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Schutten met plezier
Vraag eens aan een sluismeester wat hij zoal meemaakt aan vreemde situaties op zijn 

sluis; tien tegen één dat zijn verhaal betrekking heeft op de pleziervaart. En laten we 

wel zijn: niet bij elke jachtschipper verloopt het schutten altijd even vlekkeloos. Hoog 

tijd dus, voor wat handige tips en adviezen. De hoofdregel? Weinig gas geven en zo 

min mogelijk manoeuvreren!

Klaus voor ‘t heKKe

Wie een sluis nadert, ziet zijn rustige vaartocht voor een 

kort moment onderbroken. Er wordt actie van u verwacht! 

Lastig? Welnee! Als je de spelregels eenmaal kent, schut je 

als jachtschipper met plezier.

DriE onDErDElEn

Je kunt het schutten in drie onderdelen verdelen: 

1. Het naderen van een sluis;

2. Het invaren en schutten;

3. Het uitvaren.

Deze drie onderdelen worden in dit verhaal behandeld als 

was u aan het afschutten, dus van boven naar beneden. Dit 

is de meest ingewikkelde procedure, omdat de ingang en de 

muren van de sluis bij het afschutten minder goed zichtbaar 

zijn. Een duidelijk aanstuurpunt is dan niet voorhanden en 

ook kunt u niet direct zien hoe ver u tijdens het schutten 

zult zakken.

naDErEn

Als u een marifoon aan boord heeft, roept u op ruime afstand 

de sluis op. Welk marifoonkanaal u daartoe dient te gebrui-

ken staat op een bord langs het kanaal. U bent tijdens het 

schutten en in de nabijheid van de sluis overigens verplicht 

om uit te luisteren als u een marifoon aan boord heeft.

Bij uw oproep vermeldt u de gegevens van uw schip en uw 

positie:  ,,Sluis Sambeek, hier motorjacht ‘Zeester’, 18.5 meter 

bij 4.65 meter, in de afvaart, 1000 meter boven de sluis.’’ De 

sluis zal u dan vertellen hoelang het nog duurt voor u aan 

de beurt bent en – als er meer sluizen zijn – welke sluis er 

straks voor u gereed staat. Op basis van deze informatie 

Spuien en inlaten
Bij een sluis wordt met drie rode lichten aangegeven als men water 

aan het spuien of aan het inlaten is (zie foto 2 op deze pagina). 

Spuien betekent  dat men water aan het aflaten is van het hoger 

naar het lager gelegen kanaalpand. Dit doet men om de verhoogde 

waterstand op het bovenpand te corrigeren. Bij inlaten gebeurt het 

tegenovergestelde. 

Wordt er gespuid, dan branden er drie rode lichten in een driehoek 

met de punt naar boven. Bij het inlaten branden de lichten met de punt 

naar beneden. Op kanalen komt dit echter minder vaak voor.

Mocht de sluis aan het spuien zijn, dan is dat voor u als jachtschipper 

belangrijk om dat te weten. De stroming die hierdoor wordt veroor-

zaakt, kan het manoeuvreren van uw schip namelijk nogal beïnvloe-

den. Komt u vanaf het hoger gelegen kanaalpand, dan vaart u tijdens 

het spuien als het ware ‘voorstroom’ de sluis in. Komt u van de andere 

kant, dan heeft u de stroom tegen.  

Vooral als u bij het spuien met de stroom mee vaart, zult u dat tijdens 

het invaren goed kunnen merken: uw snelheid ten opzichte van de wal 

neemt toe en het manoeuvreren wordt lastiger. 1 Een schip vaart de sluis binnen. Het licht staat op groen. 2 Drie rode lichten: de 

sluis is water aan het spuien, of aan het inlaten (zie het kader op deze pagina).

kunt u alvast uw snelheid aanpassen, zodat er misschien een 

mogelijkheid is om direct (dus zonder eerst voor de sluis 

vast te moeten maken) de kolk in te varen. 

Heeft u geen marifoon aan boord, dan mag u bij het naderen 

van een sluis een geluidsein geven om kenbaar te maken dat 

u wilt schutten: lang, kort, lang. Als de sluismeester de lich-

ten eenmaal rood-groen heeft gezet (‘klaarmaken om in te 

varen’), moet u dit sein natuurlijk niet nog eens geven.

VoorHaVEn

Als u een sluis op een rivier nadert, is er in de regel een 

‘voorhaven’. Hier is minder stroming en daardoor kan de 

snelheid van uw schip er vrij plotseling worden geredu-

ceerd. Kijk daarom bij het invaren van de voorhaven altijd 

even achterom. Vaart daar nog een schip, zorg dan dat u niet 

in één keer stil komt te liggen. In de voorhaven van de sluis 

mag u een ander schip niet voorbijvaren.

Als u de sluis niet onmiddellijk mag of wil invaren, dient u bij 

het naderen van een wachtplaats snelheid te verminderen 

en vóór het stopteken (foto 4, op de volgende pagina) stil te 

houden. Als u niet wilt schutten, mag u hier alleen ligplaats 

nemen als er toestemming is van de sluismeester. Dit is op 

drukke vaarwegen overigens niet aan te raden, omdat grote 

schepen dan rakelings langs u heen varen. 

inVarEn

De sluismeester bepaalt de volgorde waarop de schepen de 

sluis invaren. In principe gebeurt dat op volgorde van aan-

komst, waarbij een groot schip voor het kleine schip de 

sluis mag invaren. Politie- en brandweerboten hebben altíjd 

voorrang. Daarnaast zijn er schepen die van de autoriteiten 

toestemming hebben gekregen om met voorrang te worden 

geschut. Zij tonen een rode wimpel op de kop van het schip. 

Vaak gaat het om hospitaalschepen of passagiersschepen, 

die op tijd hun aanlegplaats moeten bereiken. In Nederland 

wordt hier weinig gebruik van gemaakt, maar op de Moezel 

in Duitsland hebben veel passagiersschepen voorschutting. 

Een tip: probeer met zo’n schip mee te varen! Grote schepen 

kunnen namelijk meestal niet gelijktijdig met zo’n voorrang-

schip meeschutten omdat er te weinig ruimte overblijft. Uw 

jacht kan er meestal echter nog wél bij!

HoofDrEgEl

In de omgeving van een sluis moet een schip de nodige voor-

zichtigheid betrachten: geen wilde waterbewegingen en 

alleen varen met de ankers tot tegen de scheephuid opge-

haald. Deze regels zijn vooral bedoeld om beschadiging van 

de sluisdeuren of andere schepen te voorkomen. Los daar-

van vergemakkelijkt beheerst invaren het schutten aanzien-

lijk! Als u de sluis eenmaal mag invaren – wat u kunt zien aan 

de twee groene lichten op de kop van de sluis (zie foto 6) – 

is beperking van de waterbeweging dan ook een hoofdregel! 

Dus: weinig gas geven en vooral niet te veel manoeuvreren. 

Hoe meer u het water in de sluis in beweging brengt, hoe on-

rustiger uw schip zich zal gedragen. En hoe onrustiger uw 

schip is, hoe méér u weer moet manoeuvreren, met als ge-

volg dat het water nóg onrustiger wordt... Als u in de sluis 

stevig afremt, door met de schroef achteruit te draaien, 

wordt het water naar voren gestuwd. Dit water zal door de 

dichte sluisdeur worden gekeerd, met als gevolg dat er een 

stroming van voren ontstaat. Hierdoor zal uw schip opeens 

hard achteruit gaan, terwijl het even tevoren nog keurig stil 

lag. Een reden te meer om beheerst in te varen!

Zélf bEpalEn

Het beste vaart u in op twee meter afstand langs de sluis-

muur, tot u met de boeg van het schip de bolder heeft be-

reikt waaraan u wilt afmeren. Pas dan stuurt u dichter naar 

vaarregelS
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begrippen
Kanaalpand:  kanaaldeel, gelegen  tussen twee sluizen. 

Bovenpand:   het kanaalpand met een hogere waterstand.

Benedenpand:  het kanaalpand met een lagere waterstand.

Bovenhoofd:  het sluishoofd gelegen aan het bovenpand. 

Benedenhoofd:  het sluishoofd gelegen aan het benedenpand.

Aflaten van de kolk:  het peil van het water in de schutkolk gelijk  

  brengen aan het waterpeil in het benedenpand,  

  door het opentrekken van een schuif of rinket  

  in het benedenhoofd.

Opzetten van de kolk:  het waterpeil in de schutkolk gelijk brengen het  

  waterpeil in het bovenpand, door het opentrek 

  ken van een schuif in het bovenhoofd.

3 Boten verlaten een sluis. Voor de schepen die straks gaan invaren staat het licht 

op rood. Het blauwe bord rechts vermeldt het marifoonkanaal van deze sluis. 4 

Stopbord. 5 Achter deze streep bevindt zich de drempel van de sluis. 6 Sluislichten.

Sluis gestremd.

Sluis gesloten in- en uitvaren verboden.

Sluis wordt geopend,
gereed maken om  in te varen.

In- en uitvaren toegestaan.
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de kant. Vaart u dichter langs de sluismuur, dan wordt uw 

schip daar automatisch naartoe getrokken en ligt u te vroeg 

tegen de wal. Het is juist van groot belang, dat ú bepaalt aan 

welke bolder u wilt vastmaken en dat u dit niet laat afhan-

gen van het (nood)lot of goed geluk. Voor de veiligheid van 

degene die de touwen vastmaakt is het van belang dat u als 

schipper tijdig en duidelijk aangeeft aan welke bolder moet 

worden vastgemaakt. Bedenk: het vastmaken van een schip 

is teamwork.  

Natuurlijk maakt u zo ver mogelijk vooraan in de sluis vast 

of sluit u bij andere schepen voor u aan. Ook als u het enige 

schip in de sluis bent, dient u voorin te gaan liggen; het kan 

immers best zijn dat er nog andere schepen komen.

grotE scHEpEn

Als u kort na een groot schip een sluis invaart, denk er dan 

aan dat het achterschip van dit grote schip bij het achter-

uitdraaien van de schroef van de sluismuur zal wegdraaien. 

Dat geldt in het bijzonder als het schip geladen is. Om het 

achterschip weer richting sluismuur te krijgen, zal dit schip 

zijn schroefwater dwars uit bewegen. Tijdens deze water-

werveling zal uw jacht naar de sluismuur worden gedrukt, 

wat nogal hard kan gaan. Probeer daarom op eerbiedige af-

stand te blijven, totdat dit grote schip geheel vastligt. Maak 

als het mogelijk is ook op enige afstand ervan vast. Bij een 

schip met één blauwe kegel of blauw licht (ten teken dat het 

een brandbare lading vervoert) moet u er zelfs minimaal 10 

meter vandaan blijven. 

stootkussEns

Het is verplicht om tussen de sluismuur en uw schip een 

stopstreep aan het begin van de kolk volledig voorbij bent! 

Deze streep (foto 5) geeft namelijk aan waar de drempel van 

de sluis zich bevindt en het zal niet de eerste keer zijn dat 

een schip daar bij het afschutten met het achterschip bo-

venop komt te liggen. Voor wat het varen aangaat is het dan 

in de meeste gevallen einde oefening!

opHangEn

Ligt u eenmaal op uw plek, dan moet u uw schip vastmaken 

met minimaal twee touwen, waarvan er één naar voren en 

één naar achteren staat. Op die manier kan het schip niet 

meer vooruit of achteruit bewegen. Bij het afschutten maakt 

u de touwen zo laag mogelijk vast, bij opschutten juist zo 

hoog mogelijk. Is de sluis voorzien van meedrijvende bol-

ders, dan kunt u uw schip vastmaken als was u aan het af-

meren aan een kade. Zijn er vaste bolders, knoop de touwen 

dan niet vast, maar houd ze in de hand. U wilt immers niet 

dat uw schip wordt ‘opgehangen’ als het water gaat stijgen 

of dalen! Als er geen meedrijvende bolders zijn zullen de tou-

wen tijdens het schutten constant moeten worden doorge-

haald of gevierd. Dit verzetten naar een andere bolder in de 

sluismuur moet u voorbereiden en tijdig uitvoeren. Onder-

tussen goed op de touwen blijven letten en zorg dat er altijd 

een scherp mes binnen handbereik is (op een vaste plek), 

voor het geval uw touwen per ongeluk tóch vast komen te 

zitten. Doorsnijden is dan namelijk de enige mogelijkheid om 

schade aan uw schip te voorkomen.

scHuttEn

Tijdens het schutten wordt aan de ene kant van de kolk 

water ingelaten, dat kort daarop aan de andere kant zal wor-

den teruggeduwd door de daar volledig gesloten sluisdeur. 

Uw schip zal waarschijnlijk even meebewegen met deze 

stroming, maar dat duurt over het algemeen slechts kort en 

daarna kunt u dus rustig van het schutten genieten!

uitVarEn 

Een groen licht bij de deuren voorin de kolk geeft na het 

schutten aan dat u kunt uitvaren. Het uitvaren geschiedt in 

dezelfde volgorde als het naar binnenvaren. Bent u nog niet 

aan de beurt, blijf dan rustig liggen. Vaar vooral ook niet te 

kort op het schip voor u de sluis uit; gun uzelf wat ruimte!

of meer stootkussens aan te brengen, om schade aan het 

kunstwerk (en aan uw jacht) te voorkomen. Zo’n stootkus-

sen moet overigens van onzinkbaar materiaal zijn, zodat het 

bij los schieten nooit op de sluisbodem terecht kan komen. 

Als het stootkussen de sluismuur raakt, zal het jacht sterk af-

remmen. Daar kan nogal wat kracht bij vrijkomen en daarom 

kunt u de stootkussens beter niet aan de reling vastbinden. 

Vooral bij zwaardere schepen kan dit namelijk tot gevolg kan 

hebben dat de reling wordt krom getrokken of dat het touw 

van het stootkussen zo vast komt te zitten dat het nauwelijks 

meer is los te krijgen. Stootwillen dus vast maken aan de bol-

ders. Het touw van een stootkussen dient u bij voorkeur ook 

niet te voorzien van een zogeheten ‘Spaanse betakeling’. Het 

beste kunt u het gewoon aan het uiteinde afbinden. Bij sterk 

straktrekken wordt het touw dan niet tegengehouden door 

een verdikking, maar wordt de lijn gewoon uit de knoop ge-

trokken. Het stootkussen gaat dan overboord, maar touw 

en reling of kikker zijn gered. Houd er trouwens rekening 

mee, dat uw jacht door het verende vermogen van een reeks 

stootwillen van de sluismuur af kan ‘stuiteren’.

stopborD

Hoewel u zo ver mogelijk naar voren dient te gaan liggen, 

moet u in een sluis nooit voorbij het stopbord aan het einde 

van de kolk varen (hetzelfde bord als op foto 4). Sluit u als 

laatste schip aan, dan  moet u er juist voor zorgen dat u de 

Wilt u wegvaren, draai dan op de voorspring (dat is een touw 

vanaf de voorbolder van uw schip naar een midscheeps gele-

gen bevestigingspunt op de wal of in de sluismuur) eerst de 

achterkant van het schip een meter van de sluismuur af. U 

doet dat door de schroef langzaam vooruit te laten draaien, 

terwijl de voorspring het schip op zijn plaats houdt. Als het 

achterschip los is, maakt u de voorspring los en draait u 

even achteruit. De waterstroom tussen schip en sluismuur 

zal nu ook het voorschip doen afdraaien. Wegvaren is zo een 

makkie. Houd wel rekening met de stroming die de voor u va-

rende schepen kunnen veroorzaken. Deze schepen verplaat-

sen het water naar achteren, waar het door de sluisdeur 

weer naar voren wordt gestuwd. Uw schip krijgt daardoor 

opeens een grotere snelheid, want u vaart nu ‘voorstroom’. 

plEZiEr

Schutten vereist wat specifieke handelingen, maar is op zich 

niet moeilijk. Rust bewaren en een goede communicatie zijn 

het belangrijkst. Als u dát doet, schut u met plezier!
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