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1.
Inleiding
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ACHTERGROND
Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het 
zeesluizencomplex in IJmuiden met een nieuwe, grotere kolk. Hierdoor komt 
de schutfunctie van de (nu nog grootste) sluis, de Noordersluis te vervallen. 
Dat werpt de vraag op welke functies in de toekomst nog (wel) met de 
Noordersluis vervult zouden kunnen worden. In dat kader heeft 
Rijkswaterstaat (RWS) de omgeving en experts uit diverse werkvelden 
betrokken bij het genereren van ideeën. In een traject met De Bouwcampus 
zijn breed ideeën gegenereerd en verkend. In dit proces zijn uiteindelijk een 
vijftal perspectieven naar voren gekomen, verder uitgewerkt en op 10 
september 2019 gepresenteerd.

AANLEIDING
De ontwikkelde perspectieven zijn het resultaat van een co-creatieproces en 
verschillen sterk qua opzet en mate van uitwerking. RWS wil in samenspraak 
met de initiatiefnemers nagaan of en op welke manier de ingebrachte 
perspectieven doorontwikkeld kunnen worden en in welke eventuele 
samenhang. Blueconomy is gevraagd om RWS hierbij te ondersteunen door 
de perspectieven verder te concretiseren en de financieringsmogelijkheden in 
kaart te brengen, zodat een gevoel kan worden ontwikkeld voor de 
kansrijkheid en de haalbaarheid van deze perspectieven. Deze rapportage is 
het resultaat van deze werkzaamheden.

OPDRACHT
De vraag van de opdrachtgever aan Blueconomy was om (opties voor) 
financieringsconstructies in beeld te brengen van vijf (in feite zeven) 
perspectieven:

1. BE-Spaarsluis
a. Blue Energy
b. Warmte
c. Spuisluis

2. Sneller, slimmer en schoner
3. Canal Cleaner
4. Het WaTERLab
5. De Noordersluis beweegt

In samenspraak met RWS is besloten om het perspectief “De Noordersluis 
beweegt” summier uit te werken en eventueel in een later stadium 
uitgebreider mee te nemen, omdat voor dit perspectief eerst nog een 
concretiseringsslag gemaakt zal worden. 

1. INLEIDING
OPTIES VOOR FINANCIERINGSCONSTRUCTIES HERBESTEMMING NOORDERSLUIS

UITGANGSPUNTEN
• De perspectieven zijn geanalyseerd zoals ze door de initiatiefnemers zijn 

gepresenteerd. Voor het onderzoek zijn ze daarbij wel gekoppeld aan 
één van de twee referentievarianten (p. 5). 

• Het behoorde niet tot de opdracht van Blueconomy om kosten- en 
opbrengstramingen te maken. Niettemin is voor elk van de 
perspectieven een overzicht opgesteld en in samenspraak met de 
initiatiefnemer zover als mogelijk ingevuld. Het resultaat hiervan is in 
deze rapportage opgenomen. Achtergrondtabellen in Microsoft Excel zijn 
beschikbaar voor de opdrachtgever en bij diens akkoord ook voor andere 
geïnteresseerden. 

• Kosten voor het gebruik van de Noordersluis en eventueel gebruik van 
omliggend terrein zijn niet gekwantificeerd en als ‘pm’ meegenomen. 
Indien van toepassing en bekend is wel de benodigde terreinoppervlakte 
aangegeven.
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2.
Perspectieven voor de Noordersluis
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2.0 REFERENTIE VARIANT 0 & VARIANT 0+ 
INLEIDING

NOORDZEE
NOORDZEE-
KANAAL

NOORDERSLUIS

NOORDZEE
NOORDZEE-
KANAAL

NOORDERSLUIS

VARIANT 0 is gelijk aan de 
referentievariant 1B zoals door 
Rijkswaterstaat gedefinieerd in het 
“Ontwerprapport basisvariant toekomst 
Noordersluis” (2019).

VARIANT 0+ gaat uit van de referentie 
zoals geschetst in de co-creatie: de 
Noordersluis blijft beschikbaar als 
functionerende sluis en kan als zodanig 
ook voor iets anders gebruikt worden.

Een dijk over het buitenhoofd vormt de 
waterkering en oeververbinding. 
De binnendeur wordt gefixeerd.

De Noordersluis wordt vanaf 2024 voor 
de korte termijn in stand gehouden met 
alle huidige functies. Dit vergt groot 
onderhoud. De levensduur wordt 
hiermee verlengd tot 2035.

FUNCTIES NOORDERSLUIS     VARIANT 0 VARIANT 0+
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2.0 REFERENTIE VARIANT 0 & VARIANT 0+ 
INLEIDING

NOORDZEE
NOORDZEE-
KANAAL

NOORDERSLUIS

VARIANT 0 is gelijk aan de 
referentievariant 1B zoals door 
Rijkswaterstaat gedefinieerd in het 
“Ontwerprapport basisvariant toekomst 
Noordersluis” (2019).

Een dijk over het buitenhoofd vormt de 
waterkering en oeververbinding. 
De binnendeur wordt gefixeerd.

FUNCTIES NOORDERSLUIS     VARIANT 0 VARIANT 0+



9 REFERENTIEVARIANT 0
Deze referentievariant geldt als vertrekpunt en komt voort uit het 
voornemen van RWS om na het gereedkomen van de Nieuwe Zeesluis 
alleen nog de waterkerende en oeververbindende functies van de 
Noordersluis in stand te houden.

RWS heeft hiervoor een aantal basisvarianten uitgewerkt voor de 
toekomst van de Noordersluis in “Ontwerprapport basisvariant toekomst 
Noordersluis” (2019). Daarbij is gebleken dat variant 1B de meest sobere 
en doelmatige optie is om de waterkerende en oever-verbindende 
functies in stand te houden. In dit rapport is daarom deze variant 1B 
gekozen als referentievariant 0.

Alle perspectieven zijn er in hun uitwerking voor De Bouwcampus van 
uitgaan dat de Noordersluis als werkende sluis gebruikt wordt. 
Desondanks is er voor gekozen om de perspectieven die met 
referentievariant 0 uitgevoerd kunnen worden, ook hiermee te 
vergelijken en niet met referentievariant 0+. Dit zijn de volgende 
perspectieven:

2.1 BE-Spaarsluis Blue Energy
2.2 BE-Spaarsluis Warmte
2.5 Canal Cleaner

2.0 REFERENTIE VARIANT 0 & VARIANT 0+ 
TOELICHTING

€ 4,7 mln. investeringskosten incl. btw

€ 6 mln. investeringskosten (vervanging railbaan)
€ pm investeringskosten (hydrauliek, installatie en 
bediening, beton en conservering deuren)
€ 2 – 3 mln. onderhoudskosten per jaar

REFERENTIEVARIANT 0+
Deze referentievariant komt overeen met het vertrekpunt van De 
Bouwcampus: wat kunnen we doen, uitgaande van een functionerende 
sluis?

Voor een aantal perspectieven is een functionerende sluis noodzakelijk. 
De instandhouding van de Noordersluis is echter veel duurder dan 
sluiting, zoals is voorzien in referentievariant 0. Om deze 
instandhoudingskosten volledig aan de perspectieven toe te wijzen 
betekent in de praktijk dat deze perspectieven niet meer haalbaar zijn. 
Daarom is door ons ook een referentievariant 0+ ontwikkeld.
RWS heeft de kosten voor de instandhouding van de Noordersluis op de 
korte termijn tot 2035 in beeld gebracht. Dit vergt wel groot onderhoud, 
maar minder grote investeringen dan bij de instandhouding voor de 
langere termijn het geval zou zijn (vervanging van het benedenhoofd en 
het klimaatbestendig maken kan nog worden uitgesteld). Deze 
‘voorlopige’ instandhouding is positief voor de haalbaarheid van een 
aantal perspectieven. Er is daarom gekozen, om de perspectieven die 
een functionerende sluis vereisen te vergelijken met referentievariant 
0+ en niet met referentievariant 0. Dit zijn de volgende perspectieven:

2.3 BE-Spaarsluis Spuisluis 2.6 WaTERLab
2.4 Sneller, slimmer en schoner 2.7 De Noordersluis beweegt
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2.1 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS BLUE ENERGY 
INLEIDING

zout water

brak water

zoet water

BASISVARIANT

NU
STOPZETTEN

OPSCHALEN

8,6 - 43 
GWh/jaar
bruto

De Noordersluis als innovatieve energiecentrale gebruikmakend van verschillende zoutgehaltes in het water.FUNCTIES NOORDERSLUIS

68,8 - 215 
GWh/jaar
bruto

NOORDERSLUIS
40 – 80 m³/s zout water

brak water

min. 40 m³/s zoet water

ALTERNATIEVE VARIANT

LATER STARTEN
8 - 25 MW

Indien er op korte termijn begonnen wordt, 
kan dat met een proefopstelling die later 
eenvoudig kan worden opgeschaald. Zo kan 
relevante ervaring worden opgedaan en 
worden toekomstige risico’s verkleind. 

Een mogelijke optie is om het waterpeil in de sluiskolk te 
verlagen en de installaties in etages boven het sluispeil (droog), 
maar onder het zee- en kanaalpeil te plaatsen. Dit heeft als 
voordeel dat er geen water omhoog gepompt hoeft te worden, 
maar de installaties kan ‘instromen’. Het waterpeil meer dan 2 
meter onder NAP verlagen zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn.

zout water zoet water

zijaanzicht

Door leidingen wordt enerzijds zout en anderzijds 
zoet water aangevoerd. Na voorbehandeling van 
beide stromen worden ze door de Blue 
Energiecentrale geleid waar elektriciteit (en 
potentieel waterstof) opgewekt wordt. Brak water 
verlaat de installatie en wordt geloosd in zee.

proefopstelling

Indien pas later wordt begonnen is te 
verwachten dat de nodige proeven elders al 
uitgevoerd zijn en in de Noordersluis direct 
een groter vermogen geïnstalleerd kan 
worden.

1 - 5 
MW
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REFERENTIE 
Dit perspectief kan worden uitgevoerd met referentievariant 0 met een 
permanent gesloten binnendeur. Bovendien kan dit idee ook op de kade 
elders in het sluizencomplex worden uitgevoerd. 

AANNAMES EN UITGANGSPUNTEN
• Uitgangspunt is dat alle installaties in etages in de sluiskolk worden 

geplaatst boven een verlaagd waterpeil (volgens RWS is maximaal -2 
NAP mogelijk). Het is onduidelijk wat hiervoor precies nodig is en of 
dit haalbaar is. In dit geval is er geen extra terrein nodig. In totaal is er 
voor de installaties ca. 40.000 m2 nodig – dat zou op twee etages in 
de Noordersluis kunnen.

• Uitgangspunt is de basisvariant, waarbij nu snel wordt besloten om in 
de Noordersluis met een Blue Energy (BE) proefopstelling aan de slag 
te gaan. Zo kan er maximaal geprofiteerd worden van subsidies. 

• De proefopstelling kan later worden opgeschaald. De gepresenteerde 
kosten en opbrengsten horen voor een opgeschaalde productie van 8 
tot 25 MW.

• De lengtes van toe- en afvoerleidingen zijn afhankelijk van de meest 
geschikte plek om zoet en zout water in te laten en brak water te 
lozen. Dit is nu nog onbekend en moet worden onderzocht.

• De installaties hebben 20% van de opgewekte energie nodig voor 
eigen gebruik en 10% om het brakke water weg te pompen. Daardoor 
kan wel op energiekosten van het gemaal bespaard worden. De 
netto-opbrengst van 70% kan worden verkocht voor 0,13 €/kWh. Er 
wordt volcontinu jaarrond elektriciteit opgewekt (8.600 h/jaar).

• Aansluiting op het net komt voor rekening van de netbeheerder, zoals 
dat ook bij andere hernieuwbare energieprojecten het geval is.

2.1 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS BLUE ENERGY
TOELICHTING

OPTIES BUITEN BESCHOUWING VAN DE BUSINESS CASE
• Het is interessant om te onderzoeken of koelwater (relatief warm 

en al in leidingen) van omliggende industrie te gebruiken is (zoet of 
zout).

• Tevens kan onderzocht worden of de zoute onderstroom van de 
nieuwe zeesluis door de BE installatie gebruikt kan worden. Hoewel 
de verwachting is dat er slechts een beperkt aantal m3/s op deze 
manier gebruikt kan worden, draagt het bij aan zoutterugdringing.

• Met het koppelen van een elektrolyser en waterstofbuffer kun je 
met de opgewekte stroom waterstof produceren – afgestemd op de 
vraag en energieprijzen. Dit is een extra installatie en kan eventueel 
ook later worden toegevoegd.

• De BE installatie kan ook zodanig worden ingericht dat er alleen 
waterstof geproduceerd kan worden (opbrengst 700-2.250 
ton/jaar).

PARAMETERS VOOR DE BUSINESS CASE

Vermogen BE bij proefopstelling 1 – 5 MW

Vermogen BE na opschaling 8 – 25 MW

Vollasturen 8600 h/jaar

Te verkopen elektriciteit (netto) 70%

Verkoopprijs elektriciteit o.b.v. subsidie SDE+ 
osmose energie (looptijd 15 jaar)

0,13 €/kWh

Spuicapaciteit (na opschaling) 40 m³/s

Besparing energiekosten gemaal 90%
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2.1 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS BLUE ENERGY
MINDMAP

€ 6,3 tot 19,6 mln. + pm Opbrengsten totaal per jaar

€ 2,1 tot 5,9 mln. + pm OPEX totaal per jaar

€ 76 tot 156 mln. + pm CAPEX totaal

Referentievariant 0

€ 200 mln. uitgestelde investeringen (30-40 jaar)
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2.1 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS BLUE ENERGY
BAATHEBBERS IN KAART

BAATHEBBER PROFIJT RANKING* PROPORTIONALITEIT TOEREKENBAARHEID

Nederland (kabinet) Bijdrage aan klimaatdoelstellingen 1 Enigszins profijt Ja. Nederland heeft concrete 
klimaatdoelstellingen waaraan 
dit initiatief bijdraagt. Hierin 
wordt geïnvesteerd in de vorm 
van o.a. SDE+ subsidies.

Energiesysteem (Nederland) Waar de basis van de elektriciteitsvoorziening nu 
nog door gas- en kolencentrales gevormd wordt, 
gaan we naar zon en wind toe. Dit fluctueert altijd. 
Met opslag van elektriciteit gaan enorme 
conversieverliezen gepaard. Met Blue Energy kan 
volcontinu ca. 16% van het Nederlandse 
elektriciteitsverbruik worden opgewekt en 
daarmee een nieuwe solide basis vormen die 
goedkoper is dan opslag.

2 Behoorlijk profijt Ja. Met een basislast 
elektriciteitsvoorziening kunnen 
andere investeringen vermeden 
worden, zoals in opslag van 
elektriciteit of een fossiele 
basislastvoorziening.

Nederland (kabinet) Showcase voor innovatie (Blue Energy werd in 
2016 al benoemd tot Nationaal Icoon)

3 Enigszins profijt Geen

Gemeente Velsen Op basis van andere BE projecten is grote 
internationale belangstelling te verwachten en 
daarmee bezoekers voor de gemeente.

4 Enigszins profijt Waarschijnlijk niet

Exploitant Inkomsten uit verkoop elektriciteit 5 Veel profijt Ja

Rijkswaterstaat Inkomsten uit de Noordersluis. Bij exploitatie in 
eigen beheer kan stroom gebruikt worden voor 
energieneutraal maken van de eigen organisatie.

6 Enigszins profijt Ja

Categorieën proportionaliteit: Geen profijt - Beperkt profijt - Enigszins profijt - Behoorlijk profijt - Veel profijt
* Rangschikking door initiatiefnemer
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2.1 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS BLUE ENERGY
DUIDING

FINANCIËLE HAALBAARHEID
Blue Energy is een veelbelovende techniek die nog flinke uitdagingen kent als 
het gaat om de benodigde investeringen en de kostprijsreductie. 
Kostprijsreductie kan alleen ontstaan met schaal, maar schaal kan alleen 
ontstaan door op pilot-niveau leerervaringen op te doen. Dit perspectief is 
daarom getrapt opgezet, met een pilot voor de eerste jaren, en bij gebleken 
resultaat de mogelijkheid om op te schalen naar een serieus grote 
opwekcentrale (8-25 MW).

BEKOSTIGING EN FINANCIERING
• Er is SDE+ subsidie aan te vragen voor het produceren van osmose 

energie. Bij het berekenen van de opbrengsten is deze subsidie al 
meegenomen (0,13 €/kWh met looptijd 15 jaar).

• Invest-NL is een nieuwe ontwikkelings- en investeringsinstelling in 
oprichting en gaat investeren op het gebied van o.a. energie en 
verduurzaming. Een Blue Energy installatie past goed bij de doelstelling 
van InvestNL en zou er toe kunnen leiden dat InvestNL de investering zou 
willen financieren, ondanks dat het risico hoger en het rendement lager is 
dan gemiddeld in de markt. 

• REDstack is bereid mee te investeren in de eerste Blue Energy installatie, 
en bovendien royalty afspraken te maken met de eerste klant. Daarmee 
worden met toekomstige Blue Energy projecten ook inkomsten 
gegenereerd voor de eerste klant. Dit mag gezien worden als een vorm 
van compensatie omdat de eerste klant bereid was wel een wat groter 
risico en de verhoudingsgewijs hogere investeringen voor de eerste 
installatie mede te dragen. 

• In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is er al 
onderzoek uitgevoerd naar de financieringsmogelijkheden voor REDstack
en Blue Energy (2017).

IN RELATIE TOT DE NOORDERSLUIS
Het Noordersluiscomplex is een zeer geschikte locatie om dit perspectief te 
realiseren vanwege de nabijheid van zoet en zout water, de omvangrijke 
(zoetwater)afvoer en het industriële karakter van de omgeving. Anderzijds is 
de Noordersluis zélf niet noodzakelijk een goede locatie voor realisatie van 
een Blue Energy centrale. Met name de wens om het waterpeil in de sluis 
met meters te verlagen zodat de installatie daarboven kan worden geplaatst, 
lijkt in de praktijk niet haalbaar (te veel waterdruk op de deuren, en 
opwaartse druk vanuit de bodem). Een locatie direct naast de Noordersluis of 
elders in het sluizencomplex zou daarom wellicht beter zijn. 

WRAP-UP: KANSRIJKHEID
Dit perspectief is potentieel kansrijk indien RWS en REDstack tezamen een 
goede locatie in het complex weten te vinden (niet zijnde de sluis zelf), waar 
ruimte is voor een proefopstelling en in de toekomst een eventuele grotere 
installatie. De vervolgstap is om een business case uit te werken die uit twee 
stappen bestaat, de proefopstelling EN de doorkijk naar een installatie op 
schaal. In de business case dienen zaken geadresseerd te worden als off-take 
contract voor energie (bijv. door RWS in het kader van energieneutrale
organisatie) en de bijbehorende elektriciteitsprijs, SDE+ subsidie, overige 
subsidieregelingen, samenwerking met InvestNL voor projectfinanciering enz. 
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2.2 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS WARMTE
INLEIDING

restwarmte
1.698.092 GJ/jaar

(54% van de jaarproductie)

TATA Steel

Warmtemarkt
62.892 huishoudens

7.834
20ft containers 

De Noordersluis als warmtehub voor opslag en overslag van restwarmte in containers.FUNCTIES NOORDERSLUIS

In de omgeving is veel restwarmte 
beschikbaar van bedrijven zoals TATA Steel. 
Deze restwarmte wordt naar de Noordersluis 
getransporteerd en middels een 
warmtewisselaar in speciaal geprepareerde 
zeecontainers met standaardmaten 
opgeslagen.

De containers kunnen vervolgens op het 
Noordersluisterrein worden opgeslagen of 
direct worden getransporteerd naar de 
afnemer en aldaar worden opgeslagen of 
direct gebruikt. De sluiskolk dient hierbij als 
insteekhaven voor containerschepen die de 
warmte varend naar de afnemer brengen.
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REFERENTIE 
Dit perspectief kan worden uitgevoerd met referentievariant 0 met een 
permanent geopende binnendeur. Uitvoering met referentievariant 0+ is 
ook mogelijk, maar niet nodig. Bovendien kan dit idee ook elders, 
onafhankelijk van de Noordersluis, worden uitgevoerd. Uiteraard is de 
nabijheid van restwarmte, zoals in het sluizencomplex, een voordeel.

AANNAMES EN UITGANGSPUNTEN
• TATA Steel is gekozen als restwarmtebron om mee te rekenen. 

Aangenomen is een gelijkmatige en jaarronde beschikbaarheid 
restwarmte.

• Het opslaan van alle beschikbare restwarmte buiten het stookseizoen 
vraagt een zeer grote hoeveelheid containers (ca. 100.000). Er is 
daarom gekozen om in de berekeningen uit te gaan van het aantal 
20ft (feet) containers dat virtueel in de Noordersluis (300.000 m3) zou 
passen. Dit zijn 7.834 containers.

• Uitgangspunt is de inzet van Thermisch Chemisch Materiaal (TCM) als 
opslagtechniek. Dit is weliswaar nog niet uitontwikkeld, maar is het 
meest geschikt voor seizoensopslag en heeft de grootste 
opslagcapaciteit (aangenomen is 1 GJ/m3).    

• Er is aangenomen dat warmteafname vooral in het stookseizoen (28 
weken/jaar) plaatsvindt. Hieruit volgt dat elke container tenminste 
14,5 keer per jaar gevuld, verkocht en getransporteerd kan worden.

• Een aantal belangrijke aannames over de techniek, kosten en prijzen 
zijn gebaseerd op het rapport “Restwarmtebenutting middels mobiele 
warmte“ van DWA (2011).

2.2 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS WARMTE
TOELICHTING

PARAMETERS VOOR DE BUSINESS CASE

Restwarmteproductie TATA Steel 3.153.600 GJ/jaar

Inkoopprijs restwarmte 5 €/GJ

Aantal TCM opslagcontainers 20ft 7.834 St.

TCM warmteopslagcapaciteit 1 GJ/m3

Warmteopslagcapaciteit container 15 GJ/container

Totale warmteopslagcapaciteit 117.510 GJ

Stookseizoen 28 weken

Rotaties per container per seizoen 14,5 x

Te verkopen warmte 1.698.092 GJ/jaar

Aantal huishoudens 62.892 huishoudens

Verkoopprijs warmte 15 €/GJ

Benodigd terrein 20.000 m2

• Er is aangenomen dat de afstand tot de afnemer maximaal 10 km 
bedraagt. Dit is een haalbare afstand volgens het rapport van DWA 
(2011).

• Het ontkoppelen van de restwarmte bij de bron komt voor rekening 
van de restwarmteproducent.

• De kosten voor de benodigde installaties bij de afnemer zijn buiten 
beschouwing gelaten en komen voor rekening van de afnemer.
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2.2 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS WARMTE
MINDMAP

€ 25,5 mln. Opbrengsten totaal per jaar € 24,7 mln. + pm OPEX totaal per jaar

€ 313,3 mln. + pm CAPEX totaal

Referentievariant 0
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2.2 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS WARMTE
BAATHEBBERS IN KAART

BAATHEBBER PROFIJT RANKING* PROPORTIONALITEIT TOEREKENBAARHEID

Restwarmteproducenten in de 
omgeving, zoals Tata Steel, 
Crown van Gelder en Vattenfall

Afzetmogelijkheid restwarmte / inkomsten 1 Behoorlijk profijt Ja

Restwarmteproducenten in de 
omgeving, zoals Tata Steel, 
Crown van Gelder en Vattenfall

Kostenbesparing (andere investeringen t.b.v. 
benutten restwarmte niet nodig)

2 Behoorlijk profijt Ja

Restwarmteproducenten in de 
omgeving, zoals Tata Steel, 
Crown van Gelder en Vattenfall

CO2 reductie 3 Enigszins profijt Ja. Andere investeringen in CO2 

reductie kunnen vermeden 
worden.

Exploitant Inkomsten uit verkoop van warmte 4 Veel profijt Ja

Rijkswaterstaat Inkomsten genereren met de Noordersluis als 
eigenaar of als (mede-)exploitant

5 Behoorlijk profijt Ja 

Nederland Bijdrage aan klimaatdoelstellingen 6 Enigszins profijt Ja. Nederland heeft concrete 
klimaatdoelstellingen waaraan 
dit initiatief bijdraagt. Hierin 
wordt geïnvesteerd in de vorm 
van o.a. SDE+ subsidies.

Warmtenetten, ook decentrale 
afgelegen kleine warmtenetten

Er komt een flexibele en mobiele warmtebron 
beschikbaar. Dit biedt nieuwe mogelijkheden.

7 Enigszins profijt Nee

Categorieën proportionaliteit: Geen profijt - Beperkt profijt - Enigszins profijt - Behoorlijk profijt - Veel profijt
* Rangschikking door Blueconomy
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FINANCIËLE HAALBAARHEID
De kosten die konden worden gekwantificeerd laten zien dat er forse 
investeringen nodig zijn. Een aanzienlijk deel van de benodigde investeringen 
is nog niet gekwantificeerd, terwijl de opbrengsten wel gekwantificeerd 
konden worden. Puur op basis van deze cijfers lijkt het perspectief financieel 
lastig haalbaar. 

BEKOSTIGING EN FINANCIERING
• De financiële basis van dit perspectief is gelegen in de verkoop van 

warmte. Er zijn nog geen duidelijke klantgroepen in beeld gebracht en 
evenmin is een beeld van de vraagomvang (potentiele markt) gemaakt. 

• Er kan hiervoor een nieuwe partij in de markt geïnteresseerd zijn (een 
energiebedrijf) of mogelijk dat de huidige eigenaar van de restwarmte 
(Tata Steel) mogelijkheden ziet om de restwarmte tegen een hogere 
waarde te vermarkten. 

IN RELATIE TOT DE NOORDERSLUIS
Realisatie van dit perspectief bij de Noordersluis (op de kade) vereist forse 
investeringen in versterking van de kademuur. Om die reden ligt het meer 
voor de hand om opslag, laden en lossen in het Binnenspuikanaal of de 1e

Rijksbinnenhaven te laten plaatsvinden. Uitgezocht moet worden welke 
aanpassingen (o.a. diepgang schepen en aanleg kades) nodig zijn. 

WRAP-UP: KANSRIJKHEID
Dit vraagstuk begint bij de eigenaar van de restwarmte, Tata Steel. Er is een 
gigantische hoeveelheid restwarmte beschikbaar die een waarde heeft. Een 
grootschalige warmtenet vergelijkbaar zoals met Rotterdam is een voor de 
hand liggende vergelijking, en gesprekken hierover met invoeding in het 
warmtenet voor de Metropoolregio Amsterdam lopen. Het perspectief van 
varende warmte is interessant in het licht van deze discussie, waarbij varende 
warmte wellicht zou kunnen worden gebracht naar locaties die met een 
warmtenet niet kunnen worden beleverd. Dit perspectief krijgt dan een veel 
kleinschaliger karakter dan in dit document is doorgerekend, en dat vergroot 
de kansen en de haalbaarheid aanzienlijk. Dit omdat er nog veel technische 
en financiële onzekerheden spelen rondom dit perspectief en een 
kleinschaliger aanpak, danwel een getrapte aanpak meer voor de hand ligt. 
Dit perspectief past goed bij het perspectief Slimmer, sneller en schoner 
waarin meer binnenhavens geschikt worden gemaakt. 

2.2 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS WARMTE
DUIDING
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De bediening van de omloopriolen (nu in 
IJmuiden) kan worden gekoppeld aan de 
bediening van de spuikanalen en het gemaal 
in het Spuikanaal (in Schellingwoude). Dit 
moet worden afgestemd. In een eerste 
proefperiode kan dit getest en 
geoptimaliseerd worden.

2.3 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS SPUISLUIS
INLEIDING

spuien

De bestaande omloopriolen van de Noordersluis worden ingezet voor extra spuicapaciteit bij vrij verval.FUNCTIES NOORDERSLUIS

De bestaande omloopriolen kunnen bij vrij 
verval ingezet worden om water te spuien 
met de Noordersluis. Door deze extra 
spuicapaciteit kan er sneller meer water naar 
zee gevoerd worden. Zo hoeven de gemalen 
in het Spuikanaal minder te draaien en kan 
bespaard worden op energie en onderhoud.

Energiebesparing voor 
huidige gemaal ca. 34 %
(o.b.v. 2017 en 2018)

395 mln. m³/jaar (2017) extra

532 mln. m³/jaar (2018) extra

In feite kan direct begonnen worden met het 
spuien via de Noordersluis. Een aantal 
kleinigheden moeten nader uitgezocht 
worden zoals de exact te behalen debieten, 
de effecten op de bodembescherming en het 
scheepvaartverkeer. 

In referentievariant 0+ is de binnendeur nodig 
voor de afwikkeling van het verkeer en 
daardoor zal de deur meestal dicht zijn. De 
open verbinding kan dan gerealiseerd worden 
door het openzetten van de omloopriolen in 
het binnenhoofd.

In referentievariant 0+ blijft de buitendeur in 
werking, maar voor dit perspectief is een 
bewegende buitendeur niet noodzakelijk.
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REFERENTIE 
Dit perspectief kan zonder aanpassingen worden uitgevoerd met 
referentievariant 0+. Wanneer de binnendeur niet open staat voor een 
open verbinding met het Noordzeekanaal kunnen de omloopriolen in 
het binnenhoofd worden opengezet. In tegenstelling tot 
referentievariant 0+ zou de buitendeur ook permanent gesloten kunnen 
worden. Dit is niet verder niet meegenomen.

AANNAMES EN UITGANGSPUNTEN
• Er is uitgegaan van de berekeningen in het eindrapport van de BE-

Spaarsluisgroep voor De Bouwcampus.
• Er is aangenomen dat de uitbreiding van de pompcapaciteit met 2 

extra pompen in het Spuikanaal met 30-40 jaar kan worden uitgesteld 
(100 mln. €/pomp).

• Op basis van informatie van Rijkswaterstaat is aangenomen dat het 
aantal onderhoudsbehandelingen van de huidige pompen en de 
omloopriolen niet kan worden teruggebracht en daarmee dus geen 
besparingen gerealiseerd kunnen worden.

2.3 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS SPUISLUIS
TOELICHTING

PARAMETERS VOOR DE BUSINESS CASE

Besparing energiekosten gemaal 34%

Huidige energieverbruik gemaal 1 MW/pomp (6 stuks)

Fasering uitbreiding pompcapaciteit 30-40 jaar uitstel

Besparingen onderhoudskosten geen

OPTIES BUITEN BESCHOUWING VAN DE BUSINESS CASE
• Er kan extra spuicapaciteit – bovenop die van de omloopriolen –

gerealiseerd worden door schuiven te maken in de buitendeur. Dit 
vraagt om constructieve aanpassingen en onderzoek naar de 
effecten op debieten, scheepvaart en bodembescherming.

• Het systeem dat gebruikt wordt om de spuikanalen te bedienen kan 
uitgebreid en geoptimaliseerd worden met data en berekeningen 
die door de waterschappen in het stroomgebied worden gemaakt. 
Zo kan nog optimaler gebruik gemaakt worden van de 
spuicapaciteit onder vrij verval en energie bespaard worden.

• Het kan interessant zijn om de effecten van het spuien met de 
Noordersluis op de zoutterugdringing te onderzoeken. Doordat de 
omloop riolen zich onder in de kolk bevinden, wordt vooral het 
zoute water uit de onderste lagen gespuid. Het is voorstelbaar dat 
de effectiviteit hiervan zodanig is, dat bespaard kan worden op 
andere maatregelen t.b.v. zoutterugdringing (o.a. selectieve 
onttrekking).
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2.3 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS SPUISLUIS
MINDMAP

€ pm Opbrengsten totaal per jaar

€ 0 OPEX totaal per jaar

ca. € 100.000 CAPEX totaal

Referentievariant 0+

€ 200 mln. uitgestelde investeringen (30-40 jaar)
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2.3 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS SPUISLUIS
BAATHEBBERS IN KAART

BAATHEBBER PROFIJT RANKING* PROPORTIONALITEIT TOEREKENBAARHEID

Rijkswaterstaat Lagere energie en operationele kosten gemaal 1 Behoorlijk profijt Ja

Algemeen belang Nederland Lagere kosten voor Rijkswaterstaat en dus 
belastingbetaler

Beperkt profijt Nee

Algemeen belang Nederland Terugdringen zoute tong 2 Enigszins profijt Nee

Rijkswaterstaat Terugdringen zoute tong Enigszins profijt Ja

Rijkswaterstaat Lagere (of latere) (her)investeringen 3 Behoorlijk profijt Ja

Algemeen belang Nederland CO2 –reductie en bijdrage klimaatdoelstellingen 4 Beperkt profijt Nee

Algemeen belang Nederland Behoud erfgoed in volle glorie 5 Beperkt profijt Nee

Categorieën proportionaliteit: Geen profijt - Beperkt profijt - Enigszins profijt - Behoorlijk profijt - Veel profijt
* Rangschikking door initiatiefnemer
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FINANCIËLE HAALBAARHEID
Dit perspectief is uit financieel oogpunt aantrekkelijk omdat geen extra 
investeringen hoeven te worden gedaan (t.o.v. referentievariant o+) en de 
operationele meerkosten beperkt zijn. Tegelijkertijd kan worden bespaard op 
de energiekosten.

BEKOSTIGING EN FINANCIERING
Het gaat hier in feite om het beheer van de waterkwantiteit. Daarmee ligt het 
voor de hand dat uitvoering en bekostiging bij Rijkswaterstaat komen te 
liggen.

IN RELATIE TOT DE NOORDERSLUIS
Het idee laat zich relatief gemakkelijk en zonder aanpassingen aan de 
Noordersluis uitvoeren. Omdat er slechts een beperkt gedeelte van de tijd 
(15% tot 20% van de uren per jaar) onder vrij verval gespuid kan worden, 
blijft er daarnaast ruimte voor andere perspectieven in de Noordersluis. De 
BE-Spaarsluis kan alleen worden gerealiseerd tezamen met referentievariant 
0+, omdat in referentievariant 0 de sluis wordt dichtgemaakt en de 
omloopriolen niet gebruikt kunnen worden. 

WRAP-UP: KANSRIJKHEID
Dit perspectief lijkt kansrijk vanwege lage investeringen en operationele 
kosten en interessante besparingen op energiekosten. Zeker in de jaren tot 
2035 (referentievariant 0+) is het te behalen voordeel groot aan gezien de 
besparingen met het stijgen van de zeespiegel in de tijd zullen dalen. 

Dat het makkelijk te combineren is met andere perspectieven, maakt het 
aantrekkelijk. De Noordersluis enkel en alleen openhouden om te kunnen 
spuien, is wellicht minder interessant t.o.v. referentievariant 0. 

2.3 PERSPECTIEF BE-SPAARSLUIS SPUISLUIS
DUIDING
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De Noorderluis blijft in gebruik als sluis om sneller, slimmer en schoner te schutten en het gebied wordt herontwikkeld.

2.4 PERSPECTIEF SNELLER, SLIMMER EN SCHONER
INLEIDING

MIDDENSLUIS

18 ha 
bedrijventerrein

1400 m kade 1e RIJKSBINNENHAVEN

brug BINNENSPUIKANAAL

FUNCTIES NOORDERSLUIS

De Middensluis wordt permanent gesloten. 
De middensluis is als calamiteitensluis niet 
geschikt voor de grootste schepen. De 
instandhouding van deze oudere sluis is duur 
en de nodige ophoging van de waterkering is 
er lastig te realiseren zolang de sluis in 
werking blijft. 

Er wordt een 3e sluisdeur toegevoegd om 
sneller en zoutzuiniger te kunnen schutten 
met een aanpasbaar volume (bijv. 2 
compartimenten van 150 en 250 m). De deur 
dient tevens als oeververbinding voor verkeer. 
Het is een schuif- of klapdeur met schuiven 
om het waterpeil te regelen (i.p.v. nieuwe 
omloopriolen. 

Een brug over het Binnenspuikanaal verbetert 
de verkeersroute in de regio en de ontsluiting 
van het complex voor zwaar met name 
verkeer vanuit het noorden. De brug moet te 
passeren zijn met pontons voor het 
onderhoud van de gemalen.

De Noordersluis blijft een volwaardig 
functionerende sluis en (a) dient als 
calamiteitensluis, (b) is actief in bedrijf om 
sneller en slimmer te kunnen schutten samen 
met de Nieuwe Zeesluis, en (c) maakt schoner 
schutten met kleinere volumes voor minder 
zoutindringing mogelijk. 

De 1e Rijksbinnenhaven wordt uitgediept en 
krijgt nieuwe kades die geschikt zijn voor 
zeeschepen.

Het gebied ten noorden van de Noordersluis 
wordt herontwikkeld tot bedrijventerrein voor 
divers gebruik.
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De havenbedrijven betalen op twee manieren een vergoeding aan 
Rijkswaterstaat:
• Ten eerste voor het bedrijventerrein in de vorm van pacht. 

Vooralsnog is een pacht aangenomen gelijk aan de pachtprijs in de 
zeehaven (3,- €/m2/jr) + 33% (schaarse grond aan de binnenzijde) = 
4,- €/m2/jr. 

• Daarnaast ligt het in de rede dat de havenbedrijven aan 
Rijkswaterstaat een extra vergoeding betaalt, teneinde de kosten van 
het openhouden van de Noordersluis te compenseren (onder aftrek 
van de minderkosten van het onderhoud van de Middensluis). De 
legitimatie voor deze vergoeding is aan de kant van de haven erin 
gelegen dat de schutcapaciteit vergroot wordt (met name sneller 
schutten) waardoor de haven aantrekkelijker wordt en het 
vestigingsklimaat verbetert en anderzijds dat de aanwezigheid van 
een calamiteitensluis waarde heeft. Deze extra vergoeding kan 
jaarlijks worden betaald, of afgekocht of in een hybride vorm. Over 
de hoogte van de vergoeding is nu geen uitspraak te doen omdat veel 
kostenposten nog onbekend zijn (onder meer de inrichting van het 
havengebied) en dit onderdeel van een onderhandeling is. 

REFERENTIE 
Dit perspectief kan alleen worden uitgevoerd met referentievariant 0+. 

AANNAMES EN UITGANGSPUNTEN
• In dit perspectief verpacht Rijkswaterstaat de grond voor het 

ontwikkelen van bedrijventerreinen (18 ha.) aan de Havenbedrijven 
van Amsterdam en IJmuiden. De havenbedrijven nemen het gehele 
bedrijventerrein in ontwikkeling. Dat wil zeggen dat zij zorgen voor 
(en betalen voor) het uitdiepen van 1e Rijksbinnenhaven, de aanleg 
van een zeekade aldaar en de aanleg en (her)inrichting van het 
gebied. Eventueel wordt ook de aanleg van een nieuwe brug over de 
1e Rijksbinnenhaven door de havenbedrijven ter hand genomen 
(afhankelijk van wat Rijkswaterstaat en de havenbedrijven hierover 
afspreken). 

• Rijkswaterstaat zorgt voor het openhouden van de Noordersluis en 
de maatregelen die hiervoor genomen moeten worden. Daarbij komt 
ook het sluiten van de Middensluis (vermeden kosten nog onbekend) 
en de maatregelen die hiervoor genomen moeten worden. 
Rijkswaterstaat draagt de onderhoudskosten van de Noordersluis 
maar heeft niet langer de onderhoudskosten van de Middensluis. 

2.4 PERSPECTIEF SNELLER, SLIMMER EN SCHONER
TOELICHTING

PARAMETERS VOOR DE BUSINESS CASE

Nieuwe zeekades 1.400 m

Gebied nieuwe bedrijventerreinen 18 ha

Pachtprijs (voorlopig uitgangspunt) 4 €/m2/jaar

Extra vergoeding aan RWS onbekend

OPTIES BUITEN BESCHOUWING VAN DE BUSINESS CASE
• De Noordersluis blijft enkel beschikbaar als calamiteitensluis, maar 

wordt daarbuiten niet gebruikt om (dagelijks) schepen te schutten.
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2.4 PERSPECTIEF SNELLER, SLIMMER EN SCHONER
MINDMAP

€ 720.000 + pm Opbrengsten totaal per jaar Rijkswaterstaat

€ 22,7 mln. + pm CAPEX totaal Havenbedrijven
€ 1,5 mln. + pm OPEX totaal per jaar Havenbedrijven

€ 720.000 + pm Infravergoeding per jaar Havenbedrijven

€ 303 mln. + pm CAPEX totaal Rijkswaterstaat
€ pm OPEX totaal per jaar Rijkswaterstaat

€ pm Opbrengsten totaal per jaar Havenbedrijven

Referentievariant 0+

27
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2.4 PERSPECTIEF SNELLER, SLIMMER EN SCHONER
BAATHEBBERS IN KAART

BAATHEBBER PROFIJT RANKING* PROPORTIONALITEIT TOEREKENBAARHEID

Bedrijfsleven Van het sluizencomplex afhankelijke bedrijven 
lopen minder risico met de Noordersluis als 
calamiteitensluis.

1 Veel profijt Ja

Bedrijfsleven Het vestigingsklimaat is goed en er komt ruimte 
voor groei

2 Behoorlijk profijt Ja

Nederland Verbetering vestigingsklimaat en 
concurrentiepositie van Nederland in opkomende 
markten zoals off-shore energieprojecten.

2 Enigszins profijt Ja

Havenbedrijven Inkomsten uit de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen

3 Veel profijt Ja

Rijkswaterstaat Toekomstbestendige invulling voor de Noordersluis 
en de Middensluis

4 Behoorlijk profijt Ja. Mogelijk kunnen door een 
integrale benadering van het 
gebied investeringen vermeden 
of gecombineerd worden.

Regio Optimalisering en inkorting van de verkeersroutes 
over het sluizencomplex.

5 Enigszins profijt Nee

Algemeen belang Effectieve bijdrage aan het voorkomen van 
zoutindringing.

6 Enigszins profijt Nee

Havenbedrijven Hogere havengelden zijn denkbaar bij het 
beschikbaar blijven van de Noordersluis

7 Nu niet voldoende te 
onderbouwen

Ja

Categorieën proportionaliteit: Geen profijt - Beperkt profijt - Enigszins profijt - Behoorlijk profijt - Veel profijt
* Rangschikking door Blueconomy
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2.4 PERSPECTIEF SNELLER, SLIMMER EN SCHONER
DUIDING

FINANCIËLE HAALBAARHEID
Dit perspectief bouwt voort op referentievariant 0+. Daar en boven wordt in 
dit perspectief een derde sluisdeur toegevoegd, waarvan de investeringen 
naar schatting van Rijkswaterstaat in de honderden miljoenen lopen. 
Daarnaast moet worden geïnvesteerd in het ontwikkelen van 
bedrijventerreinen, het aanleggen van zeekades en het verdiepen van een 
binnenhaven, maar hier staan opbrengsten tegenover. Al met al zal een 
publieke investering moeten worden gedaan in de ordegrootte van vele 
honderden miljoenen Euro’s met vooral maatschappelijke opbrengsten zoals 
een meer robuuste zeetoegang naar de havens van Amsterdam, de 
mogelijkheden tot sneller schutten en het verkleinen van de zoutindringing. 

BEKOSTIGING EN FINANCIERING
Over de toekomst van de Noordersluis hebben de publieke partijen het 
volgende afgesproken: 
“Na het gereedkomen van de Nieuwe Sluis en betaling van de 
beschikbaarheidsvergoedingen is de Noordersluis niet meer beschikbaar voor 
reguliere schuttingen. Partijen zullen twee jaar voor oplevering van de Nieuwe 
sluis in overleg treden, of en zo ja, hoe de Noordersluis ingezet kan worden bij 
calamiteiten of ongepland onderhoud en op welke wijze deze 
reservecapaciteit eventueel bekostigd kan worden.”1

Uit een eerste inschatting van RWS komt naar voren dat ook wanneer de sluis 
slechts sporadisch gebruikt wordt, het onderhoud volledig moet worden 
uitgevoerd. Veel onderhoud is al uitgesteld omdat men er van uit ging dat de 
Noordersluis buiten gebruik zou worden gesteld na het gereedkomen van de 
nieuwe sluis. Voor elektrische en werktuigbouwkundige installaties betekent 
stilstand achteruitgang en dus dat onderhoud noodzakelijk is. Voor het 

openhouden tot 2035 is daarom groot onderhoud nodig (kosten zitten in 
referentie 0+, maar zijn nog niet bekend). Voor het openhouden na 2035 is 
ook verhoging en versterking van de waterkering nodig evenals vervanging 
van het benedenhoofd (kosten pm).

IN RELATIE TOT DE NOORDERSLUIS
Dit perspectief is onlosmakelijk verbonden met de Noordersluis en in feite 
een, enigszins aangepaste, voortzetting van de huidige functies. Door de 
herontwikkeling van het gehele gebied kan er wellicht elders ruimte gemaakt 
worden voor andere perspectieven en bovendien komt ook de Middensluis 
vrij voor andere bestemmingen en daarmee mogelijk in beeld voor andere 
perspectieven. Het (alsnog) in bedrijf houden van de Noordersluis als 
schutsluis, betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt in relatie tot 
het schutregime van de Nieuwe Zeesluis. Ook zullen de afspraken met de 
omgeving moeten worden herzien, aangezien is afgesproken dat de 
Noordersluis in de toekomst niet meer gebruikt zal worden voor regulier 
schutten. 

WRAP-UP: KANSRIJKHEID
Dit perspectief biedt grote maatschappelijke voordelen. Hiervoor is een zeer 
forse investering met publiek geld noodzakelijk, waardoor dit perspectief niet 
gemakkelijk te realiseren is. Een en ander zal afhankelijk zijn van de 
bereidwilligheid van de betrokken (publieke) stakeholders en hun financiële 
mogelijkheden. 

1. Bestuurlijke overeenkomst Zeetoegang IJmond, d.d. 22 december 2014, artikel 5.1.
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2.5 PERSPECTIEF CANAL CLEANER
INLEIDING

Re-Creatiecentrum

Tijdens het uitvoeren van tests zal er stroming 
gegenereerd moeten worden om het plastic 
te laten instromen. Dit kan met een pomp.

Op het sluisterrein komt het 
Re-Creatiecentrum. Hier wordt het plastic 
verzameld, gesorteerd en verwerkt tot 
nieuwe producten. Daarnaast is het een 
bezoekerscentrum rondom het thema plastic, 
met een horecagelegenheid. Indien mogelijk 
worden ook de voorzieningen voor het 
uitvoeren van testen hier ondergebracht.

Er worden 2 à 3 afvangsystemen 
geïnstalleerd in het Noorzeekanaal en 
eventueel in de Noordersluis. Daarnaast is er 
een bellenscherm nodig of andere 
maatregelen om het plastic naar de afvang-
systemen te sturen.

Afvangen van plastic, testen van afvangsystemen, verwerking van plasticafval en bewustwording creëren bij bezoekers.FUNCTIES NOORDERSLUIS

Bellenscherm of andere 
maatregelen om plastic te sturen

In de Noordersluis kunnen vangsystemen 
getest gaan worden, ook voor toepassing 
elders in de wereld. 

plastic afval

eventueel kan plastic afval van 
elders hier verwerkt worden

Met de OSPAR methodiek kan de herkomst 
van plastic worden bepaald. Het idee is om 
hier onderzoek naar te doen middels een 
structurele steekproef. 
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REFERENTIE 
Dit perspectief kan worden uitgevoerd met referentievariant 0 met een 
permanent geopende binnendeur. Het genereren van stroming in de 
sluiskolk is met referentievariant 0 wel nog uitsluitend met een pomp 
mogelijk. Realisatie met referentievariant 0+ is niet mogelijk omdat de 
binnendeur dan niet standaard open kan staan, waardoor het plastic niet 
altijd kan instromen (zoals tijdens het uitvoeren van tests).

AANNAMES EN UITGANGSPUNTEN
• Er is aangenomen dat het idee wordt uitgevoerd met 

referentievariant 0 zonder verdere aanpassingen.
• Dit is een perspectief voor de langere termijn dat om nadere 

uitwerking vraag. De elementen voor de langere termijn zijn 
meegenomen in dit document, maar in eerste instantie is het 
uitvoeren van vervolgonderzoek cruciaal om vervolgstappen te 
kunnen zetten en de plannen en daarmee ook de kosten te kunnen 
concretiseren.

• Op basis van eerste tests met afvangsystemen in de sluis kunnen 
aanbevelingen gedaan worden om de sluis in te richten als testsluis. 
De aard en kosten van deze aanpassingen zijn als onbekend 
meegenomen.

• De hoeveelheid plastic die afgevangen kan worden uit het 
Noordzeekanaal is onbekend en moet worden onderzocht. Een eerste 
schatting is 500 ton/jaar. Dit plastic zou in het Re-Creatiecentrum
verwerkt kunnen worden. Het kan daarnaast ook interessant zijn 
plastic afval van elders te verwerken op deze locatie. 

2.5 PERSPECTIEF CANAL CLEANER
TOELICHTING

PARAMETERS VOOR DE BUSINESS CASE

Vervolgonderzoek gedurende 1 jaar

Afvangsystemen 2 – 3 stuks

Plastic afvang en verwerking 
Noordzeekanaal

500 ton/jaar (schatting)

Benodigd terrein onbekend

OPTIES BUITEN BESCHOUWING VAN DE BUSINESS CASE
• In eerste instantie niet noodzakelijk, maar mogelijk interessant zijn 

voorzieningen als een kraan. Dit maakt het regelmatig testen van 
verschillende afvangsystemen makkelijker.
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2.5 PERSPECTIEF CANAL CLEANER
MINDMAP

€ pm Opbrengsten totaal per jaar € 55.000 tot 70.000 + pm OPEX totaal per jaar

€ 400.000 tot 480.000 + pm CAPEX totaal

Referentievariant 0

32
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2.5 PERSPECTIEF CANAL CLEANER
BAATHEBBERS IN KAART

BAATHEBBER PROFIJT RANKING* PROPORTIONALITEIT TOEREKENBAARHEID

Algemeen belang Aanpakken van plasticvervuiling en verbetering 
waterkwaliteit (KRW/OSPAR)

1 Behoorlijk profijt Ja. Nederland heeft 
verplichtingen op dit gebied en 
ook concrete doelstellingen 
zoals bijvoorbeeld in het Plastic 
Pact.

Politieke partijen Politiek instrument in handen met onderzoek naar 
herkomst - achterhalen vervuiler. Vervuiler betaalt.

2 Enigszins profijt Nee

Bedrijven met 
plasticafvangsystemen

Voorzieningen voor het uitvoeren van tests 3 Behoorlijk profijt Nee

Onderwijsinstellingen Studieobject 4 Enigszins profijt Nee

Afvalverwerkingsindustrie Evt. meer capaciteit voor plastic afvalverwerking. 
Er is op dit moment een tekort om al het aanbod 
aan plasticafval te verwerken.

5 Enigszins profijt Mogelijk

Exploitant Inkomsten 6 Veel profijt Ja

Werknemers Werkgelegenheid 7 Veel profijt Nee

Gemeente Velsen Recreatiemogelijkheid en trekpleister 8 Beperkt profijt Waarschijnlijk niet

Categorieën proportionaliteit: Geen profijt - Beperkt profijt - Enigszins profijt - Behoorlijk profijt - Veel profijt
* Rangschikking door initiatiefnemer
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2.5 PERSPECTIEF CANAL CLEANER
DUIDING

FINANCIËLE HAALBAARHEID
Er is nog onvoldoende bekend over kosten en opbrengsten om uitspraken te 
kunnen doen over de financiële haalbaarheid van het gehele perspectief. De 
kosten voor het vervolgonderzoek dat in eerste instantie nodig is om 
vervolgstappen te zetten, zijn wel inzichtelijk gemaakt. Het is uiteindelijk de 
bedoeling dat het plastic dat uit het water wordt gehaald gebruikt wordt als 
grondstof voor nieuwe producten (bijv. kano’s) die (al dan niet) ter plekke 
worden gefabriceerd. Daarmee wordt een tweede leven gegeven aan het 
materiaal en worden inkomsten gegenereerd.

BEKOSTIGING EN FINANCIERING
De waterkwaliteitsbeheerder kan een motivatie hebben om plastic uit het 
water te halen en daardoor een investering te willen doen of operationele 
kosten te willen dragen. De overheid heeft bijvoorbeeld samen met bedrijven 
en organisaties het Plastic Pact gesloten waarin een van de doelstellingen is,  
om meer plastic te gaan recyclen. Daarbij wordt ook geld uitgetrokken voor 
het bestrijden van plastic zwerfvuil in rivieren. Ook is het denkbaar dat een 
actie wordt georganiseerd waarin burgers (the crowd) betrokken worden om 
financieel bij te dragen (vgl. Ocean Cleanup) of om producten te kopen, die 
met het uit het water geviste plastic worden gemaakt. 

IN RELATIE TOT DE NOORDERSLUIS
Een locatie kort voor monding in de Noordzee is voor het afvangen van plastic 
een logische. Echter, dit hoeft niet noodzakelijk in de Noordersluis te zijn. Het 
afvangen van plastic is dan ook hoofdzakelijk in het Noordzeekanaal voorzien 

en de sluis wordt met name gebruikt voor het uitvoeren van tests met 
innovatieve afvangsystemen. Ook hiervoor is het mogelijk zelfs interessanter 
om een locatie te kiezen waar natuurlijke stroming optreedt in plaats van 
stroming genereren in de Noordersluis met een pomp. 

WRAP-UP: KANSRIJKHEID
Dit is een perspectief dat goed past bij de tijdsgeest. Het bewustzijn omtrent 
plastic afval in water is momenteel erg hoog, maar handelingsperspectieven 
zijn er voor burgers nauwelijks. Mede-initiatiefnemers van dit perspectief 
Tauw en Noria kunnen het vervolgonderzoek uitvoeren en met name op het 
gebied van het afvangen van plastic het project ondersteunen. Voor de 
verdere uitvoering van het volledige perspectief met Re-Creatiecentrum en 
plasticverwerking zullen ook andere partijen moeten aansluiten. Hiervoor is 
nog geen duidelijke initiatiefnemer die dit plan wil gaan doorzetten in beeld.
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2.6 PERSPECTIEF HET WATERLAB
INLEIDING

NU

INVESTEREN IN VOORTZETTING EN 
INSTANDHOUDING NOORDERSLUIS

2035

STOPZETTEN

De Noordersluis als WaTERLab voor tests op ware grootte voor o.a. scheepvaart, sluizenbouw en waterkwaliteit.FUNCTIES NOORDERSLUIS

De Noordersluis blijft in werking als volledig 
functionerende sluis en wordt in elk geval tot 
2035 ter beschikking gesteld als testsluis. 
Indien gewenst voor bepaalde tests, kan het 
reguliere scheepvaartverkeer deels door de 
Noordersluis geschut worden.

Pas als WaTERLab een succes blijkt, kan er 
geïnvesteerd te worden in de instandhouding 
van de Noordersluis en de voortzetting van 
WaTERLab voor de lange termijn (>2035). 
Eventueel kan dan ook gekozen worden voor 
eigen voorzieningen zoals werkruimtes en een 
meetstation.

In eerste instantie hoeft enkel het 
functioneren van de sluis tot 2035 
gewaarborgd te worden. Voor benodigde 
werkruimtes en een meetstation kan 
bijvoorbeeld worden samengewerkt met 
SHIP. Andere benodigdheden komen voor 
rekening van de testende partij.
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REFERENTIE 
Dit perspectief kan enkel worden uitgevoerd met referentievariant 0+. 

AANNAMES EN UITGANGSPUNTEN
• De eventuele kosten voor de instandhouding na 2035 zijn niet 

meegenomen in de verdere uitwerking.
• Voor het uitvoeren van tests kan regulier scheepvaartverkeer door de 

Noordersluis worden geschut. Omdat dit niet 100% van de tijd 
gebeurt, wordt hiervoor een beschikbaarheid van 50% aangenomen.

• Naast de sluis zelf is er een deel van het sluisterrein nodig. Er is 
aangenomen dat hiervoor een strook van 20 meter over de volledige 
lengte van de sluis (400 meter) nodig is. Daarnaast een stuk grond 
(100x40 meter) voor een gebouw.

• Voor het begeleiden van tests en eventueel het uitvoeren van eigen 
onderzoek heeft WaTERLab een aantal werknemers nodig. Dit kan 
ook onder of in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat.

• Er is aangenomen dat de sluis per week kan worden verhuurd. 
Verwacht wordt dat de sluis in het begin 4-6 weken per jaar verhuurd 
kan worden en dat dit per jaar toeneemt tot 6-10 weken per jaar. 
Daarnaast wordt er gerekend met individuele bezoekers voor een 
toeristische rondleiding (8€/persoon) en met rondleidingen voor 
kennisuitwisseling met groepen (400€/groep).

2.6 PERSPECTIEF HET WATERLAB
TOELICHTING

PARAMETERS VOOR DE BUSINESS CASE

Beschikbaarheid schutten 50%

Benodigd terrein 12.000 m² 

Werknemers 6 fte

Aantal weken verhuurd 6-10 weken/jaar

Inkomsten per bezoeker 8 €/persoon

Inkomsten per groep 400 €/groep

OPTIES BUITEN BESCHOUWING VAN DE BUSINESS CASE
• Het kan interessant zijn om actief op zoek te gaan naar innovaties 

die getest kunnen worden in de Noordersluis en tegelijkertijd 
bijdragen aan de instandhouding op de lange termijn.

• Er kan een budget gereserveerd worden om eenmalig ter promotie 
een spraakmakende test uit te voeren in de Noordersluis en 
WaTERLab zo op de kaart te zetten.

• De Noordersluis zou ook intensiever ingezet kunnen worden voor 
het reguliere schutproces indien gewenst. Dit betekent een hogere 
beschikbaarheid.
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2.6 PERSPECTIEF HET WATERLAB
MINDMAP

€ pm Opbrengsten totaal per jaar € 360.000 + pm OPEX totaal per jaar

€ 2 mln. + pm CAPEX totaal

Referentievariant 0+
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2.6 PERSPECTIEF HET WATERLAB
BAATHEBBERS IN KAART

BAATHEBBER PROFIJT RANKING* PROPORTIONALITEIT TOEREKENBAARHEID

Kennisinstellingen in Nederland 
en de EU (zoals Deltares, Maris, 
TNO en de TU's)

Testvoorziening op ware grootte 1 Veel profijt Nee. Deze partijen zijn klant van 
WaTERLab.

Waterbouwers (wereldwijd) Testvoorziening op ware grootte 2 Veel profijt Nee. Deze partijen zijn klant van 
WaTERLab.

Advies- en Ingenieursbureaus 
(zoals Sweco, Witteveen+Bos, 
Royal Haskoning, Arcadis)

Testvoorziening op ware grootte 3 Enigszins profijt Nee. Deze partijen zijn klant van 
WaTERLab.

Havenbedrijven Beschikbaarheid van de Noordersluis als 
calamiteitensluis en in mindere mate voor het 
schutten van schepen

4 Engiszins profijt Ja

Bedrijven (fabrikanten van 
producten)

Testvoorziening op ware grootte 5 Beperkt profijt Nee. Deze partijen zijn klant van 
WaTERLab.

Onderwijsinstellingen Studieobject en voorziening 6 Behoorlijk profijt Nee

Nederland Ontwikkeling innovaties, kennis en handel 
(visitekaartje voor bezoekende handelsmissies)

7 Engiszins profijt Ja. Hiervoor zijn verschillende 
investeringsinstrumenten 
aanwezig bij de overheid.

Rijkswaterstaat Eigen locatie voor tests met levensduur en 
zoet/zout problematiek

8 Enigszins profijt Ja. Mogelijk kunnen 
investeringen in tests elders 
vermeden worden.

WaTERLab Huurinkomsten en bezoekersinkomsten 9 Veel profijt Ja

Categorieën proportionaliteit: Geen profijt - Beperkt profijt - Enigszins profijt - Behoorlijk profijt - Veel profijt
* Rangschikking door Blueconomy
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2.6 PERSPECTIEF HET WATERLAB
DUIDING

FINANCIËLE HAALBAARHEID
Er konden beperkt kosten of opbrengsten worden gekwantificeerd. Kijkend 
naar de kostendrivers en de opbrengstenstromen kan gesteld worden dat de 
grootste uitdaging van dit perspectief zit in het op de markt brengen van de 
Noordersluis als testsluis. Door dit te doen met referentievariant 0+ en te 
combineren met bestaande voorzieningen, zijn er geen hele grote 
investeringen nodig tot 2035. 

IN RELATIE TOT DE NOORDERSLUIS
Dit perspectief vereist een sluis die niet per se nodig is voor het schutproces 
en past daarom goed bij een nieuwe functie voor de Noorderluis. Doordat er 
geen aanpassingen gedaan hoeven worden en WaTERLab geen 100% 
beschikbaarheid vereist aan de Noordersluis, zijn combinaties met andere 
functies denkbaar.

BEKOSTIGING EN FINANCIERING
• Aangezien WaTERLab de Noordersluis eventueel ook als calamiteitensluis 

beschikbaar zou kunnen houden, hebben ook de havenbedrijven een 
belang bij dit perspectief. Daarmee komen ze als mogelijke mede-
investeerders in beeld.

• De initiatiefnemers denken een beroep te kunnen doen om subsidies en 
fondsen op het gebied van kennisontwikkeling, economie en innovatie, 
zoals bijvoorbeeld van Horizon 2020, NWO, TKI Deltatechonologie, 
Topsector Water & Maritiem.

WRAP-UP: KANSRIJKHEID
Dit is erg afhankelijk van de afspraken die gemaakt kunnen worden met 
Rijkswaterstaat. Er moet wel een subsidie of investeerder gevonden worden, 
maar hiervoor zijn verschillende opties die verder onderzocht kunnen 
worden. Eveneens kan een marktonderzoek een belangrijke eerste stap zijn.
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2.7 PERSPECTIEF DE NOORDERSLUIS BEWEEGT
INLEIDING

NU

DE NOORDERSLUIS KRIJGT 
EEN DEFINITIEVE 
BESTEMMING NA EEN 
PERIODE VAN RECREATIE

20??

De Noordersluis wordt 10 jaar lang beschikbaar gesteld en gebruikt voor recreatieve doeleindenFUNCTIES NOORDERSLUIS

WRAP-UP
De Noordersluis beweegt is wel uitgewerkt tot een samenhangend 
perspectief, maar het perspectief is nog niet verder geconcretiseerd. 
Daardoor kan het niet vergeleken worden met de andere perspectieven. 
Mogelijk dat dit in de komende periode nog zal kunnen plaats vinden. 

Kern van dit perspectief is echter een tijdelijk gebruik, voor een 
overgangsperiode, totdat duidelijk is wat er met de Noordersluis gaat 
gebeuren. In de tussentijd wil het perspectief de Noordersluis gebruiken voor 
recreatie en diverse evenementen.

Het perspectief gaat uit van het gebruik van een sluis zoals in 
referentievariant 0+, maar zou evengoed gerealiseerd kunnen worden met 
referentievariant 0.
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2.8 SUBSIDIES EN FINANCIERINGSREGELINGEN 
ALGEMENE INVENTARISATIE

SUBSIDIES EN FINANCIERINGSREGELINGEN 
In de tabel worden een aantal relevante subsidie- en 
financieringsregelingen besproken, die voor een of meer van de 
perspectieven interessant zouden kunnen zijn. In zijn algemeenheid is 
het goed om een eventuele subsidie als meevaller te beschouwen en 
niet als noodzakelijkheid voor een vervolgstap. In de praktijk blijkt 
namelijk dat subsidie- en financieringsregelingen:

• Veelal gericht zijn op technologieontwikkeling en demonstratie in de 
praktijk. De perspectieven bij de Noordersluis zitten in de meeste 
gevallen hier nog een of enkele fasen voor. 

• Altijd uitgaan van een subsidiering van een deel van de kosten (bijv. 
35%) en meestal ook een deel van specifieke kosten (bijv. 
loonkosten).

• Het bij veel regelingen gaat om budgetten die zijn gemaximeerd en in 
de praktijk dikwijls worden overtekend. De kans van slagen varieert 
van redelijk groot tot heel klein. 

• De periode tussen openstelling van een regeling, het indienen van 
een voorstel en de toewijzing van subsidies lang kan zijn. 

• Met het aanvragen de nodige moeite is gemoeid (er wordt meestal 
een gedegen voorstel vereist) en de kans op honorering beperkt is. 
Men moet hierin dus een afweging maken tussen wat het kost en wat 
het oplevert (kans van slagen * potentiele subsidie). 

NAAM TOELICHTING PERSPECTIEF

SME 

instrument

In fase 1 van het SME-instrument wordt het uitvoeren van een 

haalbaarheidsonderzoek gefinancierd. Het gaat om de stap van idee 

naar concept. De maximum subsidie bedraagt 50.000,- Euro voor een 

haalbaarheidsonderzoek en 2,5 mln. Euro voor een 

demonstratieproject

Alle 

DEI

Demonstratie Energie Innovatie (DEI) is een regeling voor innovatieve 

ondernemers die met hun product of dienst in de fase net voor 

marktintroductie zitten (TRL 7-9). Het betreft een investeringsregeling 

gericht op demonstreren van energie-innovatie t.b.v. 

energiebesparing of gebruik van hernieuwbare energiebronnen. 

Blue Energy

MIT 

haalbaarhei

ds-studie

Betreft een regeling voor industrieel onderzoek/experimentele 

ontwikkeling. Het instrument voorziet in 40% van de projectkosten 

tot een maximum van 25.000,- Euro. 

Alle 

VIA

Versneller Innovatieve Ambities (VIA). Subsidie voor industrieel 

onderzoek en experimentele ontwikkeling gericht op het ontwikkelen 

van een nieuw product of procedure. Specifieke aandacht voor 

projecten gericht op koolstofarme economie en CO2 reductie. Max% 

voor individuele bedrijven is 35% en max. bijdrage is 100.000,- Euro. 

Canal Cleaner 

SDE+ 

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Een regeling om de 

opwekking van duurzame energie te stimuleren. Met verschillende 

categorieën. 

Blue Energy

MKB 

Innovatie-

krediet

Dit instrument is een risicodragende geldlening om 

ontwikkelingstrajecten te financieren. MKB’rs kunnen 35%-45% van 

de ontwikkelingskosten financieren tot een max. van 10 mln. Euro, 

Alle

Ps. Het overzicht is niet uitputtend. Gezien de diversiteit in de perspectieven is het een breedtescan.

➡️ Uit het overzicht is op te maken dat rondom het thema 
energiebesparing of energieopwekking de nodige subsidieregelingen 
bestaan. Hier liggen kansen voor die perspectieven die zich op dit thema 
begeven. 
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3.
Toekomstbeelden van de Noordersluis
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PERSPECTIEF TOELICHTING 

0 en 0+ Referentievariant 0 betreft het afsluiten van de Noordersluis door aan de zeezijde een dijk neer te leggen. Dit is de meest sobere 

en doelmatige oplossing voor RWS als men zich alleen om de functies Waterkering en Oeververbinding bekommerd. 

Referentievariant 0+ betreft een variant waarin de Noordersluis wordt open gehouden, als noodsluis of als tweede sluis, tot 2035. 

Deze variant is toegevoegd, omdat veel van de in dit document uitgewerkt perspectieven alleen samen gaan met een sluis die 

open is / functioneert. 

• In het vorige hoofdstuk zijn alle perspectieven geanalyseerd en besproken, zoals deze door de initiatiefnemers in eerste instantie zijn ingediend. Blueconomy 

heeft daarbij een concretiseringsslag gedaan.

• In dit hoofdstuk verlaten we de oorspronkelijke perspectieven en kijken we verder naar de mogelijke bijdrage van de perspectieven aan de toekomst van de 

Noordersluis. Daarbij permitteren we onze eigen interpretatie en logica. 

3.1 BESPREKING PERSPECTIEVEN
TOEKOMSTBEELDEN VAN DE NOORDERSLUIS
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PERSPECTIEF TOELICHTING 

BE-Spaarsluis Blue 

Energy

In dit perspectief is de Blue-Energy centrale door de initiatiefnemers geplaatst in de Noordersluis, waarbij het waterpeil meters 

verlaagd dient te worden opdat in- en uitstroom van zoet en zout water zonder pompen kan geschieden. Dit is in de praktijk niet 

mogelijk omdat de sluis niet berekend is op grote (>2 m.) waterverschillen. De Blue Energy centrale moet daarom op de wal 

worden geplaatst, naast de sluis, of in onze ogen beter nog, naast het huidige spuikanaal. Daar is voldoende ruimte en concurreert 

de ruimte niet met andere initiatieven in of naast de Noordersluis. De Blue Energy centrale is een voor Nederland interessant

concept (hoog-technologische delta-technologie) dat kan starten met een proefopstelling, waarna op basis van leerervaringen en 

kostprijsverlagingen eventueel kan worden overgegaan naar opschaling. De spuisluizen bij IJmuiden vormen één van de beste 

experimenteerlocaties van Nederland gezien de grote afvoeren vanuit het Noordzeekanaal. Het geven van experimenteerruimte 

en het verlenen van ondersteuning bij het realiseren van een business case behoren tot de gereedschapskist van RWS. Bij 

ondersteuning kan men bijvoorbeeld denken aan een afname-contract voor elektriciteit (wellicht met een iets hoger tarief) en het

mede dragen van investeringen benodigd aan de infrastructurele kant (niet-installatiegebonden). In samenspraak met InvestNL

kan ook gewerkt worden aan het afdekken van risico’s verbonden aan deze fase, die er voor zorgen dat financiering toch niet te 

duur wordt. 

3.1 BESPREKING PERSPECTIEVEN
TOEKOMSTBEELDEN VAN DE NOORDERSLUIS
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3.1 BESPREKING PERSPECTIEVEN
TOEKOMSTBEELDEN VAN DE NOORDERSLUIS

PERSPECTIEF TOELICHTING 

BE-Spaarsluis Warmte Dit perspectief omvat de plaatsing van een zeer groot aantal containers naast de sluis op de kade (dit vereist kostbare 

aanpassingen van de kademuren). In onze ogen is het beter om een locatie te zoeken bij de binnenhaven. Dit is reeds geschikt 

voor opslag op de kade en het aanmeren van (rivier)schepen, welke volstaan voor de aan- en afvoer van containers naar het 

achterland. In hoofdstuk 2 is het perspectief consequent uitgewerkt voor grote hoeveelheden restwarmte van Tata Steel, maar dit 

is welbeschouwd veel te veel warmte om in de vorm van TCM en containers op te slaan en te vervoeren. Beter is het om de 

restwarmte te gebruiken voor bijvoorbeeld een (toekomstig) warmtenet voor de MRA regio, en varende warmte te gebruiken 

voor locaties waar andere warmtebronnen niet aanwezig zijn of slechts tegen zeer hoge kosten beschikbaar kunnen worden 

gemaakt, én welke via het water kunnen worden bereikt. De hoeveelheid GJ en het aantal containers kan dan factoren minder 

worden dan eerder uitgewerkt in dit document, waarmee het risicoprofiel daalt en de business case verbetert. 

BE-Spaarsluis Spuisluis In dit perspectief wordt de Noordersluis gebruikt voor het onder vrij verval spuien van water naar de zee, in situaties waarin het 

waterpeil op het Noordzeekanaal voldoende hoog is. Dit is in ca. 15%-20% van de tijd het geval. In de overige tijd kan de sluis dus 

voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit perspectief is goed te combineren met andere perspectieven, waarin de 

Noordersluis niet volcontinu wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld als calamiteitensluis of als WaTERLab. Bovendien lijken de kosten 

beperkt en wordt er daadwerkelijk geld bespaard op elektriciteitsgebruik. Zelfs wordt gesteld dat de aanschaf van 2 nieuwe 

pompen van elk 100 Mln. Euro, zou kunnen worden gefaseerd met 30-40 jaar, hetgeen een zeer grote besparing zou opleveren. In 

combinatie met een Blue Energy centrale past dit perspectief goed bij de ambities van Rijkswaterstaat om energieneutraal te 

worden. Kanttekening is dat voorwaarde voor realisatie is dat de Noordersluis in stand wordt gehouden (referentie 0+). 
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3.1 BESPREKING PERSPECTIEVEN
TOEKOMSTBEELDEN VAN DE NOORDERSLUIS

PERSPECTIEF TOELICHTING 

Sneller, slimmer en 

schoner

Dit perspectief is de meest verstrekkende van alle perspectieven in deze rapportage. Er zijn grote investeringen mee gemoeid,

voor de instandhouding op de lange termijn, het bouwen van een derde sluisdeur en het aanpakken van een groot gebied achter 

de sluis. Daar staat tegenover dat het een economische impuls kan geven aan het havengebied door de ontwikkeling van nieuwe 

bedrijventerreinen en dat er een zekering voor de Amsterdamse havens wordt ingebouwd in de vorm van een (grote) 

calamiteitensluis. Gezien de onzekerheden omtrent de ontwikkeling van de haven en het aantal vaar- en schutbewegingen, ligt 

een eventuele oplossing in onze ogen in het ontwikkelen van een adaptief pad. Wat is minimaal nodig om de sluis als (alleen) 

calamiteitensluis te behouden en wat is de baat van deze extra zekerheid? Is het noodzakelijk voor dit plan om de derde deur toe 

te voegen, vanwege de hoge investeringskosten die hieraan verbonden zijn? In hoeverre kunnen afspraken gemaakt worden over 

de ontwikkeling van bedrijventerreinen en bijbehorende (supra)infrastructuur, zonder dit per se te koppelen aan de discussie over 

de Noordersluis? Een pad van kleinere (investerings)stappen is in onze ogen verstandig en verantwoord, waarbij de nadruk ligt op 

niet zetten van onomkeerbare stappen (bijv. de Noordersluis afdammen) en het behouden van vitale functies (bijv. 

calamiteitensluis) met een kortere dan gebruikelijke gehanteerde tijdshorizon (bijv. focus op periode van 15 jaar in plaats van 50 

of 100 jaar). 

Canal Cleaner De Canal Cleaner is een perspectief dat feilloos past in de tijdsgeest en kan rekenen op geestdrift in de samenleving. Dat levert 

kansen op: het organiseren van steun, ook financiële steun, vanuit burgers en bedrijven zou mogelijk moeten zijn als men het 

enthousiasme ziet dat initiatieven als de Ocean Clean Up te weeg brengen. Niettemin is een initiator nodig (vgl. Boyan Slat) die 

deze krachten in de samenleving mobiliseert. Ook Rijkswaterstaat heeft als waterkwaliteitsbeheerder van het Noordzeekanaal en

de Noordzee een belang en verantwoordelijkheid. De Canal Cleaner kan goed ingepast worden in het sluizencomplex, en heeft 

eigenlijk niet zoveel te maken met de toekomst van de Noordersluis zelf. Dit perspectief kan gezien worden als een no regret

maatregel, waaraan uiteraard wel kosten zijn verbonden en dus een afweging tegen andere initiatieven gemaakt moet worden. 
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3.1 BESPREKING PERSPECTIEVEN
TOEKOMSTBEELDEN VAN DE NOORDERSLUIS

PERSPECTIEF TOELICHTING 

WaTERLab Het perspectief WaTERLab is uniek omdat (nog steeds) één van de grootste sluizen ter wereld kan worden gebruikt als een 

fieldlab. Een sluis van deze omvang, die niet volcontinu in gebruik is en dus beschikbaar kan zijn voor testen op werkelijke schaal, 

is een unieke propositie. Wel blijkt uit de gesprekken met de initiatiefnemers dat het inschatten van de behoefte vanuit 

marktpartijen naar een dergelijke fieldlab lastig is, ook omdat een fieldlab op deze schaal nergens anders bestaat. Het uitvoeren 

van een marktonderzoek naar de vraag en behoefte lijkt een verstandige eerste stap. Immers, er dienen ook forse kosten gemaakt 

te worden om de Noordersluis in operatie te houden en de opbrengsten van de verhuur van een fieldlab zijn met de huidige 

inzichten niet heel hoog (in relatie tot de kosten). Het WaTERLab moet daarom in onze ogen gezien worden als één van de 

mogelijkheden voor toekomstig gebruik van de Noordersluis, waarbij ook andere perspectieven mee doen als kostendrager. In 

een dergelijk samenspel kan een WaTERLab een interessante toevoeging zijn. 

De Noordersluis 

beweegt

Het perspectief De Noordersluis Beweegt, is nog geen uitgedacht totaalconcept. Wel is duidelijk dat tijdelijke functies zoals

recreatie, festivals of drijvende tuinen, de Noordersluis - en eigenlijk het hele complex - kunnen opfrissen. Het geeft 

mogelijkheden om burgers op een andere manier kennis te laten maken met dit industrieel erfgoed. Dit perspectief kan in onze 

ogen gezien worden als een leuke manier om in een overgangsperiode de sluis op een geheel andere manier te gebruiken en op 

een positieve wijze voor het voetlicht te brengen, en ook nog eens bij mensen die anders niet zo snel hun hoofd zouden 

omdraaien bij een sluis. 

• Op de volgende twee pagina’s is een visualisatie gemaakt van mogelijke locaties voor de diverse perspectieven, zowel in de situatie waarin de sluis dicht gaat 

(referentievariant 0) als de situatie waarin de sluis in operatie wordt gehouden (referentievariant 0+).
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MIDDENSLUIS

1e RIJKSBINNENHAVEN

BINNENSPUIKANAAL

3.2 VISUALISATIE PERSPECTIEVEN IN HET SLUIZENCOMPLEX
REFERENTIE 0

BE-Spaarsluis Spuisluis

Sneller, slimmer en schoner

Canal Cleaner

WaTERLab

De Noordersluis beweegt

Canal Cleaner

Canal Cleaner

BE-Spaarsluis Blue Energy

BE-Spaarsluis Warmte
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3.2 VISUALISATIE PERSPECTIEVEN IN HET SLUIZENCOMPLEX
REFERENTIE 0+

MIDDENSLUIS
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BINNENSPUIKANAAL

BE-Spaarsluis Blue Energy

BE-Spaarsluis Warmte
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3.3 AANBEVELINGEN

De onderstaande perspectieven zijn in principe uitvoerbaar ongeacht de 
discussie over de instandhouding van de Noordersluis en daarom nu al op te 
pakken: 

Wij raden aan:

• De business case omtrent Blue Energy nader uit te werken. Er is hier een 
duidelijke initiatiefnemer (Redstack) en de haalbaarheid van een pilot-
installatie van 1-5 MW dient nader onderzocht te worden in de context 
van de RWS-doelstellingen m.b.t. klimaat en energieneutraliteit. 

• Intern RWS een discussie te voeren over de wenselijkheid van de Canal
Cleaner. Dit perspectief grijpt direct aan op taken van RWS 
(waterkwaliteit), maar er is nog geen duidelijke initiatiefnemer die ook de 
uitvoering ter hand wil gaan nemen. De vraag is derhalve of RWS hierin 
zelf initiatiefnemer wil zijn (aanschaf en exploitatie van afvanginstallaties) 
of hiervoor samenwerking wil zoeken met bedrijven en/of 
maatschappelijke organisaties. 

• De business case van de BE-Spaarsluis Warmte te bespreken met de 
Metropoolregio Amsterdam in het kader van aardgasvrij wonen 
doelstellingen en de plannen voor een warmtenet, waar varende warmte 
wellicht een ontbrekende schakel in zou kunnen zijn (voor die plekken 
waar geen leidingennet gebracht kan worden). In een tweede stap is Tata 
Steel een belangrijke gesprekspartner. 

• Met het Havenbedrijf Amsterdam en IJmuiden in gesprek te gaan over de 
mogelijkheid van ontwikkeling van bedrijventerreinen achter het 
sluizencomplex, de uitdieping van de 1e Rijksbinnenhaven en de aanleg 
van kades teneinde economische bedrijvigheid te stimuleren. Deze 
gesprekken kunnen gevoerd worden, los van de vraag of de Noordersluis 
als schutsluis beschikbaar blijft. 

• Het perspectief van de Noordersluis Beweegt is wellicht interessant in het 
kader van de openstelling van de nieuwe Zeesluis als onderdeel van 
feestelijke activiteiten en als geste aan de omgeving. 

Voor de andere perspectieven geldt dat voorwaarde is dat de Noordersluis in 
bedrijf blijft als schutsluis. Om als RWS hierover te kunnen beslissen is 
momenteel nog te weinig informatie voor handen. Wij bevelen aan om begin 
2020 verder uit te zoeken:

• De kosten van instandhouding van de Noordersluis t/m 2035.

• De vermeden kosten aan de Middensluis, indien deze vervangen zou 
worden door instandhouding van de Noordersluis 

• Deze informatie is noodzakelijk om de dialoog (en onderhandelingen) met 
stakeholders en omgeving te kunnen voeren. 
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3.3 AANBEVELINGEN

Als meer gevoel is ontstaan over de kansrijkheid van de instandhouding van 
de Noordersluis als schutsluis, bevelen wij aan om:

• Het perspectieven Sneller, slimmer en schoner uit te werken, met name 
het onderdeel waarin de Noordersluis als calamiteitensluis behouden blijft 
i.r.t. faalkansanalyse van de Nieuwe Zeesluis.

• Het perspectief BE-Spaarsluis Spuisluis met de initiatiefnemers verder uit 
te werken. Hier liggen duidelijke mogelijkheden voor besparingen, maar 
de haalbaarheid ervan hangt ook sterk af van de mogelijkheden m.b.t. 
scheepvaartafhandeling en sluisoperatie en zal in teamverband moeten 
worden uitgewerkt. 

• Het perspectief WaTERLab te bespreken met de initiatiefnemers. Dit is 
een interessante kans, die echter sterk afhangt van de mate waarin 
bedrijfsleven en instellingen bereid zijn hierin het voortouw te nemen. 




