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16 april 1989: een grote dag voor de Berendrechtsluis. 

De "Main Ore", een Liberiaans bulkschip van 275.000 dwt met een 
lading van 130.000 ton Braziliaans erts aan boord, loopt als eerste 
schip de sluis binnen. 

Met een lengte van 335 m, een breedte van 52 men een laadvermo
gen van 275.000 dwt is het het grootste schip, dat tot op heden de 
Antwerpse zeehaven aanliep. 

Door de grote belangstelling groeide de indienstneming van de 
Berendrechtsluis uit tot een spontaan volksfeest. 
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TEN GELEIDE 

Sedert meer dan 1 00 jaar is de 
Antwerpse haven niet meer in 
te denken zonder sluizen. 

Mits zware investeringen, ten 
laste van de gemeenschap, is 
een indrukwekkende concen
tratie van deze bouwwerken 
ingeplant langs de Schelde. 

Ingenieuze concepten en ge
durfde extrapolaties in de af
metingen lieten toe de tred te 
houden met een zeer belang
rijk deel van de schaalvergro
ting in de scheepsbouw. 

De realisatie van de Beren
drechtsluis, grootste bouwwerk 
in zijn soort ter wereld, beves
tigt het vertrouwen in het kun
nen in eigen land. 

En toch staat een nieuwe rea
lisatie, de Schelde-container-
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De haven van Antwerpen is 
een goed uitgeruste zeeha
ven met een groot aantal 
zeesluizen, die een vlotte ver
binding tussen Schelde en 
dokken verzekeren. 

De oudste op dit ogenblik nog 
bestaande sluis, de Kattendijk
sluis, dateert nog van 1859. 
Het pronkstuk, de Beren
drechtsluis, is meteen de groot
ste zeesluis ter wereld. 

De Antwerpse sluizen zijn ro
buust en bedrijfszeker. Bij de 
conceptie van sluizen met gro
tere afmetingen werden de 
ervaringen uit hetverleden be
hoedzaam geëxtrapoleerd, 
met de nodige aanpassingen 
om rekening te houden met 
nieuwe bouwtechnieken. Het 
is vooral de Boudewijnsluis, de 
eerste sluis die na de tweede 
wereldoorlog in Antwerpen 

kaai op de Schelde ten zuiden 
van deze gloednieuwe sluis, in 
de eindfase van afwerking 
voor de indienstname binnen 
amper een half jaar: zijn de 
sluizen dan voorbijgestreefd? 
Zeker niet! 

Het is alles een bewijs dat Ant
werpen-haven een zo breed 
spectrum van facetten en 
groeirichtingen heeft dat zij 
niet onder één noemer kan 
gevatword en, tenzij deze van 
een vitaliteit, van een onbreek
bare wil om scheepvaart en 
handel optimaal te ontvan
gen en dat ten voordele van 
diezelfde gemeenschap die 
de haven uitgebouwd heeft. 

Jan DEVROE 

Stad Antwerpen 
Schepen van de Haven. 

gebouwd werd, die model 
gestaan heeft voor de daar
opvolgende zeesluizen. 

De Antwerpse zeesluizen vor
men nu een indrukwekkend 
geheeL dat aantoont dat de 
overheid, het Antwerpse ha
venbestuur en het bedrijfsle
ven in staat zijn nu op een suc
cesvolle wijze havens te ont
werpen, te bouwen en te ex
ploiteren. 

Deze aanpak is geruststellend 
voor de verdere ontwikkeling 
van de haven van Antwerpen 
ten dienste van het Vlaamse 
Gewest. 

Johan SAUWENS 

Gemeenschapsminister van 
Openbare Werken 

en Verkeer. 
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De sluisgebouwen. 
De Berendrechtsluis is het sluitstuk van de 
explosieve uitbouw van de haven van Ant
werpen op de rechteroever. De ontwerpers 
van de sluis hebben, door een bijzondere en 
eigentijdse vormgeving van de bedienings
gebouwen, de sluis een monumentaal aspect 
bezorgd. 
Op de foto is het gebouw afgebeeld dat door 
de Technische Dienst van het Havenbedrijf 
van Antwerpen zal gebruikt worden als werk
plaats en magazijn. 

technieken en methodes op een 
succesvolle wijze toegepast. 

Vermits de werken in een open 
bouwsleuf uitgevoerd werden, 
was het vereist het grondwater
niveau te verlagen. Het gevaar 
bestond evenwel dat de veen
laag onder de nabije raffinaderij 
zou ontwateren, zodat de be
drijfsinstallatieszoudenzakken en 
beschadigd worden. Om derge
lijke zettingen te vermijden wer
den deze installaties afge
schermd door een ondergrond
se waterdichte wand. Het water 
datweggepomptwerd ter plaat
se van de bouwput, werd terug in 
de grond geïnjecteerd aan de 
raffinaderijzijde van de water
dichte wand. Het systeem bleek 
succesvol te werken. 

Een andere technische kracht
toer was de afbraak van de zui
delijke kaaimuur van de Zand
vlietsluis. De afbraak van deze 
muur was nodig om de gemeen
schappelijke toegangsgeul te 
kunnen aanleggen. In het totaal 
moest 70.000 m3 beton afgebro
ken worden met behulp van 1 00 
ton explosieven. Om de invloed 
uit te testen van de explosies op 
de hooggeïndustrialiseerde 
omgeving (BASF, kerncentrale 
Doel, hoogspanningsleiding Doel
Zandvliet, havenradar, Zandvliet
sluis) werd voorafgaandelijk een 
uitgebreid proevenprogramma 
uitgevoerd. De oude kaaimuur 
kon mootvoor moot opgeblazen 
worden zonder dat schade aan
gericht werd aan de omgeving. · 
Na de explosies werden de brok-
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stukken en het puin, die op de 
waterbodem verspreid lagen, 
opgehaald om via een breekin
stallatie gerecycleerd te worden 
tot steenslag, dat voor een ge
deelte gebruikt werd bij de bouw 
van de nieuwe kaaimuren van 
de Berendrechtsluis. De restwerd 
aangewend als granulaat voor 
nieuw beton en als fundering voor 
wegen in de omgeving. 

Ook voor de bouw van de pier 
aan het uiteinde van de zuidelij
ke kaaimuur van de nieuwe toe
gangsgeul naar de Berendrecht
sluis, werd de techniek van de 
afzinkcaissons toegepast, zoals 
reeds ontwikkeld bij de bouw van 
het uiteinde van de zuidelijke 
toegangsgeul van de Kallosluis. 

Deze werkwijze bleek zo succes
vol dat in 1987 besloten werd de 
nieuwe containerkaai op de 
Schelde, ten zuiden van de Be
rendrechtsluis, volgens deze 
methode te bouwen. 

In de loop van de aanneming 
bleek het noodzakelijk het ge
deelte van het Kanaaldok B2, dat 
in de aanlooproute van de Zand
vliet-en Berendrechtsluis gelegen 
is, te verbreden, zodat de zee
scheepvaart van of naar beide 
sluizen tegelijk vlot zou kunnen 
verlopen. Deze verruiming ge
beurde door op de oostelijke 
oevervan het kanaaldok een ge
deelte van de vroegere oever 
weg te baggeren. 

De aanlegbaggerwerken had
den van meet af aan af te reke-

nen met het probleem dat in het 
Antwerpse geen terreinen meer 
beschikbaar zijn, waarop de vrij
komende specie kon geborgen 
worden. De ontbrekende ber
gingscapaciteit werd gevonden 
op de linkeroever, waar nog 
haventerreinen dienen opge
hoogd te worden. Om het voort
durend kruisen van het vaarwa
ter op de Schelde met bagger
pramen te vermijden, gebeurde 
dit zandtransport door een pers
leiding, die van rechteroever naar 
linkeroever op de bodem van de 
Schelde aangelegd werd. Na
derhand kon een gedeelte van 
het zand op de rechteroever blij
ven om verwerkt te worden in 
enige grote infrastructuurwerken, 
die in uitvoering waren (Liefkens
hoektunnel, Scheldecontainer
kaai). 

Alhoewel de Berendrechtsluis op 
22 september 1989 ingehuldigd 
wordt door Koning Boudewijn, 
werd zij toch reeds op 16 april 
1989 vervroegd in gebruik geno
men om dringende economische 
redenen. De sluis zal volledig 
afgewerkt zijn in de lente van 
1990. 

De volledige bouw van de Be
rendrechtsluis met zijn toegangs
geulen en volledige uitrusting 
heeft minder dan 8 jaar geduurd, 
een indrukwekkende technische 
prestatie. 
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sluishoofden, de sluiskolk en de 
kwetsbare punten beschermd zijn 
met een energieabsorberend be
schermingssysteem om bij zware 
aanvaringen door schepen zo
wel schade aan de sluis als aan 
het schip te voorkomen. Een op
timale bescherming werd bereikt 
door een combinatie van ver
schillende befenderingssyste
men. Op de hoeken van de in
vooropeningen aan bovenhoofd 
en benedenhoofd werden tel
kens wielfenders boven elkaar 
aangebracht. Aan de hoeken 
van kwetsbare delen (bv. hoe
ken van brug kelders, deurkamers 
en deurnissen) werden geleiden
de rolfenders aangebracht, be
schermd door een aanloopbe
fendering uit tropisch hardhout 
en strippen polythyleen. In de kolk 
bevinden zich cylindervormige 
drijvende fenders in kunststof. 

CONSTRUCTIEVE 
KARAKTERISTIEKEN 

Bij de bouw van de nieuwe zee
sluis werden een aantal nieuwe 

[ _____ _ 
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De Berendrechtsluis in aanbouw. 
De Berendrechtsluis werd in maart 1987 onder 
water gezet. De luchtfoto werd enige dagen 
voordien genomen. Tussen de Schelde 
(bovenaan) en de bouwput bevindt zich nog 
een waterkerende dijk, die na de onderwater
zetting spoedig werd weggebaggerd. De 
sluiskolk wordt voortdurend drooggehouden 
door middel van een bemalingssysteem. 

De wielfenders. 
De Berendrechtsluis is uitgerust met een 
uiterst modern befenderingssysteem. Op de 
hoek van de invaaropeningen aan de beide 
hoofden van de sluis werden telkens, over 
een totale lengte van 1 0, 70 m, 5 boven elkaar 
geplaatste wielfenders aangebracht. Elke 
wielfender bestaat uit een velg, waarop een 
rubberen band, gevuld met lucht, werd ge
monteerd. 
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1989 
BERENDRECHTSLUIS 

ALGEMENE ASPECTEN 
OVER DE BOUW. 

De Berendrechtsluis is de groot
ste sluis ter wereld. Tot de bouw 
werd beslist door de Belgische 
Regering in 1981, niet alleen om 
de totale sluizencapaciteit van 
de Antwerpse haven te vergro
ten, maar vooral om bredere 
schepen tot de haven toe te la
ten. De sluiskolkbreedte werd 
gebracht op 68 m, dus 11 m bre
der dan de naburige sluis, de 
Zandvlietsluis. 

Deze breedte laat toe dat gro
te massagoedschepen tot 
300.000 dwt, weliswaar in half
geladen toestand, de haven van 
Antwerpen kunnen bereiken. 

De werken van de burgerlijke 
bouwkunde vingen aan op 15 
oktober 1982, maar gelet op de 
nog noodzakelijke studieperiode 
werd op het terrein zelf een aan
vanggemaakt op 1 februari 1983. 

De Berendrechtsluis en de Zand-

vlietsluis hebben een gemeen
schappelijke toegangsgeul van
uit de Schelde. Tussen beide slui
zen werd aan Scheldezijde een 
schuilhaventje voorzien, bestemd 
voor sleepboten en werksche
pen, die anders verplichtzouden 
zijn af te meren in de toegangs
geuL wat de zeescheepvaartzou 
hinderen. De algemene concep
tie van de Berendrechtsluis is 
dezelfde als bij de andere zee
sluizen in het Antwerpse. 

De Berendrechtsluis is de eerste 
Antwerpse zeesluis, waoNon de 

Eén van de sluisdeuren van de Berendrecht
sluis hangt aan de zware hijskraan van de 
n.v. "Boelwerf" te Hoboken-Antwerpen. Het 
reusachtige gevaarte weegt 1.500 ton, de 
lengte is 69,69 m, de hoogte 22,6 men de ge
middelde breedte 9 m. In de sluis rust de deur 
langs één kant onder water op een onderrol
wagen en hangt aan de andere kant aan een 
bovenrolwagen. Vanwege de schikking van 
de onderrolwagen wordt dit deurtype het 
"kruiwagentype" genoemd. 
De sluisdeuren werden drijvende de Beren
drechtsluis ingevaren op 14 november 1986. 

] 

68.00 

(maten in m - peilen in m TAW) 
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Technische Steekkaart 

Afmetingen: 

- Sluiskolklengte tussen de buitendeuren: 500 m 
- Sluiskolkbreedte: 68 m 
- Waterdiepte op bovendrempel: 17,75 m 

Bouw: 

- Bouwperi ode: 1982-1990 
- Opdrachtgevend bestuur: 

Ministerie van Openbare Werken 
- Aannemers: 

Ä Burgerlijke bouwkunde en baggerwerken: 
tijdeL verenig. "Berendrechtsluis' bestaande uit: 
- n.v. "François- C.F.E.' (Brussel) 
- n.v. 'M.B.G." (Antwerpen) 
- n.v. "Ondernemingen Jan De Nul" (Aalst) 
- n.v. "S.B.B.M. & Six Construct International" 

(Brussel) 
Ä Sluisdeuren: 

tijdeLverenig n.v. "V. Buyck" (Eeklo) en 
n.v. "Boelwerf" (Temse) 

Eerste schip: 

16 april 1989 - Liberiaans bulkschip "Main Ore" 

Inhuldiging: 

22 september 1989 door Koning Boudewijn 

-~----·-----~ 
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EEN HISTORISCHE TOCHT LANGS 
DE 9 ANTWERPSE ZEESLUIZEN 

De hoogwatergalt die twee keer 
per etmaal met een 5 m tijverschil 
de Schelderivier langs haar es
tuarium binnendringt, maakt Ant
werpen toegankelijk voor grote 
zeeschepen, alhoewel de stad 
ca. 100 km landinwaarts is gele
gen. 

Deze zeevaart, reeds gemeld in 
de 12° en 13° eeuw, ontwikkelt 
zich gestadig in de 14° en 15° 
eeuw en bereikt tenslotte een 
hoogtepunt in de 16° eeuw, de 
Gouden Eeuw van Antwerpen. 
Grotere zeeschepen moesten 
aanleggen aan de vele aanleg
plaatsen langs de rede. Kleinere 
schepen met beperkte diepgang 
konden langs vlieten en ruien tot 
in de stad binnenvaren. Bij laag
water kwamen zij daar regelma
tig geheel of gedeeltelijk op de 
slibbodem te liggen. Door een 
systeem van spuisluizen kon in dit 
binnensteedse kanalennet een 
zekere diepte gewaarborgd 
worden. 

Maar de sluiting van de Wester
schelde voor de scheepvaart in 
1572, een rechtstreeks gevolg van 
de godsdienstoorlogen en be
krachtigd door de scheiding der 
Nederlanden ingevolge het Ver
drag van Munster in 1648, stelde 
voorlopig een einde aan de grote 
zeevaart op Antwerpen. Die zou 
pas hernemen vanaf 1795 met 
de Franse overheersing van onze 
gewesten en voortduren tijdens 
de kortstondige hereniging van 
de beide Nederlanden. Het 
Scheidingsverdrag tussen België 
en Nederland van 1839 bekrach-

tigde de vrijheid voor scheep
vaart op de Westerschelde. 

Intussen was sedert de eerste 
jaren van de 19° eeuw, onder 
impuls van Napoleon Bonapar
te, de bouw op gang gebracht 
van een gestadig groeiend 
complex van diepe aanlegka
den, wat een gevolg was van de 
stijgende vraag van de handel 
en van de groeiende afmetin
gen van de zeeschepen. Deze 
aanlegkaden konden niet meer 
in voldoende mate en met vol
doende diepgang bij laagwater 
gecreëerd worden langs de rede, 
zodat sedert meer dan 180 jaar 
bijna continu gebouwd werd aan 
een voortdurend groeiend dok
kencomplex gelegen achterzee
sluizen, de toegangspoorten naar 
de Schelde. 

Meteen heeft de haven het ste
delijk gebied verlaten. Alleen aan 
de Scheldekaaien is een beperk
te havenaktiviteit blijven bestaan. 
De Antwerpse haven is nu al de 
grootste besluisde haven ter we
reld, een uniek centrum van 
know-how over zeesluizen. 

Het historisch overzicht in deze 
brochure over het ontwerp en de 
bouw van de Antwerpse zeeslui
zen geeft daarom meteen een 
idee van de evolutie in de betref
fende technologie. 

,___C ____ ~-----------.. ---·- ---·-.. -·- -·- ·---.. --·- --·-- -·---- _ _] 
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Technische Steekkaart 

Afmetingen: 

Sluiskolklengte tussen de buitendeuren: ca. 182 m 
(Bonapartedok) 
Sluiskolkbreedte: 175 m (Bonapartedok) 
Waterdiepte op bovendrempel: 6,98 m 

Bouw: 

- Bouwperiode: 1807-1810 
- Opdrachtgevend bestuur: Franse republiek, 

"Direction des Ponts et Chaussées' 
- Aannemer: 

_... Burgerlijke bouwkunde (inbegrepen sluisdeuren): 
firma "De Pauw & Van de Weghe' (Antwerpen) 

Eerste schip: 

1 januari 1811 -Frans linieschip "Friedland" 

Buiten gebruik gesteld: 

11 januari 197 4 

I -
!_ 
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Bonapartesluis op 26 september 1967. 
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Op beide sluishoofden werden 
basculebruggen voorzien, van 
hetzelfde type als de bruggen 
van de Zandvlietsluis en geschikt 
voor zware konvooien tot 450 ton. 

Parallel met de Kal losluiswerd een 
afvoerduiker aangelegd, om 
aldus de waterbeheersing van 
de dokken te kunnen verzeke
ren. Onder de sluiskolk werd een 
ruime leidingenkoker aangelegd, 
bestemd voor industriële leidin
gen en nutsleidingen. 

De oevers van de toegangsgeul 
werden, op uitdrukkelijke vraag 
van nautici, volledig als kaaimuur 
uitgevoerd om strandingsgevaar 
te vermijden. Een gedeelte van 
deze toegangsgeul werd binnen
dijks aangelegd; daar werden 
diepgefundeerde kaaimuren ge
bouwd, van hetzelfde type als 
de kolkmuren van de Kallosluis en 
van bijna alle kaaimuren in het 
Antwerpse. Voor het buitendijks 
gedeelte van de kaaimuur, nl. 
het gedeelte te bouwen in het 
water, werd geopteerd voor een 

hooggefundeerde kaaimuur, 
voorzien van een metalen ge
kombineerde damwand en 
gewapende betonpalen, waar
boven een vloerplaat met verti
kale frontmuur. De pierconstruc
tie op het uiteinde van de zuide
lijke kaaimuur wordt gevormd 
door caissons. 

De aanleg van de bouwput van 
de sluis startte aanvankelijk in het 
droge. Na verloop van enige 
maanden werd deze werkwijze 
stopgezet omdat te veel goed 
zand verloren ging om de werf
wegen geschikt te houden voor 
het zware vervoermaterieeL De 
graafwerken werden vervolgens 
voortgezet met een over het land 
aangevoerde demonteerbare 
cutterzuiger. De profilering van 
de bouwput gebeurde nadat de 
uitgecutterde put drooggezet 
werd. 

In 1979 was de sluis volledig be
drijfsklaar. 

De vestiging van bedrijven in het 

havengebied werd gehinderd 
omdat, wegens beperkte over
heidskredieten, de aanleg van 
dokken vertraging opliep. Het 
eerste zeeschip met een com
merciële lading bood zich slechts 
aan op 3 december 1983. 

Op 3 december 1983 voer het eerste com
merciële zeeschip de Kallosluis binnen, nl. 
de "Höegh Sword", met een lading van 5.000 
ton LPG, bestemd voor "Antwerp Gas Termi
nal" (AGT), het eerste overslagbedrijf dat 
zich in de nieuwe haven op de linkeroever 
vestigde. 
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Vermits de sluis vooral bedoeld is 
als binnenvaartsluis, werd ze 
stroomopwaarts de Van eauwe
loertsluis ingepland om de bin
nenvaart zo veel mogelijk te 
scheiden van de zeescheep
vaart, die vooral in het afwaartse 
deel van de Zeeschelde op
treedt. Alhoewel de afmetingen 
van de nieuwe sluis het schutten 
toelaten van schepen met een 
diepgang van bijna 48', wordt de 
bereikbaarheid van de sluis ge
hinderd door de beperkte mo
gelijkheden van de Schelde tus
sen de Zandvlietsluis en de Kalle
sluis. Vergeleken met de Van eau
weloertsluis en de Boudewijnsluis 
moet de scheepvaart nog een 
bijkomende drempel ,nl. de 
Drempel van de Parel, overwin
nen. 

De aanleg van de Baalhoeksluis 
is nu terechtgekomen in de alge
mene problematiek van de Wa
teNerdragen, af te sluiten tussen 
Nederland en België. Dit heeft nu 
als concreet gevolg dat de Kallo
sluis nog vele jaren zal moeten 

[ 
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fungeren als hoofdsluis van de 
haven op de linkeroever. Had
den de ontwerpers van de Kallo
sluis deze evolutie kunnen voor
zien, dan was de sluis op Belgisch 
grondgebied ongetwijfeld meer 
stroomafwaarts ingepland ge
worden. 

CONSTRUCTIEVE 
KARAKTERISTIEKEN 

De werken namen een aanvang 
op 1 april 1971 . Er werd meteen 
een losplaats gebouwd aan de 
Schelde voor de aanvoer van 
zand en grind en een betoncen
trale. 

De conceptie van de Kallosluis 
verschilt nietwezenlijkvan dievan 
de Boudewijnsluis. Vorm en af
metingen werden bepaald door 
interpolatie tussen de vaarwegen 
van de Boudewijnsluis en de 
Zandvlietsluis. Opmerkelijk is even
wel de zeer ruime toegangsgeul, 
die tevens als wachthaven voor 
schepen moet functioneren . De 
lengte van de geul bedraagt 

De zuidelijke pier van de Kal losluis. 
Voor de bouw van de pier aan het zuidelijke 
uiteinde van de toegangsgeul van de Kallo
sluis werd beroep gedaan op de techniek van 
afzinkcaissons. De pier wordt gevormd door 
8 cylindervormige caissons met een diame
ter van 18,50 m en een hoogte van 30,30 m, 
die in de grond afgezonken worden onder in
vloed van hun eigen gewicht. Het zinken 
wordt gestimuleerd en geleid, doordat de 
grond weggehaald wordt binnen in de cais
sons. 
Deze techniek bleek zo succesvol dat ook de 
pier aan het uiteinde van de zuidelijke kaai
muurvan de Berendrechtsluis op deze manier 
gebouwd werd . 

1.150 men bevato.m.een zwaai
cirkel van 450 m, die aan het 
zeeschip met assisterende sleep
boten moet toelaten te maneu
vreren. De breedte en de vorm 
van de monding van de geul 
werden bijzonder bestudeerd om 
het volume van de aanslibbing 
te beperken. Na het uitbagge
ren van de toegangsgeul bleek 
dat de aanslibbingen veel groter 
waren dan aanvankelijk ver
wacht. 

Om met voldoende zekerheid te 
kunnen weerstaan aan de hoog
ste stormvloeden, reikt het peil 
van het benedensluishoofd (in
begrepen buitenste roldeuren) 
tot het sigmapeil + 11.00 m TAW, 
dus het peil van de Scheldedij
ken afwaarts Antwerpen. Bij de 
andere Antwerpse zeesluizen 
(ook de Berendrechtsluis) zijn de 
buitenste deuren lager, zodat bij 
stormvloeden een zeer beperkte 
hoeveelheid water over de deu
ren kan stromen. 

___ _______ j 

1811 
BONAPARTESLUIS 

INLEIDING. 

De verbindingsgeul met sasdeu
ren ,tussen de Schelde en het Bo
napartedok was de eerste zee
sluisconstructie in Antwerpen. Zij 
was gekend als Bonapartesluis 
toen zij in 197 4 samen met de bij
horende draaibrug werd ge
sloopt en gedempt. Dit gebeur
de wegens het zeer beperkte 
gebruik, de relatief grote onder
houds- en bemanningskasten en 
de nood aan een brede verkeers
weg naar de haven, die tevens 
geschikt was voor zware en 
omvangrijke transporten. 
Nochtans was deze geul met sas
deuren slechts het beneden
hoofd van een groter geheel 
bestaande uit het huidige Bona
partedok en Willemdok. Deze 
naamgeving dateert trouwens 
van 1903 en verwijst naar Keizer 
Napoleon Bonaparte en Koning 
Willem der Nederlanden. De oor
spronkelijke namen waren Klein 
Dok en Groot Dok. 

Het concept van deze twee 
dokken ontstond onder het Fran
se Regime en kreeg definitieve 
vorm toen Napoleon Bonaparte 
in 1803 het besluit nam Antwer
pen uit te rusten als versterkte 
oorlogshaven met tal van 
scheepsweNen en een arsenaal, 
dit als noordelijke militaire verde
digingsbasis, vooral gerichttegen 
acties van de Engelse vloot en 
mogelijke landingstroepen. In 
tweede instantie kwam de rol als 
handelshaven. 

De hydraulische aandrijving van de vloed
deur met rondsel en heugelstang als drijf
stang. In de vierkante gaten in het cylindrisch 
gedeelte boven het rondsel kunnen spaken 
geplaatst worden voor de handaandrijving. 

17.40 

14.08 (+ 7.09) 

G.HW. ( + 4.95) 

G.L.W. ( + 0.31) 

(maten in m - peilen in m TAW) 
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BONAPARTEDOK ALS SASKOM. 

In het oorspronkelijk conceptwas 
het Bonapartedok bedoeld als 
een open tijdok dat langs een 
verbindingsgeul met twee stel 
sluisdeuren toegang gaf tot het 
Willemdok, waar hetwaterpeil on
geveer constant bleef. Een va
riant voorzag hier zelfs een kleine 
saskom. Weldra werd beslist ook 
sluisdeuren te plaatsen in de geul 
van de Schelde naar het Bona
partedok (Klein Dok). 

Het Klein Dok werd een getijde
dok,datduseenveranderlijkwa
terniveau kende en in verbinding 
stond met de Schelde vanaf ca. 
2 uur vóór hoogwater tot kort na 
hoogwater. Daarna werden de 
ebdeuren aan de Scheldekant 
terug gesloten en werd het wa
terpeil tussen Groot Dok en Klein 
Dok gelijk getrokken en kon de 
scheepvaart doorgaan tussen 
beide dokken. In feite veNulde 
het Klein Dok dezelfde rol als de 
saskom van onze moderne zee
sluizen. De beperkte diepte van 

Bonapartedok en Willemdok in juli 1989. 
Het benedenhoofd van de Bonapartesluis 
en de Bonapartebrug zijn vervangen door 
een brede dam. 

ca. 1883 
Benedenhoofd van de Bonapartesluis met 
links de Schelde en de Rijnkaai met zee
gaande zeilschepen waarvan twee ook met 
stoommachine. 
In de sluisgeul platbodem-binnenschepen. 
Vooraan het sluisgebouw en rechts de Bona
partebrug. 

de sluisdrempel en van de dok
bodem lieten echter nog niettoe 
ook bij laagwater te versassen. 

ALGEMENE ASPECTEN 
VAN DE BOUW. 

De sluisdeuren waren van het 
type puntdeuren en veNaardigd 
uit hout. De invaargeul werd af
gelijnd met kaaimuren uit bak
steen bekleed met arduinen 
deksteen. De deuren draaiden 
rond een vertikale as, bewogen 
met handgedreven kaapstan
ders. Zij waren gebouwd om 
zowel hoog- als laagwater te 
kunnen keren: aan de Schelde
kant of het benedenhoofd één 
paar vloeddeuren en twee paar 
ebdeuren. In de verbindingsgeul 
tussen beide dokken, het boven
hoofd der sluis, werd één paar 
vloeddeuren en slechts één paar 
ebdeuren geplaatst. 

Het achterliggende Groot Dok 
was hierdoor vrijwel onafhanke
lijk van het getij. De oevers van 
beide dokken werden pas voor
zien van kaaimuren onder de 
regering van Koning Willem der 
Nederlanden, na de val van het 
Franse Keizerrijk. Boven- en bene
denhoofd werden elk overbrugd 
door een horizontale draaibrug. 

CONSTRUCTIEVE 
KARAKTERISTIEKEN. 

De afmetingen van de dooNaart
geul naar de Schelde werden 
bepaald door deze van het toen
malig oorlogsschip, dat bestemd 
werd voor operaties vanuit de 

- ---· - --· ·--
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1979 
KALLOSLUIS 

ALGEMENE ASPECTEN 
OVER DE BOUW. 

De bouw van de Kallosluis op de 
linkeroever van de Schelde was 
een belangrijke stap voor de 
haven van Antwerpen. Tot op 
dat ogenblik was de uitbouw van 
de haven steeds gebeurd op de 
rechteroever van de rivier; toen 
evenwel door de industrialisatie 
van de haven grote behoefte 
ontstond aan nieuwe haventer
reinen, begonnen vanaf 1962 al-

De Kallosluis in aanbouw. 
De ruwbouw van de sluis is zo goed als 
voltooid. Men bemerkt rechts achter een 
afgewerkt gedeelte van de laaggefundeerde 
kaaimuur van de toegangsgeul met 16 ope
ningen van de afvoerduiker voor de waterbe
heersing van het havenbekken de eigenlijke 
kolkmuur van de sluis met vooraan een uit
monding van een omloopriool van het bene
denhoofd en de nissen voor de beneden
hoofd-deuren. 

Ierlei petrochemische bedrijven 
zich te vestigen in de Melselepol
der op de linkeroever. 

Geleidelijk kwam het plan tot 
stand om op de linkeroever een 
volwaardige haven aan te leg
gen, bereikbaar voor zee
schepen met een diepgang van 
54'. De hoofdtoegang van deze 
nieuwe haven zou gevormd 
worden door de Baalhoeksluis, 
gepland ten westen van het Land 
van Saeftinge op Nederlands 

grondgebied. 

De Kallosluis werd oorspronkelijk 
gepland als binnenvaartsluis, 
maar kreeg grotere afmetingen 
om, in afwachting van de vol
tooiing van de Baalhoeksluis, toe 
te laten dat de zeeschepen reeds 
de nieuwe haven op de linkeroe
verzouden kunnen binnenlopen. 

De Kallosluis heeft aldus grotere 
afmetingen dan de Van eauwe
loertsluis en de Boudewijnsluis. 

50.00 

ernaten in rn · peilen in rn TAW) 
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Technische Steekkaart 

Afmetingen: 

- Sluiskolklengte tussen de buitendeuren: 360 m 
- Sluiskolkbreedte: 50 m 
- Waterdiepte op bovendrempel: 16,00 m 

Bouw: 

- Bouwperiode: 1971-1979 
- Opdrachtgevend bestuur: 

Ministerie van Openbare Werken 
- Aannemers: 

À Burgerlijke bouwkunde (inbegrepen sluisdeuren): 
p .v.b.a. "Algemene Aannemingen Van Laere" 
(Zwijndrecht) 

À Burgerlijke bouwkunde toegangsgeul: 
n.v. "Compagnie de Chemins de fer et 
d'Entreprises" (C.F.E.) (Brussel) 

À Baggerwerken: 
tijdelijke vereniging "CombinatieKallo" bestaan
de uit: n.v. "Dredging International" (Zwijndrecht) 

n.v. "Ondernemingen Jan De Nul" (Aalst) 
n.v. "Baggerwerken De Cloedt en zoon" 

(Oostende) 
À Beweegbare bruggen: 

n.v. "V. Buyck" (Eeklo) 

Eerste schip: 

3 december 1983- Noors LPG-schip "Höegh Sword" 

-- -.. - -=--=-========- J 

c_· -------·-

Scheldemonding. De geulbreed
te bedroeg daarom 14,50 mop 
de bodem en 17 AD m boven
aan, met een overgang in 3 trap
pen. Deze vormgeving was con
form met deze van de toenmali
ge scheepsrompen. De drempel 
aan het benedenhoofd lag op 
het peil -2,81 m TAW, terwijl het 
laagwaterniveau op ongeveer 
het peil 0,00 m ligt. De hoogte 
vandevloeddeurenwas l0,20m, 
deze van de ebdeuren 8,72m. 

De deuren waren in hout. Zij wer
den rond 1885 vernieuwd : zware 
eikenhouten balken, 43 cm dik 
voor de hoofdliggers, Amerikaan
se pitchpine planken voor de be
kleding. Het geheel van de deur
constructie was 50 cm dik. Ijzeren 
U-profielen en trekkers dienden 
de stijfheid en vormvastheid te 
bevorderen. De waterdichtheid 
langs de vloer werd bekomen 
met drempels, waartegen de 
deur rustte in gesloten toestand. 

Het gelijk trekken van het water
niveau aan weerszijden van de 

deur gebeurde door het dok en 
de Schelde in verbinding te stel
len langs omloopriolen inge
bouwd in de sluismuren of langs 
schuifdeurtjes aangebracht in de 
deuren zelf. 

De beweging van de deuren 
geschiedde met een heugel
stang, enerzijds scharnierend 
bevestigd aan de aanslagdeur
stijl, anderzijds op de wal ingrij
pend in een rondsel op een ver
tikale as die met stangen en 
handkracht aangedreven werd. 
Later rond de jaren 1880 werd de 
handkracht vervangen door een 
hydraulische motor met 2 cylin
ders. Water onder een druk van 
ca. 50 atm werd langs onder
grondse leidingen aangevoerd 
vanuit de waterpershuizen. 

Rond 1885 was ook een electri
sche verlichting geïnstalleerd, 
bestaande uit 3 booglampen. Zij 
werden gevoed met 2 dynamo's, 
die ter plaatse werden aan
gedreven met een gasmotorvan 
12 pk. 

--------------·---___________ j 

Benedenhoofd met open vloeddeuren en 
(veiligheidshalve) twee paar gesloten eb
deuren. Zij werden bewogen door handge
dreven kaapstanders. Op de achtergrond het 
in 1564 gebouwde Hansahuis, dat op een 
landtong kwam te staan de na aanleg van 
beide dokken. Het brandde af in 1893. 
(lithografie H. Steinbach, ca. 1840) 
(Nationaal Scheepvaartmuseum, Antwerpen) 

Een horizontaal draaiende brug 
zorgde voor het landverkeer over 
het sluishoofd. De constructie was 
in geklonken ijzer met houten rij
vloer en berekend voor het ver
keer van paard en kar. De oor
spronkelijke handaandrijving 
werd ook hier vervangen door 
een aandrijving met water onder 
druk en bijhorende motoren zoals 
aan de sluisdeuren. 

l 
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Technische Steekkaart 

Afmetingen: 

- Sluiskolklengte tussen de buitendeuren: ca.175 m 
- Sluiskolkbreedte: 68,42 m 
- Waterdiepte op bovendrempel: 7,22 m 

Bouw: 

- Bouwperiode: 1856-1859 

10 

- Opdrachtgevende besturen: 
Ministerie van Openbare Werken 
Stad Antwerpen 

- Aannemer: 
Ä Burgerlijke bouwkunde (inbegrepen sluisdeuren): 

firma "P. Keiler" (Antwerpen) 
Ä Beweegbare brug benedenhoofd (1881): 

n.v. "Ateliers de Construction de la Meuse" 
(Luik). 

Ä Beweegbare brug bovenhoofd (1899): 
firma "Armstrong" (Newcastle upon Tyne -
Groot-Brittanië 

Eerste schip: 

1859 

Inhuldiging: 

22 oktober 1860 door Koning Leopold I 

Kattendijksluis met op de voorgrond de 
Schelde en de vaste hoge Kattendijkbrug, 
gebouwd in 1969 ter vervanging van de 
2 beweegbare bruggen, één op ieder sluis
hoofd. 

oi.Ao4 ....... , 

.. .. .. .. t....... .. ........ ~ ................... 

---------~ 

Kantelen van een sluisdeur. 
De vier sluisdeuren werden vlottend in de 
sluiskolk binnengevaren en daarna behoed
zaam gekanteld, zodat ze rechtop in de sluis
kamers konden binnengevaren worden. 
Daarna werd de elektromechanische aan
sluiting aangekoppeld, zodat de sluisdeuren 
heen en weer konden bewegen. 

wijnsluis en laat het gelijktijdig 
schutten van 4 schepen van 
30.000 dwttoe. Om ook de groot
ste tankers te kunnen opnemen, 
werd de drempel 3,70 m lager 
gelegd dan in de Boudewijnsluis. 

CONSTRUCTIEVE 
KARAKTERISTIEKEN 

De algemene conceptie van de 
Zandvlietsluis verschilt niet gron
dig van deze van de Boudewijn
sluis. De sluis heeft twee hoofden, 
waartussen de sluiskolk ligt. De 
hoofden zijn onafhankelijke con
structies, waarin de waterkering 
en het vullings- en ledigingssys
teem van de sluis zijn onderge
bracht. Proeven op model, uit
gevoerd in het Waterbouwkun
dig Laboratorium van het Bestuur 
der Waterwegen, hebben aan
getoond dat het stelsel voor vul
len en ledigen van de sluiskolk, 
datwerd toegepast in de Boude
wijnsluis, ook hier met gunstig resul
taat kon worden gebruikt. De vul
lingstijd bij een verval van 4,00 m 
is vastgesteld op 15 minuten. 

De vier roldeuren zijn van het 
"kruiwagentype", zoals bij de on-

r--
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dere recente Antwerpse sluizen. 
Door de groeiende sluisafmetin
gen nemen ook de sluisdeuren in 
gewicht en omvang toe. Elke 
deur weegt 1.450 ton. Om het 
gewicht te reduceren is elke deur 
voorzien van een luchtkist ver
deeld in 24 kamers, die de deur 
kunnen laten vlotten. Waterbal
last in de luchtkist verzekert de 
stabiliteit van de deur tijdens de 
beweging. Hetbovendekvan de 
deur wordt zo opgevat dat licht 
verkeer (max. 4 ton) op de geslo
ten deuren kan worden toegela
ten. 

De beweegbare bruggen zijn van 
een ander type dan voorheen. 
Het bekende Strausstype werd 
vervangen door een bascule
brug met verzonken tegenge
wicht. Aanvankelijk werd de nieu
we zeesluis slechts uitgerust met 
één beweegbare brug, nl. op het 
bovenhoofd. Op het beneden
hoofd werd het landhoofd voor
zien van een brug, die pas aan
gebracht werd ter gelegenheid 
van de bouw van de nieuwe Be-

rendrechtsluis. De brug werd 
gebouwd en gemonteerd door 
de N.V. "Boelwerf". 

De eigenlijke werken begonnen 
met het uitgraven van de bouw
put van de sluis. Een eerste ge
deelte van de uitgravingen werd 
onderwater uitgevoerd met een 
demonteerbare cutterzuiger. Na
dat een bouwput van ca. 9 m 
diepte gerealiseerd was, werd de 
put leeggepompt en werd met 
de inmiddels aangebrachte 
bronbemaling de grondwater
stand geleidelijk verlaagd. De 
verdere uitgravingen geschied
den in den droge. In het totaal 
werden 3 miljoen m3 grond uit
gegraven. 

Op 27 oktober 1962 werd een 
aanvang genomen met het be
tonneren. Voor het lossen van de 
materialen werd langs de rech
ter scheldeoever, ongeveer 
1.000 m opwaarts van de sluisas 
een loshaven gebouwd, uitge
rust met een betoncentrale. Tus
sen de betoncentrale en de 
bouwput werden verharde we
gen aangelegd om het vervoer 
in alle weersomstandigheden te 
kunnen verzekeren. 

Op 1 juli 1967 werd de Zandvlietsluis officieel 
ingevaren door de Belgische tanker "Esso 
Antwerp" onder het oog van Koning Boude
wijn. Het eerste schip was nochtans reeds op 
21 maart 1967 zonder veel plichtplegingen 
de sluis binnengevaren, nl. de Duitse cargo 
"Ginnheim" met 12.500 ton fosfaat aan boord. 
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Basculebrug over het benedenhoofd van de 
Zandvlietsluis. De beweegbare bruggen over 
de Zandvlietsluis, Kallosluis en Berendrecht
sluis zijn van het type basculebrug met ver
zonken tegengewicht, d.w.z. het tegenge
wicht bevindt zich onder de vaste rijweg in 
een brugkelder. Deze bruggen bestaan dus 
uit twee delen: een beweegbare overspan
ning boven de sluiskolk en een vaste over
spanning boven een kelderlandhoofd, waar
in het tegengewicht beweegt. De hoofdlig
gers zijn van het vakwerktype. 

19 oktober 1965: onderwaterzetting van de 
Zandvlietsluis. 
Vier jaar na de aanvang der werken werd de 
Zandvlietsluis onder water gezet. Dit vormde 
een keerpunt in de aanneming. Enige maan
den later konden twee deuren binnengeva
ren worden en op 21 februari 1966 werd be
gonnen met het wegbaggeren van de water
kerende dijk tussen de sluis en de Schelde. 

--- - -------- - -- ----' 

r------------------------------
1 

1859 
KATTENDIJKSLUIS 

ALGEMENE ASPECTEN 
OVER DE BOUW. 

Rond de helft van de 19° eeuw 
bleek een verdere noordwaartse 
uitbouw van aanlegplaatsen 
nodig om de stijgende scheep
vaardactiviteitoptevangen. Het 
Kattendijkdok werd door de Stad 
gebouwd, juist achter de zeesluis 
die door de Staat in constructie 
genomen was voor de verbin
ding van de Herentalsevaart met 
de Schelde. Deze sluis kreeg hier
mede de dubbele functie van 
verbinding van de Schelde met 
enerzijds het stedelijk havencom
plex en anderzijds het kanalen
systeem in de Kempen. De over
eenkomst tussen Regering en 
Stadsbestuurvan Antwerpen van 

19 juli 1973: De oude wijze van openen en 
sluiten der puntdeuren met één der acht door 
waterdruk van ca. 50 bar (kg/cm2) bewogen 
kaapstaanders van 2.000 kg/5.000 kg. Na
dien vervangen door electrisch bewogen trek
en duwbomen. 

66.60 110.50 

(moten in m - peilen in m TAW) 
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44.00 
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Stalen deur in klinknagelconstructie, bewo
gen met kettingen. 

1858 houdt dan ook in dat Stad 
en Rijk (nu Gewest) de exploita
tie- en onderhoudskosten van de 
Kattendijksluis onder mekaar ver
delen. Zo is de noordelijke keer
muur Scheldekant eigendom en 
ten laste van het Rijk, de zuidelijke 
keermuur voor de Stad. Deze 
overeenkomst geldt nog steeds, 
alhoewel het Albertkanaal nu 
sedert 50 jaar de drager is van 
het binnenvaartverkeer naar het 
oosten toe, richting Luik en Maas. 

Kattendijksluis op 26 september 1967. 
Bovenaan lichters, invarende vanuit het Kat
tendijkdok. Aan het benedenhoofd rechts en 
de zuidelijke geulmuur, beheerd door de Stad 
Antwerpen. De noordelijke muur is sedert
dien, in de loop van de jaren '80, al vernieuwd 
door zijn beheerder, het Rijk. Over de ro lbrug 
aan het benedenhoofd gaat het landverkeer. 
De andere rolbrug ligt op het noordelijk bo
venhoofd om de geul vrij te maken. 

,------- · -· -- --
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1967 
ZANDVLIETSLUIS 

ALGEMENE ASPECTEN 
OVER DE BOUW. 

Op 5 juni 1956 werd door het 
Belgische parlement een wet 
aangenomen, die de uitvoering 
voorzag van een programma 
voor dringende investeringen van 
nationaal belang in de Antwerp
se haven, gespreid over een 
periode van 1 0 jaar; deze wet .is 
als hetTienjarenplan de geschie
denis ingegaan. Het plan werd 
uitgevoerd van 1956 tot 1967 en 
verdubbelde de capaciteit van 
de haven. Het investeringspro
gramma gaf een beslissende duw 
aan de grootschalige groei van 
Antwerpse haven. Naast een be
langrijke goederenoverslagha
ven werd Antwerpen tevens één 
der grootste vestigingsplaatsen 
voor industriële complexen . 

Het Tienjarenplan bevatte naast 
de bouw van nieuwe dokken 
vooral een spectaculaire uitbouw 
van de haven in noordelijke rich
ting via het Kanaaldok B 1-B2 en, 
als sluitstuk, ingevolge de wetvan 

500.00 

C _ __ . 

15 aprill958, de bouw van "een 
zeesluis met toegangsgeulen in 
het noorden van de provincie 
Antwerpen" , de Zandvlietsluis. 

De stroomafwaartse ligging in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
Nederlandse grens heeft als 
voordeel dat de bereikbaarheid 
voor grote zeeschepen toenam; 
vergeleken bv. met de Boude
wijnsluis, die 8 km meerstroomop
waarts ligt, kunnen de zeesche
pen de drempels van Frederik en 
Lillo vermijden. 

De nieuwe zeesluis werd ge
bouwd op het grondgebied van 
de toenmalige gemeenten Zand
vliet en Berendrecht. Zij werd 
ingeplant ten noorden van Fort 
Frederik op een nautisch bijna 
volmaakte plaats in de holle 
oever van de rivier. De sluis is 
verbonden met de rivier door een 
toegangsgeul van 800 m lengte 
en met een breedte, die geleide
lijk toeneemt tot 350 m. De bo
dem van de geul werd 1 m die
per dan de sluisdrempel uitge-

J 

baggerdom aanslibbingen in de 
sluiskolkzoveel mogelijkte vermij
den. 

De verbinding met het Kanaal
dok B 1-B2 werd gerealiseerd door 
een ruime zwaaikom, waarvan 
de dijken rond de waterlijn met 
steenbestorting werden versterkt. 
Deze dijken stoten tegen keer
muren, die het bovenhoofd van 
de sluis begrenzen. Tussen sluis en 
dok is een kuil voorzien die als 
zoutvang dienst doet en via een 
afzonderlijke duiker, evenwijdig 
met de sluiskolk, bij laag tij het 
zout water naar de rivier terug
voert om cellen verzilting van het 
dokwater zoveel mogelijk tegen 
te gaan. 

De afmetingen van de sluiskolk 
hielden in ruime mate rekening 
met de opmerkelijke toename 
van het gemiddelde draagver
mogen van de zeeschepen, die 
de haven van Antwerpen bin
nenliepen. De kolkoppervlakte 
van de Zandvlietsluis is bijna 75% 
groter dan die van de Boude-

57.00 

(maten in m · peilen in m TAW) 

29 



Technische Steekkaart 

Afmetingen: 

- Sluiskolklengte tussen de buitendeuren: 500 m 
- Sluiskolkbreedte: 57 m 
- Waterdiepte op bovendrempel: 17.75 m 

Bouw: 

- Bouwperiode: 1961-1967 
- Opdrachtgevend bestuur: 

Ministerie van Openbare Werken 
- Aannemers: 

À Burgerlijke bouwkunde (inbegrepen sluisdeuren): 
tijdeL verenig. n.v. "Pieux Franki-Compagnie 
Internationale des Pieux armés Frankignoul" 
(Luik) en n.v. "Compagnie Beige deChemins 
de fer et d'Entreprises" (C.F.E.) (Brussel) 

À Beweegbare brug bovenhoofd (1966): 
n.v. "Boelwerf" (Temse) 

À Beweegbare brug benedenhoofd (1984): 
n.v. "V. Buyck' (Eeklo) 

Eerste schip: 

21 maart 1967- Duitse cargo "Ginnheim" 

Inhuldiging: 

3 oktober 1967 door Koning Boudewijn 

[ __ _ 
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Gemoderniseerde bewegingsinrichting van 
de deuren b.m.v. trek- en duwbomen. 

Een breed uitgebouwd sas, af
metingen ca. 68 m x 110 m, drem
pel op- 3,05 m TAW, wordt met 
respectievelijk dok en Schelde 
verbonden met ook hier verschil
lende puntdeurstellen aan ieder 
sluishoofd: de eb- en vloeddeu
ren. De drempel is amper een 
goede 20 cm dieper dan deze 
van de 50 jaar oudere Bonapar
tesluis. Het sas is wel kleiner dan 
het Bonapartedok, maar de toe
gangsgeul is merkelijk breder met 
zijn ca. 24 m breedte. De saskom 
is nog altijd groot van afmetin
gen in vergelijking met de breed
te van de toegangsgeuL In schip
perskringen heet de sluis dan ook 
"de kom". De saskom heeft mu
ren in metselconstructie; arduin
steen bekleedt de sluishoofden 
en keermuren. 

Na de in gebruik name van de 
Kattendijksluis waren er in Ant
werpen twee bestaande dokken
complexen in gebruik: het Bona
partedok en Willemdok, die met 
de Schelde verbonden werden 
via de Bonapartesluis en het Kat
tendijkdok en later Houtdok, die 
enkel bereikbaar waren via de 
Kattendijksluis. In 1869 werden 
beide dokkencomplexen met 
elkaar verbonden door het Ver
bindingsdok. 

In de loop der jaren zou de stabi
liteit van de keermuren in de 
toegangsgeul aan de Schelde
kant onvoldoende blijken met 
verschuivingen als gevolg. Ook 
de zuidelijke kaaimuur van de 
saskom zelf is, ook nu nog, aan 
schuifbewegingen onderhevig. 

CONSTRUCTIEVE 
KARAKTERISTIEKEN. 

De sluis heeft aan de Schelde
kant 1 paar vloeddeuren en 2 
paar ebdeuren, aan de dokkant 
1 paar van ieder type. De dwars
doorsnede van de toegangsgeul 
toont nog altijd een kleinere 
breedte onderaan (23 ,7 4 m) dan 

bovenaan (24,80 m), maar het 
verloop is continu. 

De deuren zijn in geklonken ijze
ren plaat met wrijfhouten . 
De vloeddeuren zijn 1 0,85 m hoog 
en 1 ,00 m dik in het midden. Deze 
ijzeren caisson-constructie kan 
leeggepompt worden voor in
spectie en herstellingen. De plaat
dikte varieert van 12 tot 15 mm. 
De deuren werden bewogen met 
kettingen die liepen van de 
aanslagstijL op de punt van de 
deur, naar een met de hand aan
gedreven kaapstander op de 
wal. De "motorisering" van deze 
kaapstanders met waterdruk ge
schiedde rond 1878. Op het sluis
plateau werden hydraulische 
kaapstanders geplaatst, uitgerust 
met driecylindermotoren die een 
trekkracht van 5 ton (of 50.000 N) 
konden ontwikkelen en ook ge
bruikt werden voor het verhalen 
van de schepen in de saskom. 
De bewegingsmechanismen van 
de deuren werden in 197 4 gemo
derniseerd door het Stadsbestuur 
door de installatie van stalen bo-

men en electrische lierwer~ 

Over de Kattendijksluis la~ 
geklonken ijzeren bruggen. 
over het benedenhoofd 
merkwaardig door haar cor 
van rolbrug. Zij rustte in ge5 
stand op haar twee land 
den, maar werd vóór het c 
en opgelicht aan het zu 
landhoofd met hydrauliscr 
zeis waar bovenop stalen 
waren gemonteerd. Een tE 
gewicht van meer dan 1 0 
op een zuidwaartse uitbou\ 
de brug zorgde dat de bru! 
op het noordelijk landhoof· 
lichtte en het geheel van dE 
werd dan zuidwaarts verro 
de sluisgeul vrij was. Ook de2 
rizontale translatie werd bekc 
met hydraulische cylinders. 
bruggen, met houten we1 
hadden een eigen massc 
ca. 370 ton. Zij werden ges 
in 1969 na de bouwvan een 
hoge betonnen brug ovE 
benedenhoofd. Toenwasd 
reeds practisch uitsluitend 
behouden voor de binnem 
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Technische Steekkaart 

Afmetingen: 

- Sluiskolklengte tussen de buitendeuren: ca.11 0 m 
- Sluiskolkhreedte: 25 m 
- Waterdiepte op bovendrempel : 5,55 m 

Bouw: 

- Bouwperiode: 1875-1881 
- Opdrachtgevend bestuur: 

Ministerie van Openbare Werken 
- Aannemer: 

.á. Burgerlijke bouwkunde (inbegrepen sluisdeuren): 
firma "Couvreux & Hersent" (Parijs-Frankrijk) 

Inhuldiging: 

16 mei 1881 door Antwerps Stadsbestuur 

Buiten gebruik gesteld: 

midden 1968 

, _____ _ 
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Zuidersluis in 1882. 

---~ 

Bovenhalen voor onderhoudswerken van een 
onderrolwagen. 

worden: deze tunnel is dan open 
verbonden met de deurkamer. 
waarvoor een stalen damwand 
is geplaatst. Na het leeg pom
pen van het geheel kan in den 
droge en onder normale atmos
ferische druk gewerkt worden 
aan de rails. 
Daarom is de sluisvloer ter hoog
te van de rails wel extra zwaar uit
gevoerd om te weerstaan aan 
de opwaartse druk van het grond
water. 

De aandrijving van de deuren is 
met kabels, kabeltrommels, tand
wielkasten en een Ward-Leonard
groep. De bewegingswet van 
deuren en brug werd nauwkeu
rig geprogrammeerd in afgeleg
de weg, snelheid en versnelling 
mits toepassing van de selzyn voor 
de standdetectie en de ampli
dyne als versterker voor de be
krachtiging van de Ward-Leo
narddynamo.lntussen is deze toe
rusting in 1985 vervangen door 
gestuurde thyristoren en gepro
grammeerde rekenautomaten. 

Een tweede brug, de Meestoof
brug, werd eveneens bijge-

Een spel van licht en schaduw: een omloop
riool , 5 m breed en 5,5 m hoog. 

bouwd ,zodat hetsluizencomplex 
Boudewijn-Van eauweleert nu 4 
beweegbare bruggen heeft. Het 
wegverkeer kan er aldus continu 
overrijden; het treinverkeer daar
entegen heeft nog steeds twee 
achtereenvolgende bruggen in 
lijn nodig. 

Signaalmasten met een zwart 
signalenbord met een zichtbaar
heidsofstand van 2 km geven de 
scheepvaart alle indicaties aan
gaande de vaart op de sluis. 

De Boudewijnsluis bevatte een 
aantal vernieuwingen. De be
langrijkste was ongetwijfeld een 
nieuw vul- en ledigingssysteem. 
Bij de vroegere Antwerpse sluizen 
(bv. Royers- en Van Cauwelaert
sluis) gebeurt de vulling nog via 
langsriolen over de volledige 
lengte van de sluiskolk met dan 
zijspruiten om de kolk te vullen; bij 
de Boudewijnsluis gebeurt de 
vulling nu via zeer grote omloop
riolen enkel en alleen in de sluis
hoofden. Deze nieuwe schikking 
laattoe de sluiskolkmuren minder 

zwaar uit te voeren. De omloop
riolen krijgen een aangepast uit
stromingsprofiel, zodat de kineti
sche energie van het water dat 
in de sluiskolk stroomt nog maar 
voor een miniem deel op de romp 
van de schepen wordt overge
dragen. 

_j 
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December 1952: de bouwput onder de 
sneeuw. 
Zicht naar de Schelde toe. De muren uit 
massief beton worden opgetrokken met 
gebruik van glijstellingen. Links van de toren
kraan op de voorgrond de vierkante uitmon
ding van een omloopriooL 

In 1955 werd de Boudewijnsluis 
ingehuldigd. 

De sluis ligt parallel aan de Van 
Cauwelaertsluis. De toegangs
geul Scheldekant is gedeeltelijk 
met oevers in talud, gedeeltelijk 
met kaaimuren, aansluitend aan 
het benedenhoofd verlengd met 
dukdalven. De dukdalven aan 
de dokzijde werden in de jaren 
'60 definitief verwijderd. Als maat
gevende schepen dienden de 
Victory- en Libertyschepen , die in 
grote getale tijdens de oorlogsja
renwaren gebouwd. Vertrekken
devan4~andaa~schepenvan 
150 m lengte en 19 m breedte, in 
één maal te versassen , kwam 
men tot een sluiskolk met 360,40 
m lengte en 45 m breedte. 

[ _--~-------= -
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CONSTRUCTIEVE 
KARAKTERISTIEKEN. 

De vorige sluizen waren nog 
geconcipieerd met een extra 
zwaar bodemmassief, dat dien
de te weerstaan aan de opwaart
se drukvan het grondwater bij de 
laagwaterstand in de sluiskolk. Het 
nieuwe concept van de Boude
wijnsluis met een waterdoorlaten
de bodem is veellichter en goed
koper van bouw. 

De keermuren zijn afzonderlijk van 
de sluiskolkbodem gefundeerd 
en opgetrokken als gewone kaai
muren, waarbij natuurlijk wel re
kening gehouden wordt met de 
mogelijke hoge en lage water
standen in het sas. 

De betonbouw is systematisch 
toegepast voor de sluiskolkmu
ren en de sluishoofden . 

De deuren in gelast staal met 
plaatverstijving en een ruimtelijk 
uitgewerkt vakwerk zijn veellich
ter geworden: hun massa is slechts 

-~ 
~-~--

960 ton vergeleken met de 1 .250 
ton voor deze van de Van Cau
welaertsluis. De landzijde van de 
deur hangt aan een tractor, die 
ter hoogte van het bovenvlak 
van het sluisplateau op rails rijdt 
die aan weerszijde van de deur
kamerliggen. De sluiskolkzijdevan 
de deur steunt op een onderrol
wagen, die op rails rijdt, gelegen 
in een uitsparing van de sluisvloer. 
De helft van de relatief kwetsba
re wielstellen is zo boven water en 
veereenvoudiger in onderhoud. 
De onderrolwagen kan even
eens, na opvlotten en wegtrek
ken van de deur, met een vlot
kraan van de sluisbodem opge
pikt worden . Goed toegankelijke 
vlotkamers met regelbare water
inhoud laten toe het schijnbaar 
gewicht te regelen. Deze vorm
geving van sluisdeur heet het 
"kruiwagentype". 

Ten behoeve van onderhouds
werken aan de rails op de bo
dem van de sluiskolk kunnen sta
len tunnelelementen over het 
spoor van een deur neergezet 

-~ 

~-------

1881 
ZUIDERSLUIS 

ALGEMENE ASPECTEN 
OVER DE BOUW. 

Tegen het einde van de 19° eeuw 
werd de onregelmatig verlopen
de lijn der Scheldekaaien op de 
rechteroever over 3,5 km recht
getrokken en uitgerust met kaai
muren. In het zuidelijk deel van 
de stad kwam ter zelfdertijd heel 
wat ruimte vrij door de afbraak 
van de vestingen en het Zuider
kasteeL De 3 luiderdokken wer
den aangelegd voor de kleine 
schepen, verjaagd uit de vlieten 
die toen overwelfd werden. De 
toegang was de Zuidersluis, 
waarvan hetconceptgelijkwaar
dig was aan dat van de Katten
dijksluis, maar ondieper (drempel 
op - 1,38 m TAW) en met een 
minder brede saskom (25 m). De 
sluis werd gebouwd in de jaren 
1875 tot 1881 door de Regering in 
het kader van de overeenkomst 
met de Stad Antwerpen aan
gaande de bouwvan de nieuwe 
Scheldekaaien. Het grootste 
gedeelte werd in de oude stroom
bedding gebouwd aansluitend 

op de eveneens in de Schelde 
gebouwde kaaimuren. DeZuider
sluis werd gedempt in 1968, sa
men met de aanpalende dok
ken. Later werden er de gebou
wen opgericht die het Beroeps
hof en het Arbeidshof herbergen. 

CONSTRUCTIEVE 
KARAKTERISTIEKEN. 

De sluis werd in eerste instantie 
geconcipieerd voor de binnen
vaart. De breedte van de invaar
geul ter hoogte van de deuren 
was 13 m met een toegangsgeul 
van 50 m op 50 m tussen bene
denhoofd en Schelde. Hierin 
konden de schepen die later 
gingen binnenvaren, wachten vrij 
van de stroming op de rivier. De 
kaaimuren van de sluis hadden 
een volledig vertikale voorzijde 
tot op de bodem van het sas. De 
funderingspioot onder de toe
gangsgeul Scheldekant ter hoog
te van de deuren was 4,65 m dik 
en de aanslagdrempel voor de 
deuren 30 cm hoog. 

De deuren waren in geklonken 
ijzerplaat van 8 tot 14 mm dikte. 
De aandrijving was met een 
heugelstang en rondsel. De oor
spronkelijke handkracht werd 
later eveneens vervangen door 
hydraulische energie. Over de 
geulen ter hoogte van de deu
ren lagen horizontale draaibrug
gen. 

Op de gedempte sluis bevinden zich nu het 
Arbeidshof en het Beroepshof. 

13.00 

( - 1.38 

(maten in m - peilen in m TAW) 
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Technische Steekkaart 

Afmetingen: 

- Sluiskolklengte tussen de buitendeuren: 182.5 m 
Sluiskolkbreedte: 22 m 

- Waterdiepte op bovendrempel: 10.58 m 

Bouw: 

- Bouwperiode: 1905-1908 
- Opdrachtgevend bestuur: 

Ministerie van Openbare Werken 
- Aannemer: 

.A. Burgerlijke bouwkunde (inbegrepen sluisdeuren): 
firma "L. Coiseau & J. Cousin" (Brussel) 

Inhuldiging: 

15 augustus 1907 door Prins (later Koning) Albert en 
Prinses (later Koningin) Elisabeth 

Eerste schip: 

1 december 1908 - Duitse viermastbark "Alster" 

" ., 

,. ,. ,. ,. ,. ,. 
a. ,., ,_ ....... . ........ ............... 
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1955 
BOUDEWIJNSLUIS 

ALGEMENE ASPECTEN 
OVER DE BOUW. 

De verdere groei van de scheeps
ofmetingen na de Tweede We
reldoorlog evenals de toename 
van de goederentrafiek, onder 
meer van petroleumprodukten, 
maakten dat in 1947 een aanbe
veling werd gegeven aan de Mi
nister van Openbare Werken om 
een nieuwe sluis naast de Kruis
schanssluis te bouwen. De wer
ken hiertoe vingen aan in 1951 . 

Intussen was in 1950 de bouw van 
de 1 o fase van de Petroleumha
ven (nu Marshalldok) voltooid, ter
wijl in 1951 de plaatsvoordebouw 
van het 5° Havendok was beslist. 

22 oktober 1955: inhuldiging van de Boude
wijnsluis. 
Koning Boudewijn begeeft zich naar de sluis 
om aan boord te gaan van het Belgische 
C.M.B.-passagiersschip "Baudouinville". Ach
ter de Koning bemerkt men v.l.n.r. 0. Lee
mans, directeur-generaal van het Havenbe
drijfvan de Stad Antwerpen en 0. Vanauden
hove, minister van Openbare Werken. 

45.00 

!maten in m - peilen in m TAW) 

- -- . ---·- -----
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Technische Steekkaart 

Afmetingen: 

- Sluiskolklengte tussen de buitendeuren: 360,40 m 
- Sluiskolkbreedte: 45 m 

Waterdiepte op bovendrempel: 14,50 m 

Bouw: 

- Bouwperiode: 1951-1955 
- Opdrachtgevend bestuur: 

Ministerie van Openbare Werken en 
Werderopbouw 

- Aannemers: 
.A. Burgerlijke bouwkunde (inbegrepen sluisdeuren): 

firma n.v. 'Pieux Franki-Compagnie Internatio
nale des Pieux armés Frankignoul" (Luik) 

.A. Baggerwerken: 
tijdeL verenig. n.v. "Entreprises Ackermans
Van Haaren" (Antwerpen) en n.v. "Laboremus" 
(Antwerpen) 

.A. Beweegbare bruggen: 
tijdeL verenig. n.v. "Baume & Marpent" 
(Haine-Saint-Pierre) en n.v. "Ateliers de 
Construction Mécanique de Tirlemont" (Tienen) 

Inhuldiging en eerste schip: 

22 oktober 1955 door Koning Boudewijn met de 
"Baudouinville" 

................. , 
.. .. .. .. .. ......... 

4w .......... 

~ 
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1908 
ROVERSSLUIS 

ALGEMENE CONCEPTIE 
OVER DE BOUW. 

De beslissing voor de bouw van 
de Royerssluis kwam in het al
gemeen kader van de keuze 
tussen enerzijds de verdere uit
bouw van het dokkencomplex, 
achter sluizen naar het noorden 
toe en anderzijds het beruchte 
plan van de "Groote Doorsteek" 
("La Grande Coupure"), dat een 
verlegging van de Scheldebed
ding tussen Kruisschans en de 

De Antwerpse dokken in 1909. 

~ 
N 
N 

SCH---ELDE 
f------ -+1- -----i I 

102.50 74.30 

182.50 

L . ----------· 
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RIKADOK AME 

(maten in m · peilen in m TAW) 
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Kattendijksluis inhield . Het eerste 
bood het voordeel van getijde
vrije dokken en aanlegplaatsen, 
het tweede verhinderde dat de 
zeescheepvaart over de ondie
pe drempels van De PareL Kran
keloon en Oasterweel moest. Het 
Antwerpse Stadsbestuur, gead
viseerd door zijn toenmalige 
"Dienst van de Ingenieur", gaf de 
voorkeur aan de eerste oplos
sing, terwijl het Ministerie van 
Openbare Werken de tweede 
verkoos. Na vele jaren discussie 
werd de knoop doorgehakt ten 
voordele van de eerste oplos
sing. 

Intussen was de uitbouw van het 
dokkencomplex naar het noor
den al ver gevorderd, waarbij 
evenwel steeds het tracé van de 
"Groote Doorsteek" gevrijwaard 
werd. De bouw van het Afrika
dok en het Amerikadok was door 
de Gemeenteraad in 1883 beslist 
samen met het principe van de 
bouw van een nieuwe sluis. De 
twee dokken werden ingehuldigd 
in 1887. In 1905 werden de wer-
r---- -- --

L_ ____ _ 
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ken voor de aanzet van het Al
bertdok en van het Eerste Haven
dok aangevat. Stoomschepen 
met hun grotere afmetingen en 
de gestadige groei van de goe
derenoverslag in de haven ver
eisten niet alleen een vergroting 
van het dokkencomplex met die
pere en grotere dokken, maar 
tevens een nieuwe zeesluis met 
aangepaste afmetingen. De lig
ging en de rol van het Noordkas
teel vertraagde de besluitvor
ming samen met de discussies 
met internationaal erkende ex
perten over het voormelde prin
cipe van de "Groote Doorsteek" . 

De nieuwe sluis werd uiteindelijk 
gebouwd in de bocht van de 
.Schelde nabij Oosterweel. De 
werken werden aangevat in 1893 
en stilgelegd in 1894 na twee in
stortingen met overstroming. Na 
een gerechtelijk proces tussen 
aannemer E. Goossens en de 
Stad werd de overeenkomstvoor 
de bouwvan desluisvernietigd in 
1896. In 1904 werden de werken 
opnieuw aangevat door de fir-

Dwarsdoorsneden van een deur. 
Onderaan looprails op sasbodem en wiel
stellen van de deur, met vertikale schacht 
voor nazicht onder druklucht Schuifkleppen 
in zijwand op halve hoogte om water dwars 
doorheen de deur te kunnen laten. Boven
aan houten wegdek met treinspoor en loco-
m~~ . 

Algemeen zicht op een deur 

ma "L. Coiseau et J. Cousin". 

Op 1 december 1908 voer het 
zeilschip"Aister" als eerste door de 
sluis. Intussen had het Rijk 1 mil
joen frank subsidie toegekend 
voor de bouw van de sluis. 

CONSTRUCTIEVE 
KARAKTERISTIEKEN. 

De drempel van de sluis ligt op ni
veau- 6,41 m TAW, hetzij 3,36 m 
dieper dan de Kattendijksluis. De 
invaargeul Scheldekant wordt 
afgelijnd met houten staketsels 
van meer dan 400 m lengte in 
trechtervorm opengaand naar 
de stroom: de breedte verloopt 
van meer dan 200 m aan de 
Scheldekant naar 44 m voor het 
benedenhoofd. De grote lengte 
van deze toegangsgeul is nodig 
om het invaarmaneuver van de 
schepen naar de sluis toe moge
lijk te maken buiten de stroming 
van de Schelde. Bovendien is de 
sluis zo ver landinwaarts gebouwd 
dat ze buiten het tracé bleef van 
de "Groote Doorsteek". 

Zicht vanuit de geul Scheldekant op de bouw 
van de saskom en de twee hoofden. Recht 
op de noordelijke sasmuur, vooraan , de 
vertikale arduinen aanslagstijlen voor de 
deuren en de aanslag voor de deuren op de 
sasbodem. In het midden van de muur de 
openingen voorde omloopriolen. Uiterst links 
en rechts de houten staketsels van de in
vaargeul. 

[ _ -

het leiden van het landverkeer 
over de sluisdeur moeilijkheden 
bijbracht ter hoogte van de aan
sluiting deur-wal, vooral voor het 
spoorverkeer. Bovendien bete
kent deze wisselende belasting 
een extra sleet aan de deurwie
len en de rails. 

Voor het geheel van de sluis was 
een Ward-Leonardsysteem voor 
aandrijving van de verschillende 
motoren van de 4 deuren, de 
brug en de schuiven van de ver
laten: een centraal opgestelde 
asynchroonmotor met dynamo 
produceerde de electrische 
energie op gelijkspanning. 

De electramechanica van desluis 
werd vernieuwd in 1981. Dan 
werd eveneens een tweede brug 
gebouwd over het beneden
hoofd, de Van Cauwelaertbrug. 
Deze brug kreeg een grotere 
overspanning omdat zij een eind 
in de toegangsgeul tot de sluis 
ligt, in de verlengenis van de 

· Meestoofbrug over de Boude
wijnsluis. De constructie van het 

/ 

/ 
/ 

-] 

/ 

vakwerk is eenvoudiger dan deze 
van een Straussbrug en is volledig 
gelast en met maximaal gebruik 
van staalplaat. 

-------~ 
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Koningin Elisabeth uit Belgisch 
Kongo, werd meteen ook het Ver
lengd Kanaaldok, nu Hansadok, 
door de Stad in exploitatie geno
men . De haven had een nieuwe 
sprong naar het noorden ge
maakt en de afstand naar de 
zee met meer dan 1 0 km inge
kort. Meteen is de Schelde hier 
dieper en breder, zodat ook de 
steeds in afmetingen groeiende 
schepen beter konden ontvan
gen worden. De grote passagiers
schepen behoorden nu mede tot 
de maatgevende schepen. 

Door de inhuldiging van de Kruis
schanssluis werden de doelstel
lingen van de "Groote Doorsteek" 
postuum verwezenlijkt. De sche
pen konden nu de haven van 
Antwerpen bereiken zonder over 
de ondiepe drempel in de Schel
de tussen de Kruisschans- en de 
Royerssluis te moeten. 

,- --· 
I 
L. _~ 
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CONSTRUCTIEVE 
KARAKTERISTIEKEN. 

De sluisdrempel ligt op - 9,83 m 
TAW of opnieuw 3,42 m dieper 
dan de voorganger, de Royers
sluis. Ook hier is een toegangs
geul langs de Scheldekant vol
doende lang uitgebouwd vanaf 
het vaarwater in de holle Schel
deoever om het invaarmaneu
ver in kalm water over ca. 2 maal 
de sluislengte en dus meer dan 2 
maal de scheepslengte toe te 
laten. Houten dukdalven lijnen 
de invaargeul af, waarvan de 
oevers in talud zijn gebouwd. De 
roldeuren zijn in geklonken staal
constructie. Zij zijn nu 4 in aantaL 
2 aan ieder sluishoofd. Dit laat 
systematische revisie- en herstel
lingswerken toe en maakt de 
sluisexploitatie practisch onaf
hankelijk van niet geplande bui
tendienststellingen ten gevolge 
van averijen of defecten. De deur 
rolt op 4 bogies of wielstellen, met 
ieder twee wielen, dus op 8 wie
len in totaal. Hieraan kunnen her
stellingswerken uitgevoerd wor-

--~ 

Augustus 1925. 
Bouw van de deurkamer met stellingen links 
en rechts, waarop de voormontage van de 
looprails op stalen onderlegplaten. Meer 
centraal de reeds definitief op de deurkamer
vloer bevestigde rails. 

den in luchtdrukkamers, die vast 
rond de wielstellen zijn gebouwd 
in de deurkamer. Mits ballastruim
ten te vullen of te ledigen met 
water kan het schijnbaar gewicht 
van de deur en dus de vertikale 
kracht op de wielen en de rails 
geregeld worden. De aandrijving 
van de deur geschiedt door een 
soortvan tractor, gemonteerd op 
de landzijde van de deur. Deze 
wordt gevoed met gelijkspanning 
en drijft langs een gelijkstroom
motor en een tandwielkast twee 
uitgaande rondsels aan, die ge
plaatst zijn op de buitenrand van 
de tractor en rond een vertikale 
as draaien. De rondsels grijpen in 
op een tandlat vast gebeton
neerd in de wand van de deur
kamer. 

In de eerste jaren wordt een be
weegbare brug van het Strauss
type in geklonken vakwerk ge
bouwd over het bovenhoofd. 

Het landverkeer wordt over deze 
brug geleid omdat de ervaring 
bij de Royerssluis geleerd had dat 

_j 

.~-----------------------·----------------------------------------------------

'-----------------~---------------------------------------.. - - .----------------' 

Bezoek van Koning Leopold 11 aan de Royers
sluis. 
Op 26 juli 1907 bezocht Koning Leopold 11 de 
bouwwerf van de Royerssluis, van het Ka
naaldok (= aanzet van het Albertdok) en het 
Eerste Havendok. De Koning, die nog ver
moeid was van de inhuldiging van de haven 
van Zeebrugge enkele dagen tevoren en het 
bezoek aan de petroleuminstellingen zuid te 
Antwerpen op 25 juli, steunde hierbij op de 
arm van de ontwerper-stadsingenieur Gus
tave Royers. De haveninstellingen werden 
op 15 augustus 1907 ingehuldigd door Prins 
Albert en Prinses Elisabeth. 

De deuren zijn volgens een nieuw 
concept gebouwd als stalen, ge
klonken caissons met ballastka
mers. De deuren rollen op spo
ren, die dwars op de lengte-as 
van de sluis op de bodem van 
het sas liggen. Daarvoor zijn 2 rails 
met 4,70 m tussenafstand aan
gebracht in een 5,70 m brede en 
0,70 m diepe uitsparing in de sas
boden, die verder doorloopt in 
de oostelijke sasmuur om daar 
een deurkamer te vormen waar 
de deur volledig kan in wegge
trokken worden om de scheep
vaart door te laten. De deur rolt 
op de rails met 8 wielen van 1 m 
diameter, geplaatst op 4 recht
streeks op de deur gemonteerde 
assen, 2 aan ieder uiteinde. Bin
nen in de deur is een waterdich
te kamer boven deze wielstellen 
gebouwd, toegankelijk langs een 
vertikale schacht met diameter 
van 0,65 m. Het vlak van de deur 
dat het water keert, heeft langs 
zijn omtrek een houten balk die 
aandrukt tegen de hardstenen 
stijlen van het sas en het vertikale 
stuk van de uitsparing (of drem-

I 

pel) in de dokbodem. De sluis 
heeft één deur aan ieder hoofd 
en bovendien een derde deur 
tussenin. Waar de afstand tussen 
de buitenste deuren 182,50 m is, 
ligt de tussendeur op een afstand 
van ca. 100 m van de beneden
deur. Deze middendeur wordt 
niet meer gebruikt. Haar bedoe
ling was een korter sas te maken 
om zo sneller te kunnen versas
sen. De tijdwinst is echter zeer mi
niem en de middendeur wordt 
als reservedeur in een droogdok 
opgeknapt om een andere deur 
te vervangen bij schade of de
fect. Alhoewel hier eveneens 
schuifafsluiters in de deur zelf zijn 
aangebracht, geschiedt het 
gelijk trekken van het water syste
matisch langs de verlaten en 
omloopriolen. 

Voor het eerst worden de deuren 
aangedreven met electrische 
motoren en wel asynchroonmo
toren met als regelbare aanloop
weerstand in de motor een kuip 
gevuld met zout water en daarin 
stalen platen met regelbare 

onderdompeling. Het aandrijf
koppel van de motoren wordt 
via een tandwielkast, kettingschij
ven en kettingen naar de deur 
geleid. 

Het landverkeer rijdt over een 
wegdek boven op de deur zelf 
aangebracht. Over de deurka
mer van de deur Scheldekant is 
een ophefbrug aangebracht, die 
het landverkeer op de deur toe
laat bij gesloten stand. De optil
beweging gebeurde met pers
water en sinds 1965 met oliedruk. 
De electromechanica van de 
deur werd gemoderniseerd in 
1977, met recuperatie van één 
oude motor met de aanloop
weerstand als industrieel antiek. 
Over de deur dokkant, waar geen 
spoorweg liep, werd de oorspron
kelijke brug vervangen door een 
gekoppelde rollende brug die 
zijdelings toegankelijk is, om het 
hoog verbruik aan perswater te 
vermijden. 
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Technische Steekkaart 

Afmetingen: 

Sluiskolklengte tussen de buitendeuren: 270 m 
- Sluiskolkbreedte: 35 m 
- Waterdiepte op bovendrempel: 14 m 

Bouw: 

Bouwperiode: 1922-1928 
- Opdrachtgevend bestuur: 

Ministerie van Landbouw en Openbare Werken 
- Aannemer: 

À Burgerlijke bouwkunde (inbegrepen sluisdeuren): 
n.v. "Entreprises Dumon & Van der Vin" (Brussel) 

Inhuldiging en eerste schip: 

31 augustus 1928 door Koning Albert en !>oningin 
Elisabeth . terugkerend uit Belgisch Kongo aan boord 
van de 'Anversville" 

-- -·- ___ , ___ =-_] 

1928 
" VAN CAUWELAERTSLUIS. 

tot l 0 augustus 1962 genoemd: KRUISSCHANSSLUIS 

ALGEMENE ASPECTEN 
OVER DE BOUW. 

Nadat al in 1914 inschrijvingen 
waren ingediend voor de bouw 
van de sluis , werden deze goed
gekeurd In 1919 door de Minister 
van Openbare Werken, maar de 
werken konden nog niet aanvan
gen. In 1922 geschiedt dan uit
eindelijk de aanbesteding. Als In 
1928 de sluis plechtig werd Inge
huldigd bij gelegenheld van de 
terugkeer van Koning Albert en 

Inhuldiging Kruisschanssluis op 31 augustus 
1928. 
Invaren van het Belgische C.S.M.G.-passa
giersschip "Anversville" komende van Bel
gisch Kongo met aan boord koning Albert en 
Koningin Elisabeth. 

L.__ 

(moten in m - peilen in m TAW) 
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