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Niets zó SEKS L  O   O   S . . .

als een ZEESLUIS ?
Dát zullen wij nog wel eens zien ;-)

Vijf eeuwen sluistechniek 
op zijn kop gezet door de uitvinding 

van een Nederlandse designer

Over een revolutie in de traditionele sluisbouw.*

Studio Robert C. Smit
Nederland
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Artist Impression van de Locky Sirens** zeesluizen

Ik heb mijn sluis - daartoe verleid door de Griekse Sirenen - gedoopt met de naam:

LOCKY SIRENS

Een nieuw systeem van 
water-management in zeesluizen

De drie plaatjes hieronder laten zien hoe een eenvoudig velletje papier wordt gevouwen tot een 
papieren huisje met een schoorsteen, zonder gebruik te maken van lijm. In eerste instantie lijkt dit 
volslagen onmogelijk. De videoclip op YouTube laat echter zien, hoe de oplossing van dit raadsel 
ligt in 'Schoonheid en Eenvoud'. Op gelijke wijze vormde 'Schoonheid en Eenvoud' de basis voor 
een totaal nieuw concept van een zeesluis.
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UNIQUE SELLING POINTS 

•  Doorvoertijd van te schutten schepen wordt met 90 procent bekort.*** Dat betekent voor de 
scheepvaart niet alleen sneller arriveren in het achterliggend havengebied, en vervolgens een 
sneller terugvaart naar zee, maar ook een besparing in het verbruik van brandstof;

•  Bij waterweg-stremmingen - zoals die zich chronisch voordoen in het Gent/Terneuzen traject - 
zal het Locky Sirens systeem alle vertragingen wegnemen, zelfs wanneer het nieuwe systeem in de 
bestaande oude sluisbouw wordt geïmplementeerd;

•  Bouwkosten van een nieuw te bouwen Locky Sirens sluis kunnen aanzienlijk verminderd
worden, want een sluiskolk is geheel overbodig;

•  Het zoetwatergebied achter een Locky Sirens systeem zal ruim 95 procent minder verzilten, 
waardoor visgebieden en landbouwgronden hun oorspronkelijke evenwicht herwinnen;

•  Vanwege het effectief weghouden van zout zeewater uit het zoete binnenwater, zijn Blue Energy-
centrales in staat een groter rendement te genereren;

•  De Locky Sirens sluis is een water-management systeem dat wereldwijd groot financieel en 
logistiek voordeel zal opleveren. Vanwege het bijzondere design zal het ook gemakkelijk 
publiciteit genereren.

Website Links:

•  Impressive Artist Impressions website Studio Robert C. Smit
•  Beauty & Simplicity video
•  Unlocking-Amsterdam website
•  Fine-Art video
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TOP VIEW

              1        2
     Traditionele zeesluis          Locky Sirens zeesluis

     Schuttijd: 53 minuten         Schuttijd: < 5 minuten
     

1- In een traditionele sluis zijn twee sluisdeuren aanwezig, die samen de sluiskolk afsluiten. Sinds 
500 jaar geleden tot vandaag de dag vormt de sluiskolk het hart van een sluis. Door het water in 
de sluiskolk op het niveau te brengen van de zee of van het binnenwater, kunnen schepen naar de 
zee of het binnenwater varen, en omgekeerd.  Een groot bezwaar van de traditionele sluis is de 
lange schuttijd en de gigantische zoutlozing op het binnenwater.

2- De Locky Sirens sluis verkort de schuttijd tot slechts een paar minuten per schip, en beperkt de 
zoutlozing in hoge mate.
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LOCKY SIRENS IN ACTIE

Artist Impression: een schip passeert de Locky Sirens sluis

•  De Locky Sirens sluisdeur houdt hoog zeewater en laag binnenwater altijd gescheiden van 
elkaar. Vanuit het standpunt van beide wateren bezien, zal de sluisdeur zich nooit openen. Dat wil 
zeggen... op een kleine 'kier' na, en door die 'kier' passeert het schip de sluis;

•  Naarmate het schip de sluis verder doorvaart, wordt de 'kier' gelijkmatig breder, telkens net een 
stukje breder dan de breedte van het schip dat passeert. Locky Sirens betoont hier de lenigheid en 
souplesse van een autowasserij-rolborstel die de zijkant van de auto reinigt;

•  Op deze wijze wordt, tijdens de doorvaart, het schip deel van de sluisdeur, want op de plaats 
waar de deur zich opent om toegang te verlenen aan het schip - zonder schip een gapend gat tot 
wel 58 meter breed - sluit het schip-zelf het hoge buitenwater af van het lage binnenwater;****

•  Wanneer het schip Locky Sirens gepasseerd is, sluit de 'kier' zich volledig;

• Locky Sirens is het verhaal van een uitvinding die schoonheid en eenvoud als basis heeft.   
Beauty and Simplicity - de videoclip toont het via YouTube sinds 24 september 2013.
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NIEUWE TECHNOLOGIEËN

Technologische ontwikkelingen op velerlei gebied maken het mogelijk om grote bewegingen met 
gedecideerde precisie te managen. Beschouw robots in autofabrieken, die in een flits een 
minuscuul schroefje op een tiende mm nauwkeurig plaatsen, en dit met exact gekozen torsie 
aandraaien. Dankzij onze geavanceerde technologieën is het Locky Sirens sluissysteem in praktijk 
toe te passen.

Wanneer de Locky Sirens sluizen volledig getoetst en getest zijn, en zo perfect mogelijk afgesteld, 
kunnen zelfs de grootste ertstankers of torenhoge 58 meter brede containerschepen deze sluis 
passeren, alsof die er niet was....

Punten van aandacht:

•  Kleinere schepen zoals sleepboten kunnen deze sluis niet doorvaren, tenzij het doodtij is. Dit 
fenomeen doet zich ook voor bij de GEL sluis (innovatieprijs gewonnen) en bij de Panama sluizen: 
schepen worden daar met treintjes voortgeleid door het midden van de sluizen.
Een variant van mijn uitvinding* voorziet erin, dat zelfs de kleinste sloepjes een snelle doorvaart in 
deze sluis kunnen hebben. De bouwkosten van deze variant liggen iets hoger, maar nog altijd veel 
voordeliger dan die van een traditionele sluis. De variant is onderdeel van het octrooi en wordt in 
deze tekst niet nader beschreven.

•  Zeesluizen zijn een manier om schepen van hoog zeewater naar lager binnenwater te 
begeleiden, en omgekeerd, maar zij vervullen ook de functie van zeewering. Daarom moet om 
veiligheidsredenen er altijd een tweede deur bestaan, die de functie van de eerste deur 
overneemt als daar iets mis mee zou gaan. Om dezelfde veiligheidseisen moet het functioneren en 
aansturen van Locky Sirens drievoudig beveiligd zijn uitgevoerd, zoals dit bij verkeersvliegtuigen 
ook het geval is.
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TRAAGHEDEN

 TRADITIONELE SLUIS

Oostelijke Grote Sluisdeur IJmuiden

Hieronder de verschillende trage stappen en stadia die de traditionele sluis nodig heeft om een 
schip bij hoogwater van zee naar het lage binnenwater te laten bewegen:

1- Het water in de sluiskolk - dit is de sluisbak die bij zee en aan de tegenoverliggende kant bij het 
binnenwater wordt afgesloten door een sluisdeur - moet allereerst op het niveau gebracht worden 
van dat van het zeewater. Dit kan 10 minuten duren, want er moet een immense hoeveelheid water 
van 68 x 500 x 1,70 m3 (vloed) worden verplaatst vanuit de zee naar de sluiskolk. Voordat deze 
massa water van bijna 60 miljoen liter water tot rust is gekomen in de kolk (het water komt met 
vaart de kolk binnengestroomd) gaan er weer 10 minuten voorbij;

2- Nu kan de sluisdeur aan de zeezijde worden geopend. Dit duurt 2 minuten. Het schip heeft 
ondertussen brandstof moeten verbruiken om tot een zeer vertraagde snelheid af te remmen;

3- Langzaam drijft het schip de sluiskolk in en meert af aan een van de wallen van de kolk. Dit 
duurt 5 minuten. Voor de duidelijkheid: het schip heeft opnieuw energie moeten verbruiken om 
geheel tot stilstand te komen;
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4- De sluisdeur aan de zeezijde wordt nu gesloten. 2 minuten;

5- Nu wordt het hoge water niveau in de sluiskolk op het niveau gebracht van het veel lagere 
binnenwater. Er moet opnieuw een gigantische hoeveelheid water worden verplaatst om dit te 
bewerkstelligen, en het pijnlijke aan deze fase is, dat het zoute zeewater wordt geloosd op het 
zoete/brakke binnenwater! Tijdens deze uitstroom van zoutwater in zoetwater wordt per liter water 
35 gram zeezout meegevoerd. Dat betekent dat er 2 miljoen kilogram zout het binnenland 
instroomt bij vloed. Bij lagere waterstanden is dit minder. Tragisch is, dat bij binnenvaren van de 
sluis door een groot schip, de helft van het kolkwater door het schip weer de sluis wordt 
uitgeduwd, en later bij het verlaten van de kolk het schip weer die weggeduwde helft terug moet 
'zuigen'. 10 minuten;

6- Wanneer al het te hoog staande water is weggestroomd moet het overgebleven water even tot 
rust komen, want stromingen en kolkingen kunnen de ligging en vaart van het schip 
ongewenst beïnvloeden. 5 minuten;

7- Als het waterniveau van de sluiskolk en het binnenwater gelijk zijn en tot rust gekomen, wordt 
de binnenwater sluisdeur geopend. 2 minuten;

8- Vervolgens kan het schip de sluiskolk verlaten. Daarbij wordt veel energie verbruikt. Tijd die het 
schip nodig heeft om de sluiskolk te verlaten is 5 minuten;

9- De sluisdeur wordt vervolgens gesloten. 2 minuten.

Samenvattend duurt het schutten van een zeeschip, via een traditionele zeesluis, van zeewater 
naar binnenwater, 53 minuten, is er een aanzienlijke hoeveelheid brandstof nodig om een schip te 
doen accelereren van stilstand naar 10 km p/u, komt er een enorme uitstoot aan CO2 en fijnstoffen 
vrij, en wordt er een massale hoeveelheid zeezout geloosd op het binnenwater.
Vijfendertig van deze lozingen spoelen evenveel zout in het binnenwater als er in een gemiddelde 
winter aan strooizout in heel Nederland wordt gebruikt!

Geraamde kosten voor de traditionele nieuwbouw sluis bij IJmuiden incl. civiele werken bedragen 
op dit moment 845 miljoen euro. 

Een drievoudig beveiligde en triple uitgevoerde Locky Sirens 'doet' het voor minder dan de helft 
van dit budget, in slechts de helft van de bouwtijd, laat per uur tienmaal meer schepen passeren 
en garandeert een aan 100 procent grenzende bedrijfszekerheid...
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SNELHEID EN EFFICIENCY

LOCKY SIRENS

Hieronder de vlotte stadia en fases die schip en sluis doormaken tijdens het varen van een 
zeeschip naar het binnenwater via een Locky Sirens sluissysteem:

1- Het zeeschip komt aanvaren, en vermindert nauwelijks vaart. 1 minuut;

2- De sluis bestaat uit slechts één zeezijde sluisdeur, heeft geen kolk en ook geen binnenwater-
sluisdeur. Er is geen kolkwater-niveau aanpassing nodig. 0 minuten;

3- Wanneer het schip de Locky Sirens sluisdeur bijna aanraakt, opent de sluisdeur zich in het 
midden, en geeft juist voldoende doorgang, om het schip wèl door te laten, maar het water 
nauwelijks! Er zal slechts een beperkte hoeveelheid zeewater tussen de sluisdeuren en het schip 
het binnenwater instromen. 1 minuut;

4- Terwijl het schip de Locky Sirens sluisdeur passeert wordt constant de doorvaart 'kier' afgesteld 
zodat er een minimale ruimte is tussen scheepswand en de Locky Sirens sluisdeuren. Bij een 
vaarsnelheid van 7 km p/u en een scheepslengte van 350 meter duurt deze fase 3 minuten;

5- Tenslotte passeert ook de achtersteven van het schip de deuren. Hierbij komt - afhankelijk van 
de diepgang van het schip - zeewater in enige mate het binnenwater instromen, zijnde een fractie 
van de hoeveelheid die traditionele sluizen 'morsen'. Op deze wijze wordt het schip van zee naar 
binnenwater verplaatst binnen een tijdsbestek van 5 minuten.*****
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

•  Vraag: De wet van communicerende vaten beschrijft hoe vloed- en eb-water een wisselwerking 
hebben. Hoe voorkom je bij vloed dat de zee niet een enorme stroming teweeg brengt rond het 
schip, waardoor het schip meegesleurd wordt, en vervolgens half Nederland overstroomt?
•  Antwoord: Zeewater heeft bij vloed een hoger niveau dan binnenwater, maar in het gebied rond 
de sluisdeur wordt de dichtheid van het zeewater kunstmatig verlaagd, o.a. omdat zout zeewater 
zwaarder is dan zoet binnenwater, en opdat een schip niet als een wildwater kano van het hoge 
naar het lage water 'gesleurd' wordt. Hierdoor is er verminderd 'communicerende-vaten- effect' en 
kan het schip iets dieper in het zeewater drijven. De wet van massa en inertie laat zich hier 
overigens gelden als een vertraging op het stromings effect. Tienduizenden kubieke meters 
zeewater communiceren wel zéker met het binnenwater, maar hebben veel meer tijd nodig om in 
stroming te geraken dan de halve liter water van de proef in het natuurkunde lokaal nodig heeft. 
De methode om de dichtheid van het zeewater te verlagen staat omschreven in het octrooi, en 
wordt in deze flyer niet inhoudelijk toegelicht.

•  Vraag: Welk materiaal zal de kier tussen schip en sluisdeuren voldoende kunnen afdichten?
 Antwoord: Volkomen afdichting is niet nodig. Als er een kier is van 10 cm breedte aan beide 
zijden van het schip, bij een getijde-verschil van bijv. 1,5 m is er een lek van 3.000 cm2. Als het 
water daar met 10 m/sec doorheen stroomt lekt er per seconde 3 kubieke meter. Bij een schip van 
350 m lengte dat in 3 minuten passeert, lekt in totaal 540 m3. Vergeleken met de 'lekkage' van de 
nieuwbouw sluis die bij IJmuiden gepland staat, die bij 1,5 m getijde-verschil, 500 m lengte en 68 
m breedte 51.000 kubieke meter 'lekt', reduceert Locky Sirens de zoutinstroom tot bijna 1 procent!

•  Vraag: Waarom zou je iets dat al 500 jaar veilig en betrouwbaar functioneert, willen veranderen?
•  Antwoord: Die vraag beantwoord ik graag met de humor van onderstaand plaatje  ;-)
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NOTES

* Naast het bovenbeschreven sluisconcept heb ik een variant ontwikkeld. Deze variant biedt een 
andere wijze van schutten. Doordat het concept van mijn Locky Sirens uitvinding op meerdere 
manieren inzetbaar is, ook in bestaande sluiscomplexen, is het mogelijk het systeem in een groot 
aantal sluizen wereldwijd te implementeren. Beschrijving van de variant maakt deel uit van het 
octrooi, en blijft in deze toelichting buiten beschouwing.

** De bekende Griekse Sirenen uit de mythologie, verleidden en lokten zeelieden, om vervolgens 
schip en bemanning schipbreuk te laten leiden. Locky Sirens, enigszins vernederlandst op te vatten 
als 'Lokkende Sirenen' en letterlijker als Sluisachtige Sirenen, zijn ook verleidelijk - zeker al 
vanwege hun bevallige rondingen, maar met name door hun zachtmoedige behandeling om het 
schip ahw. in een tedere omhelzing door te laten - maar ze forceren geen schipbreuk.

Schepen kunnen door de Locky Sirens sluis tien maal sneller dan met traditionele sluizen het geval 
is, de haven en het achterland bereiken, en eveneens weer vlotter zee bereiken op de terugweg.
Binnenkort is op www.locky-sirens.com een videoclip te zien die het functioneren van Locky Sirens 
helder verbeeldt. De videoclip start met een schip dat de sluizen van IJmuiden nadert, en gelokt 
wordt door het verleidelijke gezang van Sirenen. Dan wordt een korte impressie gegeven van 
verleden, heden en toekomst van sluizen. De videoclip-epiloog benadrukt de noodzaak voor de 
moderne mens, om 'Moeder Aarde met al haar zeeën en de Maan' te gaan zien als zijn metgezel, 
en haar niet langer bruut uit te buiten en schofterig leeg te roven!
'Locky Sirens' biedt wat het milieu aspect betreft, meer dan alleen schepen schutten...

*** Genoemde percentages moeten worden beschouwd als indicaties.
Eerst als het systeem zijn concrete vorm heeft gekregen, kunnen exacte cijfers worden afgeleid.

**** Zo eenvoudig als hier nu beschreven wordt, is de praktijk niet. Er bleken zeer geavanceerde 
en innovatieve technieken nodig, om verschillende bijkomende problemen het hoofd te bieden, 
zoals op het gebied van de stabiliteit van passerende schepen en op het gebied van de dichtheid 
van zeewater aanpassen. Beschrijving hiervan maakt deel uit van het octrooi, en blijft in deze 
toelichting verder buiten beschouwing.

***** De tijdsduur van 5 minuten wordt bereikt nadat het systeem is uit-ontwikkeld. De Locky 
Sirens sluis voorkomt scheepvaart-filevorming met gemak, zelfs geïmplementeerd in traditionele 
sluiscomplexen. Dit betekent voor de Terneuzen sluizen dat filevorming drie jaar eerder opgelost 
zal zijn dan met de huidige bouwplannen mogelijk is, en voor een fractie van de prijs.
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BRONNEN

•  North Sea study

•  Sea entrances Ghent Terneuzen study

•  Study Sea Lock Variants Terneuzen/Ghent

•  Nautical News Schelde-area nr. July 20, 2012

•  Salinization

•  Blue Energy

•  Deltares study: Blue Energy - osmosis pressure principle

•  Slijtage?

Robert C. Smit
Studio Robert C. Smit

Studio: Kerklaan 40 - 2e deur
1961 GB Heemskerk

Nederland

contact@studiorobertcsmit.com
www.studiorobertcsmit.com

www.unlocking-amsterdam.com
www.locky-sirens.com - in bewerking

Een octrooi op bovenstaand project 
werd geregistreerd op naam van

Robert C. Smit
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