
 

Vraag en antwoord technische problemen sluis Junne 
 

De aansturing van de sluiskleppen werkt niet goed, hoe zit dat precies? 

In de sluisklep zitten pinnen die de klep vastzetten als de kolk wordt gevuld of geleegd. De 

aansturing van deze pinnen werkt niet optimaal, waardoor de klep niet wordt vastgezet en de sluis 

in storing gaat. Hoewel we weten dat het probleem in de aansturing zit, weten we niet exact hoe het 

probleem wordt veroorzaakt. Daarom zetten we de sluisklep droog, waar de software van de 

aansturing in zit.  

 

Vorig jaar is de sluis ook een aantal keer in storing geweest, hebben we nu te maken met 

hetzelfde probleem? 

De sluis is vorig jaar opgeleverd. Het is een compleet nieuw type sluis, waar nog de nodige 

kinderziektes in zaten en zitten. Een aantal kinderziektes zijn er inmiddels uitgehaald, maar het 

probleem met de aansturing is er één van de kinderziektes die er nog in zit. We willen dit nu 

permanent verhelpen en kiezen er voor om de sluis wat langer dicht te houden en het probleem 

goed in kaart te brengen en permanent op te lossen. 

 

Hoe kan het dat de sluis toch niet goed functioneert nadat hij de afgelopen tijd uitvoerig is getest? 

De sluizen in de Vecht, waaronder sluis Junne, zijn voorafgaand aan het vaarseizoen uitvoerig getest. 

Enerzijds omdat we in de winter te maken hebben gehad met hoog water, waardoor de sluizen lange 

tijd onder water hebben gestaan. Anderzijds omdat we nog een keer goed wilden testen of de 

sluizen – na ruim een half jaar niet in bedrijf te zijn geweest – goed functioneerden bij de start van 

het vaarseizoen. Alle sluizen, ook Junne, zijn toen probleemloos door de test gekomen en op dat 

moment openbaarde het technische probleem zich niet. Om die reden is sluis Junne op 1 juni open 

gegaan voor vaarrecreanten. 

 

Hoe gaat het droogzetten van de sluis in zijn werk? 

Sluis Junne heeft twee sluiskleppen. Voor en achter elke sluisklep zit een inkeping waar we een schot 

in kunnen plaatsen. Daarna kunnen we een deel van het water uit het sluishoofd pompen, zodat we 

bij het aandrijfmechaniek van de sluiskleppen komen en deze kunnen onderzoeken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wanneer starten de werkzaamheden bij de sluis? 

Afgelopen week hebben we al wat eerste onderzoeken gedaan. We doen er alles aan om dit 

probleem zo snel mogelijk op te kunnen lossen. Omdat we hierin ook afhankelijk zijn van externe 

leveranciers, kunnen we helaas nog geen exacte datum noemen.  

 

Kan de sluis niet gedeeltelijk open de komende tijd? 

Omdat we de sluiskolk gedeeltelijk gaan droogzetten, is het niet mogelijk om de sluis de komende 

tijd te gebruiken. Helaas kan de sluis daarom ook niet beperkt open. 

 

Hoe lang duurt het oplossen van het probleem? 

Op dit moment weten we nog niet wat de oorzaak van het probleem is, waardoor we ook nog niet 

kunnen inschatten hoe lang het duurt voordat de sluis weer in bedrijf is. We beseffen ons dat dit 

onwenselijk is gezien het feit dat de zomer in aantocht is en veel mensen vakantie in eigen land 

zullen vieren. Tegelijkertijd willen we ook werken aan een permanente oplossing voor het probleem, 

dus zien we ons genoodzaakt om de sluis tot nader order gesloten te houden. 

 


