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Loodsen oefenen al met simulator 

Het binnenloodsen van een groot schip is centimeterwerk. De loodsen moeten de sluis dan ook op 
hun duimpje kennen. Daarom oefent het Loodswezen nu al met het aanvaren op de nieuwe sluis. 

,,Tegen de tijd dat-ie af is, is het voor ons geen nieuwe sluis meer”, zegt Gijsbert de Boer. Kalm stuurt 
de loods een cruiseschip naar binnen, nu nog op het scherm van een simulator, maar straks moet het 
in het echt. Tegen die tijd is elke loods in IJmuiden al tal van keren door de digitale sluis heen gegaan. 

,,Als we voor het eerst op de echte sluis aanvaren, is het de bedoeling dat de herkenningspunten in 
het hoofd zitten”, zegt operatiemanager Rob Gerrits. ,,Elk nieuw hoekje zorgt voor zijn eigen druk op 
de boeg van een schip. Dat moet je dus in de vingers krijgen.” 

Bij het Loodswezen zijn ze blij met de bouw van de nieuwe sluis. ,,De oude sluis lijkt wel steeds meer 
mankementen te krijgen”, aldus Gerrits. ,,Tegelijkertijd worden de nieuwe schepen steeds breder 
gebouwd. In deze sluis kan maximaal een schip van 45 meter breed en er zijn nu al bepaalde schepen 
van 57 meter breed. Die passen straks wel in de nieuwe sluis.” 

Het Loodswezen is nauw betrokken geweest bij het ontwerp van de nieuwe sluis. Bij 
onderzoekerscentrum Marin in Wageningen werden vijf jaar geleden al verschillende scenario's 
getest op een simulator met 360-graden brug. Zo werd er gekeken naar aanvaarroutes, of de loodsen 
niet te veel asymmetrische drukkrachten op te boeg ondervonden en of ze vonden dat er genoeg 
ruimte was. ,,We werden zelfs aan een hartslagmeter gelegd om te kijken hoe spannend we het 
vonden”, vertelt loods Gijsbert De Boer. 

Een goede zaak, zegt Gerrits. ,,Uiteindelijk zijn wij degenen die het schip door de sluis heen moeten 
varen. Dan is het fijn om er al in een vroeg stadium bij betrokken te zijn. Door onze reacties is 
bijvoorbeeld besloten om de nieuwe sluis zeventig meter breed te maken.” Een variant die de 
nieuwe sluis ten noorden van de oude plaatste, werd door het Loodswezen naar de prullenbak 
verwezen. ,,We merkten in de simulator dat we daar te dicht bij het spuikanaal kwamen. De kracht 
van de spuistroom vlak voor de sluis zette teveel druk op de boeg.” 

De bouw van de zeesluis heeft vanwege plaatsing van de nieuwe sluisdeuren nu al gevolgen, onder 
meer bij de Middensluis. ,,De schepen moeten nu om het nieuwe stuk land heenvaren en kunnen pas 
op het laatste moment de Middensluis indraaien. Dat is een lastig bochtje om te maken.” 

Soms worden bouwplannen ook nu nog op verzoek van het Loodswezen aangepast. Als het gaat om 
het plaatsen van lantaarnpalen op de kade, bijvoorbeeld. Gerrits: ,,De bouwer denkt alleen 'er moet 
verlichting komen'. Maar voor ons is het heel belangrijk dat de rijen lantaarnpalen aan beide kanten 
van de sluis dezelfde afstand tot het water hebben. Voor ons vormen de lantaarnpalen een soort 
landingsbaan in het donker. We moeten erop kunnen rekenen dat het water precies in het midden 
zit. Voor een loods blijven de ogen het belangrijkste instrument.” 


