
Locky Sirens in basic uitvoering

Topview van LOCKY SIRENS in basic uitvoering  
De draaibare afsluitlamellen van beide sluisdeuren volgen het romp profiel van elk schip 

en maken zo de conventionele schutkolk overbodig - zie filmpje en afbeeldingen op blz. 3 en 4 

LOCK Y SIRENS 
in basic uitvoering 

•  Na 11 eeuwen een revolutionaire sluis innovatie  • 
Dit sluisconcept vol eenvoud, ontwikkeld en gepatenteerd door Robert C. Smit,   

kan de Nederlandse overheid de komende jaren €600 miljoen besparen 
en maakt dat scheepvaartstremmingen bij sluizen afnemen of zelfs verdwijnen. 

Aanvullende informatie over Locky Sirens vindt u in de Nederlandse, Engelse en Duitse brochure. 
Beluister hier het interview over Locky Sirens dat Robert had met de WDR: start op 12 min 8 sec 

www.unlocking-amsterdam.com Pagina "  van "1 6 www.studiorobertcsmit.com

https://youtu.be/p2gRGPlc36Q?t=2m12s
http://www.waterbouwers.nl/nieuws/372-op-termijn-600-miljoen-extra-nodig-om-nieuwe-sluizen-te-bouwen
http://www.unlocking-amsterdam.com/NL.pdf
http://www.unlocking-amsterdam.com/UK.pdf
http://www.unlocking-amsterdam.com/DE.pdf
http://podcast-ww.wdr.de/medstdp/fsk0/68/687459/wdr5zeitzeichen_2015-04-29_schleusevonijmuidenniederlandeeroeffnungam2941930_wdr5.mp3
http://www.studiorobertcsmit.com
http://www.unlocking-amsterdam.com


Locky Sirens in basic uitvoering

Saloondeurtjes en een autowasstraat; een visualisatie van Locky Sirens in basic uitvoering 

Om je een eenvoudige voorstelling te maken van Locky Sirens in basic uitvoering, kun je haar 
vergelijken met saloondeurtjes of een autowasstraat (zie afbeeldingen hierboven). 
Het schip dat Locky Sirens in basic uitvoering passeert is hier de cowboy c.q. de gewassen auto. 

De saloondeurtjes en de wasstraatborstels vertegenwoordigen de lamellendeuren van Locky Sirens in 
basic uitvoering. De beweegbare lamellen volgen tijdens het passeren van een schip nauwgezet zijn 
romp profiel. Dankzij de afsluitende lamellendeuren blijven hoog- en laagwater van elkaar gescheiden. 
Zo maakt deze uitvoering de conventionele schutkolk overbodig. 

1- Een passeertijd van slechts 4 minuten maakt een einde aan lange wachttijden voor schepen; 
2- Er vindt geen verzilting van het achterland plaats; 
3- De bouwkosten vallen nóg lager uit dan die van de Locky Sirens uitvoering met luchtbruissysteem. 
Deze innovatie komt uit op een prijs die slechts 15 procent bedraagt van vergelijkbare conventionele 
sluizen en laat schepen, van daadwerkelijk élke lengte, passeren. Deze sluis is puur een dóórgang 
en geen schutkolk met een beperkte lengte! 

In watersituaties waar een gering verschil is tussen hoog- en laagwater, kan Locky Sirens in basic 
uitvoering worden ingezet. Denk hierbij aan rivierdelta's en binnenwateren, maar ook aan zeesluizen 
waar voor een groot deel van de dag het verschil tussen hoog- en laagwater gering is. 
Zeeschepen kunnen deze Locky Sirens in basic uitvoering ook bij veel grotere verschillen in 
waterhoogte gemakkelijk passeren. 

Locky Sirens in basic uitvoering kan worden geplaatst in of nabij bestaande conventionele sluizen, 
waarbij de deuren van die conventionele sluizen geopend staan, waarna zelfs de grootste schepen 
binnen enkele minuten de sluis kunnen passeren. Scheepvaartstremmingen behoren tot het verleden! 
Zeker wanneer Locky Sirens systemen in tandem worden geplaatst kunnen grotere waterhoogte 
verschillen worden overbrugd. Doordat het systeem zo goedkoop is, kunnen drie of vier Locky 
Sirens deuren in tandem geplaatst worden en daarbij gemakkelijk onder de kostprijs van een 
vergelijkbare conventionele sluis blijven. 

De Nederlandse overheid heeft berekend dat zij de komende jaren €600 miljoen extra nodig heeft  
om alle stremmingen in de scheepvaart op te lossen. Locky Sirens in basic uitvoering lost de 

stremmingen op zónder die enorme extra kosten en desgewenst op zeer korte termijn.  
Bouwtijd van dit systeem: 6 maanden! 
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Cover van de brochure over Locky Sirens, Duitse publicatie 
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Publicatie van Locky Sirens in  
NRC Handelsblad, Wetenschaps editie, zaterdag 7 juni 2014 

www.unlocking-amsterdam.com Pagina "  van "4 6 www.studiorobertcsmit.com

http://www.unlocking-amsterdam.com
http://www.studiorobertcsmit.com


Locky Sirens in basic uitvoering

Geraadpleegde bronnen 

Bulbsteven 
North Sea study 

Sea entrances Gent Terneuzen study 
Study Sea Lock Variants Terneuzen/Gent 

Nautical News Scheldt area no July 20, 2012 
Salinization aspects  

Blue Energy 
Deltares study about Blue Energy - osmosis pressure principle 

Uitvinder Eerste Schutsluis 
Deltares Lockfill Cursus 

Bootjesgek 
Vaarwegen Overzicht 

Nieuwe Zeesluis IJmuiden 
NRC Handelsblad 

Jaaroverzicht Locky Sirens 
PCT Status Octrooi 

Albert Einstein 
Rapport Verzilting 

Milieu Effect Rapportage 
Hoe Schoon Is De Zeevaart 

Grootste Containerschip 
Capaciteitsanalyse Binnenvaart Scheldegebied 

Midddensluis Terneuzen 
Opvouwbare Sluisdeur 

Falkirksluis 
Gelsluis 

Kantelsluis 
Verticaal Scharnier 

Betonnen Sluisdeuren 
Vlaams Instituut Voor De Zee 

Stijgsnelheid Luchtbellen 
Luchtcompressor 

Milieu Zeetoegang IJmond 
MER 

Natura 2000-Gebieden 
Milieudialoog IJmond 

Nederland In Zicht 
Groen Licht Nieuwe Grote Zeesluis IJmuiden 

Noordzeekanaalgebied 
Sonar 

Schip-Breuk 
Unlocking Amsterdam Flyer 
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Gegevens Robert C. Smit 

Deze flyer is geproduceerd door Robert C. Smit 

Publicatie Nederlandse versie: 18 november 2015 Heemskerk / Nederland 
Deelpublicatie: 24 september 2013 

 

Robert C. Smit 

contact@studiorobertcsmit.com 
Studio: Kerklaan 40 

1961 GB Heemskerk 
Nederland 

Websites: 
www.studiorobertcsmit.com 

www.unlocking-amsterdam.com 

Locky Sirens is een NL-octrooi beschermde uitvinding 
geïnitieerd en vormgegeven door (Studio) Robert C. Smit 

Copyright op de content van deze flyer berust bij (studio) Robert C. Smit 
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