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Dat schip vaart... omhoog?
Schutsluizen in Nederland Rare titel heeft deze tekst, vind je niet? Toch moeten in heel Nederland schepen ‘omhoog’ of ‘omlaag’

varen. De waterstand is namelijk niet overal gelijk. Hoe komt zo’n schip dan van een ‘lage’ plek naar 
een ‘hoge’ plek of andersom? Je raadt het al: door een sluis.

Tekst, foto’s sluis en tekening: Jan Schotman
www.slimme-teksten.nl

opendicht

dichtdicht

dichtopen

en sluis is een simpel bouwwerk: het moet water  
tegenhouden, maar ook door kunnen laten. 

Een enkele sluis, zoals een spuisluis of een keersluis,
zorgt ervoor dat water afgevoerd kan worden als
het te hoog staat. Zo’n sluis heeft meestal maar 
één stel ‘deuren’ en kan ook water binnen laten in
een bepaald gebied.
De ‘dubbele sluis’ die boten omhoog en omlaag
brengt heet een schutsluis. Daar schutten ze 
schepen: ze brengen ze van een kanaal of rivier 
met een hoge waterstand naar een water met 
een lage waterstand (of andersom). Een schutsluis
heeft minstens twee sets deuren. Het werkt zo:

• Aan één kant van de schutsluis is de waterstand in
de sluis gelijk aan die van het water buiten de sluis.
Daar kunnen de deuren dus open. Aan de andere
kant blijven ze dicht, want daar staat het water niet
even hoog als aan de andere kant. Schip of schepen
erin, deuren dicht. 

• Dan begint het schutten. Er wordt water in de
sluis gelaten, de drijvende schepen komen omhoog. 

• Staat het water even hoog als aan de andere kant?
Dan kunnen de deuren open en de schepen eruit. 

• Andersom kan ook: het water in de sluis moet,
met dichte deuren aan twee kanten, juist omláág. 
Er wordt dan water uit de schutsluis gelaten tot 
de schepen tot het goede niveau ‘gezakt’ zijn. 
Je vaart dus niet echt ‘omhoog’ of ‘omlaag’.

Kunnen die schepen niet gewoon zonder sluis
varen? Op veel plaatsen wel. Maar ga eens na: als 
het water naar beneden stroomt (en dat doet het
altijd) heeft een schip de stroming tegen of mee. 
Dat kan allebei gevaarlijk of zelfs onmogelijk zijn.
Vandaar dat schutsluizen hard nodig zijn.

Verval
Het verschil dat een sluis moet goedmaken heet 
het verval. Het verval in de sluis bij Maasbracht 
(in de Maas) is bijna 12 meter. Dat is het grootste
verval in Nederland. De sluis bij IJmuiden laat 
schepen binnen vanaf de Noordzee. Het verval 
tussen de Noordzee en het Noordzeekanaal hangt
ervan af: is het eb of vloed? Zo’n sluis heet dan ook 
een zeesluis.
Als je een aantal sluizen achter elkaar bouwt, kun 
je de schepen een enorm verval laten goedmaken. 
Een sluis kan namelijk geen enorm groot verval
goedmaken, 12 meter is wel het maximum. 
Is het verval te groot, dan heb je méér sluizen 
achter elkaar nodig.

Zeesluizen
In Nederland zijn meer dan 250 schutsluizen. 
Sommige zijn klein en oud. Die in Spaarndam, tussen
het Spaarne en het IJ, is de oudste nog werkende
sluis van Europa. Andere sluizen zijn enorm groot: 
de zeesluizen bij IJmuiden zijn de grootste 
van de wereld. Er kunnen zeer grote schepen naar 
Amsterdam. En terug.

Binnenvaart
De meest sluizen in Nederland worden gebruikt
door de binnenvaart. Dat zijn schepen die iedereen
wel kent: je ziet er eentje op de foto’s. Er zijn in 
Nederland ongeveer 5750 binnenvaartschepen,
grote en kleine. Ze vervoeren elk jaar voor 
2,3 miljard euro spullen door heel Nederland, 
maar ook naar Duitsland en België. 
Het vaarwegennet (rivieren, kanalen en meren 
waar je op kunt varen) in Nederland is 5046 km
lang. Ongeveer 3800 kilometer wordt gebruikt 
voor het vervoer van goederen, het meeste dus 
met binnenvaartschepen. En die moeten allemaal
door de sluizen.

Het schip vaart de sluis binnen door

de open deuren. De deuren aan 

de andere kant zijn dicht. 

Het schip ligt stil, alle deuren zijn

dicht. Het schutten is bezig: het schip

drijft langzaam omhoog omdat 

er water wordt binnengelaten.

Als het water net zo hoog is als aan 

de andere kant van de deuren 

kan het schip de sluis uit varen. 

Op de foto’s zie je de sluis bij 
Heel in Limburg. Daar kunnen 
schepen het Linne-Buggenum-

kanaal in en uit. Dit kanaal snijdt 
een bocht van de Maas af. 

De schepen komen zo sneller 
waar ze moeten zijn. Het water 

in het kanaal heeft een ander peil
dan de Maas, dus schepen móeten 

wel geschut worden.
Aan één kant zijn de deuren
gesloten. Het schip kan naar
binnen.

Een binnenvaartschip vaart
de sluis binnen.

Op deze luchtfoto zie je de sluis bij Heel.
Schepen kunnen zo van de Maas naar 

het Linne-Buggenumkanaal varen. Als het schip veilig stil ligt,
kunnen de deuren dicht.

De deuren gaan dicht, 
het schutten kan beginnen.
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Opdrachten

1 Er staan veel woorden schuingedrukt in 
de tekst. Maak bij deze woorden tekeningen die
duidelijk maken wat er bedoeld wordt. 
Bij de tekeningen mag je pijltjes en woorden
zetten om het duidelijker te maken.
2 Je moet een verval van 27 meter goedmaken.
Dat kan niet met één sluis. Maak een duidelijke
bouwtekening (zoals die in de tekst) van jouw

sluizen. Zet de maten erbij zoals die in het echt
zijn (hoe breed, hoe diep, hoe lang, welk verval).
3 Bouw een werkende sluis (kleiner uiteraard).
Klinkt simpel, is lastig. Welk materiaal ga je 
gebruiken? Is dat wel waterdicht? Maak eerst
een goed plan. En probeer je sluis uit! Bedenk
zelf hoe het water in en uit de sluis komt. 
Je mag eerst opzoeken hoe dat in het echt gaat.

Bron: Google Earth

https://www.youtube.com/watch?v=BRKjm_YkFJ8
(mooie beelden van het kanaal bij Heel)

https://www.youtube.com/watch?v=LbgWHgRKQIM 
(informatie over de nieuwe sluis bij IJmuiden)

https://www.youtube.com/watch?v=e8l1dKSkKqc 
(timelapse van Maasbracht naar Luik over de Maas)K
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