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Zoet, Zout & Zakelijk

RIJKSWATERSTAAT

1Wat is bediening op afroep? 
Het is een variant op reguliere 
bediening. Op de hoofdvaarwe-

gen worden bruggen 24/7 bediend, 
maar op sommige plaatsen hoeft 
de brug bijvoorbeeld ‘s nachts niet 
zo vaak te worden bediend. Dan is 
er niet zo veel aanbod van sche-
pen. Voor die kunstwerken hebben 
we een bediening op afroep. 

2Hoe werkt dat aanvragen 
precies? Bediening op afroep 
bestaat al heel lang. Maar het 

was altijd afhankelijk van het ob-
ject hoe je de aanvraag als schipper 
moest indienen. Soms moest het 
via mail, bij een ander kunstwerk 
ging het via de telefoon.

3Wat is RWS nu aan het ver-
anderen hierin? Rijkswater-
staat wil het aanvragen van 

bediening op afroep uniformeren. 
Het gaat om ongeveer 20 bruggen 
en sluizen, verspreid over heel Ne-
derland. Vanaf deze maand werken 
we voor al die bruggen en sluizen 
met een online aanmeldplatform. 
Dat is eigenlijk een invulformulier 
dat vanzelf wordt gerouteerd naar 
het juiste loket. Als je als schipper 
een bediening wilt hebben kun je 
terecht op vaarweginformatie.nl. 
Daar kun direct bij de desbetref-
fende brug een opening aanvragen.

4Is de aanvraagtijd ook ver-
anderd? Nee, die is gelijk ge-
bleven. Bij sommige bruggen 

is het noodzakelijk om aanvragen 
te clusteren. En soms is er reistijd 
voor het bedienend personeel. 
Afgelopen winter hebben we op de 
Prinses Margrietsluis getest met 
onze operators en een aantal vaste 
schippers. Zo hebben we de hele 
aanmeldprocedure doorgelopen, 
dat werkte heel prettig.

5Hoe werkt het precies? Je 
gaat naar vaarweginformatie.
nl. Daar vul je jouw scheeps-

gegevens, e-mailadres, telefoon-
nummer en Europa-nummer in. Je 
kunt ook een vinkje aanzetten dat 
je vaker deze oproep wilt inzetten. 
Dan worden de gegevens onthou-
den. De gegevens van het formu-
lier worden naar de betreffende 
bediencentrale doorgestuurd. Die 
kunnen dan de aanvraag goedkeu-
ren of een aanpassing sturen. De 
schipper kan de aanvraag ook op 
deze manier wijzigen of annuleren.
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Al staat het nieuwe brug- en 
sluiswachtershuis in Zwart-
sluis er al vier jaar, alles ziet 

er nog puntgaaf en als nieuw uit. Zo 
ervaart ook Mirjam Rikken-Stoffels 
het nog steeds. Middels tientallen 
beeldschermen houdt ze de sluis en 
de brug voor het gebouw, in de ga-
ten, maar ze bedient ook vier ande-
re bruggen op afstand.
De Meppelerdiepsluis heeft tussen 
2013 en 2018 een flinke opknap-
beurt gehad. Destijds was het nog 
een keersluis die dichtging bij hoog 
water en zo onder meer Meppel 
beschermde. Dan was de vaarweg 
gestremd. Tegenwoordig is het een 
schutsluis met schuivende deuren 
aan twee kanten. Meppel is nog 
even veilig, maar nu kunnen sche-
pen ook met laag en hoog water van 
en naar het noorden van Nederland 
varen.

Met je hoofd werken
‘Onze hoofdtaak is schouwen’, ver-
telt Mirjam terwijl ze de muur aan 
beeldschermen nauwlettend in de 
gaten houdt. ‘Je moet wel met je 
hoofd bij je werk blijven.’ Behalve 
de brug over de Meppelerdiepsluis 
kan zij ook twee autobruggen en 
twee fietsbruggen in Meppel be-
dienen. Dat past in het beleid van 
Rijkswaterstaat om meerdere slui-
zen en bruggen veilig op afstand 
bedienbaar te maken.
Mirjam: ‘Er kan van alles gebeuren 
op zo’n brug. Maar mij krijg je niet 
zo snel gek. Bij filevorming, door 
werkzaamheden bijvoorbeeld, kan 
de brug niet open. Dan worden er 
soms met spoed verkeersbegelei-
ders ingezet. Voetgangers, fietsers, 
lesauto’s, ze gaan nog regelmatig 
door het rode licht.’

Beroepsvaart
Bij deze sluis in Zwartsluis heeft 
Mirjam nu in de winterperiode 
voornamelijk te maken met de 
beroepsvaart. Maar zij werkt ook 
bij andere bruggen en sluizen. Als 
onderdeel van de nautische pool 
bedient zij een gebied in Noord-
oost Nederland in een cirkel van 
ongeveer een uur rijden van haar 
huis. Zo werkt ze bij de Houtrib-
sluizen bij Lelystad, in Zwolle of 
bij de Afsluitdijk. In de zomer is 
Mirjam voornamelijk te vinden op 
de Randmeren. Een nevenfunctie 
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Bedienen op afstand is 
opletten en geduld tonen
Door Helmut de Hoogh

Wederzijds begrip en res-
pect. Dat is volgens sluis- en 
brugwachter Mirjam Rik-
ken-Stoffels van Rijkswa-
terstaat het geheim van vlot 
doorstromend verkeer op 
het water en op de weg. En 
ze moet goed blijven oplet-
ten. Bij de Meppelerdiep-
sluis bedient ze niet alleen 
de plaatselijke brug en sluis. 
Ze doet dat ook op afstand.

‘De kolk zo effectief mogelijk indelen is Tetris voor gevorderden. Echt mensenwerk.’ Foto’s Helmut de Hoogh

daar is het coördineren van de ste-
wards. In de zomervakantie helpen 
zij de recreanten zo efficiënt moge-
lijk in de sluiskolk te krijgen.
‘Het gebeurt wel dat schippers 
het beter denken te weten dan de 
sluiswachter. Soms hebben ze ge-
lijk, soms denken ze te makkelijk 
en missen ze het grotere plaatje. Zo 
zien ze vaak niet dat we meerdere 
objecten moeten bedienen en dat 
ze nog niet aan de beurt zijn. Als 
het hard waait, kun je de beroeps-
vaart niet laten wachten. Het ligt 
immers niet fijn voor een brug in 
de wind. Dan moet je keuzes ma-
ken en denken we met de schip-
pers mee. Belangrijk is dat we we-
derzijds begrip en respect hebben 
voor elkaar.’

Goede sfeer
‘De kolk zo effectief mogelijk in-
delen is Tetris voor gevorderden’, 
zegt Mirjam. ‘Echt mensenwerk. Je 
moet het inzicht hebben wie waar 
kan liggen, zodat de kolk zo effici-
ent mogelijk ingedeeld wordt. Als 
de namen op de bootjes niet zijn 
te lezen, spreek ik mensen weleens 
aan met hun kleding. Die mevrouw 
met die panterprint: naar bakboord. 
En wil die meneer met de blauwe 
pet naar stuurboord gaan? Je ziet 
ze vaak kijken naar wat ze aan 
hebben. Oh ja, dat ben ik. Dat zorgt 
meteen voor een goede sfeer. Op 
elke sluis is er een omroepinstalla-
tie. Helaas hebben recreanten bijna 
nooit een marifoon. Dat zou eigen-
lijk verplicht moeten worden. Dan 
kunnen ze horen wat er om hen 
heen gebeurt. Als de beroepsvaart 
eraan komt, weten ze wat ik met ze 
bespreek. In Nijkerk, bijvoorbeeld, 
is er veel beroeps- en recreatie-
vaart. De beroepsvaart vindt soms 
dat ze voorgaan, maar dat is niet al-
tijd zo. Als het druk is, schutten we 
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beroepsvaart om en om. Zo’n kolk 
vol recreanten kan weleens wat tijd 
kosten. Sommigen durven niet aan 
te sluiten en weten niet of ze de 
voor- of de achterlijn eerst moeten 
vastmaken, anderen hebben moeite 
met de wind, zien hun bootje draai-
en en raken in paniek.’

IJs schutten
‘De winter heeft ook wel wat’, vindt 
Mirjam. ‘Je krijgt met hele andere 
dingen te maken dan in de zomer, 
zoals storm. Hoog en laag water 
heeft te maken met de afvoer van 
de rivieren, maar ook met storm. 
Tegenwoordig vriest het minder, 
maar afgelopen winter was het 
weer raak. Schepen moeten dan 
in konvooi varen, eventueel achter 
een ijsbreker. Bij de Lortentzslui-
zen had ik het geluk dat ik ijs moest 
schutten. Ik hou dan een kolkdeur 
open en laat er zoveel mogelijk ijs 
instromen. Daarna schut ik om en 
laat het ijs de Waddenzee opdrijven. 
Zo bevriezen de binnen- en buiten-
haven minder snel. Dit maakt ook 
de winterperiode verrassend en 
afwisselend.’

Feestje in de kolk
‘Wat ik vooral mis in coronatijd is de 
chartervaart’, vertelt Mirjam. ‘Die 
klippers en tjalken met hele groe-
pen erop varen onder andere bij de 
Lorentzsluizen in de Afsluitdijk. ’s 
Zomers gebeurt het dan tijdens de 
schutting weleens dat ze dan bo-
vendeks komen met hun muziek-
instrumenten en gaan spelen. Zo’n 
heerlijk sfeertje is dat. Soms vaart 
er iemand met vlaggetjes de sluis 
in. Dan probeer ik te achterhalen of 
er iemand jarig is. Als dat zo is, ga ik 
door de omroepinstallatie Lang zal 
ze leven zingen. Vaak zingt de hele 
kolk dan mee. Daar kan ik dan echt 
van genieten!’

‘Ik mis de 
chartervaart’

‘Onze hoofdtaak is schouwen. 
Je moet wel met je hoofd bij je 
werk blijven.’


