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E I N D E AAN FILEPROBLEEM OP DE MAAS

Tweede sluis bij Lithis
eind ditjaar gereed
SindsdeMaasisuitgegroeidtote'c'n vandehoofdvaarwegen inNederland,moetenschepenregelmatig
urenlangwachtenbijdesluisbijhetNoord-BrabantseLith.DeNederlandseoverheidwilnietteminhet
transportoverhetwatergaan uitbreiden,omfilesop dewegzoveelmogelijktevoorkomen.Delaatste
jarenpasseerdenjaarhjksgcmiddeld 13.000recreatievaartaigendesluisbijLith.Inïpzoging hetnog
omeenaantal van1600. Eentweede,groteresluismoethetprobleemvandelangewachtijdengrotendeelsoplossen. Eindditjaar zaldetweedesluisklaarzijn.
Het sluis-enstuwcomplex bij Lithisin
1932gebouwd. Hetvormdedestijds een
noodzakelijk onderdeel vandeverbeteringswerken vandeMaastussen GraveenHedel.
Het plan wasomditgedeeltevanderivier
geschikt temaken voorsnellewaterafvoer in
tijden vanhoogwater (3200kubieke meter
perseconde).Het meanderende karakter van
deMaasmaaktesnellewaterafvoer nagenoegonmogelijk, waardoorjaarlijks grote
gebieden binnendijks land onder water
liepen.Desteeds weer terugkomendeoverstromingen wist men terug tedringen met
grootschalige aanpassingen vanderivier,
zoalsdebochtafsnijding en kanalisering van
deMaasbij Keent,verruiming vanderivier
optalvanplaatsen endebouw vaneen stuw
met sluisbij Lith.Destuw wasnodigom bij
lagewaterstand voldoende vaardiepte in het
riviervakGraveen Lith te houden.
Zoweldesluisalsdestuwzijn gebouwd
indebochtafsnijding diedoordeLithse
uiterwaard loopt.Destuwzorgt ervoor dat
hetwaterpeil constant kanworden gehoudenendeMaasbevaarbaar blijft. Alsde

stuwgesloten is,kanhet scheepvaartverkeer
doordesluisdieernaast ligt.Dit iseensluis
met hefdeuren, dievergeleken met eensluis
met puntdeuren, eenvoudig van constructie
is.Dedoorvaarhoogte isbeperkt.

Bijna twee keer zo lang
Het sluiscomplex maakt onderdeel uit
vandeMaasroure,eenbelangrijke verbinding tussen hetJulianakanaal, Lateraalkanaal,deMaasen het Maas-Waalkanaal.Door
verschillende knelpunten indezevaarroute
voldoerdeverbinding niet meer aande
huidigeeisen.Het pakket maatregelen dat
Rijkswaterstaat directieLimburg voorde
toekomst heeft ontwikkeld, omvar plannen
omdevaarwegteverbeteren, waaronder de
bouwvaneentweedesluisbij Lith.
Onderzoek heeft uitgewezen datde
huidigesluisbij Lithdegrotetoevoer van
rransport- een recreatievaartuigen niet aan
kan,zelfs niet alsdebestaande sluis wordt
aangepast. Eengroeivan het scheepvaartverkeer ligt in delijn der verwachtingen,
omdat deoverheid het transport over het

Debouwvandetweedesluisisbijnavoltooid[foto:ToscaVissers).

water wiluitbreiden.Derweedesluis,waarvandebouw injanuari 1997begon, ligt
tussendebestaandesluisendestuw.De
capaciteit isgroter:delengtevande nieuwe
sluis is200merer,met eenbreedtevan18
meter eneendiepgang van4meter. Degrote
vrachtschepen moeten viadezenieuwesluis
Lith kunnen passeren.Deoudesluisis113,5
meter langen 14meter breed enheeft een
diepgang van 3 meter.Denieuwesluis heeft
eenonbeperkte doorvaarhoogte.Doorde
ligging tussen desruw endehuidige sluis
zaldenieuwesluisminder ruimte innemen
enverdwijnr minder landbouwgrond dan in
hetalternatief, waarbij een tweedesluis
gebouwd zouworden aandenoordzijde van
destuw ofaandezuidzijde vande huidige
sluis,tweelocatiesdieookdoor Rijkswaterstaarzijn onderzocht.
Inde'voorhavens'van her sluiscomplex,
aandeboven-en benedenstroom vande
bestaandeendenieuwesluis,zijn opstelplaatsen gemaakt waar beroeps-enrecreatievaartuigen kunnen afmeren om op hun
doorvaart tewachten.Devoorhavens
worden breder endiepergemaakt, waardoor
slibafzetring optermijn aanzienlijk wordt
verminderd.Na verloopvan tijd slibben
voorhavens namelijk dichr,watdescheepvaart belemmerr.Desnelheid waarmee dat
gebeurt hangt onder meerafvandevorm
vandevoorhaven.Meteengoed uitgedachte
construcrie vandevoorhaven kanveelexrra
baggerwerk worden voorkomen.Minder
slibafzerting berekent minder baggerwerk.
Insamenwerkingmet het Maritiem
Centrum Nederland (MSCN)in Wageningen
heeft hetWaterloopkundig Laboratorium de
stroming indeMaasnagebootst en nauwkeurigin kaartgebracht. Hiervoor iseen
schaalmodel vanhet nieuwe sluiscomplex
gemaakt.Eenschuineoeverenbredevoorhavennaar desluizen toebleekeen ongunsrig
ontwerp.Eenberereconstructie iseenrechr
naarbeneden lopendeoevereneen smalle
opening,omdatdan niet alleende slibafzetringaanzienlijk minder is,maar ookde
veiligheid voordescheepvaarthogerscoort.

Markante bouwmethode
Detweedesluisisgebouwdophet
middeneiland, tussendestuwendehuidige
sluisin.Deruimteomtebouwenistamelijk
krapenhereilandisalleenbereikbaarviaeen
werkbrug,waarschepenzondermeeronderdoorkunnen.Ophetlanggerekteeiland zijn
inmiddelsde'sluishoofden', deingangen
uitgangvandesluis,14merer indegrond
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gezakt.Hiertussen heeft mendewandenen
devloervandesluisgebouwd,dezogenoemdesluiskolk.Dewanden vandesluisklokzijn meteenbijzondere bouwtechniek
gerealiseerd,waarbij menisuitgegaanvan
zogenoemdediepwandpanelen. De200meter
langesluiswanden(lengtevandesluis)zijn
paneelvoorpaneelgebouwd.Omde7,5merer
iseensleufvan 19meterdiepenéénmeter
breedgegravenenmetbentonietgevuld,een
mengselvanwaterenklei,waarmee instortingvandesleuvenwordtvoorkomen.Inde
metbentonietgevuldesleufiseenbetonbewapeninggeplaatst.Nahetplaatsenvan
betonbewapeningindesleuf ishetgatmet
betonvolgestort.Hetzwaarderebeton heeft
hetbentonietnaarbovengedruktenisopeen
vervolgensineentankopgevangen.Het
bentoniet isverschillendemalen hergebruikt.
Voorelksluishoofd isaandeingangen
uitgangvandesluiseenwerkvloer vanzand
(terp]gemaakt,waaropeen 17meter hogeUivormigebetonnen bakmeteenvierkante
bodemvan25 meterbij25 meter isgebouwd.
Aandeonderkant vandebetonnen bodem
zijn snijranden gemaaktomdebakprecies
opdejuiste plektelatenafzinken. Deopen
zijden vandeU-vormigebakwerden tijdelijk
afgesloten. Indevloetvandebakzitten
uitsparingen,waardoorhetzand vandeterp
losgesporenenonderuitgezogen konworden
totdatalhetzandvandewetkvloerwas
verwijderd endebetonnen bakopdesnijrandeniskomentestaan.Omdatergeendraagvlakmeerwas,zaktedebakvanzelfde diepte
in,totdat debakvolledigopdegrond stond.
Eenmaalopdejuistediepte,isdewerkkamer
onderdeU-bakopgevuldmet beton,waardoorereenstabielsluishoofd isontstaan.De
nieuwesluisheeft geenhefdeuren, maar
puntdeuren metscharnieren.Dekolkzelfis
inmiddelsgereed.Hetbedienings-enbesturingsmechanisme endesoftware moetennog
wotden geïnstalleerd.
Bijdeaanbesteding hadmendeuitvoeringop3,5jaargeschat,maaralshetsluiscomplex volgensdehuidige verwachtingen
eindditjaar klaarzalzijn, heeft debouwperiodepreciestweejaar geduurd. Debouw
vandetweedesluis inLith heeft ongeveer
rromiljoen gulden gekost.
BijhetsluizencomplexinLitliiseenvoorlichtingscentrumingericht,waareenexpositietezien
ismeteenhistorischoverzichtvandeplannenrond
deMaas,Tevenswordteenuitgebreidoverzicht
gegevenoverde bouwvandetweedesluis.De
tentoonstellingistebezichtigentotdathetsluizencomplexisvoltooid. Hetcentrumis^eopend
vandinsdagtotenmetzaterdagvan 10.00tot
18.00uurenzondagvan 12.00tot18.00uurT
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RAPPORT OVER KWALITEIT SLOOTWATER VERSCHENEN

Potentiële risico'svoorveein
HollandsNoorderkwartier
Van46onderzochtesloteninhetHollandsNoorderkwartiervoldoenslechtstweeslotenaandereferentiewaardenvoordiergezondheid.Deoverigeslotenbevattenteveelschadelijkestojfen en/ofbacteriën, en
kunneneen^ezondheidsrisicovoorveeopleveren.
InNoord-Holland heeft een aantal
veehouders problemen metdegezondheid
vanhunvee.Veelveehoudersdenkendatdat
temaken heeft metdekwaliteit vanhet
slootwater,datindezomergebruikt wordr
alsdrinkwater voorhervee.Daarom hebben
hetHoogheemraadschap vandeUitwaterendeSluizeninHollands Noorderkwartier
endeWesrelijke Landbouw enTuinbouw
Organisatie (WLTO)vorigjaar een meldpunt
opgericht,waaiveehoudersziekveekonden
melden.Ookheefr deWLTOeenenquête
naar zoooledengestuurd metvragenoverde
gezondheid vanhetveeendeslootwaterkwaliteit.Uiteindelijk heeft deWLTO45
bedrijven geselecteerd voornader onderzoek.
Het hoogheemraadschap heeft,in
samenwerkingmetde Gezondheidsdienst
voorDierenenTNOeenspeciale onderzoeksmethode ontwikkeld,eenquick-scan
(zieookH 2 0 nummer 21,1998)omte
kunnen kijken naarderisico'sdieoppervlaktewater alsdrinkwater voor veekan
opleveren.Dezemethode houdt tekening
met despecifieke situatie inNoord-Holland
(invloeden vansulfaattijke kwel,hoge
fosfor- enstikstofgehalten). Daarom maken
chloride,sulfide, nitriet, nitraat,sulfaaten
blauwalgen deeluitvanhetpakket,netals
variabelendiede zuurstofhuishouding
kunnen verstoren.Erzijn ook metingen
gedaanvaninwater levende organismen,
zoalszwavelbacteriën,algenenplanten.

gaatvaaksamen meteenslechtzuurstofgehalte, aanwezigheid vankroosen
hogegehalten fosfor enstikstof het
ontbreken vanwatetplanten,eengering
doorzichteneenverstootd algenbeeld;
- Eriseenbeperktedominatievan
blauwalgen aangettoffen. Datgaat
samenmethogefosfor- enstikstofgehalten,maar devorigezomer wasnar
en koud,geengeschiktezomerdus
voor blauwalgengroei;
-Andereparameterszoalsnitriet, sulfaat
enbactetiekiemgetalzijnslechtsincidenteeloverschreden.Dereferentiewaarde
voorchloridewerdaltijdgehaald.
Vooralbij kopsloten,ondiepe sloten
(mindetdan 30cm]en,ineenaantalgevallen,slotenmeteenbaggetlaagvanmeerdan
30cm,isdewaterkwaliteit slecht.
Vanbelangisdatergeenmest meerin
deslotenkomt.Verderdragen baggeren,
kroosverwijderen enkopsloren vrijmaken
bijaaneenverbetetingvandewaterkwaliteit.Op sommige locatieszullen riooloverstorten opgeheven moeten worden.De
inrichting kan eenprobleem zijn: sommige
sloten zijn meerafvoergoot dansloot,en
soms moet dedootsttomingwordenverbeterd,aldushethoogheemraadschap.<f
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Deslotenzijn indezomer van vorigjaar
geroetst,enderesultaten latenziendatet
indetdaad risico'szijn.Hetisopvallenddat
datookgeldtvoorslotendienietzijn aangemerkt alsrisicosloten.De belangrijkste
resultaten zijn:
-Inveelslotenzijn hogeaantallen thermotolerante E-colibacteriën aangetroffen. Debelangrijkste oorzaak lijkt
in-en/ofuitspoeling vanmest tezijn;
-Sulfide isookvaakaangetroffen.Dat
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