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De tweede sluiskolk van Sluis Eefde
gaat in april 2020 open voor de
scheepvaart. Deze nieuwe sluis
werkt net even wat anders dan u
gewend bent. Aan de IJsselzijde
zitten puntdeuren en aan de
Kanaalzijde een segmentdeur.
Daarnaast heeft de nieuwe sluis
drijvende bolders en andere wacht-
en opstelplaatsen.

Drijvende bolders
De drijvende bolders stijgen of dalen mee met het waterniveau in
de sluis. In een drijvend deel zitten drie bolders: de bovenste
twee zijn voor de beroepsvaart, de onderste voor de
recreatievaart.

Het gebruik van de drijvende bolder is bijna hetzelfde als die van
een vaste bolder. U kunt een afmeerlijn om de bolder slaan. Deze
mag u net als bij een vaste bolder niet vastknopen. Als het
waterniveau zakt of stijgt, zakt of stijgt de bolder mee met uw
schip. U hoeft dus niet uw tros oflandvast te verleggen naar een
hogere oflagere bolder.

Sluis Eefde:
Zo werkt
de nieuwe
sluiskolk
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Leg de tros oflandvast nooit vast, want bij het onverhoopt
vastzitten van een drijvende bolder blijft uw schip net als bij een
vaste bolder hangen ofwordt onder water getrokken.

Tussen de sluisdeur en de laatste drijvende bolder zit een verticale
buis voor de recreatievaart. Deze loopt van het laagte IJsselpeil tot
het kanaalpeil. Om deze buis kan een recreatieschip een afmeerlijn
leggen zodat het voor- of achterschip tijdens het schutten
aangemeerd ligt. Een andere lijn kan dan om de drijvende bolder
worden vastgemaakt.



Werking segmentdeur
Een segmentdeur is een half ronde deur die de sluis in zijn geheel
afsluit. Hij opent anders dan traditionele sluisdeuren. De
segmentdeur draait horizontaal om zijn as. Als de sluisdeur
geopend is, ligt de segmentdeur in de woelkelder onder water. De
segmentdeur draait omhoog om te sluiten, de sluisdeur is dan voor
een klein deel boven water zichtbaar.

Vullen van de sluiskolk
Ook het nivelleren - het vullen van de sluiskolk totdat het water aan
beide kanten van de deur even hoog is - gebeurt met de
segmentdeur anders dan bij de andere deuren. In het onderste deel
van de segmentdeur bevindt zich een uitsparing, de zogenoemde
vulmossel. Door de segmentdeur een stukje naar beneden te
draaien, ontstaat er een opening tussen de deur en de drempel van
de sluis. Het water stroomt vervolgens via de woelkelder de
sluiskolk in. De sluisdeur blijft op een kier staan totdat het water
aan beide kanten gelijk is. Pas dan draait de sluisdeur onder water
naar beneden.

Wachten op groen sein
Tijdens het vullen van de sluis is de deur niet de hele tijd zichtbaar,
omdat de segmentdeur tijdens het vullen naar beneden wegdraait.
U kunt de sluis niet zomaar in- of uitvaren zodra u de deur niet meer
ziet.

Dwarsdoorsnede van de segmentdeur. Bij deze stand is de segmentdeur onder water
maar u mag nog niet in- of uitvaren.

Op de afbeeldingen hierboven ziet u wat u moet doen bij het
uitvaren van de sluis. Ligt u buiten de sluis te wachten en de seinen
staan op rood/groen dan moet u zich gereed maken voor invaren.
Let op: u mag dan nog niet invaren. U moet wachten op een groen
sein. Net als bij andere sluizen gelden ook voor sluis Eefde de seinen
volgens de Richtlijnen Vaarwegen 2017.

Wacht- en opstelplaatsen
Voordat er gebruik kan worden gemaakt van beide sluizen, gaat de
oude sluis in onderhoud. Tijdens deze periode wordt er gebruik
gemaakt van tijdelijke wacht- en opstelplaatsen. Zodra beide sluizen
functioneren, is het de bedoeling dat de recreatievaart zo veel
mogelijk via de oude sluis geschut wordt.
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