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Slingersluis
Een schip 8 m laten zakken en aan de andere kant van een 

brug weer optillen op een manier die nauwelijks energie kost, 

dat kan met de Kantelsluis. Het idee van Royal HaskoningDHV 

om schepen via een smal kanaal in een grote drijvende cilin-

der onder een lage brug door te loodsen, blinkt uit in zijn 

 eenvoud. Maar er moet wel een heel diepe geul voor worden 

gegraven. tekst ir. Martine Segers

Met een zeilschip 8 m zakken ten 

opzichte van het omringende buiten

water en tegelijkertijd de wand van 

de sluis zien kantelen. Het moet een 

bijzondere ervaring zijn om op zo’n manier onder 

een te lage brug door te varen. ‘Alles om je heen 

draait, maar het schip blijft stilliggen. Je ziet alleen 

de hemel en de brug’, vertelt ing. Carolus Polder

vaart van Royal HaskoningDHV, die als verwoed 

zeiler op de Zeeuwse wateren het idee bedacht.

De Kantelsluis is een 190 m lange drijvende 

cilinder van staal of composiet, die om zijn leng

teas kan draaien, met aan beide zijden een 

kanaal. Om een schip de sluis in te laten varen 

kantelt de cilinder met de ene kant 15° omhoog, 

zodat daar het waterniveau binnen en buiten de 

sluis gelijk is. ‘Die draaiing moet beperkt blijven, 

anders raken de randen van de sluis de mast.’ 

Door de sluis vervolgens de andere kant op te 

draaien zakt het kanaal met zeilboot 8 m.

Met de Kantelsluis zouden bij de Haringvliet

brug schepen met een mast van 13 tot 21 m – er 

varen per dag maar enkele schepen met een nog 

hogere mast – voortaan ook onder de brug door 

kunnen. Nu moet voor zeilschepen met zulke 

masten de brug nog open, met in de zomer lange 

wachttijden voor de auto’s als gevolg.

Wat deze sluis bijzonder maakt, is dat hij geen 

water verpompt. De drijvende constructie draait 

bijna net zo makkelijk als een voetbal in een sloot. 

Per schutting kost dat niet meer dan 40 Wh aan 

energie. Twee rijen zonnecellen op de scheidingswand tussen de twee 

kanalen zijn voldoende om die stroom te leveren. Publicitair is de Kan

telsluis al een succes. Hij kwam wereldwijd 62 keer in het nieuws, onder 

meer in Rusland, Amerika, India en Australië. En op YouTube bekeken 

maar liefst vierhonderdduizend mensen de Nederlandstalige en Engels

talige uitleg van de werking van de Kantelsluis.

Compensatie
Poldervaart volgde de discussies op internet met interesse. ‘Voordat we 

de publiciteit zochten, hadden drie grijze koppen, onder wie twee erva

ren ingenieurs die al met pensioen zijn, mijn idee onder de loep genomen. 

Toch vond ik het wel spannend: zou er iemand met een probleem op de 

proppen komen waar ik niet aan had gedacht?’ Dat gebeurde niet. Eigen

lijk heeft niemand serieuze twijfels over de technische haalbaarheid, 

omdat het principe van de sluis zo simpel is, stelt Poldervaart, ook al  

zijn er nog geen schaalmodellen gemaakt en geen constructieve bereke

ningen uitgevoerd. Die zullen niet moeilijker zijn dan die voor een schip, 

zelfs eenvoudiger, omdat de Kantelsluis niet door de golven heen be 

weegt en het voor de belasting niet uitmaakt of er wel of geen schepen in 

liggen. Het extra gewicht wordt onmiddellijk gecompenseerd doordat de 
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bak dan minder water bevat. ‘Je kunt een kantel

sluis straffeloos zo lang maken als je wilt.’

Uiteraard moet er wel plek zijn voor de Kantel

sluis. Poldervaart heeft de Zeelandbrug, de Ketel

brug en de Haringvlietbrug op het oog, want daar 

staat tijdens het vaarseizoen in totaal zo’n 15 km 

file per dag. Bij het Haringvliet is de waterdiepte 

echter niet toereikend voor de 28 m diepgang van 

de kantelsluis. Daar moet dus een geul van 20 m 

diep worden uitgebaggerd, die moet worden 

onderhouden en de stabiliteit van de brug niet 

mag aantasten. Poldervaart schat de kosten voor 

de constructie en de baggerwerkzaamheden 

samen op zestig miljoen euro per kantelsluis. Dat 

is veel geld, maar gerekend met de kosten van file

leed is de terugverdientijd twaalf jaar, stelt Pol

dervaart. ‘En dan is het economisch gewin voor 

ZuidHolland en Zeeland nog niet meegerekend. 

De Kantelsluis kan zomaar een toeristische attrac

tie worden.’  |
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Twee zeilboten zijn in de kantelsluis onder de brug doorgevaren.

Ir. Arnold Koorn, voorzitter van de Nederlandse Vereniging  

van Toerzeilers

‘De plannen voor de Kantelsluis zien er voor zeilers heel bruik-
baar uit.’ In het filmpje op internet zag Koorn een markering 
met stoplicht halverwege de sluis die aangeeft of je door kunt 
varen of niet. ‘Dat laat zien dat er al over details is nagedacht.’ 
Enige nadeel dat Koorn ziet, is dat de capaciteit mogelijk krap 
is indien er maar vijf schepen tegelijk in passen. ‘Je moet dan 
immers in ganzenpas door de sluis.’

Drs. Anne van Pinxteren, woordvoerder van het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu

‘Een verrassend ontwerp en een nieuw soort oplossing voor 
 fileproblematiek bij kruisingen van auto- en vaarwegen’, stelt 
Van Pinxteren. Ze vraagt zich wel af of de kosten opwegen 
 tegen de beperkte wachttijden op de mogelijk locaties. ‘Een 
businesscase en een prototype moeten uitwijzen hoe de kos-
ten en baten zich verhouden tot andere alternatieven.’ k
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