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IJMUIDEN - De nieuwe zeesluis
van Ijmuiden bestaat alleen nog
op de tekentafel. Maar loods Re
né van Essen uit De Rijp vaart er
zonder moeite een ‘Cape sizer’
in. Op de brug houdt hij in de ga
ten wat het achterschip doet. Pri
ma, de vletterlieden kunnen het
schip vastzetten.

Die brug vol nautische appara
tuur is verstopt in het pand van
het loodswezen in Ijmuiden. Het
is de simulatieruimte waar lood
sen worden getest en bijgespij
kerd. Waar ook de kapiteins van
cruiseschepen even kunnen pro
beren of het wel lukt met hun
schip zoals de MSC Opera bij de
cruiseterminal in Ijmuiden. Je
kunt er digitaal varen vanaf de
Ijgeul tot de Oranjesluizen. ,,Als
het hier lukt, lukt het in het echt
ook. De Yeoman Botrup hebben
we hier ook uitgeprobeerd. Dat
was dat uitgebrande schip dat
zonder voortstuwing de haven in
moest. Eerst heb ik het op de
computer gedaan en daarna in
het echt.”

Zeesluis
De loodsen René van Essen en
Gijs de Boer (manager operaties)
zijn nauw betrokken bij de nieu
we Zeesluis die vanaf zoi zee en
havens moet verbinden. Mannen
uit de praktijk die los van over
heidspla.nnen en politiek kijken
of iets kan en of het nodig is. En
die nieuwe sluis is broodnodig.
,,De Noordersluis (al tachtig jaar
oud) is gewoon op. Zeker als je
naar de toekomst kijkt. We heb
ben schepen van 45 meter breed.
Er is dan zo weinig ruimte over
onder en naast het schip dat het
wel een half uur duurt om de
sluis binnen te varen”, zegt de
Boer.
Van Essen: ,,Met een bredere

sluis wordt dat steeds makkelij
ker. Dan winnen we zeker de
helft van de tijd tussen de Ijgeul
en de Velserkom.”

Sluis in cijfers
De Noordersluis:
In gebruik sinds 1929
Maten:
Lang: 400 meter
Breed: 50 meter
Diep: 15 meter

De nieuwe zeesluis
Bouw gepland aanvang zois,
oplevering 2019
Maten:
Lang: 500 meter
Breed: 65 meter
Diep 18 meter

Schutten bij eb en vloed
wordt met de nieuwe sluis
mogelijk voor schepen met
een diepgang van 13,75 me
ter waardoor er veel sneller
veel meer verkeer door kan.
Het laagste punt op de route
naar Amsterdam is bij de
Velsertunnel: 15,5 meter

Kosten 8o miljoen
Rijk: 574
Provincie: 58,3 miljoen
Amsterdam: 129,6 miljoen
EU: 86 miljoen

De maatvoering van de sche
pen wordt steeds groter, daar
moet een nieuwe sluis op bere
kend zijn. ,,Je hebt nu Cape si
zers die zijn 290 bij meter.
Maar er wordt al gerekend met
schepen van meter breed. Re
ders gaan liever breder dan die
per, omdat veel havens niet op
enorme dieptes zijn berekend.
Wij moeten dus ook breder. Als je
so meter breed bent en je hebt
vijf meter aan iedere kant over,
dan kun je snel manoeuvreren in
de sluis; dat is tijdwinst en dus
geld.”
Momenteel zijn er twee sluis-

varianten. In beide gevallen
komt de sluis naast tussen Noor
dersluis en Middensluis te lig-

gen. In de sluis komen roldeu
ren. Verschil is dat in de ene vari
ant de sluisdeuren naar het
Noorden opengaan (de DHV-va
riant van Rijkswaterstaat) en in
de andere variant naar het Zui
den (de variant van Centraal
Nautisch Beheer).
De crux zit hem in de aanleg

van de deurkassen voor de deu
ren van vijfenzestig of zeventig
meter breed en twintig meter
diep. ,,De grond bij de Noorder
sluis zou wel eens te slap kunnen

Sleepbpten
Het in- en uitvaren gaat daar ver
anderen omdat de kade van de
nieuwe sluis er vlakbij komt.
Binnenvaartschippers met een
vierbaks duwstel en schippers
van sleepboten doen mee in het
bijna in werkelijkheid invaren
van de nieuwe sluis. De nieuwe

René van Essen (rechts staand) op de brug van de scheepssimulator van het loodswezen.

zijn om die deurkassen aan te
leggen. Dit wordt nu onder
zocht. Bovendien is het risico
groot om zo diep te graven vlak
bij de Noordersluis die tijdens de
bouw van de nieuwe sluis ge
woon in bedrijf moet zijn. Door
de deuren aan de zuidzijde te
bouwen, loop je dat risico niet en
het zou misschien ook nog goed
koper kunnen zijn.”
De loodsen testen beide varia

ties uit in de simulatieruimte.
,,Met verschillende windsnelhe

wordt de sluisvariant van CNB
uitgetest. Niet alleen de nieuwe
sluis, maar ook de naastgelegen
middensluis wordt mee getest.
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den en verschillende schepen (we
hebben er vijftig in de computer)
varen we de sluizen in en uit.
Daarover worden data verza
meld. Bijvoorbeeld ofje veel ver
mogen geeft of continu de boeg
schroef of sleepboten erbij hebt.
Is dat zo, dan is dat een risico
want steeds vol vermogen bete
kent dat je niks meer over hebt
om te kunnen corrigeren als er
iets gebeurt.”
Het DHV-model is al door de

loodsen getest. Volgende maand

sluis is straks dagelijks werk voor
de loodsen die tenslotte de groot
ste gebruikers van de sluis gaan
worden. Maar ze testen nogmeer
uit in het havengebied. ,,Bij Oil
tanking wilden ze een nieuwe
steiger, maar ze wilden ook we
ten hoe groot de schepen kunnen
worden en of ze dan nog kunnen
manoeuvreren. Dat testen wij
dan uit op de simulator. Dat is
slimmer dan zomaar met 6o.ooo
ton benzine op stap te gaan en te
kijken hoe dat gaat uitpakken.”


