
 

 
 
 

 

Elbe Seiten Kanal (ESK) 
Lengte 115 kilometer, Klasse Vb ( Schepen 100,00 x 11,40 / Verbanden 190,00 x 11,40) 
 
Het kanaal 
Het Elbe-Seitenkanal is een typisch produkt van de Koude Oorlog. In 1968 werd tot de bouw van het ruim 115 
kilometer lange kanaal besloten. De oprichting van Oost-Duitsland lag hieraan ten grondslag. Vanaf dat moment 
konden schepen vanuit Hamburg niet meer via de Elbe (en dus door Oost-Duitsland) naar het Mitellandkanal 
varen. Een dwarsverbinding iets ten westen van de staatsgrens werd noodzakelijk. Deze dwarsverbinding 
vormde tegelijk een natuurlijke hindernis voor pantsertroepen uit het oosten. Verder voorzag het ook in een 
oplossing voor de soms slechte bevaarbaarheid van de Elbe bij Magdeburg. In 1976 wordt het kanaal geopend, 
maar een dambreuk net ten zuiden van Scharnebeck, zorgde ervoor dat in datzelfde jaar het kanaal buiten 
gebruik werd gesteld en pas een jaar later weer werd geopend. 
 
De hoogteverschillen 
Het kanaal ligt aan de oostrand van de Lüneburger Heide en moet een hoogteverschil van 61 meter 
compenseren. Dit hoogteverschil wordt overbrugd door een sluis bij Uelzen en een scheepslift bij Scharnebeck. 
De sluis overwint een hoogte van 23 meter, de scheepslift overwint 38 meter. Hoewel de scheepslift de 
aandacht trekt, mag ook de sluis niet worden onderschat. De sluis met het grootste hoogteverschil in Nederland 
is de sluis bij Maasbracht in het Julianakanaal. Deze sluis overwint 'slechts' een hoogte van 11,85 meter. Bij de 
monding in de Elbe ligt bij Artlenburg een keersluis die het kanaal beschermd tegen hoogwater vanuit de Elbe. 
Het kanaal ligt voor het grootste deel hoger dan het omringende landschap en wordt dan ook door dijken 
begrensd. Bijzonder is dat veelvuldig gebruik wordt gemaakt van kanaalbruggen om wegen, spoorwegen en 
riviertjes te kruisen. 
 
Het gebruik 
Het kanaal vervult vooral een verbindingsfunctie. Bedrijvigheid langs het kanaal komt spaarzaam voor. Alleen 
tussen de scheepslift en de sluis bij Uelzen liggen bij Lüneburg en Uelzen kleine havens en bij Bad Bevensen en 
Wulstorf overslagkaden. Het kanaal is ingericht als klasse IV vaarweg (Rijn-Hernekanaalschip-klasse, 1.350 ton) 
en ook (gedeeltelijk) ingericht als klasse Vb vaarweg (Groot Rijnschip-klasse). Doorgaand scheepvaartverkeer is 
beperkt tot schepen met een lengte tot 100 meter en een breedte van 11,40m. De scheeplift bij Scharnebeck is 
hierin de kritieke factor. Met de hereniging van Duitsland en het openen van de Oost-Europese markt is het 
belang van het kanaal toegenomen. Daaruit blijkt dat het kanaal een meer betrouwbare vaarweg is gebleken 
dan de Elbe. Er wordt nu (2019) jaarlijks meer dan 10 miljoen ton aan goederen over vervoerd. Verder heeft het 
kanaal een functie ten behoeve van de waterhuishouding (bevloeiing, alsmede afvloeiing bij hoge waterstanden 
rivieren) en voor de recreatievaart. 
 
Sluis Uelzen I & II  
KM 60 – VHF 65 
 
Deze sluizen overwinnen een hoogte van 23 meter en het water wordt opgevangen in spaarbekken. Bij het 
gebruik van de spaarsluis wordt het geloosde water voor ongeveer 60% opgevangen in spaarbekkens naast de 
sluis, zodat het bij de volgende versassing hergebruikt kan worden om de sluiskolk deels te vullen. In 2006 werd 
een tweede en grotere sluis bij Uelzen in gebruik genomen. Met een lengte van 190 meter en een breedte van 
12,5 meter heeft de nieuwe sluis iets grotere afmetingen en kan het ook worden gepasseerd door 185 meter 
lange duwstellen. 

 
 



 

 
 
 

De scheepslift Scharnebeck 
KM 106 – VHF 64 
 
De scheeplift bij Scharnebeck ligt op 9 kilometer van de monding in de Elbe. Het is momenteel de op twee na 
grootste scheepslift van Europa. De scheepslift bestaat uit twee afzonderlijk van elkaar te bewegen bakken. De 
bakken hebben een lengte van 105 meter en een breedte van 12 meter. De te benutten lengte bedraagt 100 
meter. Daarmee was de scheepslift ontworpen voor het Europaschip met een lengte van 85 meter en een 
breedte van 9,5 meter. De huidige moderne schepen zijn vaak langer dan 100 meter en kunnen de lift niet 
gebruiken. Het gewicht van elke hefbak, met of zonder schip, wordt door tegengewichten in de torens in 
evenwicht gehouden. Omdat een schip zijn eigen gewicht aan water verplaatst is er geen verschil in gewicht 
tussen een met water gevulde hefbak en die waarin een schip is opgenomen. Het gewicht van een hefbak met 
water bedraagt 5.800 ton. Het contragewicht in de torens bestaat uit 224 betonblokken met elk een gewicht van 
26,5 ton. Vier electromotoren van elk 160 kW zorgen voor de aandrijving. Het duurt 3 minuten om een bak 
omhoog of omlaag te krijgen. De totale tijd inclusief schutten bedraagt ongeveer 15 minuten. Aan de 
kanaalbakken en de kanaaluiteinden zitten kanaalafsluitingen om waterverlies te voorkomen; een belangrijke 
doelstelling bij de bouw van de scheepslift. Het bovenste kanaalpand bestaat uit twee aquaducten die de haaks 
op de scheepslift staande weg overspannen.  

 
 



 

 
 
 

 
 
Bijzonderheden Elbe Seiten Kanal 
 
Km 10 Liegestelle Osloss sb 370 meter kade 
 
Km 24 Liegestelle Weisses moor sb 330 meter kade 
 
Km 38,5 Haven en Liegestelle Wittingen OHU en bunkerservice Hoyer liegestelle is 170m aan sb 
 
Km 50 Liegestelle Bodenteich sb 500 meter kade 

Km 60 Sluis Uelzen VHF 65 over bb beneden de sluis drinkwaterplaats  
 
Km 71 Haven Uelzen over bb losbedrijven Deutag OHU en Rudolfs petens 300meter kade met zwaaikom met 
daarin palen voor eventueel 2 schepen  
 
Km 79 Liegestelle Bevensen bb 400 meter kade 
 
Km 92 Wulfstorf sb 300 meter kade 
 
Km 100,3 over bb haven Luneburg losbedrijf Raiffeisen 
 
Km 106 Hebewerk Luneburg VHF 64 
 
Op alle liegestelles is het toegestaan om van 20.00 uur tot 06:00 uur 2 breed te liggen 
 
Bij het Hebewerk Luneburg is er voor koppelverbanden de mogelijkheid de bak door een duwboot naar de 
andere kant te laten brengen van 6u tot 20u dit is geheel kostenloos. 
 
Om over de Elbe richting Geesthacht / Hamburg te varen moet u beschikken over een ELBE PATENT, heeft u 
geen Elbe patent dan kan u op de sluis van Scharnebeck een loods bestellen. 
 
 
Weblinks: 
 
Haven Luneburg - https://www.hafen-lueneburg.de/ 
 
Haven Uelzen.    - http://www.wsa-uelzen.wsv.de/berufsschifffahrt/hafen_beruf/index.html 
 
Haven Wittingen - http://www.esk-hafenverbund.de/hafenverbund/hafen-wittingen/kontakt.html 
 
 
 

 

 

 
 


