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DE MACHINE

HET LANDSCHAP

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  ALGEMENE VISIE

1. ALGEMENE VISIE OP RUIMTELIJKE KWALITEIT 

Het ‘Sluizencomplex IJmuiden’ weerspiegelt een doorsnede van 125 jaar 
sluizenbouw en toont de rijke geschiedenis van de Nederlandse waterbouw 
op deze plek. Iedere sluis heeft een eigen karakter en representeert de 
specifieke	architectuur	van	een	tijdperk.	In	onze	visie	voegen	we	een	nieuwe	
stap aan deze intrigerende geschiedenis toe, een stap die past in het totale 
ensemble	maar	tegelijkertijd	als	nieuwste	loot	aan	de	stam	‘afleesbaar’	is.	

In	 de	 visie	 zoals	 gedefinieerd	 in	 het	 Esthetisch	 Programma	 van	 Eisen	
‘Nieuwe Zeesluis IJmuiden’, opgesteld door bureau B+B in opdracht van 
Rijkswaterstaat, wordt het sluisensemble uiteengelegd in enerzijds de 
sluis en toebehoren als ‘machine’ en anderzijds het sluiseiland met de 
bijbehorende infrastructuur als ‘landschap’. Zoals gevraagd in het EPvE 
zoeken wij in ons ontwerp het contrast tussen ‘machine’ en ‘landschap’ 
maximaal op. 

Zo realiseren wij bij de nieuwe zeesluis de gevraagde duidelijk herkenbare 
tweedeling tussen de orthogonale machine en het zacht glooiende landschap 
en vormt de Nieuwe Sluis een passend onderdeel van het sluizencomplex 
IJmuiden.
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2. ‘DE MACHINE‘ (DE NIEUWE SLUIS):

UITGANGSPUNTEN

Wij hanteren dezelfde uitgangsgspunten als het EPvE:

•  De sluis krijgt een eigen identiteit ten opzichte van de bestaande sluizen 
en wordt als een herkenbare eenheid uitgevoerd. Deze identiteit toont zich 
door een eenduidig materiaalgebruik (met beton en staal als dragende 
materialen) en een zorgvuldige detaillering;

•  De Noordersluis blijft als eigen identiteit herkenbaar naast de nieuwe 
zeesluis;

•  De sluis krijgt een functionele en eigentijdse uitstraling, die zich uit in   
een ontwerp dat helderheid en eenduidigheid uitstraalt. We bereiken dit 
door de gebouwen qua ontwerp te integreren met het ontwerp van de 
kadewanden (alsof de gebouwen er uit oprijzen) en door de gebouwen 
onderling zo veel mogelijk uit te lijnen (qua hoogte en situering, parallel 
aan de sluis);

•  De deurkassen zijn integraal ontworpen met het sluisplateau.

Het functionele en eigentijdse karakter van de sluis en de sluisbebouwing 
wordt benadrukt door het gebruik van stoere en robuuste materialen, zoals 
beton, staal en aluminium. Deze materialen behouden zo veel mogelijk 
hun natuurlijke kleur en uitstraling (tenzij kleuring voor markering of 
conservering noodzakelijk is). De kolkwanden en het sluisplateau zijn van 
het zelfde materiaal (beton).

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  DE MACHINE

vogelvlucht vanaf de oostzijde: ligging van de sluis binnen het sluizencomplex, passend in het geheel, maar wel met een herkenbaar eigen karakter
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COMPOSITIE VAN DE SLUIS: LINEAIR EN SYMMETRISCH

De sluis is lineair van opzet. De civiele wandconstructies, de wegen, de 
gebouwen en de terreininrichting zoals hekwerken staan in kaarsrechte 
lijnen opgesteld evenwijdig aan de sluiskolk.
De sluismonden worden symmetrisch vormgegeven en het sluisplateau 
wordt symmetrisch doorgezet tussen de sluisdeuren.
De deurkamers, deuren en de aandrijving staan hier haaks op en worden in 
de architectuur duidelijk onderscheiden.

symmetrisch	profiel	van	sluis	en	sluismonden
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MATERIAALGEBRUIK 

De constructie van de sluis is robuust en er wordt gewerkt met harde, 
functionele materialen, zoals beton, staal, aluminium en glas. Pas wanneer 
de menselijke schaal zichtbaar wordt, daar waar mens en machine elkaar 
ontmoeten, vinden we warme accenten zoals houten leuningen en zitbanken 
terug. 

Beton
Alle betonconstructies, zoals: kolkwanden, keermuren en gebouwen, 
worden uitgevoerd in hoogwaardig beton op basis van een lichte, witgrijze 
cement.

Staal
De sluisdeuren, hekwerken, masten en bolders als onderdeel van de functie 
sluis en inrichting openbare ruimte worden uitgevoerd in staal in een basalt- 
of antracietgrijze kleurstelling.

Geanodiseerd aluminium
De kozijnen van de gebouwen en de zonwerende lamellen worden uitgevoerd 
in naturel geanodiseerd aluminium, een materiaal dat duurzaam is en 
relatief weinig onderhoud vraagt. Schilderwerken zijn niet nodig.

Zonwerend glas
Zonwerende beglazing wordt toegepast in gevelopeningen zoals bij de 
bedienings- en vergaderruimte en de aandrijfgebouwen van de deuren.

Translucente panelen
Translucente polycarbonaatpanelen worden gebruikt voor afwerking 
van de gevels van het dokgebouw, de entree en verkeersruimte van het 
bediengebouw	en	de	fietsenstalling.	

referenties voor het bediengebouw

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  DE MACHINE
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referenties voor het materiaalgebruik van de gebouwen, licht beton met 
verzonken ramen 

referenties voor het materiaalgebruik van de gebouwen, licht beton met antraciet 
stalen contrasten

zonwerend glas polycarbonaat

lamellen van geanodiseerd aluminium translucente panelen  

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  DE MACHINE
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SLUISGERELATEERDE BEBOUWING: COMPOSITIE EN CONCEPT

De aandrijfgebouwen, het bediengebouw en het dokgebouw worden op één 
lijn geplaatst aan de achterzijde van de deurkamers, parallel aan de lengte-
as van de sluiskolk. Ze rijzen letterlijk op uit de sluisconstructie.

De beide aandrijfgebouwen en het dokgebouw brengen eenheid en 
samenhang in het complex, doordat ze dezelfde bouwhoogte krijgen van 
16,85m +NAP en gelijke ritmiek in de gevels en architectonische uitstraling 
hebben. Hiermee wordt de eenheid van sluis in al zijn onderdelen versterkt.

Het bediengebouw stijgt symbolisch hiërarchisch boven de andere gebouwen 
uit. Dit is vertaald in de grotere bouwhoogte.

gelijke hoogte van de sluisgerelateerde bebouwing, met uitzondering van het bediengebouw

evenwichtige verdeling in de compositie van de gebouwen: de krachtlijn van het ensemble van de nieuwe Zeesluis

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  DE MACHINE
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SLUISGERELATEERDE BEBOUWING: COMPOSITIE EN CONCEPT A

A

A
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B

B

C

C

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  DE MACHINE

De vier sluisgebouwen vormen één familie; ze krijgen een hoge mate 
van verwantschap in vormgeving en materiaalgebruik. De vormgeving 
is rechtlijnig, krachtig en functioneel. De materialen zijn beton voor de 
draagstructuur en gesloten wanden en glas en polycarbonaat voor de 
gevelopeningen. Kozijnen, balustrades, balkons en zonwering worden in 
duurzaam metaal uitgevoerd.

De vier sluisgebouwen vormen de attracties van de nieuwe sluis, ze etaleren 
duidelijk hun functie en verdienen alle aandacht. De overige techniek- en 
opslagruimtes worden dan ook uit het zicht gehouden en onder de plateaus 
opgenomen. 

De familie van sluisgebouwen; A) de aandrijfgebouwen, B) het bediengebouw en C) het dokgebouw
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HET BEDIENGEBOUW 

Het bediengebouw krijgt een markante plek op het sluizencomplex. Het 
wordt geplaatst op de uiterste zuidpunt van het plateau van het buitenste 
sluishoofd. De zichtbaarheid van het sluisbediengebouw wordt in de hoogte 
opgelost. Het gebouw is hoog en monolitisch en krijgt een functionele en 
tegelijk stoere uitstraling, passend bij het sluiscomplex als geheel. Doordat 
de betonwanden van het gebouw doorlopen in de wanden van het buitenste 
sluishoofd, wordt de hoogte extra benadrukt. 
Dit is met name goed zichtbaar vanaf de weg aan de zuidzijde van de 
Nieuwe Sluis, de loswal en vanaf de kade in IJmuiden. Hiermee neemt 
het bediengebouw een prominente plaats in en is goed zichtbaar vanuit de 
omgeving.

opbouw van het bediengebouw, door de massaopbouw en materiaal- en kleurkeuze heeft het gebouw een monolithisch karakter, door de openingen en lamellen een functionele en stoere uitstraling

monoliet volume, basis voor het gebouw vervorming voor inpassing van de functies perforaties voor lichttoetreding en uitzicht zonwering onderdeel van gebouw energie-opwekking geïntegreerd 
in de vormgeving
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BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  DE MACHINE

impressie: het bediengebouw, een markant herkenningspunt op de sluis
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HET BEDIENGEBOUW (VERVOLG)
Het gebouw bestaat uit een plint van twee lagen techniek-, dienst- en 
opslagruimtes onder het plateau van het buitenste sluishoofd, die dienst 
doen voor zowel Rijkswaterstaat als Sluiswachter. 
De beide lagen zijn zowel vanaf het plateau als vanaf de lager gelegen 
loswal bereikbaar. Beide gebruikers krijgen separaat toegang tot de ruimtes. 
Bovenop de plint vinden we het eigenlijke bediengebouw dat bestaat 
uit een toren met dubbele helixtrappen, die twee gescheiden vlucht- en 
toegangswegen bieden vanaf de bedienruimte. Het gebouw wordt ontsloten 
vanaf het plateau van het buitenste sluishoofd. De ingang wordt beschut 
door	een	hoog	windscherm	dat	ook	de	fietsenstalling	en	containerbergplaats	
omsluit. De trappen slingeren om de betonnen kern met lift totdat boven 
de verdieping met kleedruimtes en vergaderfaciliteit bereikt worden. Daar 
bovenop, op 22 meter boven het waterniveau bevindt zich de bedienruimte 
met rondom een goed uitzicht over de nieuwe sluis. Een comfortabele 
bedienruimte, waarbij behalve met een gekoeld ventilatiesysteem, ook met 
zonwerende beglazing en een buitenzonwering van regelbare lamellen het 
klimaat beheersd wordt. Onder de vergaderruimte vinden we een extra 
ruimte die naar behoefte ingevuld kan worden.
Het dak en de zuidgevel van de trappentoren worden uitgerust met bijna 
200m2 zonnepanelen, die het gebouw energieneutraal maken.

Materialen en kleuren:
Kern en dragende vloeren en wanden 
 – schoon beton, licht witgrijs
Liggers en kolommen    
 – staal, donkergrijs (antraciet)
Kozijnen en zonwerende lamellen   
 – geanodiseerd aluminium, naturel (lichtgrijs)
Kozijnen en roostergevels techniek:
 – staal, lichtgrijs
Glas       
 – zonwerend en ontspiegeld isolatieglas
Windscherm      
 – translucente polycarbonaat op stalen constructie (lichtgrijs)

opbouw van het complex met het bediengebouw, techniekruimtes en deuraandrijving als een geheel ontworpen

impressie: compositie van bediengebouw en plint met techniek-, dienst- en opslagruimtes onder het plateau aansluitend aan de loswal

parkeren op plateau

Loswal

techniek-, dienst-, en 
opslagruimtes
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Ontwerpuitgangspunten van het bediengebouw:

•  het bediengebouw rijst op uit de machine en staat hiërarchisch boven de 
overige gebouwen,

•  het bediengebouw heeft door zijn massaopbouw, kleur en materiaalkeuze    
   een monolithisch karakter
•  het bediengebouw geeft een spectaculair uitzicht op de nieuwe zeesluis en 

de omgeving vanuit de vergader- en bedienruimte,
•  de technische ruimtes van het bediengebouw zijn opgenomen onder 

maaiveld,
•  het bediengebouw is energieneutraal en is accumulerend waardoor 

verwarming en koeling beperkt kunnen worden,
•  het bediengebouw voorziet in eigen energie-opwekking via PV-cellen,
•  materiaalgebruik: het bediengebouw heeft een drager van monoliet 

beton; de functies zijn duidelijk zichtbaar gemaakt,
•  het bediengebouw heeft een stijgpunt met twee onafhankelijke trappen 

en een brancardlift. 

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  DE MACHINE

twee onafhankelijke routes via trappen van bediengebouw naar maaiveld

materialisering van het bediengebouw, beton, zonwerend isolatieglas, lamellen en zonnepanelenfuncties zijn geïntegreerd in of rijzen op uit de machine
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impressie: het bediengebouw met zicht op de sluis
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DE AANDRIJFGEBOUWEN

Met uitzondering van de aandrijfgebouwen worden alle technische ruimtes 
onder de plateaus, dus uit het zicht, weggewerkt. Dit betekent dat op het 
sluisplateau slechts een beperkt aantal gebouwen komen te staan die alle 
aandacht trekken. 
De aandrijfgebouwen worden bewust wel zichtbaar gemaakt, want zij 
vertellen hoe de sluis werkt. Ze krijgen een transparant front, waardoor 
de passant letterlijk inzicht in de techniek van de deuraandrijving wordt 
geboden. De rug wordt gevormd door een betonnen wand met een verticale 
ribbenstructuur, in een zelfde ritmering als het dokgebouw, waardoor deze 
familie van elkaar zijn. Door verlichting in de aandrijfgebouwen te voorzien, 
vormen zij ’s avonds een lichtbaken vanaf de wal gezien en een verlichte 
etalage van techniek gezien vanaf de weg aan de zuidzijde van de Nieuwe 
Sluis.

Materialen en kleuren:
Dragende ribbenstructuur en dakplaat  
 – schoon beton, licht witgrijs
Bordessen, balustrades en wandregels 
 – staal, donkergrijs (antraciet)
Kozijnen en kaders gevelschermen  
 – geanodiseerd aluminium, naturel (lichtgrijs)
Glas       
 – zonwerend en ontspiegeld glas
Gevelschermen    
 – translucente polycarbonaat op stalen wandregels (lichtgrijs)
Verlichting     
 – aanlichten ribbenstructuur door LED-grondspots 

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  DE MACHINE

opbouw van de aandrijfgebouwen, monoliet en onderdeel van de deurkas, herkenbaar door ribbenstructuur, verlichting en transparant front

monoliet ribbenstructuur, ritmiek en functioneel licht en zicht op de techniek

impressie: het aandrijfgebouw met transparant front waardoor de techniek zichtbaar is
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impressie: aandrijfgebouw, technische ruimten en het bediengebouw vormen een geheel

impressie: het aandrijfgebouw met transparant front waardoor de techniek zichtbaar is
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OVERIGE TECHNIEK- EN OPSLAGRUIMTES, 
SCHUILNISSEN VLETTERLIEDEN

De meeste techniek- en opslagruimtes worden geïntegreerd in het plateau 
van het buitenste sluishoofd of onder de sluiswegen ingebouwd. Door ze uit 
het zicht te laten blijft het beeld van de gehele sluis leeg  en opgeruimd, 
waarmee de grootschaligheid van het gebied wordt benadrukt. De ruimtes 
onder het plateau van het buitenhoofd zijn bereikbaar via de loswal, 
waarmee de loswal een dubbele functie krijgt. De drie technische ruimtes 
onder de sluiswegen zijn bereikbaar via dubbele deuren in de langswanden 
van de beide sluisplateaus. In beide langswanden zijn bovendien de achttien 
schuilplekken voor de vletterlieden ingebouwd in de vorm van nissen, 
hiermee blijven de sluisplateaus vrij van obstakels en is een duurzame en 
comfortabel beschutte oplossing gevonden voor de vletterlieden.

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  DE MACHINE
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bovenaanzicht van de  schuilnissen en technische ruimtes zijn verwerkt in de sluiswand doorsnede ter plaatse van een technische ruimte

doorsnede ter plaatse van een schuilnis

Materialen en kleuren:
Dragende wanden    
 – schoon beton, lichtgrijs 
Zitbanken in schuilnissen   
 – hardhout, vergrijzend
Kozijnen en roostergevels techniek  
 – staal, lichtgrijs
Glas       
 – zonwerend en ontspiegeld glas
Verlichting in schuilnissen   
 – LED-spots ingebouwd in plafonds 

aanzicht van schuilnissen en technische ruimten die zijn verwerkt in de wand van het sluisplateau. 
alle elementen staan in een vaste ritmering ten opzichte van elkaar: bolders, maatstrepen, maar ook schuilnissen en lichtmasten.
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impressie: inrichting van het sluisplateau met schuilnissen en techniekruimtes in de wand
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HET DOKGEBOUW 

De reservedeur wordt opgeslagen in een translucent dokgebouw. Dit gebouw 
bestaat uit het eigenlijke droogdok langs het Middentoeleidingskanaal, het 
onderhoudsplatform langs de zuidzijde van het droogdok en een opslagplaats 
voor reserve-onderdelen op de kopse zijde. Deze langsgevels worden half 
doorzichtig gemaakt waardoor zij iets van de inhoud van het gebouw laten 
doorschemeren. De schermen worden gevormd door betonnen ribben met 
daartussen translucente panelen. De betonnen ribben komen terug in 
het naastgelegen aandrijfgebouw waarmee samenhang en een ritmisch, 
krachtig en eenduidig beeld gecreëerd is. Door verlichting voor de schermen 
te plaatsen, vormen zij ’s avonds een lichtbaken gezien vanaf de kade in 
IJmuiden en de zuidelijke sluisweg.
Het dak van het droogdok is opgebouwd uit stalen frames met gesloten, 
geïsoleerde aluminium sandwichpanelen die tussen de betonnen dakribben 
op langsliggende dakgoten worden aangebracht. Ze zijn eenvoudig 
demontabel, zodat onderhouds- en takelwerkzaamheden van buitenaf 
mogelijk zijn.

Materialen en kleuren:
Dragende ribbenstructuur   
 – schoon beton, lichtgrijs
Bordessen, balustrades, dakliggers en wandregels 
 – staal, donkergrijs (antraciet)
Dak
 – aluminium sandwichpaneel, lichtgrijs
Kozijnen en kaders gevelschermen  
 – geanodiseerd aluminium, naturel (lichtgrijs)
Glas       
 – zonwerend en ontspiegeld glas
Gevelschermen en schuif-segmentdeuren    
 – translucente polycarbonaat op stalen constructie
Verlichting     
 – aanlichten translucente gevel door LED-grondspots 

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  DE MACHINE

opbouw van het dokgebouw en het naastgelegen aandrijfgebouw, ritmische samenhang door ribbenstructuur, verlichting en transparant front

impressie: van het dokgebouw en het naastgelegen aandrijfgebouw

monoliet ribbenstructuur, ritmiek en functioneel licht en zicht op de techniek
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opbouw van het dokgebouw en het naastgelegen aandrijfgebouw, ritmische samenhang door ribbenstructuur, verlichting en transparant front

impressie: van het dokgebouw en het naastgelegen aandrijfgebouw

impressie: ritme van de gebouwen met het tussenliggende talud aan de zuidzijde van de sluis
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uitgangspunt: alle elementen staan in een vaste ritmering ten opzichte van elkaar: bolders, maatstrepen, maar ook schuilnissen en lichtmasten

www.rijkswaterstaat.nl 

Datum 
16 april 2014 

Pagina 1 van 2 

Vorm bolders Noordersluis 

bolders: gelijk aan de Noordersluis
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INRICHTING SLUISPLATEAU

Alle objecten op en aan het sluisplateau zijn in een vast en samenhangend 
stramien ontworpen. Zo staan de verlichtingsmasten, schuilnissen, 
markeringen en bolders netjes opgelijnd.
Daarnaast wordt, door het combineren van elementen, een overdaad 
aan objecten op het sluisplateau vermeden. Het gewenste abstracte en 
grootschalige beeld wordt hiermee bereikt.
Markeringen die niet noodzakelijk op een bord hoeven te worden geplaatst, 
worden op de grond aangebracht.

Bolders
De stalen bolders staan in een rechte lijn op iedere 10m geplaatst en zijn 
uitgelijnd op de stopstreep en maatlijnen van het sluisplateau. 

Schuilnissen
In beide langswanden van het sluisplateau zijn de achttien schuilplekken 
voor de vletterlieden ingebouwd. Door te werken met nissen blijven de 
sluisplateaus vrij van obstakels en is een duurzame en comfortabel beschutte 
oplossing gevonden voor de vletterlieden. De nissen worden afgewerkt met 
een houten zitbank, een ingebouwde plafondspot en een glazen scherm. 

Drijframen
De drijframen beschermen schip en kolkwand voor beschadiging. Ze worden 
uitgevoerd in kunststof.

Drenkelingenladders
De drenkelingenladders worden ingebouwd in de kolkwand. Ze volgen het 
stramien van de bolders en lijnen.

Oriëntatiepylonen
De vier oriëntatiepylonen staan geplaatst op de sluismonden en versterken 
het	symmetrisch	profiel	van	de	sluis.	
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impressie: inrichting van het sluisplateau met alle objecten in een vast en samenhangend stramien
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3. ‘HET LANDSCHAP’ 
(DE DIRECTE OMGEVING VAN DE NIEUWE SLUIS)

UITGANGSPUNTEN

De volgende uitgangspunten zijn in het Esthetisch PvE meegegeven:
•  Het landschap is open van karakter met lage vegetatie en weinig/

geen bomen;
•   Het landschap, de weg en de wegbegeleidende inrichting vormen 

een eenheid over het hele sluizencomplex.
Beide uitgangspunten vormen het vertrekpunt voor ons ontwerp. 

Het ‘landschap’ (en dan met name de wegverbinding) vormt het verbindende 
element van het sluizencomplex. Deze krijgt zoals gevraagd zo veel mogelijk 
een eenduidige uitstraling. Waar ruimtelijk maar enigszins mogelijk wordt 
gewerkt met een grasvegetatie met een open karakter, zonder bomen of 
struiken. Door de juiste grondslag en een eenvoudig aangepast beheer 
ontwikkelt zich hier een kruiden- en bloemrijke vegetatie (grasland). Er is 
geen sprake van versnippering van (kleine) stukjes groen, er wordt enkel 
met grote groeneenheden gewerkt. De Nieuwe Sluis past hiermee in de 
maat en schaal van het sluisensemble.

De weg werkt als een samenhangende eenheid door deze consequent in 
te richten. Dit gebeurt door het toepassen van één verhardingsmateriaal 
(asfalt, al dan niet van een toeslag voorzien of anders gekleurd) en een 
logisch	wegprofiel.	Het	wegprofiel	past	zich	aan	–	zoals	gevraagd	in	het	EPvE	
- op de beschikbare ruimte die binnen de Nieuwe Sluis aanwezig is, maar 
blijft eenduidig en herkenbaar. Er wordt een doorgaande wegverbinding 
voor	 fietsers,	 voetgangers	 en	 gemotoriseerd	 verkeer	 gerealiseerd	 die	
comfortabel en veilig is. 
Er	is	gekozen	voor	een	continu	profiel,	met	fietsers	aan	een	zijde	van	de	weg,	
zoals uitgevraagd. Uitgangspunt is daarbij het zo veel mogelijk realiseren 
van zicht vanaf de weg op de nieuwe sluis: op het water en het schutten 
van de schepen. Op de plekken met uitzicht en aan de grote groeneenheden 
kunnen de rustplekken worden gerealseerd.

Een ander belangrijk landschappelijk aandachtspunt zijn de toekomstige 
hoogteverschillen op het sluizencomplex. Bij onze oplossing hebben we 
een zorgvuldige studie gemaakt van de hoogteverschillen tussen de weg, 
het sluisplateau, de deuren en de waterkering op de nieuwe zeesluis en 
de aansluiting van de nieuwe weg op de bestaande weghoogtes. Deze 
hoogteverschillen worden nauwkeurig opgelost en met gevoel gedetailleerd, 
ook in het DO en UO. Uitgangspunt is ook hierbij het zo veel mogelijk 
realiseren van zicht vanaf de weg op de nieuwe sluis, zowel op het water als 
op het sluizencomplex.

de	weg	als	samenhangende	eenheid	in	één	verhardingsmateriaal	en	profiel	met	aan	een	zijde	het	fietspad
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weg en openbare ruimte op hoogte,
 -  vrij zicht op omgeving
hellingbaan naar lager gelegen, sluis/-plateau/-deur, 
 -zicht op omgeving in aangegeven richting
wand hoger dan 0,25 of 1,20 meter tenopzichte van 
maaiveld
 - zicht op omgeving in aangegeven richting
zichtlijnen/-richting

ligging van de waterkering op NAP +8,85m

zicht vanaf de sluis

weg en openbare ruimte op hoogte,
 -  vrij zicht op omgeving
hellingbaan naar lager gelegen, sluis/-plateau/-deur, 
 -zicht op omgeving in aangegeven richting
wand hoger dan 0,25 of 1,20 meter tenopzichte van 
maaiveld
 - zicht op omgeving in aangegeven richting
zichtlijnen/-richting
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impressie:	zicht	over	de	zuidzijde	van	de	sluis,	eenduidige	inrichting	van	het	terrein,	met	vrijliggend	fietspad,	een	grasberm	en	duidelijk	herkenbare	oversteekplaatsen

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP
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UITSTRALING EN ECOLOGIE 

De Nieuwe Sluis kent door zijn omvang en opzet een beperkt groen karakter. 
Echter waar ruimtelijk mogelijk krijgt het eiland een natuurlijke uitstraling, 
passend bij de schaal van het terrein. Op drie plaatsen kan op overtuigende 
wijze een groen talud worden toegepast. Deze drie plekken vormen samen 
een overtuigend groen geheel. Aansluitend wordt aan de zuidzijde van 
de sluis waar mogelijk gewerkt met brede grasbermen tussen weg en 
fietspad.	De	ecologische	 functie	van	het	gras	 in	de	bermen	en	de	 taluds	
wordt versterkt door een schrale toplaag met een aangepast beheer waarbij 
ingezet wordt op een kruiden en bloemrijke vegetatie. Op twee plaatsen 
wordt het groentalud toegankelijk gemaakt voor recreatief gebruik (als 
‘zonnehelling’), in combinatie met zitmeubilair. Hier kan in een ontspannen, 
groene omgeving van het ‘sluisspektakel’ genoten worden.

20 nr. 2 |  juli 2011

Er bestaat zoiets als het instituut Landinrichting, 
misschien schimmig voor de gemiddelde burger 
die er wellicht nooit van gehoord heeft, maar wel 
een instituut waar zaken gedaan worden. Daar 
werd een compromis gesloten tussen landbouw 
en natuur dat leidde tot een grote opknapbeurt 
in het binnenduingebied van Egmond-Binnen. 
Vijfenveertig hectare bollenland met aansluitend 

duinakkertjes mochten worden ongevormd tot 
duinnatuur. Het onvoorstelbare was gebeurd: 
bollenboeren die hun land verkochten. 
Het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN 
(Puur Water en Natuur) kreeg de opdracht het 
plan vorm te geven. Daar zagen ze het al 
helemaal voor zich: licht golvende duingrasland-
jes en nolletjesland, hier en daar nat, op andere 
plaatsen droog. Met typische duinbloemen: 
duinviooltje, geel walstro, kleine bevernel, 
rolklaver en wilde peen. De verwaarloosde 
duinrellen zouden ze uitgraven, laten kronkelen 
door het landschap en opnieuw laten stromen. 
Binnenduin op zijn mooist. 

Duinlandjes die mochten blijven
Maar ergens in de aanloop naar het project 
dreigde er een kink in de kabel. Ineens was 
daar een CHER, een Cultuur Historische Effect 
Rapportage, een speler die PWN bij het beheer 
van zijn natuurgebieden nog niet eerder was 
tegengekomen. Ineens kreeg men te maken met 
archeologen en geschiedkundigen. Bijvoorbeeld 
het plan om tientallen ’lankies’, traditionele 
duinakkertjes, op te laten gaan in het duinland-
schap en er bloemrijke, natte duinvalleitjes met 
poelen van te maken, vond geen genade in de 
ogen van de mensen die waken over al het oude 
dat bewaard moet blijven.
Her en der tussen de nollen van het binnenduin 
liggen er tientallen: rechthoekige akkertjes, diep 
uitgegraven in het duinlandschap om zo dicht 
mogelijk bij de natte ondergrond te komen. 

Dit veld heet het Vennewater. 
Het werd ontdaan van de 
bemeste en humusrijke 
bovenlaag, die gebruikt werd 
bij wegenbouw in de buurt. 
Binnen de kortste keren stond 
het veld vol met echte 
koekoeksbloem en ratelaar. 
Foto: Frans Buissink.

De natuur in de duinen bij Egmond-Binnen is rijk aan 
zeldzame duinflora. Toen de kans zich voordeed om die 
binnenduinnatuur uit te breiden, greep PWN die met beide 
handen aan. Maar er kwam nog een andere rijkdom aan 
het licht: de historie van dit land van de abdij en de graven 
van Egmond, die interessante sporen in het landschap heeft 
achtergelaten.

Natuur en historie, een 
spannende combinatie in de 
duinen bij Egmond-Binnen

fRans  buissink 

aaneengesloten zonneweide waar zich een kruiden- en bloemrijke grasvegetatie kan ontwikkelen op de schrale toplaag

zonnehelling oost

zonnehelling oost

zonnehelling west

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP
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impressie: de zonnehelling oost, een overtuigend groen geheel tussen de herkenbare gebouw ensembles
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weg en openbare ruimte op hoogte,
 -  vrij zicht op omgeving
hellingbaan naar lager gelegen, sluis/-plateau/-deur, 
 -zicht op omgeving in aangegeven richting
wand hoger dan 0,25 of 1,20 meter tenopzichte van 
maaiveld
 - zicht op omgeving in aangegeven richting
zichtlijnen/-richting

HOOGTEVERSCHILLEN

Gezien de combinatie van de bestaande situatie (aansluithoogtes in 
de omgeving) en de gekozen oplossingsrichting (met een volledige 
waterkerende hoogte bij beide sluisdeuren) kent de weg een wisselend 
hoogteverloop. Hierbij is een maximaal stijgingspercentage van 4% 
gehanteerd. De hoogteverschillen die als gevolg hiervan ontstaan worden 
zorgvuldig vormgegeven en gedetailleerd. De muren worden integraal 
ontworpen met de weginfrastructuur en de valbeveiligingen. 

Er is op verschillende plekken zicht over de nieuwe zeesluis, het 
sluizencomplex of op het water aan de zeezijde. Als algemeen uitgangspunt 
geldt dat een doorgaande muur niet het zicht hindert (door niet meer dan 
1.20 meter boven de rijbaan uit te steken), in ieder geval naar één zijde. 

De route over de nieuwe zeesluis zal de passant een afwisselend zicht op de 
sluis en de omgeving geven, soms naar alle kanten toe, in andere gevallen 
naar ofwel de omgeving ofwel richting de sluiskolk. In combinatie met het 
langzaam stijgen en dalen krijgt de route hierdoor het karakter van een 
‘scenic route’.

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP

waterkering > 1,20M

waterkering 0,25m 
valbeveiliging zijkant

door het integraal ontwerp van de sluis en de hoogteverschillen is er altijd zicht op de sluis en/of op de omgeving

waterkering 1,20M

rand 0,25m aansluitend talud zitelement 0,45m aansluitend talud

weg en openbare ruimte op hoogte,
 -  vrij zicht op omgeving
hellingbaan naar lager gelegen, sluis/-plateau/-deur, 
 -zicht op omgeving in aangegeven richting
wand hoger dan 0,25 of 1,20 meter tenopzichte van 
maaiveld
 - zicht op omgeving in aangegeven richting
zichtlijnen/-richting
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OEVERS 

De hoofdopzet van de nieuwe zeesluis wordt voornamelijk door technisch-
nautische randvoorwaarden bepaald. De sluiseilanden kennen een 
symmetrisch opzet, met harde kaden die een rechte beëindiging krijgen. 

de afwerking van de loswal: een rechte kade met aanvaarbescherming de afwerking van het aangrenzende talud een zorgvuldig vormgegeven kade met betonnen deksloof. 

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP
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OEVERS

Er worden verschillende afwerkingen van de oevers en kades toegepast.

1)
afwerking van het talud met stortsteen wanneer het talud onder water door loopt

1
3

2

4

3)
afwerking van het grastalud met betonrand en damwand op de tussendam en aan 
de kolkwand zuid

2) 
ronde afwerking van het sluisplateau 4) 

rechte afwerking van de harde loswal met aanvaarbescherming

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP
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1 2

3

gebezemd beton rood asfaltschraal grasland berm

berm

schraal 
grasland

schraal grasland

glad beton asfalt glad 
beton

2 Zuidelijke kolkwand

waterkering grastalud

NAP +5m

ZuidSluisplateau

3 Noordelijke kolkwand1 Fuikwand en tussendam

gebezemd beton glad 
beton

glad 
beton

glad 
beton

glad 
beton

asfaltasfalt
rood 
asfaltrood asfalt

Sluisplateau

waterkering

afvoer

afvoer afvoer

afvoer

NAP +5m

Noordersluis

voertuigkerend 
hekwerk

INFRASTRUCTUUR - VERHARDING

Op de sluiseilanden is sprake van een scheiding tussen langzaam en 
gemotoriseerd	verkeer	in	de	vorm	van	een	fiets-/wandelpad	en	een	weg.	
Hierbij	wordt	een	eenduidig	profiel	toegepast,	dat	vanwege	de	beschikbare	
ruimte per eiland iets wisselt. 
De	rijweg	en	het	fiets-/wandelpad	zijn	van	één	materiaal	(asfalt).	Het	verschil	
ertussen is herkenbaar aan het verschil in afwerking van het materiaal 
(zwart	respectievelijk	rood	asfalt).	De	positie	van	fiets-	en	autoverkeer	op	
de sluisdeur wordt door middel van de afwerking van het materiaal duidelijk 
gemaakt (kleur- of slijtlaag, zwart/resp. rood).
De afwerking van de sluisplateaus, losplateaus en de bijbehorende 
dienstwegen vindt in beton (gebezemd) plaats. 
Tussen	het	fiets-/wandelpad	en	de	hekwerken,	muren	of	andere	obstakels	
is een minimale afstand aanwezig van 0,50 meter (berm/schrikstrook), 
soms is deze in gras, soms als een betonnen band, anders in asfalt (met 
schelpen afgestrooid). Altijd is de scheiding aangegeven door middel van 
een eenduidige belijning (wit, thermoplast).

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP
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INFRASTRUCTUUR - PARKEERVOORZIENINGEN

Op enkele plaatsen zijn parkeervoorzieningen voor de auto en 
stallingsmogelijkheden	voor	de	fiets	voorzien.	Bij	de	pichnickplekken	worden	
aanleunbeugels	voor	de	fietsen	geplaatst.	Deze	fietsvoorzieningen	bestaan	
uit een rijtje aanleunbeugels (nietjes) van ca. 60cm breed, 100 cm hoog en 
3 cm dik, rechthoekig en robuust model - zie afbeelding. Kleur: antraciet 
(mat).  
Bij de zonnehellingen is in een ruime oversteekmogelijkheid met een zebra 
voorzien, in XL-formaat (passend bij de schaal van de sluis).
Bij het bediengebouw zijn diverse parkeervoorzieningen. Allereerst is 
voorzien	in	ruimte	voor	een	fietsenstalling	(onder	de	uitkraging).	Daarnaast	
zijn hier diverse parkeerplekken, voor bezoekers van het bediengebouw, 
werknemers en ook openbare plekken. De plekken zijn ook XL, zowel qua 
maatvoering als belijning (ca. 25% dikker), passend bij de schaal van de 
sluis. Uitvoering: thermoplast belijning (wit) op zwart asfalt - zie afbeelding. 
Eventueel betonnen varkensruggetjes om doorrijden te voorkomen.

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP

referentie:	vormgeving	fietsparkeernietjes referentie: vormgeving parkeerplekken XL belijning

impressie: inrichting van de parkeervoorzieningen
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impressie: terreininrichting van de kolkwandzuid

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP



34

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP

minder, maar grotere lichtmasten, waaraan ook de CCTV en omroep installaties en 
evt. plaatselijk ANWB borden worden bevestigd

doorsnededoorsnede

verlichting sluisplateau overzijde verlichting sluisplateau overzijde

beveiligingscamera (CCTV) audiospeaker

verlichting openbare weg
en sluisplateau

verlichting openbare weg
en sluisplateau

doorsnedeaanzicht vanaf sluisplateau aanzicht vanaf sluisplateau

INFRASTRUCTUUR - BEBORDING, MARKERING, EN ANDERE 
TECHNISCHE VOORZIENINGEN

Vanuit de functionaliteit van de sluis is een groot aantal objecten 
benodigd om alles in goede banen te leiden. Het gaat hierbij om nautische 
voorzieningen (markering, bakens, seinlichten, enz.) en anderzijds om zaken 
die samenhangen met de verkeersfunctie over de sluis (verkeerslichten, 
DRIP’s, slagbomen, anwb-bebording, enz.). In het VO zijn deze zaken zo 
veel mogelijk opgenomen, de objecten staan waar mogelijk in lijn met de 
lichtmasten of het aansluitende hekwerk. De exacte plaatsing zal in het 
DO bepaald worden. Wel is nu al een systeem voor de plaatsing van de 
verlichting, audio- en CCTV voorzieningen doordacht. De vormgeving 
(robuuste hoge masten) en de ritmering van de lichtmasten, stelt ons 
in staat om hier de audio en CCTV-voorzieningen aan te bevestigen. Het 
integrale ontwerp van de masten past in de rustige en robuuste uitstraling 
van de Nieuwe Sluis. 

 

In algemene zin gelden de volgende uitgangspunten voor de nadere 
uitwerking (plaatsing en afwerking):
• zo min mogelijk voorzieningen plaatsen, alleen wat functioneel gezien 

echt noodzakelijk is;
• integreren, anwb-bebording hoeft niet op een eigen paal maar kan 

geïntegreerd worden met een lichtmast, ook cctv (beveiligingscamera’s) 
en geluidsinstallaties worden aan de lichtmast bevestigd.

• de kleurstelling wordt afgestemd op de kleur van de  masten, 
dus op kleur gebracht (zwart / antraciet) inclusief de eventuele 
bevestigingsmaterialen. 

• de nautische signalering en masten hebben een eigen kleurstelling 
(lichtgrijs), zodat deze zo min mogelijk opvallen/wegvallen tegen de 
lucht.
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referentie: verlichtingsmasten uitgevoerd in staal met spots

de masten worden altijd met de betonnen muur geïntegreerd

masten binnen en buiten de sluiskolk hebben dezelfde vormentaal, 
maar passen zich aan naar hun functie
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VERLICHTING, CCTV EN OMROEPINSTALLATIES: 

Omwille van voldoende veiligheid is verlichting voorzien. Grote, stoere 
masten met meerdere spots verlichten de bijzondere plekken. Afhankelijk 
van	de	lichtbehoefte	worden	op	de	mast	2	(1	voor	fietspad/rijweg	en	1	voor	
het sluisplateau) of meerdere spots (3/4) bevestigd. Om en om hangen op 
de mast voorzieningen voor audio (speakers) of veiligheidscamera’s. Dit 
alles in geplaatst in een vaste ritmering, passend bij en aansluitend op 
het sluisontwerp. Voor de verlichting wordt gebruikt gemaakt van nader te 
bepalen vleermuisvriendelijke verlichtingsarmaturen, waarbij de uitstraling 
naar boven en de zijkanten wordt beperkt. 
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BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP

50m

terreinverlichting

luidspreker

camera

verkeerslicht (vaarweg)

spots aan gebouw/wand

slagboom

VH
F 61

VH
F 61

VH
F 61

VH
F 61

verlichtingsmast 14,0m met twee spots verlichtingsmast 20,0m (vanaf sluisplateau) met vier spots en camera’s verlichting spots aan de muur droogdok 
plateaus

verlichtingsmast 20,0m (vanaf sluisplateau) met vier spots en luidsprekers

50m

terreinverlichting

luidspreker

camera

verkeerslicht (vaarweg)

spots aan gebouw/wand

slagboom

VH
F 61

VH
F 61

VH
F 61

VH
F 61

1. hoge masten met spots en verstralers langs de sluiskolk
2. lagere masten op de voorhavendam, fuikwand en tussendam
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BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP

fuikwand kolkwand zuid detail verlichtingsmast
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muur 1,20 meter / 0,25 meter boven maaiveld, 
 - licht beton
voertuigkerend hek 1,10 meter hoog, 
 - staal
laag hek 1,10 meter hoog, 
 - staal op betonrand van 0,1 meter
laag hek 1,10 meter hoog, 
 - staal met houten leuning op betonrand van 0,1 meter
hek met toegangspoorten voor afrastering hoogte: max +6.25m NAP, 
 - staal 

muur 1,20 meter / 0,25 meter boven maaiveld, 
 - licht beton
voertuigkerend hek 1,10 meter hoog, 
 - staal
laag hek 1,10 meter hoog, 
 - staal op betonrand van 0,1 meter
laag hek 1,10 meter hoog, 
 - staal met houten leuning op betonrand van 0,1 meter
hek met toegangspoorten voor afrastering hoogte: max +6.25m NAP, 
 - staal 

Materiaal en kleur 

locatie afrastering & valbeveiliging

familie van hekwerken en valbeveiliging, soms voertuigkerend uitgevoerd

AFRASTERING, VALBEVEILIGING EN VOERTUIGKERING

Onze inzet is gericht op het minimaliseren van het aantal doorvalbeveiligingen 
(afrasteringen/hekwerken). Waar hekwerken noodzakelijk zijn vanwege de 
veiligheid passen wij een hoogwaardig hekwerk toe met een open (lees: 
transparante zodat deze zo min mogelijk invloed heeft op de beleving van 
het zicht op de sluizen en de schepen) en ‘vriendelijke’ uitstraling. We 
gebruiken één type hoog en laag hekwerk dat in verschillende afmetingen 
en met verschillende functies kan worden geplaatst. De hekwerken worden 
in staal uitgevoerd. Daar waar het talud te steil wordt zal deels met 
betonwanden worden gewerkt, die worden geïntegreerd met het hekwerk.

Afrasteringen worden zo geplaatst dat deze in principe op elkaar aansluiten 
zodat versnippering wordt voorkomen. In de vormgeving en plaatsing 
worden de ‘hekjes’ geïntegreerd met de taal van de betonmuren. Door de 
hekwerken op een kleine betonnen verhoging te plaatsen loopt de betonrand 
over de gehele sluis consequent door. Zo wordt de maat en lengterichting 
van de sluis benadrukt en worden plaatselijke ‘incidenten’ voorkomen.
Afrastering en valbeveilging worden gecombineerd met lage en hoge 
betonmuurtjes in een integrale vormgeving. Dit wordt consequent doorgezet 
over het hele sluiscomplex, zodat de rust in de terreininrichting behouden 
blijft.

familie van kleuren (mat) 
v.l.n.r.	zwart,	antraciet,	lichtgrijs	RAL	7035	(staal),	lichtgrijs	beton

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP

waterkering +8,85NAPrijweg +5,35NAP rijweg hellingbaan muur 1.20 t.o.v. weg

valbeveiliging van 1,20 geïntegreerd met waterkering op de kolkwand noord: : afrastering en valbeveilging wordt gecombineerd met lage en hoge betonmuurtjes In een integrale vormgeving
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Waterkering & valbeveiliging

waterkering = 
valbeveiliging door aanpassing grondlichaam

betonrand 0,10 m
valbeveiliging gaat over in afrastering van sluisplateau

muur 1,20 meter / 0,25 meter boven maaiveld, 
 - licht beton
voertuigkerend hek 1,10 meter hoog, 
 - staal
laag hek 1,10 meter hoog, 
 - staal op betonrand van 0,1 meter
laag hek 1,10 meter hoog, 
 - staal met houten leuning op betonrand van 0,1 meter
hek met toegangspoorten voor afrastering hoogte: max +6.25m NAP, 
 - staal 

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP

waterkering > 1,2 m = valbeveliging & voertuigkering

sluisplateau

waterkering 1,2 m = valbeveliging & voertuigkering

sluisplateau

sluisplateau
sluisplateau

valbeveiliging op betonrand (0,10m)
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STRAATMEUBILAIR

Uitgangspunt voor de plaatsing van zitmeubilair en straatmeubilair is het 
zoveel mogelijk in een rij te plaatsen van de objecten. Het meubilair komt 
altijd parallel aan de sluis te staan. De verschillende inrichtingselementen 
worden zoveel mogelijk geïntegreerd in één taal, om een zo rustig en 
krachtig mogelijk beeld te bereiken. Op deze manier wordt er zo veel 
mogelijk zitgelegenheid geboden zonder overal bankjes en stoelen neer 
te zetten. Betonnen blokken en trappen bieden diverse zitgelegenheid en 
passen bij het stoere karakter van het gebied.
Het straatmeubilair wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in één materiaalsoort 
(de gebruikte elementen zijn verwant qua kleur/materiaal). Dit omwille 
van een eenduidig en helder beeld. De inrichtingselementen hebben een 
industrieel en functioneel karakter en zijn sober en doelmatig van vorm 
en behouden hun natuurlijke kleur/uitstraling. Als belangrijkste materiaal 
wordt beton en staal (antraciet) gebruikt, dat een dialoog aangaat met 
zowel de  sluisplateaus als de sluisdeuren en de sluisgebouwen.

zitelement (groundlevel of vergelijkbaar)
referentieproject Montessori College Nijmegen

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP

betonnen trap & zitelement

referentie: combinatie trap en zitgelegenheid 
(Maasvlakte 2, ontwerp Jan Konings)

AFVALBAKKEN
De afvalbakken zijn uitgevoerd in antraciet staal. De bakken staan 
bij de plekken waar bezoekers komen (bij de picknickplekken en het 
bediengebouw), tot. 8-10 stuks. Type: Oscar, Velopa.

INFORMATIEPANELEN
In metaal (antraciet met poedercoating).
Bij bevestiging op het hekwerk kan het paneel aan het hekwerk bevestigd 
worden. Bij de rustplekken zonder hekwerk staat hij los en in lijn met de 
banken	en	fietsenstallingen.	

afvalbak (Oscar, Velopa of vergelijkbaar) - kleur antracietinformatiepaneel
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BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP

OVERZICHT MEUBILAIR
De hekwerken, wanden en zitplekken worden als een integrale familie 
ontworpen. De kleurstelling is afgestemd op de ‘machine’
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INRICHTING RUSTPLEKKEN

Op diverse plaatsen is voorzien in recreatieve rustplekken/picknickplekken. 
Betonelementen van 2 x 1 x 0,5m., afgedekt met houten zittingen, voorzien 
in	zitgelegenheid.	Deze	rustplekken	worden	tevens	voorzien	van	fietsnietjes,	
prullenbakken en een informatiepaneel (alles van staal, kleur: antraciet). 
Grote zebra’s (thermoplast/wit) voorzien op 3 plaatsen in een veilige 
oversteekvoorziening (bij de twee ‘zonnehellingen’ en een bij het 
bediengebouw.

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP

voorstel inrichting rustplek aan de voorhavendam

voorstel inrichting rustplek op de Fuikwand

glad beton + valbeveiliging

zwart asfalt (met witte thermoplast belijning)

glad beton

glad beton 

zitelement

picknick-trap

glad beton + valbeveiliging

rood asfalt (met witte thermoplast belijning)

rood asfalt (met witte thermoplast belijning)

grasberm

zetstenen

grasberm

zwart asfalt (met witte thermoplast belijning)

glad beton

gras talud  zonnehelling west

zit element

fietsnietjes

zwart asfalt

zwart asfalt met schelpen ingestrooid
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zwart asfalt (met witte thermoplast belijning)

glad beton

gras talud  zonnehelling west

zit element

fietsnietjes

zwart asfalt met schelpen ingestrooid

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  HET LANDSCHAP

impressie: inrichting van de rustplek aan de zonnehelling oost, met ‘balkon’ aan de sluiskolk, zodat er optimaal zicht is op het sluisspektakel
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vogelvlucht vanaf de westzijde: ligging van de sluis binnen het sluizencomplex, passend in het geheel, maar wel met een herkenbaar eigen karakter
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BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -HET VOORLOPIG ONTWERP

4. SYNTHESE: VOORLOPIG ONTWERP 

In dit ‘bouwstenenboek’ zijn de elementen gepresenteerd  waarmee in de 
komende periode het voorlopig ontwerp zal worden opgesteld voor zowel 
‘de machine’ als ‘het landschap’ van de nieuwe Zeesluis IJmuiden. Het 
voorlopig ontwerp is de synthese van dit bouwstenenboek.

In dit bouwstenenboek is steeds expliciet gereageerd op het voorgeschreven 
esthetisch PvE, hoe met de daarin voorgeschreven eisen is omgegaan. 
De bouwstenen zullen op onderdelen nog best kunnen veranderen, op basis 
van de verdere uitwerking en de reacties vanuit de opdrachtgever.  De 
hoofduitgangspunten en de visie zoals die hiervoor is gepresenteerd zullen 
hierbij echter overeind blijven.

UITGANGSPUNTEN ARCHITECTUUR VAN DE SLUIS (DE MACHINE):
1- de machine is lineair geordend langs de lengte-as van de sluiskolk, dit geldt voor (openbare) ruimte, wegen, gebouwen en meubilair,
2- de aandrijving en bediening staan hier haaks op en onderscheiden zich in materiaal, kleur en transparantie,
3- de gebouwen rijzen op uit de monolithische machine,
4- de gebouwen staan opgelijnd aan de achterzijde van de deurkamers, 
5- de machine kent een evenwichtige compositie met 2 gebouwen aan het binnenhoofd en  2 gebouwen aan buitenhoofd,
6- het dokgebouw onttrekt de reservedeur aan het zicht,
7-	 technische	ruimten	en	opslag	worden	geïntegreerd	in	het	plateau	van	het	buitenhoofd,
8- de loswal is multifunctioneel: losplatform, hijsplatform en toegang tot de technische ruimten en opslag
9- materiaalgebruik: de machine heeft een drager van monoliet beton, besturing en aandrijving is duidelijk zichtbaar gemaakt: transparant 
 in glas en afgewerkt met metalen details zoals buitenzonwering, hekwerken, balustrades, bordessen en trappen
10- de gebouwen steken maximaal 8m boven het nieuwe maaiveld uit, m.u.v. het bediengebouw, dit stijgt hiërarchisch boven andere    
 gebouwen uit en is de landmark van de sluis

UITGANGSPUNTEN ARCHITECTUUR VAN HET BEDIENGEBOUW:
1- bediengebouw geeft spectaculair uitzicht op omgeving vanuit vergader- en bedienruimte,
2- het bediengebouw is energieneutraal en is accumulerend waardoor warm- en koellast beperkt kunnen worden,
3- het bediengebouw voorziet in eigen energie-opwekking middels PV-cellen,
4- materiaalgebruik: het bediengebouw heeft een drager van monoliet beton; de besturing is duidelijk zichtbaar gemaakt: transparant    
 in glas en afgewerkt met metalen details zoals buitenzonwering, balustrades, bordessen en trappen,
5- het bediengebouw heeft een stijgpunt met twee onafhankelijke trappen en een brancardlift

UITGANGSPUNTEN INRICHTING VAN DE SLUIS (HET LANDSCHAP):
1-  grote landschappelijke eenheden maken waar mogelijk: stoer en robuust
2- eenduidige inrichting realiseren passend bij de machine: integratie en afstemming
3-  realiseren van ‘lange’ lijnen die een samenspel met de gebouwen aangaan
4-  functionaliteit van de inrichting staat voorop 
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BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  MATERIALEN EN KLEURENLIJST

MATERIALEN- EN KLEURENLIJST

De basis voor de inrichting van de sluis is:
lichtgrijze beton
antraciet (waar het kan), zwart (waar het standaard moet)
soms lichtgrijs, als het juist weg moet vallen (bijv. deuren in betonwand)
bevestiging gelast en meegespoten (bij camera’s) en anders 
bevestigingsmaterialen ook op bijpassende kleur (antraciet resp. lichtgrijs, 
zoals de bevestigingsstrips van de verkeersborden)

HET LANDSCHAP: OPENBARE RUIMTEN

TALUD ZUIDZIJDE SLUIS:
Vegetatie
 - Schraal grasland; aanbrengen schrale grond
Talud 
 - variabel van 1:2 tot 1:5 
Overgang weg-talud
 - betonrand; lichtgrijs
Overgang land-water 
 - betonnen deksloof; lichtgrijs
Overgang talud naar weg en plateaus
 - 0,25 - 1 m hoge betonrand; lichtgrijs 

TALUD FUIKWAND:
Vegetatie
 - Schraal grasland; aanbrengen schrale grond
Talud
 - minimaal 1:3 
Overgang weg-talud
 - betonrand, lichtgrijs
Overgang naar Middensluis
 - talud gaat over in het grastalud van de Middensluis

VOORHAVENDAM:
Bekleding
 - stort- en zetsteen zoals huidige situatie aan de zuidzijde, 
Talud 
 - bestaande situatie
Constructie
 - beton (wand en plateau); lichtgrijs
Overgang land-water (noordzijde) 
 - betonnen deksloof & wand; lichtgrijs
Valbeveiliging
 - staal; antraciet, met hardhouten (FSC) leuning; vergrijzend

RUSTPLAATSEN:
Valbescherming (1m hoog)
 - Staal; antraciet, met hardhouten (FSC) leuning; vergrijzend
Overgangen 
 - betonrand van 25cm; lichtgrijs
Banken 
 - beton; lichtgrijs, met hardhouten (FSC) zitting; vergrijzend

WEGVERLICHTING:
Spots
 - Sill Spot City Led of vergelijkbaar
Ombouw
 - 0,8 bij 0,8 bij 0,5 meter,
 - staal; antraciet
Mast (vierkant)
 - staal; antraciet poedercoating
Hoogte
 - 14 meter boven wegplateau

SLUISVERLICHTING:
Spots
 -  Sill Spot L49 of vergelijkbaar
Ombouw
 - 0,8 bij 0,8 bij 0,5 meter,
 - staal; antraciet
Mast (vierkant)
 - Staal; antraciet poedercoating
Hoogte:
 - 20 meter t.o.v. sluisplateau

DE MACHINE: GEBOUWEN

BEDIENGEBOUW:
Kern, dragende vloeren, wanden en dichte gevels 
 – schoon beton; lichtgrijs
Liggers en kolommen    
 – staal; antraciet
Dak
 – kusntstof dakbanen; lichtgrijs
Kozijnen en zonwerende lamellen   
 – geanodiseerd aluminium; naturel
 – staal; lichtgrijs
Glas       
 – zonwerend en ontspiegeld isolatieglas
Windscherm      
 – translucente polycarbonaat op stalen constructie
Panelen met photovoltaïsche cellen      
 – monokristallijn in naturel geanodiseerd aluminium frame
Verlichting in overstek   
 – LED-spots ingebouwd in plafond

AANDRIJFGEBOUWEN:
Dragende ribbenstructuur en dakplaat  
 – schoon beton; lichtgrijs
Bordessen, balustrades en wandregels 
 – staal; antraciet
Kozijnen en zonwerende lamellen  
 – geanodiseerd aluminium; naturel
Glas       
 – zonwerend en ontspiegeld glas
Verlichting     
 – aanlichten ribbenstructuur met LED-grondspots 

DOKGEBOUW:
Dragende ribbenstructuur portalen   
 – schoon beton; lichtgrijs
Bordessen, balustrades, dakliggers en wandregels 
 – staal; antraciet
Kozijnen en kaders gevelschermen  
 – geanodiseerd aluminium
Dak, demontabel       
 – aluminium sandwichpanelen; lichtgrijs
Gevelschermen    
 – translucente polycarbonaat op stalen wandregels
Schuifdeuren
 – translucente polycarbonaat in aluminium frames 
 – stalen deurconstructie; antraciet 
Verlichting     
 – aanlichten ribbenstructuur en translucente gevel 
    met LED-grondspots 

OVERIGE TECHNIEK- EN OPSLAGRUIMTES, SCHUILNISSEN 
VLETTERLIEDEN:
Dragende wanden    
 – schoon beton; lichtgrijs
Zitbanken in schuilnissen   
 – hardhout; vergrijzend
Kozijnen en roostergevels techniek  
 – staal; lichtgrijs
Glas       
 – zonwerend en ontspiegeld glas
Verlichting in schuilnissen   
 – LED-spots ingebouwd in plafonds 

DE MACHINE: CONSTRUCTIES EN VERHARDINGEN

OPENBARE WEGEN: 
Rijweg
 - asfalt; zwart
Fietspad
 - asfalt; rood
Markeringen
 - thermoplast; wit
Berm
 - schraal grasland;schrale grond aanbrengen
Voertuigkerend hekwerk (Eurorail of vergelijkbaar)
 - staal; donkergrijs, op betonrand; lichtgrijs
Valbeveiliging
 - staal; donkergrijs, op betonrand; lichtgrijs

WERKPLATEAUS:
Toegangswegen 
 - betonplaten; lichtgrijs
Afrastering
 - staal; antraciet
Sluisplateaus en loswal
 - gebezemd beton; lichtgrijs
Bolders
 - staal; antraciet
Verlichting
 - spots ingebouwd in wand
Aanvaarbescherming:
 - hout

PARKEERPLAATSEN:
Bestrating
 - Asfalt, zwart
Markeringen
 - thermoplast, wit
Afscheidingen
 - Varkensruggen (15 st)

SIGNALERING:
CCTV
 - zwarte behuizing, bevestiging in kleur mast (antraciet)
Luidsprekers
 - zwart, bevestiging in kleur mast (antraciet)
Slagbomen
 - voorgeschreven rood/wit kleur, kast zwart/antraciet
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HET LANDSCHAP: MEUBILAIR

BANKEN: 
Type 
 - Project Montessori College Nijmegen 2014 (Groundlevel) 
 of gelijkwaardig
Afmetingen 
 - 200x100x50cm
Materiaal
 - betonklasse A; lichtgrijs
	 -	zitting	van	FSC	gecertificeerd	hardhout;vergrijzend

ZITMEUBELTRAP:
Afmetingen traptredes
 - 30 bij 30 cm
Afmetingen zittredes
 - 60 bij 60 cm
Materiaal 
 -Beton; lichtgrijs 

FIETSBEUGELS:
Type
 - Model SPAN(Groundlevel) of gelijkwaardig
Afmetingen
 - 60 bij 100 cm
Materiaal
 - metaal, termisch verzinkt en poedergecoat; antraciet. 
 - ingegoten in de betonrand; lichtgrijs

INFORMATIEPANELEN:
Afmetingen
 -Bord 43 bij 60 cm met twee metalen palen, 
Frame
 - metaal
Bord
 - print op aluminium

VUILNISBAKKEN:
Type  
 - Oscar (Velopa) of gelijkwaardig 
Materiaal
 - Staal verzinkt en gecoat; antraciet

Voor het bediengebouw worden 2 vandalisme bestendige vuilcontainers 
voorzien (papier en rest) met Klasse B.

HEKWERKEN
Valbeveiliging recreatieplekken
 - gelakt staal; antraciet,  hardhouten (FSC) leuning; vergrijzend, 
   op betonrand; lichtgrijs
Valbeveiliging openbare ruimte
 - gelakt staal; antraciet, op betonrand; lichtgrijs
Voertuigkerend hekwerk
 - staal; donkergrijs, op betonrand; lichtgrijs
Toegang sluisplateaus
 - staal; donkergrijs

BOUWSTENENBOEK VOORLOPIG ONTWERP -  MATERIALEN EN KLEURENLIJST

ZICHTBAARHEID WATERKERING:
Betonrand van schoon beton, lichtgrijs
Fuikwand   10cm boven maaiveld
Tussendam   10cm boven maaiveld
Kolkwand zuid   100cm breed en 25cm boven maailveld
Kolkwand noord  60cm breed en 120 cm boven maaiveld

CONTINUITEIT IN HET PROFIEL DOOR STANDAARD SCHAMPRAND 
EN BASIS HEKWERK:
10 cm hoge rand van schoon beton, lichtgrijs

Fuikwand   100cm breed en 10cm boven maaiveld
Tussendam   100cm breed en 10cm boven maaiveld
Kolkwand zuid   100cm breed en 10cm boven maaiveld
Kolkwand noord  60cm breed en 10 cm boven maaiveld
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