturingsinstallaties
zijn gemoderniseerd vanwege de overgang
naar centrale bediening. Per stuw zijn
de twee vizierschuiven vervangen. Een
tijdelijk keermiddel zorgde er tijdens de
vervanging voor dat de stuw zijn water-

Ook veiligheid op EU-niveau
Na renovatie voldoet het stuwensemble
aan de Europese Machinerichtlijn.
Rijkswaterstaat zorgt sinds 2013 dat elk
bouwwerk (onder meer bruggen, stuwen
en sluizen) dat een renovatie ondergaat
na afloop voldoet aan de meest recen
te veiligheids en gezondheidseisen,
met een zogenaamde CEmarkering als
resultaat. Voldoen aan de meest recente
veiligheidseisen is niet alleen een kwestie
van fysieke aanpassingen. Een leuning
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stuw

kerende functie behield. Met een drijvende
kraan werd het tijdelijk keermiddel in twee
delen voorzichtig ingevaren. Een scharnier
koppelt de twee delen van het tijdelijk
keermiddel aan elkaar zodat dezelfde
werking ontstaat als bij de originele vizierschuif. Alle kabels waarmee de vizierschuiven worden gehesen, zijn vervangen. Net
als de wielen op de stuwbogen waarover
de kabels lopen. In de machinekamer, die
boven op de ondersteuningsbogen ligt,
is op de open tandwieloverbrenging na
alles nieuw: de remmen, de motoren en
de tandwielkasten. Ook de spoelriolen
(aan beide kanten van een vizierschuif )
en de cilinderschuif in de middenpijler
zijn vernieuwd.

van een meter hoog is te vervangen door
een leuning die tien centimeter hoger is,
zoals tegenwoordig als veilig geldt. Maar
het is niet wenselijk om bijvoorbeeld een
toegangshek voor de veiligheid met een
extra slot af te sluiten terwijl het hek ook
als vluchtweg dient. En soms is het on
mogelijk om in 60 jaar oude bouwwerken
aanpassingen te doen. Extra instructies of
extra opleiding van personeel kunnen ook
tellen als risicoreducerende maatregelen.

De stuwen zijn ruim 23

1 vizierschuif weegt

360.000 kg

m hoog,

ongeveer zo hoog als een flat van

9 etages

Een vizierschuif is 9

meter hoog en heeft
meter, ongeveer een

een spanwijdte van 48

half voetbalveld.

‘Vizierschuif’ verwijst naar
de vorm, die doet denken aan het
vizier van een middeleeuwse ridder.
Deze vorm zorgt ervoor dat de
waterstroom na de stuw sterk
uitwaaiert. Daardoor vermindert
de erosie van de waterbodem.

In Memoriam Bart Huijbers
Dit magazine geeft een beeld van het
complexe werk in al zijn onderdelen
van de renovatie. Velen hebben hieraan
met trots gewerkt. Op 8 september
2017 kwam Bart Huijbers om het leven
bij duikwerkzaamheden in Driel. Dit
overlijden heeft een blijvende impact
op allen die aan de renovatie van de
stuwcomplexen hebben gewerkt.
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RIJKSMONUMENT

Monument Hagestein
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
(RCE) wijst stuwcomplex Hagestein in
2016 aan als rijksmonument. Samengevat vindt de RCE het complex ‘een
beeldbepalend icoon van technische
beheersing van het Nederlandse
rivierensysteem, vernieuwend vormgegeven met een even vernieuwende
betonconstructie, volgens een expressionistisch ontwerp. Het contrast
tussen de robuust vormgegeven witte
betonnen ondersteuningsbogen, de
grote antraciet/zwarte stalen vizierschuiven en de ranke spiltrappen die
bijdragen aan de hoge esthetische
kwaliteit.’
Zodra ‘Hagestein’ een monument
is, moeten Rijkswaterstaat en de
uitvoerende partij met extra richtlijnen rekening houden, al zijn de
voorbereidingen op dat moment al
in volle gang. Potentiële aannemers

kunnen daarom in de aanbestedingsfase over hun plannen in gesprek
met de Welstands- en Monumentencommissie van de voormalige
gemeente Vianen, adviseurs van
de RCE en de provincie.
Om de ruimtelijke kwaliteit te
waarborgen, wordt een zogenaamd
‘Q-team’ samengesteld, dat bestaat uit
vertegenwoordigers van alle partijen
die bij de renovatie zijn betrokken.
Het gaat onder andere om een
architect aan Rijkswaterstaatzijde, een
architect aan opdrachtnemerszijde en
een adviseur ruimtelijke kwaliteit en
omgevingsmanager van Rijkswaterstaat. Ook de RCE levert twee deelnemers aan dit team.

afwegen van esthetische, investeringsen exploitatiebelangen. Het bouwhistorische onderzoek is de basis
onder het zogenaamde Esthetisch
Programma van Eisen (EPvE). Dit kader
voor de vormgeving geldt voor alle
drie de complexen – gezien de eenheid
van het ensemble.
In het EPvE is functionaliteit het
sleutelwoord. Veranderingen mogen

alleen als het gaat om actuele
technische en veiligheidseisen. Het
leidt tot een renovatie van de complexen zoals ze er vandaag bijstaan:
op hun taak van nu berekend, met de
monumentale uitstraling uit de tijd
waarin ze zijn gebouwd.

Bij het opstellen van het renovatieplan
is de bouwhistorische waarde van het
complex een serieuze factor bij het

‘Stuw Hagestein,
kenmerkend voor
wederopbouw’
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‘Voor ons is de noordelijke
vizierschuif het belangrijkste
kenmerk van monument
Hagestein. Die deed voor
heen dienst in Amerongen
en is helemaal opgeknapt.
Mede door zijn boutstructuur
behoudt die zijn industriële
en historische karakter.’
Niels Ytsma
(Solidd Steels Structures)

‘We konden er als gemeente niet omheen
dat een renovatie nodig was, want het
complex heeft belangrijke functies. Als de
sluis niet goed werkt, staan wij letterlijk
tot aan onze kruin in het water. Tot mijn
blijdschap is het nu een rijksmonument.
Het stuwcomplex is een symbool van ons
gevecht met het water, dat we al eeuwen
voeren.’
André Landwehr
(wethouder Vianen van 2010-2018)
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CENTRALE BEDIENING

Nieuwe

bediencentrale

24 / 7
tot uw dienst

Van sturen op zicht naar sturen op de computer
Een stuk of twintig camera’s per complex zorgen ervoor
dat de operators in Amerongen goed overzicht hebben
over de sluizen en stuwen en ze goed kunnen laten
werken.
Waar voor de renovatie de complexen ‘op zicht’ werden
bediend, gaat dat nu vanaf het beeldscherm in de
bediencentrale. De meeste camera’s staan rond de
sluizen omdat daar in alle hoeken en gaten goed zicht
moet zijn. Bediening van de stuw gebeurt hooguit
enkele malen per dag als de wateraanvoer dat nood
zakelijk maakt.
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Na de renovatie gaat het stuw
ensemble over op centrale bedie
ning. Dat betekent: Rijkswater
staat bedient de sluizen en stuwen
vanuit één gebouw. Sinds het
begin van dit jaar vierentwintig
uur per etmaal, zeven dagen per
week.
De nieuwe bediencentrale staat op
het middeneiland van het stuwcomplex Amerongen. Amerongen
ligt centraal tussen Driel naar
het oosten en Hagestein naar het
westen.
Het nieuwe gebouw is door zijn
prachtige en unieke vormgeving
goed ingepast in het landschap.
Er is gekozen voor natuurlijke
lijnen en bijzondere materialen.
De sluizen worden klokrond
bediend, ook t ijdens nachtelijke
uren in het weekeinde. In de oude
situatie werden ze in het weekeinde
’s avonds en ’s nachts niet bediend.

Het gebouw is allereerst gemaakt voor de operators. Alle
voorzieningen die zij nodig hebben
voor bediening en besturing zijn er
overzichtelijk bij elkaar gebracht.
Op een groot aantal beeldschermen in verbinding met camera’s
zijn alle complexen te overzien
en te bedienen. In de bediencentrale werken meerdere operators
vanuit één centrale controleruimte. De scheepvaart en het
watermanagement kunnen daardoor op de hele Nederrijn en Lek
in samenhang worden geregeld.
Bij onderhoud of een storing heeft
elk van de drie stuwcomplexen
een zogenaamd servicegebouw.
Met een compleet ingerichte
bedienplek kan van daaruit het
afzonderlijke complex worden
bediend. De oude bediengebouwen
in Hagestein en Amerongen zijn
afgebroken.

‘Elke tegel spiegelt anders’
‘Met technologie van vandaag kunnen
we drie complexen bedienen vanuit één
gebouw. We kijken nu anders naar het
landschap waarin dat ene gebouw staat:
bij de bouw van het complex stond het
in een functioneel landschap van rechte
asfaltwegen en strak gemaaide weilanden.
Nu begrazen schapen het gras en slingeren
fietspaden over de dijk langs de rivier.
Deze veranderingen hebben het ontwerp
van het gebouw beïnvloed. Binnen is het
nog steeds functioneel: een bedienruimte
met alleen ramen op noord en zuid zodat
beeldschermen goed zichtbaar blijven. De

kantoorruimte heeft juist glazen gevels
met vrij zicht op sluis en stuw.
De gevel van het bediengebouw is het
meest bijzonder. De kop is rond, alsof het
water er omheen kan stromen, de terras
sen eromheen zijn als contrast kaarsrecht.
De tegels van de gevelbekleding weer
spiegelen de omgeving. Ze zijn gelijk van
vorm, maar doordat het glazuur op elke
tegel net iets anders is gehard, weerkaatst
elke tegel het licht net iets anders.’
Stefan Prins,
partner bij Powerhouse Company
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GEBRUIKERS

‘De overgang naar centrale bediening is geleidelijk
gedaan. Met de oude knoppenkast werkten we al
een tijdje niet meer. Nu bedien je met z’n tweeën drie
sluizen en kun je direct overleggen. Vroeger belde je
soms met elkaar, nu zit je bij elkaar. Dat maakt het
werk niet alleen makkelijker, maar ook gezelliger.’
Robert van den Top (operator sluis- en stuwcomplex)
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‘Het wordt minder persoonlijk, je mist de
gezelligheid van de sluiswachter met z’n
klompje waar schippers wat geld in deden.
Dat is overigens al lang verleden tijd bij de
sluizen Driel, Amerongen en Hagestein.
Maar centrale bediening werkt efficiënt, op
de lange termijn is het natuurlijk een grote
verbetering.’
Antoine Vranken (schipper passagiersvaart)

‘ Op de lange termijn
een grote verbetering’
Stuwensemble Nederrijn en Lek | 17

OMGEVING

‘Beter zicht op bogen’

‘Ik zie de stuwtoren vanuit mijn huis. Dat vind
ik mooi. Ik ben techneut dus ik hecht me aan
zo’n complex. Dat het oude bediengebouw ter
ziele is, vind ik jammer. Maar vanaf de noord
kant van de Lek wordt het zicht op de bogen
daardoor beter.’
Eef Wiggelinkhuizen (woont bij stuwcomplex Hagestein)
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‘Wij wonen op gelijke hoogte met de
dijk, dus we hebben veel uitzicht op
de landerijen, de uiterwaarden én het
stuwcomplex. Het complex ligt op zo’n 150,
200 meter van ons huis vandaan. Wat je
allemaal aan schepen voorbij ziet komen.
Als je over de dijk naar huis rijdt zijn de
stuwen een herkenningspunt. Zeker in het
donker, met die lampen bovenin, voelt dat
als thuiskomen.’
Jaco Mocking (woont bij stuwcomplex Amerongen)

‘We bezochten de Oosterscheldedam en de twee andere
stuwcomplexen in Hagestein en Driel. Deze in Amerongen
hadden we nog niet gezien. Ik wist dat hier een vizierstuw en
een schutsluis waren en ik vind het fascinerend om te zien dat
ze nog steeds werken, zoveel jaren nadat ze gebouwd zijn.’
Siep Bultje (woont in Emmeloord, bezoekt de complexen tijdens vakantie in Leersum)
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UITDAGING WATERSYSTEEM

Sturen met schommelend
waterpeil
Wateraanvoer trekt zich niets aan van
renovaties. Rijkswaterstaat wilde de
renovatie zo soepel mogelijk laten lopen
zonder onder meer de scheepvaart en de
waterschappen te benadelen. Daarom
kwam het overeen dat het waterpeil iets
mocht afwijken van het gebruikelijke
stuwregime. Dat ‘iets’ betekende tussen
de 50 centimeter hoger tot 20 centimeter
lager dan gebruikelijk.

Stroomopwaarts tegenhouden
Aan bepaalde onderdelen van de vizierschuiven kun je alleen werken als ze droog
zijn. Een aantal keren hield Rijkswaterstaat
het water stroomopwaarts dan ook iets
meer tegen dan normaal, om te zorgen dat
de aannemer ‘droog’ kon werken. Als de
waterstand stroomopwaarts dan te hoog
werd, lieten de operators het water door,
buiten de werkuren van de aannemer.

Overdag tegenhouden, ’s nachts
dubbel afvoeren
In 2018 was er door de droge zomer
weinig afvoer. Met de waterschappen is
afgesproken dat er altijd 30 kubieke meter
per seconde door de stuw van Driel wordt
doorgelaten. In overleg met de Landelijke
Commissie Waterverdeling (LCW) is toen
overeengekomen om overdag minder
water door te laten, zodat de aannemer
20 | Stuwensemble Nederrijn en Lek

kon werken, en ’s nachts de dubbele
hoeveelheid door te laten om onder meer
voldoende drinkwater te houden.

Stuw boven water
De wateraanvoer was in deze zomer zo laag
dat het water bovenstrooms van de stuwen
in Driel lager kwam te staan dan benedenstrooms. De stuw en de sluis gingen daardoor ‘andersom’ werken en dit kan schade
veroorzaken aan de bevestigingspunten. De
vizierschuiven bij Driel zijn toen een tijdje
boven water gezet. Daardoor nivelleerde de
waterstand met de IJsselkop en was stuw
Amerongen de eerst kerende stuw. Zo’n
situatie doet zich zelden voor. Voor het werk
was deze korte en bijzondere situatie een
meevaller: zo konden werkzaamheden aan
de droge, boven water staande schuiven
worden verricht.

Renovatie doorschuiven
Niet alles is te sturen. In het najaar van
2019 was de afvoer van water zo groot, dat
het niet mogelijk was om het schilderen
van de lasnaden van de vizierschuif bij
Hagestein af te ronden voor de start van
het stormseizoen. In die periode is de kans
op hogere waterstanden het grootst. De
werkzaamheden zijn toen noodgedwongen
opgeschoven.
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TROTSE PROJECTMANAGERS

De projectmanagers

‘De betrokkenheid bij de mensen in beide
projectteams om er samen iets van te
maken is groot. Dat maakt het moge
lijk de uitdagingen op te lossen die zich
tijdens het werk voordoen, met een rivier
die continu in beweging is. Ik vind het
fantastisch om samen te werken aan
deze iconische objecten in het landschap.’
Arthur Tameling
(projectmanager Rijkswaterstaat)

‘In dit project komen veel technische
aspecten die zeer uiteenlopen bij elkaar,
zoals beton, bodembescherming, cen
trale bediening, staal en ook grasmaaien.
Daarnaast is dit geen ‘greenfield’ waar
we alle ruimte hebben om het werk uit
te voeren, maar een bestaand object dat
tijdens de renovatie nagenoeg door
functioneert. Die combinatie, in een rivier
met zijn eigen dynamiek, vraagt veel. En
of er nu hogere waterstanden zijn of juist
laag water, samen vinden we steeds weer
de oplossing die op dat moment nodig
is. Ik ben trots op dit werk dat zo tot de
verbeelding spreekt.’
Jaap Rebel
(projectmanager Siemens)
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Feiten & cijfers
Wie zich verdiept in de renovatie van het
stuwensemble Nederrijn en Lek ontkomt
niet aan een bijna onafzienbare hoeveelheid
feiten, getallen en wetenswaardigheden.
Een paar belangrijke, onvoorstelbare of
gewoon leuke facts en figures.

Als vanwege de wateraanvoer
de vizierschuiven zijn geopend
kan de scheepvaart onder de
vizierschuiven door varen. Bij
de hoogste bekende water
stand is de doorvaarthoogte
onder een geopende vizier
schuif nog 9 meter.

Bij de stuw Hagestein is de werking
van eb en vloed nog meetbaar met
een effect van maximaal 1,5 meter.

Gemiddeld per jaar is de stuw bij Driel jaarlijks
75 dagen open en de stuwen Amerongen en
Hagestein 25 keer.

Als de stuwen openstaan, gaat ongeveer een
derde van het water dat via de Rijn ons land
binnenstroomt naar het noorden en stroomt
twee derde naar het westen.

Colofon
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Tekst: Rijkswaterstaat en Tappan
Vormgeving: Tappan
Fotografie: Thea van den Heuvel
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