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RENOVATIE ZUIDER- EN
KLEINE SLUIS
Door de Zuidersluis en Kleine Sluis schutten
jaarlijks ca. 10.000 binnenvaartschepen, rond
2.300 zeeschepen en ca. 12.000 jachten. De
Kleine Sluis wordt in de zomermaanden vrijwel
uitsluitend gebruikt voor de recreatievaart. De
sluizen schutten bovendien vaak
bevoorradingsschepen en slepers en verlichten
hiermee de Midden- en Noordersluis.

Wat gaat er gebeuren?
Globaal gezien zullen de volgende
werkzaamheden verricht worden:

De Zuidersluis en de Kleine Sluis zijn de oudste
sluizen van het complex (1876). Z i j zijn
tegelijkertijd aangelegd met het Noordzeekanaal.
Door slijtage en veelvuldig gebruik is een
opknapbeurt hard nodig. Bovendien voldoen de
sluizen in de huidige situatie niet aan de normen
vastgelegd in de Deltawet. De sluizen worden dan
ook net als de Middensluis en de Noordersluis
ingrijpend gerenovserd. De Kleine Sluis wordt
daarbij verlengd en iets ondieper gemaakt.
Bovendien wordt deze sluis optimaal ingericht
voor het schutten van recreatievaart.
Voorontwerp
Om de opzet en aanpak van de werkzaamheden
zo goed mogelijk in kaart te brengen is een
voorontwerp gemaakt, waarin een aantal
verschillende alternatieven zijn vergeleken.
Zo is bijvoorbeeld onderzocht, of het beter zou
zijn om andere deurtypes te kiezen dan degene
die nu gebruikt worden. En men is bijvoorbeeld
ook nagegaan of het nodig was om een
zandleiding aan te leggen tijdens de stremming
van een van de sluizen, om zodoende de
zanddoorvoer door te kunnen laten gaan. Na
uitgebreide metingen, onderzoeken en afwegingen
is tot een definitieve aanpak besloten. Uiteraard is
daarbij het belangrijkste uitgangspunt dat de
scheepvaart zo weinig mogelijk wordt
belemmerd.
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verlengen Kleine Sluis tot 112 meter,
waarmee het binnenhoofd op gelijke
hoogte komt met het binnenhoofd van de
Zuidersluis
versmallen van de Kleine Sluis, zodat de
tussen muur tussen de twee sluizen
verstevigd kan worden
het aanbrengen van een betonnen U-bakconstructie in de Kleine Sluis
het verwijderen van alle huidige
enkelkerende puntdeuren
het aanbrengen van dubbelkerende
puntdeuren, uitgerust met rechthoekige
schuiven
het vernieuwen van de
--deurbewegingswerken
het renoveren van de draaibruggen
herstel van schade aan beton, metselwerk
en natuursteen
het vervangen van de electrische
installatie
het aanbrengen van centrale
bedieningsvoorzieningen met een nieuw
bedieningsgebouw
vernieuwen van geleide- en
remmingwerken
waterkering: verhogen wegdek bij de
brug, bij de Kanaalstraat en op het
Sluisplein
de aanleg van een wandelpromenade
langs de Kleine Sluis (in samenwerking
met de Gemeente Velsen

Stremming
In het voorontwerp is een planning uitgewerkt
waarbij de sluizen gelijktijdig (parallel) en een
planning waarbij de sluizen achter elkaar (in
serie) gestremd zouden worden. Daarnaast is de
mogelijkheid gepresenteerd om een
zandtransportleiding aan te brengen (bij
gelijktijdige stremming).
Uitgevoerde studies gaven te zien dat de
uitvoering van de renovatie van de sluizen het
beste achter elkaar kan plaatsvinden. Stremming
van slechts een kolk leidt niet tot een
onevenredige toename van de passeertijdkosten.
En besparingen in de bouwkosten bij gelijktijdige
renovatie wegen niet op tegen de meerkosten van
extra voorzieningen die dan zouden moeten
worden aagebracht.
De Kleine Sluis wordt als eerste aangepakt.
Startdatum is 1 September 1996. De Kleine Sluis
zal gedurende ongeveer 1,5 jaar buiten gebruik
zijn. Deze sluis moet voor het aanbrengen van de
betonnen U-bak-constructie worden drooggezet.
De droge bouwkuip wordt gerealiseerd door de
gehele Kleine Sluis aansluitend op de bestaande
constructies te omsluiten met stalen damwanden.
De Zuidersluis hoeft niet te worden drooggezet,
maar zal na het gereed komen van de Kleine
Sluis gedurende ongeveer 1 jaar buiten gebruik
zijn. Volgens de huidige planning zal het werk in
1999 gereed zijn.
De totale kosten van de renovatie van de Kleine
en de Zuidersluis bedragen 90 miljoen gulden.
De deuren
De huidige (punt)deuren van de Zuidersluis en de
Kleine Sluis zijn enkelkerend. Dat betekent dat zij
slechts naar een kant het water kunnen
tegenhouden en wel de kant waar de punt naartoe
wijst. Daarom zijn er vloedeuren (bij hoog water
op zee) en ebdeuren; bij eb is het water op zee
lager dan het water op het kanaal. Men spreekt
dan van enkelkerende, dubbele puntdeuren. Bij de
renovatie zullen de enkelkerende dubbele
puntdeuren plaatsmaken voor dubbelkerende
enkele puntdeuren. Deze deuren zullen met de
punt naar zee gericht zijn, omdat het merendeel
van de tijd het water op zee hoger is dan op het
kanaal. De nieuwe bewegingswerken zullen extra
sterk worden uitgevoerd, zodat het zogenaamde
negatieve verval (bij eb, als het kanaalpeil hoger
is dan het waterpeil op zee) met behulp van de
bewegingswerken gekeerd kan worden. Er is
overwogen om de bestaande enkel-kerende
puntdeuren van de sluizen om te bouwen naar

dubbelkerende puntdeuren. Maar met name
vanwege de benodigde aanpassingen aan de
aanslagen, de afdichtingen, de schuifopeningen en
de locale aanpassingen om de deuren
dubbelkerend te maken, is ervoor gekozen om
alle deuren te vernieuwen.
Bewegingswerken
Zoals de laatste tijd voor zeesluizen gebruikelijk
is, is ook bij deze sluizen gekozen voor de
bewegingswerken (trek/duwstangen) van de
deuren en de deurschuiven op hydraulisch
cilinders. Aangezien de trek- duwstangen ook in
staat dienen te zijn om de negatief
vervalbelastingen op te kunnen nemen en in geval
van een calamiteit ook bestand dienen te zijn
tegen een deuraanvaring is er speciale aandacht
besteed aan het uitwerken van het bijbehorende
hydraulisch systeem.
Bruggen
Omdat er aan het buitenhoofd veel moet gebeuren
en de bruggen zelf ook moeten worden
gereviseerd, zal gedurende de werkzaamheden
een tijdelijke overbrugging gemaakt worden met
rolbruggen. Deze zal net binnen de sluizen
geplaatst worden.
Waterkering
Over het sluizencomplex loopt een primaire
waterkering. Het basispeil hiervan is vastgesteld
op 5.15 + N A P . Ook de kleine sluizen moeten
versterkt en verhoogd worden om aan de eisen
van deze waterkering te voldoen.
Hiertoe worden onder andere de sluishoofden- en
wanden verhoogd. De tussenwand tussen de twee
sluizen wordt verbreed.
Een gedeelte van de waterkering loopt parallel
aan het Sluisplein, tot aan de Kanaalstraat. Daar
steekt de waterkering het sluisplein over naar de
Kanaalstraat. Om de waterkering op het gewenste
peil te krijgen zal de weg en het sluisplein
omhoog moeten. Voor de woningen wordt dit
beperkt tot een halve meter. De uitvoering van
deze plannen wordt gecombineerd met het
voornemen van de gemeente om langs het
Sluisplein een wandelpromenade aan te leggen.
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Herstel oorlogsschade
Noordersluis IJmuiden
Aan het einde van de tweede wereldoorlog heeft
de bezetter, vlak voordat hij gedwongen werd
zich terug te trekken, getracht de Noordersluis
buiten gebruik te stellen. Hiertoe is toen heel
gericht, op verscheidene plaatsen in de sluiskolk
springstof geplaatst en tot ontploffing gebracht.
Het was de bedoeling dat de kolkwanden in de
kolk zouden storten en zo de sluis geheel zouden
blokkeren, maar deze opzet is mislukt. Gezien de
constructie van de kolkwand was de schade
weliswaar groot, maar niet onherstelbaar. De
kolkwand van de Noordersluis bestaat namelijk
aan weerskanten uit verschillende segmenten.
Deze segmenten zijn onafhankelijk van elkaar met
heipalen gestut. Als een van de segmenten wordt
beschadigd, werkt deze beschadiging niet zo ver
door in de rest van de kolkwand. Daarom hebben
de explosieven de sluis wel flink beschadigd,
maar niet definitief onbruikbaar gemaakt.
Economic
Aan het einde van de oorlog was het opnieuw op
gang brengen van de economie bijzonder
belangrijk. Natuurlijk was het toen zaak, om zo
snel mogelijk weer schepen te schutten via de
sluizen te IJmuiden. Deze sluizen vormen de
toegangspoort tot de havens van Amsterdam en
het IJmondgebied en zijn daarom onmisbaar voor
het komen en gaan van het scheepvaartverkeer.
Met name de Noordersluis is daarom zo snel
mogelijk weer bedrijfsklaar gemaakt. Veel schade
is direkt gerepareerd. Andere beschadigingen
behoefden geen direkte actie. Echter, met het
aantrekken van de economie nam de scheepvaart
die gebruik maakte van de Noordersluis enorm
toe. Zodanig, dat stremmen van de sluis om
verdere reparaties van de oorlogsschade uit te
voeren, vrijwel onmogelijk was.
Zodoende zijn sommige beschadigingen aan de
kolkwanden vandaag de dag nog aanwezig.
Herstel
Nu, 50 jaar na dato, is het zover dat in het kader
van de grootscheepse renovatie van het gehele
sluizencomplex ook deze laatste beschadigingen
worden hersteld. Onder de kolkwandvloeren
Info Noordzeesluizen
Noordersluisweg 2 0
1975 A M IJmuiden

bevindt zich een fundatie van betonnen heipalen,
op N A P - 7.50 meter. Aan de voorzijde worden
deze betonnen palen en het grondmassief van de
kolk afgeschermd door betonnen damwanden.
De beschadigingen betreffen drie diepe gaten in
deze betonnen damwand; twee aan de noordzijde
en een aan de zuidzijde. In de loop van de jaren
heeft er door deze gaten zanduitspoeling kunnen
plaatsvinden. Dit proces zou uiteindelijk de
sterkte van de kolkwanden kunnen aantasten.
Daarom worden de gaten opgevuld en de wanden
hersteld.
Zaterdag 29 april is er met dit herstel een begin
gemaakt. 20 duikers hebben met behulp van
speciale meetframes de schade gemeten en
opgetekend. Met behulp van grote kranen zijn
deze frames tegen de wanden geinstalleerd.
Tegelijkertijd zijn de wanden plaatselijk
schoongemaakt. Hiervoor was de sluis gestremd
van 06.00 uur tot 18.00 uur. Daarna zijn steeds
tussen de scheepvaart door de wanden verder
gereinigd, en voorbereidingen getroffen voor de
uitvoering van de werkelijke
herstel werkzaamheden.
Met zo weinig mogelijk hinder voor de
scheepvaart
De eigenlijke reparaties worden gedurende de
volgende data uitgevoerd: zaterdag 20 mei, 27
mei, 10 juni, 17 juni, 24 juni en zondag 2 juli,
steeds tussen 05.00 en 17.00 uur. De sluis is dan
gestremd.
Op deze dagen worden tevens de tunnelelementen
van de Wijkertunnel in het Noordzeekanaal
afgezonken, waardoor het kanaal toch al gestremd
is voor de scheepvaart. Door de werkzaamheden
op deze wijze te synchroniseren, wordt de
scheepvaart niet meer dan nodig gehinderd.
De uitvoering van de herstelwerkzaamheden
Tijdens het inmeten van de schade op 29 april is
bepaald waar ankers in de wanden kunnen
worden aangebracht. In eerste instantie was het
de opzet, om met behulp van die ankers in het
totaal 13 staalplaten van 5 x 10 meter, 3 cm dik,
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tegen de wand te bevestigen. Gaande het inmeten
heeft men geconstateerd dat aan de onderzijde
van de wand problemen ontstaan met de
verankering. Er zal nu hoogstwaarschijnlijk een
andere werkwijze worden gevolgd, om
bevestiging van de platen mogelijk te maken:
door vlakbij de kolkwand in de bodem van de
sluis een aantal nolle stalen palen te heien.
Achter deze palen wordt een stalen balk
geplaatst, tussen de wand en de bovenkant van de
palen. En daarmee kan de onderzijde van de
stalen platen worden vastgeklemd en bevestigd.
In deze platen zijn op gezette afstanden

afsluitbare gaten gemaakt. Door deze gaten kan
men lichtbeton - een betonsoort, die maar iets
zwaarder is dan water - of grout - beton zonder
zand en grind - pompen. Hiermee worden de
gaten en de beschadigingen opgevuld.
Dit zal laag voor laag, waarbij iedere laag
ongeveer een halve meter hoog is, geschieden.
Anders zouden de kracht van deze vulling op de
platen te hoog kunnen worden.
Zijn de gaten en beschadigingen opgevuld, dan
zullen de platen op hun plek gemonteerd blijven
ter extra bescherming.
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Noordersluis
De Noordersluis werd in 1930 in gebruik genomen
en was voor die tijd een technisch hoogstandje. M e t
zijn omvang van 400 x 50 x 15 meter is deze sluis
lange tijd de grootste ter wereld geweest.

Drie van de vier deuren dateerden uit 1929 en waren
aan vervanging toe.

Een geheel
De Noordersluis bestaat uit een schutkolk met een
lengte van 400 meter en een breedte van 50 meter
en twee sluishoofden, een aan de zeezijde (buitenhoofd) en een aan de kanaalzijde (binnenhoofd).
In de sluishoofden bevinden zich deurkassen voor de
deuren. De oostelijke deurkas van het buitenhoofd
kan met een caisson aan de sluiskolkzijde worden
afgedicht en leeggepompt. Zo ontstaat een onderhoudsdok voor de deuren.
In de deurkassen bevinden zich de roldeuren waarmee de sluis aan beide zijden kan worden afgesloten.
Omdat de sluis ook een waterkering vormt, is altijd
tenminste een deur gesloten.
De deuren rijden over de sluisbodem op een dubbele
rails. Daartoe zitten onder elke roldeur twee rolwagens, een soort wielstellen als bij een trein.

Versleten
Uitgebreide inspecties leerden, dat ondanks regelmatig onderhoud, een grondige renovatie nodig was
om de bedrijfszekerheid van de sluis in de toekomst
te kunnen waarborgen.
Vooral de bewegingswerken en de elektrische installaties waren zodanig versleten dat ze geheel moesten
worden vervangen. Bovendien was de installatie te
zwak om de deuren onder slechte weersomstandigheden te kunnen openen of sluiten.

Bewegingswerken, roldeuren, rails en rolwagens vormen een geheel. Aanpassen van een van de onderdelen heeft direct invloed op de andere. Vervanging
van de bewegingswerken en de deuren betekende
bijvoorbeeld extra slijtage aan de rolwagens en de
rails, vanwege de grotere trekkracht. Daarom is
besloten deze gelijktijdig te vernieuwen.

Bewegi ngswerken
De deuren werden bewogen met lange tandheugels,
die via tandwielen de deur in en uit de deurkas trokken. Deze tandheugels waren bovenin de deur
bevestigd. Dit systeem kende nogal wat storingen.
De tandheugels waren eigenlijk niet sterk genoeg om
de deuren ook onder stormachtige condities te kunnen bewegen.
Het nieuwe systeem bestaat uit hydraulisch aangedreven kabellierwerken. Deze zijn aanzienlijk sterker,
zodat onder slechte weersomstandigheden nog kan
worden geschut. Dit verhoogt de bedrijfszekerheid
van de sluis in belangrijke mate.

De railbanen
In elk sluishoofd bevond zich een dubbele rail, die
aan de sluisbodem bevestigd was. De railbanen bleken in toenemende mate aan slijtage onderhevig.
Bovendien moest voor het vernieuwen of repareren
van de rails de railbaan telkens worden drooggezet,
wat veel oponthoud gaf.
De nieuwe railbanen worden per sluishoofd uitgevoerd in twee secties van elk 50 m. De railsecties rusten op 38 oplegpunten, die in de bodem van de sluis
zijn aangebracht. Bij schadevaring of slijtage kan een
railsectie in zijn geheel in ongeveer 24 uur worden
vervangen.

Info Noordzeesluizen
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De rolwagens

Organisatie van de renovatie

De wielen waarmee de deur over de rails rijdt, zijn
ondergebracht in rolwagens. In de oude situatie rustte de deur min of meer recht boven de wielen. Bij zijdelingse belastingen - en die zijn er eigenlijk altijd werden de wielen ongelijk belast. Een hoge slijtage
van wielen en rails was daarvan het gevolg.
Wijziging van het systeem was dus raadzaam.

Het uitvoeren van de renovatie- en vernieuwingswerkzaamheden in en rond de Noordersluis moest
'tussen de scheepvaart door'. Langdurige stremmingen waren uit den boze. Met name het aanbrengen
van oplegpunten voor de railbanen op de sluisbodem was een tijdrovende en zeer ingewikkelde klus.
Na intensief overleg is hiervoor een methode ontwikkeld waarbij in plaats van een lange stremming kon
worden volstaan met korte onderbrekingen voor de
scheepvaart van ca. 6 uur.

De deur rust nu centraal op een punt op het midden
van de rolwagens. Zijdelingse belastingen op de rolwagens worden middels kunststof geleidenokken
naar de railbaan afgevoerd. De afstand tussen de
twee rails, waarop de deur rijdt, is sterk verkleind.
Door deze maatregelen wordt een goede
belastingverdeling van de wielen bereikt.

De oplossing werd gevonden in de vorm van een
onderwaterwerkruimte (ook wel habitat genoemd),
ingebouwd in een roldeur. Deze deur - de werkdeur kan gewoon als afsluitdeur functioneren.
De werkdeur kan heen en weer bewegen op de oude
rails, rustend op speciaal ontwikkelde hulprolwagens.

De roldeuren
Drie van de vier roldeuren van de Noordersluis
dateerden nog uit 1929. De vierde deur was nog vrij
recent vervangen en kon daarom worden gerenoveerd. De andere drie zijn vervangen door nieuwe
deuren. Deze kunnen door een ballastsysteem drijvend worden gemaakt of worden neergelaten (afzinken) op de rolwagens.
De nieuwe deuren zijn onderling uitwisselbaar.
Bovendien ligt een reserve-deur klaar in de nabijheid
van de sluis, aan de kanaalzijde.
Zo is bij beschadiging of onderhoud de bedrijfszekerheid van de sluis in hoge mate gewaarborgd.

Het is het principe van een duikerklok. Door verhoging van de druk in de habitat wordt de waterspiegel
naar beneden gedrukt, totdat al het water verdrongen is en er een 'droge' werkruimte ontstaat. Via een
decompressiekamer, een luchtsluis en een stijgschacht
is de werkruimte van bovenaf bereikbaar.
Steeds werd de werkdeur met habitat boven de te
bewerken plek gereden. De werklui hadden 4 uur om
een vastgesteld aantal werkzaamheden uit te voeren.
Zij konden gevolgd worden met behulp van een
videocamera. Voorbereiden, en naderhand de deur
weer bedrijfsklaar maken, nam ca. 2 uur in beslag.
Binnen 6 uur was de sluis weer klaar voor gebruik.
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Middensluis
De Middensluis is nu de op een na grootste sluis van
het sluizencomplex te IJmuiden. Bij de ingebruikname in 1896 was de Middensluis (toen Grote
Schutsluis genaamd) de grootste sluis ter wereld, tot
de opening van het Panamakanaal in 1913.
De sluis heeft drie sluishoofden die de sluiskolk in
twee delen verdelen. Hij wordt voornamelijk gebruikt
voor de zandvaart, offshore-bevoorradingsschepen,
kustvaart en overige grote binnenvaart en kleinevaart schepen.
De Middensluis ondergaat momenteel een grondige
renovatiebeurt. Na deze renovatie zal de sluis volledig aan de eisen voldoen die aan een moderne sluis
worden gesteld.

Deltawet-eisen
Na de renovatie zijn de deuren van het buitenhoofd
(zeezijde) in staat waterstanden te keren tot NAP +
5.85 m. Aansluitend aan het buitenhoofd verbinden
dijken de kering met de andere sluizen.
Omdat er nauwelijks wateroverslag over de dijken
wordt toegelaten, keren deze tot een waterstand van
NAP + 7.40 m.
Aangezien de sluis onderdeel vormt van de hoofdwaterkering geldt de eis van een tweede kering, voor
het geval dat de deuren in het buitenhoofd - de eerste kering - dienst weigeren. Als tweede kering fungeert het tussenhoofd met daarin tot NAP+ 2.50 m
kerende vloeddeuren. Hierbij moet op een waterstand van NAP+ 4.00 m worden gerekend. Daarbij
stroomt water over de deuren, doch deze hoeveelheid is voor het Noordzeekanaal niet bezwaarlijk.

Bewegingswerken
De aandrijving van de bewegingswerken gebeurt
met elektromotoren die opgesteld staan in kelders
naast de sluisdeuren. Bij hoge waterstanden loopt er
echter water in deze kelders waardoor er storing
optreedt.
Daarom blijft het schutpeil thans beperkt tot een
maximum van* NAP + 1.50 m. Bovendien kan de huidige installatie onvoldoende vermogen ontwikkelen
om de deuren onder zware weersomstandigheden te
bewegen.
In de toekomst wordt het schutpeil naar NAP + 2.00
m. gebracht. Dit maakt de kans op stremmingen zeer
klein.
O m meer vermogen te kunnen leveren wordt er in
de nieuwe situatie een hydraulische aandrijving toegepast.

De renovatiewerkzaamheden
Buitenhoofd
(zeezijde)
Het buitenhoofd is gereconstrueerd, versterkt en verhoogd tot N.A.P + 7.40 m. De vloeddeuren zijn verhoogd naar N.A.P.+ 5.85 m. De wegverbinding over
het buitenhoofd wordt in stand gehouden met een
tweetal draaibruggen. Vanwege de verhoging van de
dijken zijn ook deze draaibruggen vernieuwd en naar
een hoger niveau gebracht. Ook de fundering van
de bruggen is geheel vernieuwd en verzwaard.
Tussenhoofd
Het tussenhoofd had oorspronkelijk de functie van
reserve-hoofd. In de toekomst zal het, voorzien van
vloeddeuren, alleen nog dienst doen als tweede
kering. O m te voorkomen dat het buitenwater over
het gehele sluisplateau zou stromen, zijn tussen buiten- en tussenhoofd keerwanden aangebracht.
Binnenhoofd(kanaalzijde)
Aan het binnenhoofd verandert ogenschijnlijk het
minst. De electro-mechanische deurbewegingswerken van de vloeddeuren worden hydraulisch, die van
de ebdeuren blijven mechanisch. De twee draaibruggen en bewegingswerken worden geheel gerenoveerd en iets hoger teruggeplaatst.
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Voor alle sluishoofden van de Middensluis geldt:
*

Alle bevestigingspunten (draaipunten) waarmee
de sluisdeuren aan de sluiswand zijn bevestigd,
worden vernieuwd en veel zwaarder uitgevoerd.

* Alle sluisdeuren worden vernieuwd en met uitzondering van de afwijkende buitenvloeddeuren
onderling per stel uitwisselbaar.

Het vervangen van de draaipunten
Dit onderdeel van de renovatie vormt een probleem
op zich. De werkzaamheden moeten plaatsvinden
terwijl de scheepvaart gewoon doorgaat.
De onderste draaipunten van de sluisdeur (de taatsen) bevinden zich onder water (op de sluisbodem).
De bovenste draaipunten (de halsbeugels) bevinden
zich boven water.

O m de taatsen te kunnen vervangen zonder daarvoor de gehele kolk droog te zetten, zijn twee
droogzetkuipen ontwikkeld.
Dit zijn U-vormige, stalen constructies met rubber
aan de randen waarmee de penant (boiling in de
sluiswand waar de deuren aan bevestigd zijn) kan
worden omringd. De kuip wordt leeggepompt en
door het water in de kolk tegen de sluiswand
geperst. Afdichting op de sluisbodem gebeurt door
het gewicht van de droogzetkuip zelf. Door deze
werkwijze ondervindt het scheepvaartverkeer nauwelijks^pinder van de renovatie.
De sluis wordt in de toekomst centraal vanuit een
bedieningsgebouw bediend. Dat maakt een geheel
nieuw besturingssysteem noodzakelijk. Inmiddels is de
gehele electrische installatie, inclusief trafo's, noodstroomvoorziening, etc. vernieuwd, omdat het vorige
systeem verouderd en onbetrouwbaar was.
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Zuidersluis/Kleine sluis
Door de Zuidersluis en Kleine sluis schutten jaarlijks
ca. 10.000 binnenvaartschepen, rond 2.300 zeeschepen en ca. 12.000 jachten. De Kleine sluis wordt in
de zomermaanden vrijwel uitsluitend gebruikt voor
de recreatievaart. De sluizen schutten bovendien
vaak bevoorradingsschepen en slepers en verlichten
hiermee de Midden- en Noordersluis.
De Zuidersluis en de Kleine sluis zijn de oudste sluizen van het complex (1876). Zij zijn tegelijkertijd
aangelegd met het Noordzeekanaal.
Door slijtage en veelvuldig gebruik is een ingrijpende
renovatie hard nodig. Bovendien voldoen de sluizen
in de huidige situatie niet aan de normen vastgelegd
in de Deltawet. Ze moeten dan ook bij hoog water
vaak om veiligheidsredenen worden gesloten.
Na het overwegen van verscheidene alternatieven
(afdammen van beide of een van beide) is gekozen
voor renovatie van de Zuidersluis en ombouw van de
Kleine sluis tot pleziervaartsluis. De schutcapaciteit
van het sluizencomplex wordt hiermee gewaarborgd,
de investeringskosten zijn reeel en de renovatie kan
relatief snel worden uitgevoerd.
Doel van de renovatie
- verhogen van de bedrijfszekerheid
-

inhaalslag onderhoud
langer in bedrijf kunnen blijven bij hoog water en
zwaarder weer
veilige schutting van toenemende pleziervaart
voldoen aan Deltanorm

Huidige situatie
Deuren
De Zuidersluis is in 2 deelkolken verdeeld en heeft 5
stel stalen puntdeuren: eb- en vloeddeuren in het
binnen- en buitenhoofd en in het tussenhoofd nog
een stel vloeddeuren.
De Kleine sluis heeft eveneens 5 stel stalen puntdeuren. In het buitenhoofd twee stel vloeddeuren en
een stel ebdeuren, in het binnenhoofd een stel
vloed- en ebdeuren.
Bewegingswerken
In beide sluizen worden de deuren bewogen door
elektrisch aangedreven Panamawielen die in betonnen kelders op de sluismuren zijn ondergebracht. De
extra vloeddeuren in het tussenhoofd van de
Zuidersluis en in het buitenhoofd van de Kleine sluis
worden nog met handlieren en kettingen bewogen.
De installatie is niet erg bedrijfszeker meer. De gehele energievoorziening en electrische installatie van
beide sluizen zijn vrijwel afgekeurd.
Remming- en geleidewerken
Deze zijn niet goed aanwezig. Aan de buitenzijde van
de sluizen is momenteel geen afmeergelegenheid. Aan
de binnenzijde kan aan de loswal gemeerd worden.
Bedien ing
Het bedieningsgebouw voldoet niet aan de huidige
eisen. Momenteel staat er een tijdelijke bedieningspost.
Bruggen
Bij iedere sluis ligt over het buitenhoofd een draaibrug. Het rijdek en de beide voetpaden zijn uitgevoerd in hout. De bruggen draaien om een spil op de
buitenhoofden. Ze worden aangedreven door een
elektromotor.

De renovatiewerkzaamheden
Versterken sluisconstructie
Bij de renovatie komt de nadruk te liggen op het versterken van de sluisconstructie.
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Dit wordt bereikt door het versmallen van de Kleine
sluis, die een breedte krijgt van 8 a 9 m. Daarmee
blijft deze geschikt voor de recreatievaart. Door de
versmalling kan de tussenwand tussen beide sluizen
worden versterkt. De overigen wanden krijgen extra
steunconstructies. O m een betere waterkering te
krijgen wordt het buitenhoofd verhoogd, zodanig
dat het aansluit op de waterkering aan de noord- en
zuidzijde. Bestaande bebouwing en wegen maken
het werk aan de zuidzijde extra gecompliceerd.
Verbetering
scheepvaartafwikkeling
Beide sluizen worden ingericht volgens de nieuwste
eisen voor scheepvaartverkeer. De schutsnelheid
wordt zoveel mogelijk vergroot en verhoging van het
maximale schutpeil zal ervoor zorgen, dat er bij hoge
waterstanden minder uitval plaatsvindt.
Het is de bedoeling om de sluizen in de toekomst
centraal te bedienen. Hiertoe zal een centrale bedieningspost gebouwd worden waarvandaan beide sluizen in principe door een persoon kunnen worden

bediend. Ten behoeve van deze centrale bediening
zullen radar en audio-visuele communicatiemiddelen
worden toegepast.
Het plan wordt op dit moment verder uitgewerkt.
Gezien de staat van de sluizen en de eisen die eraan
gesteld worden, moet met de volgende werken rekening worden gehouden:
-

-

versterken gehele sluisconstructie
aanbrengen nieuwe deuren met schuiven
aanbrengen nieuwe deurbewegingswerken
aanbrengen nieuwe taatsen, halsbeugels en deuraanslagen
opknappen en aanpassen kelders voor bewegingswerken
opknappen draaibruggen en bewegingswerken
herstellen schade aan beton, metselwerk en
natuursteen
vervangen electrische installatie
nieuwbouw bedieningsgebouw met centrale

-

bediening
vernieuwen geleidewerken en remmingwerken

-
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Integraal waterbeheer
In 1989 presenteerde de regering de derde Nota
waterhuishouding: het beleid op het gebied van het
waterhuisbeheer voor de komende jaren. Waterbeheer was vroeger uitsluitend zorgen voor 'droge voeten'. Sinds de tweede W O is door de sterk toenemende vervuiling van grand- en oppervlaktewater
de kwaliteit van het water steeds belangrijker geworden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is in
Nederland verantwoordelijk voor het waterbeheer.
Bij modern waterbeheer gaat het niet alleen om
kwaliteit- en kwantiteitbeheer. Het water, de bodem,
de oevers, planten en dieren in en om het water
functioneren als een systeem, dat in samenhang
beheerd moet worden. Bovendien speelt daarbij de
gebruiksfunctie van het water een belangrijke rol.
Wordt het veel gebruikt door de scheepvaart, industrie, voor recreatie, als drinkwater, visserij of voor de
landbouw?
Het omgaan met het watersysteem, rekening houdend met de gebruiksfuncties, vraagt om een andere
benadering dan in het verleden. Dit noemen we
'Integraal waterbeheer'.
Integraal waterbeheer wil zeggen, dat bij het beheer
van grand- en oppervlaktewater aan 'alles' wordt
gedacht.

Daarnaast wordt vanuit een aantal omliggende
gebieden een deel van het overtollige water via
gemalen uitgeslagen op het Noordzeekanaal en het
Amsterdam-Rijnkanaal, wat het totale afwateringsgebied vergroot tot ca. 4000 k m .
2

Het is niet alleen een kwestie van afvoeren, maar
ook van doorspoelen. M e t de doorspoeling van het
Markermeer via het Noordzeekanaal, wordt het
zoutgehalte van het Markermeer op een aanvaardbaar peil gehouden. Tevens wordt voorkomen, dat
de 'zouttong' in het Noordzeekanaal te ver naar binnen dringt.
De gehele waterafvoer van het Noordzeekanaal en
het Amsterdam-Rijnkanaal wordt geregeld met de
spuisluis en het gemaal in IJmuiden.
Er wordt gestreefd naar een gemiddeld peil in het
Noordzeekanaal van NAP -0.40 m, met een bovengrens van NAP -0.30 m.
Het komt voor dat de bovengrens van NAP -0.30 m.
tijdelijk wordt overschreden, bijvoorbeeld in perioden
met veel regen en noordwester storm. Dan is de
watertoevoer hoog en zijn de afvoermogelijkheden
naar zee beperkt.

De spuisluis en het gemaal
Het spui-gemaalcomplex te IJmuiden heeft een
belangrijke functie in de waterhuishouding van
West-Nederland. Het zorgt ervoor dat we in het
Westen 'droge voeten' houden.
Het Noordzeekanaal met zijkanalen en havens loopt
van IJmuiden tot Amsterdam. Het staat daar in open
verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal.
Dit kanaal loopt van Wijk bij Duurstede tot Amsterdam. De Vecht, de wateren van het Hoogheemraadschap Amstelland en de stadswateren van
Amsterdam staan in open verbinding met het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.
Via de kanalen wordt overtollig water naar zee afgevoerd. Het gebied dat rechtstreeks op het
Noordzeekanaal afwatert, heeft een oppervlakte van
ca. 2.300 k m .
2
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De spuisluis
Spuien: het onder vrij verval afvoeren van water
vanuit een oppervlaktewater.
O m te kunnen spuien moet het zeeniveau minstens
10 cm onder kanaalniveau zijn. Dit is alleen het geval
bij laagwater (eb). Het overtollige water aan de
kanaalzijde kan dan zonder te pompen in zee stromen. In 1945 werd de huidige spuisluis in gebruik
genomen.
Via deze sluis kan door zeven spuikokers water naar
zee worden afgevoerd. ledere koker is 5.90 m. breed
en 4.80 m. hoog. De onderkant van de kokers ligt
op een diepte van NAP -9.25 m.
De capaciteit van de spuisluis is afgeregeld op
500 rrr water per seconde. Bij meer water bestaat
het gevaar dat de bodembescherming wordt aangetast door de sterke stroming.
1

Het gemaal
Malen: het oppompen van water vanuit een oppervlaktewater naar een ander oppervlaktewater tegen
het verval in.
Bij harde westelijke wind komt het zeeniveau zelfs bij
laagwater niet onder het kanaalpeil, waardoor spuien
onmogelijk is. Voorheen ontstond in deze situatie
regelmatig wateroverlast. Daarom is besloten een
gemaal te bouwen naast de spuisluis. Dit is in 1975
in gebruik genomen.
Vier pompen met een maximum capaciteit van
160 m water per seconde malen het water tot 2.30
meter omhoog. Het gemaal te IJmuiden is dan ook
het grootste van Nederland. Maar pompen kost
geld. Het is goedkoper om het water onder vrij verval te laten weglopen via de spuisluis. Dus: spuien als
het kan, malen als het moet.
3

Toekomst
Ook het gemaal en de spuisluis zijn aan een grondige opknapbeurt toe. De bewegingswerken van de
schuiven zijn dermate verouderd, dat is besloten om
het systeem te vervangen. De besturing en meetapparatuur zijn niet meer voldoende bedrijfszeker.
Daarbij komt, dat door verstedelijking van het gebied
de afvoer zou moeten toenemen, terwijl de capaciteit in de toekomst door de zeespiegelstijging juist zal
afnemen. Deze zaken zullen de komende tijd aandacht vragen.
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Niet alleen schutten maar ook keren
Een sluis moet ook beschermen

Deltawet
De Watersnoodramp van 1953 is een van de grote
tragedies in de moderne geschiedenis van Nederland. O m dergelijke rampen in de toekomst uit te
sluiten, werd in 1958 de Deltawet aangenomen.
In het kort komt deze op het volgende neer:
Elke primaire waterkering aan de Nederlandse kust
moet een extreme waterstand kunnen weerstaan,
die eens in de 10.000 jaar kan voorkomen.
Deze waterstand is op ieder punt van de kust anders
en berekend op basis van de gegevens over waterstanden die zich in het verleden hebben voorgedaan.
Voor de Noordzeesluizen bij IJmuiden is dat N.A.P.
(Normaal Amsterdams Peil) + 5.15 m. Daarnaast
wordt er rekening gehouden met het stijgen van de
zeespiegel en eventuele golfoploop. O p basis van
deze berekeningen is vastgesteld dat de zeewering
op de sluiseilanden van IJmuiden een hoogte moet
hebben van N.A.P. + 7.40 m. Ook de sluizen moeten
sterk genoeg zijn om zo'n hoge waterstand te kunnen keren.

Getrapt keren
Midden- en Zuidersluis kunnen, door de vloeddeuren
in het tussenhoofd te gebruiken, in twee schutkolken
worden verdeeld. O m bij storm of extreem hoog
water de druk van buitenaf op de buitenste sluisdeuren, -hoofden en -wanden op te vangen wordt per
kolk het waterniveau trapsgewijs verdeeld. Dit heet
getrapt keren. Ook in de Noordersluis en de Kleine
sluis wordt getrapt gekeerd, door in de kolk de
waterstand zodanig te regelen dat de druk wordt
verdeeld over de buiten- en binnendeur.

*

De sluiseilanden lagen op N.A.P. + 5.00 meter en
worden 2.40 meter opgehoogd. Dit gebeurt met
grondlichamen en keermuren.

*

Bij de Noordersluis wordt het verschil in waterstand verdeeld over twee deuren.

*

Bij de Middensluis was het binnenhoofd (aan de
kanaalzijde) niet sterk genoeg voor een getrapte
kering. Daarom is het buitenhoofd versterkt.
Bovendien worden keermuren aangebracht langs
de eerste kolk, die met coupures kunnen worden
verbonden met de vloeddeuren van het tussenhoofd. O p deze wijze fungeert het tussenhoofd
als tweede kering.

*

De Zuidersluis wordt geheel gerenoveerd en voldoende versterkt.

*

De Kleine sluis wordt omgebouwd tot pleziervaartsluis, dus minder breed en diep. Zo ontstaat
voldoende ruimte om de wand tussen de Zuideren Kleine sluis te versterken.

Als extra veiligheidsmaatregel wordt er rekening
gehouden met een eventueel falen van de voorste
vloeddeur. Dan is een tweede kering noodzakelijk.
Deze tweede kering hoeft niet berekend te worden
op de hoogste waterstand, maar gaat uit van N.A.P.
+ 4.00 m.

Welke maatregelen?
O m het sluizencomplex te laten voldoen aan de
voorwaarden van de Deltawet zijn de volgende
werkzaamheden noodzakelijk.
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Bij de Noordersluis wordt deze functie vervuld door
de binnendeur. Bij de Middensluis voldoet het tussenhoofd. Bij de Zuidersluis wordt dit nog nader
berekend.

Bij het schutten van de schepen worden echter uit
veiligheidsoverwegingen beide sets deuren gebruikt,
want de sluizen blijven toch altijd een onderbreking
in de waterkering. Schutten met beide sets deuren
heet vierkant schutten, vanwege het vierkant wat de
beide puntdeuren vormen.

Vierkant schutten uit veiligheid
In de Middensluis en Zuidersluis zijn in de buitenhoofden (zeezijde) dubbele puntdeuren aanwezig.
Per sluishoofd twee stel.
In principe kan bij het schutten worden volstaan met
gebruik van de kerende deuren. Dat zijn die deuren
die met de punt naar de hoogste waterstand staan.
De andere set deuren (niet-kerend) hoeft niet perse
dicht om het schutten mogelijk te maken. Zij hebben
op dat moment geen functie.

Stoppen bij slecht weer
Bij een te hoge zeewaterstand worden er per sluis
maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. Hiertoe is voor de Sluisdienst een overzicht
opgesteld waarin precies staat wat er moet gebeuren. Per sluis is ook een zeewaterstand vastgesteld
waarbij gestopt moet worden met schutten. Dit heet
het schutpeil.

Zee

Zee

hoog water 0.86+N.A.P.
laag water 0.75-N.A.P.

o

hoog water >2.00+N.A.P.

vloeddeur gesloten
= kerende deur

ebdeur geopend
=niet kerende deur
vierkant schutten:

schutkolk

o

zowel vloed- als ebdeuren
zijn gesloten
hoewel de ebdeur geen
kerende functie heeft
bij laag water heeft
de vloeddeur geen
kerende functie

schutkolk

n

kanaal
0.40-N.A.P.

kanaal
0.40-N.A.P.

schuttende situatie

kerende situatie

gesloten

geopend
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Noordersluis
De Noordersluis werd in 1930 in gebruik genomen
en was voor die tijd een technisch hoogstandje. M e t
zijn omvang van 400 x 50 x 15 meter is deze sluis
lange tijd de grootste ter wereld geweest.

Drie van de vier deuren dateerden uit 1929 en waren
aan vervanging toe.

Een geheel
De Noordersluis bestaat uit een schutkolk met een
lengte van 400 meter en een breedte van 50 meter
en twee sluishoofden, een aan de zeezijde (buitenhoofd) en een aan de kanaalzijde (binnenhoofd).
In de sluishoofden bevinden zich deurkassen voor de
deuren. De oostelijke deurkas van het buitenhoofd
kan met een caisson aan de sluiskolkzijde worden
afgedicht en leeggepompt. Zo ontstaat een onderhoudsdok voor de deuren.
In de deurkassen bevinden zich de roldeuren waarmee de sluis aan beide zijden kan worden afgesloten.
Omdat de sluis ook een waterkering vormt, is altijd
tenminste een deur gesloten.
De deuren rijden over de sluisbodem op een dubbele
rails. Daartoe zitten onder elke roldeur twee rolwagens, een soort wielstellen als bij een trein.

Versleten
Uitgebreide inspecties leerden, dat ondanks regelmatig onderhoud, een grondige renovatie nodig was
om de bedrijfszekerheid van de sluis in de toekomst
te kunnen waarborgen.
Vooral de bewegingswerken en de elektrische installaties waren zodanig versleten dat ze geheel moesten
worden vervangen. Bovendien was de installatie te
zwak om de deuren onder slechte weersomstandigheden te kunnen openen of sluiten.

Bewegingswerken, roldeuren, rails en rolwagens vormen een geheel. Aanpassen van een van de onderdelen heeft direct invloed op de andere. Vervanging
van de bewegingswerken en de deuren betekende
bijvoorbeeld extra slijtage aan de rolwagens en de
rails, vanwege de grotere trekkracht. Daarom is
besloten deze gelijktijdig te vernieuwen.

Bewegingswerken
De deuren werden bewogen met lange tandheugels,
die via tandwielen de deur in en uit de deurkas trokken. Deze tandheugels waren bovenin de deur
bevestigd. Dit systeem kende nogal wat storingen.
De tandheugels waren eigenlijk niet sterk genoeg om
de deuren ook onder stormachtige condities te kunnen bewegen.
Het nieuwe systeem bestaat uit hydraulisch aangedreven kabellierwerken. Deze zijn aanzienlijk sterker,
zodat onder slechte weersomstandigheden nog kan
worden geschut. Dit verhoogt de bedrijfszekerheid
van de sluis in belangrijke mate.

De railbanen
In elk sluishoofd bevond zich een dubbele rail, die
aan de sluisbodem bevestigd was. De railbanen bleken in toenemende mate aan slijtage onderhevig.
Bovendien moest voor het vernieuwen of repareren
van de rails de railbaan telkens worden drooggezet,
wat veel oponthoud gaf.
De nieuwe railbanen worden per sluishoofd uitgevoerd in twee secties van elk 50 m. De railsecties rusten op 38 oplegpunten, die in de bodem van de sluis
zijn aangebracht. Bij schadevaring of slijtage kan een
railsectie in zijn geheel in ongeveer 24 uur worden
vervangen.
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De rolwagens

Organisatie van de renovatie

De wielen waarmee de deur over de rails rijdt, zijn
ondergebracht in rolwagens. In de oude situatie rustte de deur min of meer recht boven de wielen. Bij zijdelingse belastingen - en die zijn er eigenlijk altijd werden de wielen ongelijk belast. Een hoge slijtage
van wielen en rails was daarvan het gevolg.
Wijziging van het systeem was dus raadzaam.

Het uitvoeren van de renovatie- en vernieuwingswerkzaamheden in en rond de Noordersluis moest
'tussen de scheepvaart door'. Langdurige stremmingen waren uit den boze. Met name het aanbrengen
van oplegpunten voor de railbanen op de sluisbodem was een tijdrovende en zeer ingewikkelde klus.
Na intensief overleg is hiervoor een methode ontwikkeld waarbij in plaats van een lange stremming kon
worden volstaan met korte onderbrekingen voor de
scheepvaart van ca. 6 uur.

De deur rust nu centraal op een punt op het midden
van de rolwagens. Zijdelingse belastingen op de rolwagens worden middels kunststof geleidenokken
naar de railbaan afgevoerd. De afstand tussen de
twee rails, waarop de deur rijdt, is sterk verkleind.
Door deze maatregelen wordt een goede
belastingverdeling van de wielen bereikt.

De oplossing werd gevonden in de vorm van een
onderwaterwerkruimte (ook wel habitat genoemd),
ingebouwd in een roldeur. Deze deur - de werkdeur kan gewoon als afsluitdeur functioneren.
De werkdeur kan heen en weer bewegen op de oude
rails, rustend op speciaal ontwikkelde hulprolwagens.

De roldeuren
Drie van de vier roldeuren van de Noordersluis
dateerden nog uit 1929. De vierde deur was nog vrij
recent vervangen en kon daarom worden gerenoveerd. De andere drie zijn vervangen door nieuwe
deuren. Deze kunnen door een ballastsysteem drijvend worden gemaakt of worden neergelaten (afzinken) op de rolwagens.
De nieuwe deuren zijn onderling uitwisselbaar.
Bovendien ligt een reserve-deur klaar in de nabijheid
van de sluis, aan de kanaalzijde.
Zo is bij beschadiging of onderhoud de bedrijfszekerheid van de sluis in hoge mate gewaarborgd.

Het is het principe van een duikerklok. Door verhoging van de druk in de habitat wordt de waterspiegel
naar beneden gedrukt, totdat al het water verdrongen is en er een 'droge' werkruimte ontstaat. Via een
decompressiekamer, een luchtsluis en een stijgschacht
is de werkruimte van bovenaf bereikbaar.
Steeds werd de werkdeur met habitat boven de te
bewerken plek gereden. De werklui hadden 4 uur om
een vastgesteld aantal werkzaamheden uit te voeren.
Zij konden gevolgd worden met behulp van een
videocamera. Voorbereiden, en naderhand de deur
weer bedrijfsklaar maken, nam ca. 2 uur in beslag.
Binnen 6 uur was de sluis weer klaar voor gebruik.
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Middensluis
De Middensluis is nu de op een na grootste sluis van
het sluizencomplex te IJmuiden. Bij de ingebruikname in 1896 was de Middensluis (toen Grote
Schutsluis genaamd) de grootste sluis ter wereld, tot
de opening van het Panamakanaal in 1913.
De sluis heeft drie sluishoofden die de sluiskolk in
twee delen verdelen. Hij wordt voornamelijk gebruikt
voorde zandvaart, offshore-bevoorradingsschepen,
kustvaart en overige grote binnenvaart en kleinevaart schepen.
De Middensluis ondergaat momenteel een grondige
renovatiebeurt. Na deze renovatie zal de sluis voiledig aan de eisen voldoen die aan een moderne sluis
worden gesteld.

Bewegingswerken
De aandrijving van de bewegingswerken gebeurt
met elektromotoren die opgesteld staan in kelders
naast de sluisdeuren. Bij hoge waterstanden loopt er
echter water in deze kelders waardoor er storing
optreedt.
Daarom blijft het schutpeil thans beperkt tot een
maximum van NAP + 1.50 m. Bovendien kan de huidige installatie onvoldoende vermogen ontwikkelen
om de deuren onder zware weersomstandigheden te
bewegen.
In de toekomst wordt het schutpeil naar NAP + 2.00
m. gebracht. Dit maakt de kans op stremmingen zeer
klein.
O m meer vermogen te kunnen leveren wordt er in
de nieuwe situatie een hydraulische aandrijving toe-

Deltawet-eisen

gepast.
Na de renovatie zijn de deuren van het buitenhoofd
(zeezijde) in staat waterstanden te keren tot NAP +
5.85 m. Aansluitend aan het buitenhoofd verbinden
dijken de kering met de andere sluizen.
Omdat er nauwelijks wateroverslag over de dijken
wordt toegelaten, keren deze tot een waterstand van
NAP + 7.40 m.
Aangezien de sluis onderdeel vormt van de hoofdwaterkering geldt de eis van een tweede kering, voor
het geval dat de deuren in het buitenhoofd - de eerste kering - dienst weigeren. Als tweede kering fungeert het tussenhoofd met daarin tot NAP+ 2.50 m
kerende vloeddeuren. Hierbij moet op een waterstand van NAP+ 4.00 m worden gerekend. Daarbij
stroomt water over de deuren, doch deze hoeveelheid is voor het Noordzeekanaal niet bezwaarlijk.

De renovatiewerkzaamheden
Buitenhoofd
(zeezijde)
Het buitenhoofd is gereconstrueerd, versterkt en verhoogd tot N.A.P + 7.40 m. De vloeddeuren zijn verhoogd naar N.A.P.+ 5.85 m. De wegverbinding over
het buitenhoofd wordt in stand gehouden met een
tweetal draaibruggen. Vanwege de verhoging van de
dijken zijn ook deze draaibruggen vernieuwd en naar
een hoger niveau gebracht. O o k de fundering van
de bruggen is geheel vernieuwd en verzwaard.
Tussenhoofd
Het tussenhoofd had oorspronkelijk de functie van
reserve-hoofd. In de toekomst zal het, voorzien van
vloeddeuren, alleen nog dienst doen als tweede
kering. O m te voorkomen dat het buitenwater over
het gehele sluisplateau zou stromen, zijn tussen buiten- en tussenhoofd keerwanden aangebracht.
Binnenhoofd(kanaalzijde)
Aan het binnenhoofd verandert ogenschijnlijk het
minst. De electro-mechanische deurbewegingswerken van de vloeddeuren worden hydraulisch, die van
de ebdeuren blijven mechanisch. De twee draaibruggen en bewegingswerken worden geheel gerenoveerd en iets hoger teruggeplaatst.
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Voor alle sluishoofden van de Middensluis geldt:
*

Alle bevestigingspunten (draaipunten) waarmee
de sluisdeuren aan de sluiswand zijn bevestigd,
worden vernieuwd en veel zwaarder uitgevoerd.

* Alle sluisdeuren worden vernieuwd en met uitzondering van de afwijkende buitenvloeddeuren
onderling per stel uitwisselbaar.

Het vervangen van de draaipunten
Dit onderdeel van de renovatie vormt een probleem
op zich. De werkzaamheden moeten plaatsvinden
terwijl de scheepvaart gewoon doorgaat.
De onderste draaipunten van de sluisdeur (de taatsen) bevinden zich onder water (op de sluisbodem).
De bovenste draaipunten (de halsbeugels) bevinden
zich boven water.

O m de taatsen te kunnen vervangen zonder daarvoor de gehele kolk droog te zetten, zijn twee
droogzetkuipen ontwikkeld.
Dit zijn U-vormige, stalen constructies met rubber
aan de randen waarmee de penant (boiling in de
sluiswand waar de deuren aan bevestigd zijn) kan
worden omringd. De kuip wordt leeggepompt en
door het water in de kolk tegen de sluiswand
geperst. Afdichting op de sluisbodem gebeurt door
het gewicht van de droogzetkuip zelf. Door deze
werkwijze ondervindt het scheepvaartverkeer nauwelijks hinder van de renovatie.
De sluis wordt in de toekomst centraal vanuit een
bedieningsgebouw bediend. Dat maakt een geheel
nieuw besturingssysteem noodzakelijk. Inmiddels is de
gehele electrische installatie, inclusief trafo's, noodstroomvoorziening, etc. vernieuwd, omdat het vorige
systeem verouderd en onbetrouwbaar was.
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Niet alleen schutten maar ook keren
Een sluis moet ook beschermen

Deltawet
De Watersnoodramp van 1953 is een van de grote
tragedies in de moderne geschiedenis van Nederland. O m dergelijke rampen in de toekomst uit te
sluiten, werd in 1958 de Deltawet aangenomen.
In het kort komt deze op het volgende neer:
Elke primaire waterkering aan de Nederlandse kust
moet een extreme waterstand kunnen weerstaan,
die eens in de 10.000 jaar kan voorkomen.
Deze waterstand is op ieder punt van de kust anders
en berekend op basis van de gegevens over waterstanden die zich in het verleden hebben voorgedaan.
Voor de Noordzeesluizen bij IJmuiden is dat N.A.P.
(Normaal Amsterdams Peil) + 5.15 m. Daarnaast
wordt er rekening gehouden met het stijgen van de
zeespiegel en eventuele golfoploop. O p basis van
deze berekeningen is vastgesteld dat de zeewering
op de sluiseilanden van IJmuiden een hoogte moet
hebben van N.A.P. + 7.40 m. Ook de sluizen moeten
sterk genoeg zijn om zo'n hoge waterstand te kunnen keren.

Getrapt keren
Midden- en Zuidersluis kunnen, door de vloeddeuren
in het tussenhoofd te gebruiken, in twee schutkolken
worden verdeeld. O m bij storm of extreem hoog
water de druk van buitenaf op de buitenste sluisdeuren, -hoofden en -wanden op te vangen wordt per
kolk het waterniveau trapsgewijs verdeeld. Dit heet
getrapt keren. Ook in de Noordersluis en de Kleine
sluis wordt getrapt gekeerd, door in de kolk de
waterstand zodanig te regelen dat de druk wordt
verdeeld over de buiten- en binnendeur.

*

De sluiseilanden lagen op N.A.P. + 5.00 meter en
worden 2.40 meter opgehoogd. Dit gebeurt met
grondlichamen en keermuren.

*

Bij de Noordersluis wordt het verschil in waterstand verdeeld over twee deuren.

*

Bij de Middensluis was het binnenhoofd (aan de
kanaalzijde) niet sterk genoeg voor een getrapte
kering. Daarom is het buitenhoofd versterkt.
Bovendien worden keermuren aangebracht langs
de eerste kolk, die met coupures kunnen worden
verbonden met de vloeddeuren van het tussenhoofd. O p deze wijze fungeert het tussenhoofd
als tweede kering.

*

*

O m het sluizencomplex te laten voldoen aan de
voorwaarden van de Deltawet zijn de volgende
werkzaamheden noodzakelijk.
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De Kleine sluis wordt omgebouwd tot pleziervaartsluis, dus minder breed en diep. Zo ontstaat
voldoende ruimte om de wand tussen de Zuideren Kleine sluis te versterken.

Als extra veiligheidsmaatregel wordt er rekening
gehouden met een eventueel falen van de voorste
vloeddeur. Dan is een tweede kering noodzakelijk.
Deze tweede kering hoeft niet berekend te worden
op de hoogste waterstand, maar gaat uit van N.A.P.
+ 4.00 m.

Welke maatregelen?

1975 A M

De Zuidersluis wordt geheel gerenoveerd en voldoende versterkt.

Bij de Noordersluis wordt deze functie vervuld door
de binnendeur. Bij de Middensluis voldoet het tussenhoofd. Bij de Zuidersluis wordt dit nog nader
berekend.

Bij het schutten van de schepen worden echter uit
veiligheidsoverwegingen beide sets deuren gebruikt,
want de sluizen blijven toch altijd een onderbreking
in de waterkering. Schutten met beide sets deuren
heet vierkant schutten, vanwege het vierkant wat de
beide puntdeuren vormen.

Vierkant schutten uit veiligheid
In de Middensluis en Zuidersluis zijn in de buitenhoofden (zeezijde) dubbele puntdeuren aanwezig.
Per sluishoofd twee stel.
In principe kan bij het schutten worden volstaan met
gebruik van de kerende deuren. Dat zijn die deuren
die met de punt naar de hoogste waterstand staan.
De andere set deuren (niet-kerend) hoeft niet perse
dicht om het schutten mogelijk te maken. Zij hebben
op dat moment geen functie.

Stoppen bij slecht weer
Bij een te hoge zeewaterstand worden er per sluis
maatregelen getroffen om de veiligheid te waarborgen. Hiertoe is voor de Sluisdienst een overzicht
opgesteld waarin precies staat wat er moet gebeuren. Per sluis is ook een zeewaterstand vastgesteld
waarbij gestopt moet worden met schutten. Dit heet
het schutpeil.

Zee

Zee

hoog water 0.86+N.A.P.
laag water 0.75-N.A.P.

o

hoog water >2.00+N.A.P.

vloeddeur gesloten
= kerende deur

ebdeur geopend
=niet kerende deur
vierkant schutten:

schutkolk

o

zowel vloed- als ebdeuren
zijn gesloten
hoewel de ebdeur geen
kerende functie heeft

schutkolk

bij laag water heeft
de vloeddeur geen
kerende functie
gesloten

geopend

kanaal
0.40-N.A.P.

kanaal
0.40-N.A.P.

schuttende situatie

kerende situatie
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Integraal waterbeheer
In 1989 presenteerde de regering de derde Nota
waterhuishouding: het beleid op het gebied van het
waterhuisbeheer voor de komende jaren. Waterbeheer was vroeger uitsluitend zorgen voor 'droge voeten'. Sinds de tweede W O is door de sterk toenemende vervuiling van grond- en oppervlaktewater
de kwaliteit van het water steeds belangrijker geworden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is in
Nederland verantwoordelijk voor het waterbeheer.
Bij modern waterbeheer gaat het niet alleen om
kwaliteit- en kwantiteitbeheer. Het water, de bodem,
de oevers, planten en dieren in en om het water
functioneren als een systeem, dat in samenhang
beheerd moet worden. Bovendien speelt daarbij de
gebruiksfunctie van het water een belangrijke rol.
Wordt het veel gebruikt door de scheepvaart, industrie, voor recreatie, als drinkwater, visserij of voor de
landbouw?
Het omgaan met het watersysteem, rekening houdend met de gebruiksfuncties, vraagt om een andere
benadering dan in het verleden. Dit noemen we
'Integraal waterbeheer'.
Integraal waterbeheer wil zeggen, dat bij het beheer
van grond- en oppervlaktewater aan 'alles' wordt
gedacht.

Daarnaast wordt vanuit een aantal omliggende
gebieden een deel van het overtollige water via
gemalen uitgeslagen op het Noordzeekanaal en het
Amsterdam-Rijnkanaal, wat het totale afwateringsgebied vergroot tot ca. 4000 k m .
2

Het is niet alleen een kwestie van afvoeren, maar
ook van doorspoelen. M e t de doorspoeling van het
Markermeer via het Noordzeekanaal, wordt het
zoutgehalte van het Markermeer op een aanvaardbaar peil gehouden. Tevens wordt voorkomen, dat
de 'zouttong' in het Noordzeekanaal te ver naar binnen dringt.
De gehele waterafvoer van het Noordzeekanaal en
het Amsterdam-Rijnkanaal wordt geregeld met de
spuisluis en het gemaal in IJmuiden.
Er wordt gestreefd naar een gemiddeld peil in het
Noordzeekanaal van NAP -0.40 m, met een bovengrens van NAP -0.30 m.
Het komt voor dat de bovengrens van NAP -0.30 m.
tijdelijk wordt overschreden, bijvoorbeeld in perioden
met veel regen en noordwester storm. Dan is de
watertoevoer hoog en zijn de afvoermogelijkheden
naar zee beperkt.

De spuisluis en het gemaal
Het spui-gemaalcomplex te IJmuiden heeft een
belangrijke functie in de waterhuishouding van
West-Nederland. Het zorgt ervoor dat we in het
Westen 'droge voeten' houden.
Het Noordzeekanaal met zijkanalen en havens loopt
van IJmuiden tot Amsterdam. Het staat daar in open
verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal.
Dit kanaal loopt van Wijk bij Duurstede tot Amsterdam. De Vecht, de wateren van het Hoogheemraadschap Amstelland en de stadswateren van
Amsterdam staan in open verbinding met het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.
Via de kanalen wordt overtollig water naar zee afgevoerd. Het gebied dat rechtstreeks op het
Noordzeekanaal afwatert, heeft een oppervlakte van
ca. 2.300 k m .
2
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De spuisluis
Spuien: het onder vrij verval afvoeren van water
vanuit een

oppervlaktewater.

O m te kunnen spuien moet het zeeniveau minstens
10 cm onder kanaalniveau zijn. Dit is alleen het geval
bij laagwater (eb). Het overtollige water aan de
kanaalzijde kan dan zonder te pompen in zee stromen. In 1945 werd de huidige spuisluis in gebruik
genomen.
Via deze sluis kan door zeven spuikokers water naar
zee worden afgevoerd. ledere koker is 5.90 m. breed
en 4.80 m. hoog. De onderkant van de kokers hgt
op een diepte van N A P -9.25 m.
De capaciteit van de spuisluis is afgeregeld op
500 m water per seconde. Bij meer water bestaat
het gevaar dat de bodembescherming wordt aangetast door de sterke stroming.
3

Het gemaal
Malen: het oppompen van water vanuit een oppervlaktewater naar een ander oppervlaktewater

tegen

het verval in.
Bij harde westelijke wind komt het zeeniveau zelfs bij

Toekomst

laagwater niet onder het kanaalpeil. waardoor spuien
onmogelijk is. Voorheen ontstond in deze situatie

Ook het gemaal en de spuisluis zijn aan een grondi-

regelmatig wateroverlast. Daarom is besloten een

ge opknapbeurt toe. De bewegingswerken van de

gemaal te bouwen naast de spuisluis. Dit is in 1975

schuiven zijn dermate verouderd, dat is besloten om

in gebruik genomen.

het systeem te vervangen. De besturing en meetap-

Vier pompen met een maximum capaciteit van

paratuur zijn niet meer voldoende bedrijfszeker.

160 m

Daarbij komt, dat door verstedelijking van het gebied

3

water per seconde malen het water tot 2.30

meter omhoog. Het gemaal te IJmuiden is dan ook

de afvoer zou moeten toenemen, terwijl de capaci-

het grootste van Nederland. Maar pompen kost

teit in de toekomst door de zeespiegelstijgmg juist zal

geld Het is goedkoper om het water onder vrij ver-

afnemen. Deze zaken zullen de komende tijd aan-

val te laten weglopen via de spuisluis. Dus: spuien als

dacht vragen.

het kan, malen als het moet.

Grootscheepse renovatie eind 1994 klaar

iddensluis kan taak straks
weer goed aan
ir. FJ. Remery, Hoofdafdeling Natte Infrastructuur
Het hele jaar 1994 wordt nog gewerkt aan de
renovatie van de Middensluis te IJmuiden. Nadat
het ontwerp van de renovatie eind 1991 was
gereedgekomen, werd voorjaar 1992 begonnen
met de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. Het 45 miljoen kostende project zal eind
1994 gereed zijn.

Foto 7. Overzicht

anno 1928

de bouw van een voor die tijd grote zeesluis ten noorden
van het toen bestaande complex. De sluis, die nu bekend
staat als de Middensluis, kreeg afmetingen van 225 x 25 m
en een drempelligging op NAP -10,15 m. De bouw verliep zo voorspoedig dat ingebruikname van de sluis nog
geruime tijd moest wachten op de verbreding en verdieping van het aansluitende kanaal.
OVERZICHT

Figuur 7. Situatie sluiscomplex

SLUIZENCOMPLEX

IJMUIDEN

met kust

Tussen IJmuiden en Velsen ligt een uitgebreid sluizenc o m p l e x , de toegang van de Noordzee naar het Noordzeekanaal en daarmee naar de havens van Amsterdam en
omliggende gemeenten. Het sluizencomplex is zo oud als
het kanaal, maar het was bij de aanleg van het kanaal
aanzienlijk bescheidener van omvang, zoals ook het
kanaal zelf een stuk smaller en ondieper was dan de huidige zeevaartweg.
Geschiedenis
Onder de oever bij IJmuiden liggen de oudste sluizen: de
Kleine Sluis en de Zuidersluis. Samen met een ondertussen
verdwenen spuisluis werden ze gebouwd bij de aanleg van
het Noordzeekanaal. In 1876 kwamen ze in gebruik ten
behoeve van de zeilvaart. De afmetingen waren er dan
ook naar: de Kleine Sluis heeft een lengte van 69 m, een
breedte van 12 m en een drempelligging op NAP -5,15 m.
De Zuidersluis is een maatje groter: lengte 119 m, breedte
18 m en drempeldiepte NAP -8,0 m.
Twintig jaar na de ingebruikname bleken de sluizen al te
klein om de vaart op Amsterdam te verwerken en begon

Vijfendertig jaar later (1930) werd het complex verder
uitgebreid met de Noordersluis, een zeesluis met voor die
tijd enorme afmetingen: 400 x 50 m en een drempelligging op 15,0 m beneden N A P .
Vervolgens werd aan het complex in 1945 een spuisluis
met een spuidebiet van 500 mVsec toegevoegd, in 1975
gevolgd door een gemaal met een capaciteit van
150 mVsec bij een opvoerhoogte van 1,2 m. Daarmee
werd het mogelijk ook water uit te slaan naar de Noordzee buiten de laagwaterperiode (gemiddeld hoogwater is
NAP +0,86 m en gemiddeld kanaalpeil NAP -0,40 m).
In een omvangrijk meerjarenprogramma wordt het gehele complex gerenoveerd. In dit artikel wordt aandacht
besteed aan de renovatie van de Middensluis voor zover
die onder verantwoordelijkheid van de Bouwdienst wordt
uitgevoerd.

Betekenis
Samen met de Noordersluis is de Middensluis aangewezen voor het schutten van de zeevaart. De maximum afmetingen van de te schutten schepen bedragen
186 x 23,60 m. Per jaar worden in totaal ongeveer 7000
zeeschepen geschut, dat is ongeveer de helft van het
totale aantal zeeschepen in IJmuiden.

Bouwdienst
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NOORDERTOELEIDINQSKANAAL

ZUIDERTOELEIDINGSKANAAL
Figuur 2. Overzicht

Middensluis

Naast zeeschepen worden ook binnenvaartschepen,
ongeveer 7000 per jaar, in de Middensluis geschut. Een
belangrijke bijdrage in dit aantal wordt geleverd door de
zandvaart: zo werd in 1991 2,8 millioen m zand door de
sluis getransporteerd. De beschikbare afmeervoorzieningen zijn echter niet aangepast aan de eisen van de binnenvaart. Daardoor kunnen binnenvaartschippers niet
zelf hun trossen uitbrengen. Ze moeten daarbij worden
geholpen vanaf de kolkwand.
3

Recreatievaart wordt maar incidenteel toegelaten. De
sluis is hiervoor niet geschikt vanwege het ontbreken
van goede afmeervoorzieningen voor dit soort
schepen.
De sluis maakt deel uit van de primaire waterkering. Als
zodanig scheidt de sluis het variabele waterpeil van de
Noordzee van het vaste peil op het Noordzeekanaal
(nominaal NAP -0,4 m). Falen van de waterkering werkt
meteen door op het waterpeil in de aan het kanaal grenzende polders, de Amsterdamse grachten en het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan het falen zijn vanuit de Deltawet
grenzen gesteld, die resulteren in eisen t.a.v.:
•

de keringshoogte van de Middensluis als onderdeel
van het gehele sluizencomplex;

•

de kans dat bepaalde keringsconfiguraties daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, wanneer dit wordt
verlangd.

Wegverbinding
Sinds 1954 is er een wegverbinding over de sluiseilanden
in gebruik. Deze 'sluisroute' is bestemd voor lichte voertuigen, wielrijders en voetgangers. De Middensluis kan
zowel over het binnen- als over het buitenhoofd worden
gepasseerd over dubbele draaibruggen. De toegelaten
asbelasting bedraagt 1,6 ton. De wegverbinding is van
belang voor de onderhoudsdienst, brandweer, ambulance
en politie. Daarnaast speelt de weg ook een rol in het
woon-werkverkeer naar en van Hoogovens, en als vervangende route voor personenverkeer bij calamiteiten of
files in of nabij de Velsertunnel.

Bouwdienst 1 0
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Aanleiding tot de renovatie
De Middensluis, thans 100 jaar oud, kon haar taak als M
schutsluis steeds minder goed aan. Het maximum peil o p ^
zee tot waar geschut kon worden (NAP +1,50 m), was
dusdanig laag, dat hierdoor veel stremmingen voorkwamen (orde 10 keer per jaar). De oude elektromechanische
deurbewegingswerken bleken niet sterk genoeg om de
sluisdeuren bij hogere waterstanden en de daarbij optredende golven te bewegen. De nog oorspronkelijke deuren waren trouwens aan het eind van hun levensduur. De
bediening voldeed niet meer aan de tegenwoordige
eisen, en de elektrische installaties en de energievoorziening moesten eveneens hoognodig worden vervangen. Er
was sprake van omvangrijk achterstallig onderhoud, een
kwaal waaraan meer infrastructurele werken in ons land
lijden. Daar komt bij dat de sluis niet voldeed aan de
keringseisen die worden gesteld in het kader van de
deltaveiligheid. Noch de kerende hoogte, noch de sterkte
waren voldoende om de maatgevende stormvloed te
keren.

Beslissing tot renovatie

^

Een ter zake ingesteld scheepvaartonderzoek gaf aan dat
ook in de toekomst behoefte zal blijven bestaan aan een
zeevaartsluis met afmetingen zoals die van de Middensluis. Inspecties werden uitgevoerd om na te gaan of het
mogelijk zou zijn de levensduur van de sluis met nog eens
50 jaar te verlengen. De uitslag van de inspecties was
positief. Tevens werd de omvang van de noodzakelijke
renovaties duidelijk: hoewel er aanzienlijke kosten mee
zijn gemoeid, wegen deze ruimschoots op tegen de kosten van nieuwbouw van een soortgelijke sluis. Er werd
derhalve besloten tot renovatie met als doel het bereiken
van een technische levensduur tot het jaar 2045, het voldoen aan de delta-eisen in de komende gebruiksperiode
en het realiseren van een centrale bediening.

Situatie voor de renovatie
De Middensluis is voorzien van een buiten-, een binnenen een tussenhoofd. Het tussenhoofd, gelegen op ongeveer 1/3 van de kolklengte van het buitenhoofd, kan bij

het schutten van kleine schepen of bij gering scheepsaanbod dienst doen als buitenhoofd en zo water sparen of de
zoutindringing vanuit zee verminderen. Van deze faciliteit
werd de laatste jaren vrijwel geen gebruik gemaakt. Het
tussenhoofd werd nagenoeg alleen gebruikt als tweede
kering in geval van hoge vloeden op zee. Daarbij werd
het verval tussen de Noordzee en het Noordzeekanaal
getrapt gekeerd; in dat geval werden de vloeddeuren in
de drie sluishoofden gesloten en in de twee deelkolken
werden waterstanden ingesteld van resp. NAP +1,60 en
N A P +0,70 m.

Keringsfilosofie
M e t de renovatie wordt een nieuwe keringsfilosofie
gei'ntroduceerd: er wordt niet meer getrapt gekeerd; de
primaire kering loopt over het buitenhoofd en dit moet
ook in staat zijn het gehele verval bij een stormvloed te
keren. Aansluitend aan het hoofd verbinden dijken op
N A P +8,0 m de kering met de belendende sluizen. Het
buitenhoofd wordt verhoogd en versterkt. Ook de deuren in het buitenhoofd worden verhoogd van de oorspronkelijke NAP +5,0 m tot NAP +5,85 m.
|Ms tweede kering gaat het tussenhoofd fungeren met
daarin tot NAP +2,50 m kerende deuren. Dit hoofd sluit
met keermuren op NAP +5,0 m aan op het buitenhoofd.
De keermuren lopen over het sluisterrein (NAP +3,50 m)
evenwijdig aan de kolk. Als het tussenhoofd met de keermuren als hoofdwaterkering moet dienen, leidt wateroverslag tot een waterstandsverhoging op het Noordzeekanaal van enkele decimeters, mits alle constructies intact
blijven. Deze waterstandsverhoging ligt binnen de toegestane grens.

Figuur 3. 'Korte' kelder met

bewegingswerk

waren daarbij van doorslaggevende betekenis. Regelbaarheid (beperking) van de cilinderkrachten is gewenst nabij
de eindstanden van de deur om te voorkomen dat te
grote krachten op deur of draaipunten uitgeoefend worden als een voorwerp klem zou raken tussen deur en
drempel of kolkwand. De cilinders kunnen in de bestaande bewegingswerkkelders worden ondergebracht, al is
aanpassing daarvan wel nodig.
Het is even wennen, maar de zuigerstangen van de toegepaste cilinders zijn niet meer chroomkleurig, maar
zwart. Het buitenoppervlak bestaat namelijk niet uit
chroom, maar uit een keramische laag. Dergelijke lagen
blijken meer weerstand tegen corrosie te bieden dan
chroomlagen.
Vanuit de sluiskolk kunnen de buiteneb- en binnenvloeddeuren worden aangevaren. De zuigerstang van een
hydraulische aandrijving vormt bij zo'n aanvaring een

Foto 2. Uitzicht

vanuit het

Sluisleidingscentrum

De keermuren bestaan uit betonnen grondkerende wanden. De gedeelten die aansluiten op de vloeddeuren in
het tussenhoofd bestaan uit wegneembare stalen stijlen
en schotten (constructieve hoogte 1,50 m), zodat zich
onder normale omstandigheden geen obstructies op het
sluisterrein behoeven te bevinden. Bij verwachte stormvloed worden de stijlen en schotten pas geplaatst.

Sluisdeurbeweging
De bestaande elektromechanische deurbewegingswerken
voor alle deuren, met uitzondering van de ebdeuren van
het binnen- en het tussenhoofd, worden vervangen door
hydraulische bewegingswerken met cilinders. De grootte
van de gevraagde krachten, de regelbaarheid daarvan, de
relatieve ongevoeligheid voor overstroming en de kosten

kwetsbaar element. Daarom is bij deze aanvaargevoelige
deuren tussen zuigerstang en deur een koppelstang aangebracht. De cilinder met de kwetsbare zuigerstang is
verder naar achteren in de kelder opgesteld en steekt niet
in de doorvaart. De goedkopere koppelstang is eenvoudiger en sneller te vervangen en is niet onmiddellijk bij elke
(lichte) aanvaring onbruikbaar.
Als gevolg van deze keuze moeten de betreffende vier
bewegingswerkkelders langer worden. Uit een
kosten/baten analyse is gebleken dat de hiervoor benodigde uitbreidingen/aanpassingen van machinewerken en
kelders alleszins verantwoord zijn.
De ebdeuren van het binnenhoofd bewegen onder veel
gunstiger voorwaarden dan de andere deuren en de
deurbewegingswerken verkeren (daardoor) nog in een
goede staat. O m deze reden is besloten de bestaande
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De nieuwe taatsen worden volledig in de kolkbodem
ingestort. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden
worden twee droogzetkuipen ingezet van zodanige
afmetingen dat de taatsen van de eb- en vloeddeuren in
een hoofd kunnen worden drooggezet. Tegelijk kan dan
gewerkt worden aan de achter- en zijaanslagen voor de
deuren in de deursponningen. I.v.m. de gewenste maatnauwkeurigheid is het onder gecontroleerde omstandigheden uitvoeren van deze werkzaamheden van groot
belang. In de zomer van 1993 zijn deze werkzaamheden
uitgevoerd voor het tussenhoofd. Gedurende de zomer
van 1994 worden zowel het buiten- als het binnenhoofd
op deze wijze van nieuwe taatsen, halsbeugels en deuraanslagen voorzien. Tijdens deze werkzaamheden, die
per hoofd zowat drie weken in beslag nemen, is scheepvaart onmogelijk.

Kelders aangepast
De grotere reactiekrachten vanuit de nieuwe bewegingswerken moeten naar het oorspronkelijke metselwerk worden overgebracht. Delen van acht van de huidige twaalf
deurbewegingskelders worden hiertoe vervangen door
nieuwe constructies, die met lijmankers en door vertanding
aan het oorspronkelijke metselwerk worden verbonden.

Figuur 4. 'Lange' kelder met

bewegingswerk

elektromechanische bewegingswerken van de binnenebdeuren te handhaven.
De ebdeuren van het tussenhoofd komen in de toekomst
te vervallen. Er worden ook geen nieuwe bewegingswerken voor gemonteerd. Wei zijn er nieuwe taatsen en halsbeugels voor aangebracht.
Er komen nieuwe deuren, waaraan naast de gebruikelijke
sterkte- en stijfheidseisen, expliciet de eis is gesteld, dat
ze onderling uitwisselbaar zijn. Bij de oude deuren was
dat steeds een probleem.
Het 'waterkozijn', bestaande uit sluisdrempel en aanslagstijlen in de deursponningen moet daarom goed corresponderen met de maatvoering van achter-, zij-, onderen vooraanslagen van de deuren enerzijds, en de plaats
van de draaipunten anderzijds. Kleine afwijkingen kunnen
worden opgevangen door toepassing van een rubber
afdichtingsprofiel ter hoogte van de drempel. Het resultaat is een volledige uitwisselbaarheid van de deuren bij
een gecontroleerd lekverlies.

Meer kracht
De sterkere bewegingswerken oefenen grotere reactiekrachten uit op de taatsen en halsbeugels (onder-, resp.
bovendraaipunten) van de deuren. Het kon dus niet uitblijven dat ook deze door zwaardere worden vervangen.
Maatgevend is de belasting die het bewegingswerk op
een deur uitoefent bij het openen of sluiten, terwijl zich
een voorwerp tussen de deur en de kolkwand, resp. de
drempel bevindt.
De nieuwe halsbeugels worden met ankers voorgespannen op de kolkmuur.
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Van een viertal kelders is verlenging met ongeveer
8 meter noodzakelijk om daarin de met een vervangbare
koppelstang uitgeruste deurbewegingswerken te kunnen
huisvesten. Deze kelderverlengingen worden afzonderlijk
gefundeerd op betonpalen.
Twee deurbewegingskelders, die van de ebdeuren in
het tussenhoofd, zullen niet worden gerenoveerd, maar
volgestort met zand. Plaatsing van ebdeuren in het tussenhoofd wordt n.l. niet zinvol geacht. De twee deurbewegingskelders van de binnenebdeuren behoeven
alleen te worden opgeknapt, maar niet versterkt,
omdat daar de bestaande bewegingswerken gehandhaafd blijven.
M e t de renovatie van de deurbewegingskelders wordt
meteen ook de omgeving van de rioolschuifbewegingswerken aangepast, worden de vloeren geegaliseerd en
wordt 66k ander renovatiewerk uitgevoerd.

Buitenhoofd
De renovatie van het buitenhoofd behelst een combinatie
binnen een constructie van:
^
versteviging van het hoofd i.v.m. de verhoogde
krachtafdracht uit de deuren a.g.v. de verhoogde
keringseisen. Hiertoe is aan de achterzijde van het
hoofd zowel aan noord- als aan zuidzijde op NAP
+2,65 m een onderheide betonplaat gemaakt;
•
•

verhoging van de draaibrugfundatie (naar bovenkant
brug op NAP +8,0 m) met machineruimte;
grondkering van de dijkaansluitingen, opdat sluishoofd, dek en bewegingswerkkelders e.d. optimaal
voor het sluisbedrijf bereikbaar blijven.

Verdere civiele renovatie
In de renovatie is voorts opgenomen:
• herstellen van natuursteen en metselwerk op en aan
de sluishoofden;
•
•
^

vernieuwen van de bestrating en drainage van het
sluisterrein;
maken van drijflichamen in de deurkassen voor de
ebdeuren in het tussenhoofd, die, zoals gemeld, niet
zullen worden teruggeplaatst.

De rioolschuiven zijn nog van hout. Omdat ze in goede
staat verkeren, is er geen reden daarin verandering te
brengen. Wei hadden de schuiven, die nog over natuurstenen aanslagen glijden, last van stick-slip verschijnselen,
waardoor trillingen ontstonden. Dat probleem is opgelost
door op de schuifaanslagen kunststofstrippen te monteren.
De rioolschuiven die oorspronkelijk met kettingen en een
elektromechanische aandrijving werden bewogen, krijgen
alle een hydraulische aandrijving met cilinders.

Bediening
Sluizen worden in toenemende mate centraal bediend om
te besparen op personeelslasten. De huidige sluisinrichting is geheel gebaseerd op bediening per hoofd. Van de
renovatie wordt gebruik gemaakt om de sluis centraal
bedienbaarte maken. Dat vergt een geheel nieuwe
bedieningsinstallatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van
beeldschermtechniek.

Foto 4. Buitenhoofd

met bedieningsgebouw

en

draaibruggen

De bediening zal geschieden vanuit het centraal bedieningsgebouw (A). In de onderste twee lagen bevat dit
gebouw de elektrische en hydraulische installaties voor de
bediening van het buiten- en tussenhoofd aan de zuidzijde. Bovenin, met ruim uitzicht, is de centrale bedieningspost ondergebracht. Er is getracht het exterieur van dit
gebouw een technische uitstraling mee te geven. De
kleur en materiaalkeuze zijn afgestemd op het inmiddels
gerenoveerde sluisleidingscentrum, elders op het sluisterrein.

Gebouwen
Bij de sluisrenovatie verdwijnen alle bestaande sluisgebouwen en worden nieuwe gebouwen opgericht, n.l. een
centraal bedieningsgebouw (A), een opslagloods (B),
gecombineerd met een energiegebouw (C), een elektrohydrauliekgebouw (E) t.b.v. de besturing van het buitenen tussenhoofd aan de noordzijde en de elektrohydrauliekgebouwen D en F t.b.v. de besturing van het binnenhoofd.
Veel aandacht is besteed aan de vormgevingsaspecten
van de Middensluis in het kader van de renovatie van het
gehele sluizencomplex te IJmuiden. Van belang zijn daarbij aspecten als het aansluiten van nieuwe hedendaagse
constructies op een werk uit het eind van de vorige eeuw
en het feit dat het sluiseiland onmiddellijk ten zuiden van
de sluis bewoond zal blijven.

Elektrische installaties
De elektrische installatie wordt nagenoeg geheel vervangen. Dit moet wel in fasen geschieden, opdat het sluisbedrijf doorgang kan blijven vinden. Zo werd al voor de
aanvang van de feitelijke renovatie een tijdelijke bediening van het buiten- en het tussenhoofd opgesteld. De
besturingsinstallaties worden ondergebracht in de nieuw
op te richten gebouwen A , D, E en F. Ter verhoging van
de bedrijfszekerheid is voor de verdeling van de energie
gekozen voor twee ringsystemen. Hierdoor is het mogelijk bij een defect aan een voedingstrace het sluishoofd te
voeden via een andere weg. Daarvoor is nabij het binnen- en buitenhoofd een zinker met vijftien doorvoerbuizen aangebracht.

Energie
De nieuwe energievoorziening zal aan een grotere vermogensbehoefte moeten voldoen. Ze bestaat globaal uit
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de volgende onderdelen, die alle zijn ondergebracht in
gebouw C:
• 10KV-inkoopstation, bestaande uit twee 1 0 K V / 3 8 0 V
transformatoren met een vermogen van 1000 K V A per
trafo en het benodigde schakelmateriaal;
•
•

Noodstroominstallatie, bestaande uit twee dieselaggregaten van 525 kVA per stuk;
380 V-hoofdvoedingsverdeling;

•

3 KV-installatie voor het voeden van verder afgelegen
punten, zoals de Zuider- en Kleine Sluis, Forteiland,
seinstelling en de markeringsverlichting langs het
Noordzeekanaal;

•

No Breakinstallatie voor de ongestoorde voeding van
computerapparatuur, de besturingselektronica, de telefooncentrale en de inbraakpreventie.

Uit veiligheidsoverwegingen zijn een gasblusinstallatie
van het type C O 2 en een brandmeldinstallatie aangebracht.

Draaibruggen
De dubbele draaibruggen over het buiten- en binnenhoofd zijn in 1992 en 1993 beurtelings grondig opgeknapt, waarbij overigens de aslastbeperking tot 1,6 ton is
gehandhaafd.
Bij de renovatie van de brugdelen is het houten rijdek
vervangen. Na demontage van het rijdek werd pas goed
duidelijk welke onderdelen van de daaronder gelegen
constructie vervangen of gerevideerd moesten worden.
De brugdelen werden opnieuw uitgebalanceerd en compleet geconserveerd in een nieuwe kleur. Ook de oorspronkelijke aandrijving en de brugvergrendeling werden
gehandhaafd, al moesten bij de renovatie nogal wat
onderdelen worden vervangen. In het buitenhoofd werden de brugdelen ongeveer 2,5 m hoger opgesteld en
werd het bewegingswerk in de nieuw gebouwde kelder
ingebouwd. In het binnenhoofd bedroeg de hoogte-aanpassing slechts 0,35 m en bleef de aandrijving op haar
plaats.

Afmeren
Besloten is dat in de sluiskolk geen voorzieningen komen
voor het zelfstandig afmeren van binnenvaartschepen.
Dat betekent dat zowel de zeevaart als de binnenvaart in
de toekomst door de zo genoemde vletterlieden zullen
blijven worden geholpen bij het vastzetten en losgooien
van de trossen.
Recent is tevens besloten de vier remmingwerken bij de
ingang van de sluis te vernieuwen.

Bouwcontract
Na een aanbesteding met voorafgaande selectie is in het
voorjaar van 1992 de gehele renovatie opgedragen aan
de Combinatie Middensluis, bestaande uit Gebr. Haverkort Exploi'tatie Maatschappij B.V. te Vroomshoop, Begemann Staalbouw B.V. te Breda en de Rotterdamse
Droogdokmaatschappij B.V. te Rotterdam in een overeenkomst met deelcontracten voor de verschillende discipline-gebonden onderdelen: de civiele constructies, de
gebouwen, de deuren, bruggen en bewegingswerken,
loswallen t.b.v. de bereikbaarheid van de sluiseilanden
met zwaar materieel en voor de aanvoer van materialen.
De uitvoering van elektrische installaties kon op dat
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moment nog niet worden opgedragen, omdat het ontwerp nog niet gereed was. Ondertussen is dit deel van
het werk door de Combinatie eind 1992 op de markt
gebracht en opgedragen. De realisatie van de elektrische
installatie is daarmee onderdeel geworden van het contract. Voor de renovatiewerkzaamheden aan de Middensluis is een periode van krap 3 jaar gepland.
Bijzondere aandacht wordt in het contract besteed aan
het onderwerp scheepvaartstremmingen. Vanwege het
belang van de Middensluis voor het scheepvaartverkeer,
en omdat in dezelfde periode ook renovatiewerkzaamheden aan de grotere Noordersluis worden uitgevoerd,
moet de lengte van aaneengesloten stremmingen zoveel
mogelijk beperkt worden. In het contract is daarvoor een
premie- en boeteregeling opgenomen.

Uitvoering
In de zomervakantie van 1993 werd de sluis enige weken
gestremd voor het vervangen van taatsen en halsbeugels
en aanbrengen van de achter- en zij-aanslagen voor de
deuren van het tussenhoofd. Tevens zijn toen nieuwe
deuren geplaatst.
|
Een omvangrijker stremming is te verwachten in de
zomervakantie van 1994. Dan worden de taatsen en
halsbeugels vervangen, de achter- en zij-aanslagen
gemaakt en de deuren geplaatst en ingeregeld in het
buiten- en binnenhoofd van de sluis.
Voor het overige wordt gerekend op een beperkt aantal
stremmingen, die over het algemeen korter dan 24 uur
zullen duren.
De uitvoering van het werk aan de Middensluis vergt de
inzet van vele disciplines. Samenwerking tussen deze disciplines is niet altijd vanzelfsprekend. Daarnaast ligt op de
renovatie van een sluis die tijdens de renovatie zoveel
mogelijk in gebruik moet blijven, een zware druk vanuit
het belang van scheepvaart en zeewering en zelfs van het
wegverkeer.
Aan de wijze waarop daarmee door alle bij het project
betrokkenen is omgegaan, hoe steeds weer een beroep
werd gedaan op een oplossende, inventieve, energie(
vretende inzet om alles wat hiervoor globaal beschreven
is te realiseren binnen de voorwaarden van tijd, geld en
risico's met een kwaliteit die waarborgt dat de gehele
constructie met normale onderhoudsinspanning 50 jaar in
stand blijft en functioneert, kan in een volgende aflevering aandacht worden besteed.
•

