Kwartronde sluisdeur veiliger
Om de wachttijden te verkorten en de verwachte toename van vrachtschepen te
ondervangen, laat Rijkswaterstaat een tweede sluiskolk bouwen tussen de IJssel en
het Twentekanaal bij Eefde. Het meest in het oog springend is de toepassing van
een kwartronde segmentdeur in de nieuwe sluis, die bij opening naar de bodem
wegdraait.
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D

e bouw van de nieuwe sluis aan de noordkant van de bestaande sluis bij Eefde, maakt
de doorgang geschikt voor klasse Va-schepen
(110 meter lang en 11,40 m breed), die straks
voor het eerst met maximale belasting naar de Twentekanalen mogen doorvaren. Ook wordt hierdoor de
bestaande capaciteit vergroot van 15.000 naar 20.000
schepen, terwijl de kwetsbaarheid bij onderhoud en
calamiteiten sterk wordt verminderd. Dat laatste is
belangrijk want Eefde is de enige plek waar de scheepvaart toegang heeft tot de Twentekanalen.
Door het toegenomen vrachtverkeer kon de wachttijd
oplopen tot een paar uur en bij een botsing van een
schip met een sluisdeur of een storing van de sluis
kon de toegang dagenlang dicht zijn. Eind 2020 is dat
verleden tijd. Daarvoor zal Lock to Twente (L2T) zorgen,
een samenwerking tussen TBI-ondernemingen Mobilis
(civiele techniek), Croonwolter&dros (technische
installaties) en TBI PPP (financiering). Het gaat hierbij
om een DBFM-contract (design build finance maintain)
waarin voor 27 jaar in onderhoud van de nieuwe sluis
is voorzien.

Hi-tec naast een monument
Rijkswaterstaat koos ervoor het capaciteitsprobleem
op te lossen met een tweede sluis. Omdat de bestaande sluis een rijksmonument is, kon er niets aan worden
veranderd. Ook mocht de nieuwe sluis het zicht op de

‘De segment
deur wil door
zijn drijvend
vermogen
altijd terug
keren naar de
waterkerende
stand’

bestaande sluis niet verstoren. Maar de belangrijkste
eis was dat de nieuwe sluis de veiligheid zou vergroten.
Het grootste risico waarmee deze sluis te maken heeft,
is namelijk het leeglopen van de Twentekanalen. Het
hoogteverschil van maar liefst 6 m wordt kunstmatig
op peil gehouden. Bij een aanvaring of lekkage zou het

De segmentdeur is een
kwartronde sluisdeur,
die bij opening naar de
bodem wegdraait.

De deur kan niet alleen
naar de bodem draaien,
maar ook omhoog.
Hierdoor komt hij boven
water te staan.
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en onderhoudsvriendelijker
draaipunt van de deur liggen. Daar is de deur in balans.
Dat betekent dat er maar weinig kracht nodig is om de
deur te laten draaien.’
Deze kwartronde sluisdeur is niet eerder in ons land
toegepast als deur van een schutsluis voor klasse
Va-schepen.

Omhoog
Niet alleen de grotere veiligheid is een belangrijke
reden om voor een segmentdeur te kiezen. Ook de
contractvorm leidde tot de keuze voor deze sluisdeur,
die verder vooral als keersluis wordt toegepast. Schaap:
‘Wij verdienen ons geld met beschikbaarheid van de
sluis over een periode van 27 jaar. Als we nooit een
stremming hebben dan is dit een lucratieve opdracht,
zijn er veel storingen dan komen we niet uit.’
‘Het is dus in ons belang om met een oplossing te
komen die werkt en blijft werken. Dan heeft de segmentdeur het voordeel van zijn paraplustand. De deur
kan namelijk niet alleen naar de bodem draaien, maar
ook omhoog waardoor hij boven water komt te staan.
Bij puntdeuren moet je voor een renovatie de kolk
droogzetten of duikers inzetten. Nu hoeft dat allemaal
niet. Daar gaan we in de komende 27 jaar een aantal
malen veel gemak van hebben.’

Eén aandrijving
Het nivelleren van het water gebeurt door de segmentdeur iets te laten zakken. Een vulmossel, een soort
‘deuk’ over de breedte van de deur, laat dan water door.
Dit water stroomt in de betonnen woelkelder die zich
in de kanaalbodem onder de segmentdeur bevindt.
In de wand van de woelkelder zitten gaten en op de
bodem staan betonnen stroombrekers. Samen breken
zij de waterstroom, waardoor het water gecontroleerd,
maar toch snel, de kolk in kan stromen.
Schaap: ‘Deze maatregelen zijn in een computersimu-

Twentekanaal binnen twee dagen helemaal leeg kunnen lopen in de IJssel. Dat vraagt om een zeer sterke
deur die ook tegen de stroming in nog kan worden
gesloten.

Waterkerende ruststand
‘Dat is het mooie van een segmentdeur’, vertelt Paul
Schaap, projectmanager bij L2T. ‘De stalen segmentdeur heeft zes gescheiden luchtkamers en wil door
zijn drijvend vermogen omhoog. Zijn ruststand is de
waterkerende stand. Voor puntdeuren geldt natuurlijk
ook dat het water ze dichtduwt, maar dan moeten ze
wel recht op elkaar aansluiten. Bij sterke stroming en
zeker na een aanvaring zal dat niet meer het geval zijn.
Vaar je tegen een segmentdeur dan wordt de kracht
doorgegeven aan de cilinder, waarbij de olie uit de
cilinder van het hydraulisch systeem wordt geperst
en in een opvangbak wordt opgevangen. De klap
wordt dus gedempt. Verder zorgt de kwartronde vorm
ervoor dat de krachten van de waterbelasting op het

De kwartronde vorm
zorgt ervoor dat de krachten van de waterbelasting
op het draaipunt van de
deur liggen. Daar is de
deur in balans.
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Aannemerscombinatie
L2T koos voor oplossingen
die op langere termijn het
voordeligst zullen zijn.
De belangrijkste eis is
dat de nieuwe sluis de
veiligheid vergroot. Met
een hoogteverschil van
6 m zou bij lekkage het
Twentekanaal binnen
twee dagen helemaal leeg
kunnen lopen in de IJssel.
Dat vraagt om een zeer
sterke deur die ook tegen
de stroming in nog kan
worden gesloten.

‘Wij verdienen
ons geld niet
met de bouw,
maar met
de beschik
baarheid van
de sluis over
een periode
van 27 jaar’

latie getest. Bij een puntdeur heb je aparte nivelleerschuiven die zorgen voor de gelijkmatige toestroom van
water. Dat kun je niet met de puntdeuren doen, want
dan zou je ze tegen de waterdruk moeten openen. Dat
betekent dat je naast de aandrijving van de deur bij
een maat als deze ook nog vier aandrijvingen voor de
schuiven nog hebt. Dus in totaal vijf aandrijvingen. De
segmentdeur doet alles met één aandrijving. Je hebt dus
minder storingsgevoelige onderdelen, een systeem dat
per definitie minder lekt en dat altijd te sluiten is.’

Bediening
De sluizen in Eefde krijgen één bediencentrale die het
mogelijk maakt om beide sluizen ook per hoofd te
bedienen, daarbij bedient één operator beide ‘halve’
sluizen en kan hij er beter voor waken dat al het scheepvaartverkeer in één richting gaat. De operator bedient
in dat geval dus ofwel de beide deuren aan de Twentekanaalzijde of aan de IJsselzijde. Tijdens de kolkperiode,
terwijl het waterniveau nivelleert, kan de hoofdbediening dan worden overdragen naar de andere kant.
Gebruikelijk is kolkbediening waarbij de ene operator de
ene sluis en de ander de andere sluis bedient, wat veel
communicatie tussen de operators vraagt en dus foutgevoelig is. Er wordt nu ook gesproken over de mogelijkheid
om de sluizen van Delden en Hengelo vanuit dezelfde
ruimte te kunnen bedienen en dat de interfaces allemaal
dezelfde look & feel krijgen. Als dit doorgaat kunnen de
operators elkaars audio, telefoon en marifoonsysteem
overnemen zonder van werkplek te wisselen.

Energieneutraal
Alle stroom die de nieuwe sluis en het bedieningsgebouw gebruiken, wordt zelf opgewekt. Dat gebeurt
door een zonnepanelenpark bij de sluis en door
gebruik te maken van de opwaartse kracht van de
segmentdeur. Schaap: ‘Ik ben voorzichtig met de term
energieneutraal, want het betreft een theoretische
berekening gemaakt onder bepaalde voorwaarden. We
gaan uit van een bepaalde groei van de scheepvaart,
van een bepaald aantal schepen dat je per keer door-
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laat, van het aantal zonuren van de afgelopen tien jaar
en van een bepaalde vraag van de autolaadpalen. Die
berekening levert wel een energieneutraal resultaat.’

Omgeving
Met de tweede sluiskolk moet er ook een nieuwe
voorhaven komen om de sluis in te kunnen varen. Om
hier ruimte voor te maken moest de primaire waterkering naar achteren worden verplaatst. Dat is inmiddels
gebeurd. Daarnaast kreeg L2T de vraag om het omliggende terrein rond de sluis in te richten. Sluis Eefde is
een populaire bestemming voor toeristen die benieuwd
zijn naar het extreem hoge waterverschil op deze plek.
Het nieuwe bediengebouw, dat zorgvuldig is ontworpen om te passen bij het bestaande sluismonument,
krijgt een uitkijkplatform. Nabij de segmentdeur komt
ook een uitkijkpunt. Bomen die voor de bouw zijn
weggehaald worden teruggeplaatst en er komt een
wandelboulevard en speelterrein.

Keten
Schaap: ‘Voor een technisch bedrijf is een opdracht als
deze een geweldige uitdaging. Omdat we niet betaald
worden voor de bouw maar voor de beschikbaarheid
van de sluis, moet je met alles vooruitkijken. Dat betekent dat alle partijen zich de vraag moesten stellen: wat
kost jouw ontwerp om te bouwen en wat kost het om
het 27 jaar te onderhouden? Het gaat er niet meer om
dat je voor nu de voordeligste oplossingen kiest, maar
om oplossingen die op termijn het voordeligst blijken.’
‘Dat vraagt veel meer partnership in de keten. Zo moet
je betrouwbare partijen kiezen die over twintig jaar
nog bestaan, zoals Hollandia Infra die de werktuigbouwkundige installaties en de deuren voor hun rekening namen. En voor ons als L2T was het een uitdaging
om onszelf, als speciaal voor dit project opgerichte
organisatie, in korte tijd te certificeren op ISO9001
(kwaliteitsmanagement), ISO15288 (systeemengineering) en VCA (veiligheid). Al deze zaken maken dat er
veel meer moest worden nagedacht, maar hierdoor
wordt deze opdracht eigenlijk alleen maar leuker.’ <
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