
Klaar voor 
de toekomst!

Een grote, nieuwe sluis biedt volop kansen. Voor de binnenvaart, omdat 
er een betere toegang en vlottere doorstroming ontstaat vanaf de 
Westerschelde naar het Kanaal Gent-Terneuzen en verder. De sluis wordt 
een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding. Die zal in de toekomst de 
Terneuzense en Gentse haven en het Scheldebekken via binnenwaterwegen 
verbinden met het hart van Frankrijk. Goederen die nu met vrachtwagens 
worden vervoerd, kunnen dan met binnenvaartschepen getransporteerd 
worden. Door de Nieuwe Sluis vinden zelfs grote zeeschepen straks 
gemakkelijk hun weg naar de havens in het achterland. Naar verwachting 
worden ook de wachttijden voor de scheepvaart korter. Ook is de sluis 
positief voor de regionale economie, want de Nieuwe Sluis kan zorgen 
voor nieuwe economische activiteiten in zowel de Zeeuws-Vlaamse als de 
Vlaamse regio en het behoud van werkgelegenheid. Kortom, met deze sluis is 
de ‘Kanaalzone’ klaar voor de toekomst!

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het project Nieuwe Sluis Terneuzen? 
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief op www.nieuwesluisterneuzen.eu.

Planning:

Medio 2016:  start aanbesteding

Medio 2017:  keuze aannemer

Eind 2017:  start bouw

2022:   Nieuwe Sluis gereed

  Op weg naar realisatie

Het projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen van de Vlaams-Nederlandse 
Scheldecommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw te 
bouwen grotere sluis binnen het huidige sluizencomplex in Terneuzen. Een flinke 
klus! Naar verwachting vaart in 2022 het eerste schip door de Nieuwe Sluis.

De Nieuwe Sluis:

• zorgt voor een vlottere
 doorstroming van   
 binnenvaartschepen 
 tussen Nederland, België  
 en Frankrijk en een robuuster  
 sluizencomplex

• verbetert de toegang tot de  
 havens van Gent en Terneuzen  
 voor grote zeeschepen

• biedt een economische  
 impuls voor zowel de 
 Zeeuws-Vlaamse als de  
 Vlaamse regio



Oplevering Nieuwe Sluis
Het bouwen van de Nieuwe Sluis neemt vijf jaar in 
beslag. Qua beeld komt de Nieuwe Sluis er net zo uit 
te zien als de huidige Westsluis, maar dan groter.

Start bouw
De aannemer kan na het ontwerpen van de Nieuwe 
Sluis aan de slag. De aannemer neemt de tijd om de 
bouw goed voor te bereiden.

Keuze van de aannemer
De definitieve keuze voor een van de aannemers wordt 
bekend gemaakt. Die aannemer kan aan de slag met 
onder andere het definitieve ontwerp van de Nieuwe 
Sluis. Het reeds bestaande ontwerp wordt hiervoor als 
leidraad genomen.

Einde planuitwerkingsfase
De Raad van State doet uitspraak over de ingediende 
bezwaren op het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen.

Start aanbesteding
De zoektocht naar de meest geschikte aannemer 
is begonnen. Lees meer op pagina 10 over de 
aanbesteding.

2022

Eind 2017

Zomer 2017

Sept. 2016

Mei 2016

Waar staan we nu? Kijk op www.nieuwesluisterneuzen.eu

Tracéwetprocedure
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen 
vastgesteld. Het tracébesluit is aan de hand van de ingediende zienswijzen op het ontwerptracébesluit en 
door nieuwe inzichten aangepast en heeft tot eind april 2016 ter inzage gelegen. Daarmee is het einde van 
de planuitwerkingsfase in zicht. De Raad van State doet voor september 2016 uitspraak over de ingediende 
bezwaren. 

Verdrag
Begin 2015 ondertekenden de Vlaamse minister 
Ben Weyts van Mobiliteit en Openbare Werken 
en de Nederlandse minister Melanie Schultz van 
Haegen van Infrastructuur en Milieu het verdrag 
over de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. 
Hierin zijn de aanleg en de verdeling van de kosten 
vastgelegd. De Nieuwe Sluis is een investering van 
maximaal 1,14 miljard euro. Dat bedrag omhelst 
niet alleen de aanleg, maar ook het onderhoud 
en het beheer gedurende dertig jaar. Nederland 
betaalt afgerond maximaal 188 miljoen euro en 
Vlaanderen de rest. Ook Europa draagt maximaal 
48 miljoen euro bij. Dankzij de ratificatie door 
beide parlementen is op 1 maart 2016 het verdrag 
officieel in werking getreden.

Planning
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Nieuwe Sluis gereed in 2022
Voor het bouwen van de Nieuwe Sluis willen we 
voldoende tijd kunnen nemen. Nu de aanbesteding 
is gestart, weten we meer over de oplevering. Het 
project gaat uit van een bouwtijd van vijf jaar. De 
Nieuwe Sluis is daardoor niet gereed in 2021, maar 
in 2022.



Op dit moment vinden voorbereidende werkzaam-
heden plaats, zodat de daadwerkelijke aanleg van de 
Nieuwe Sluis soepel kan verlopen. 

Heionderzoek
In juli en augustus 2016 worden op twee plaatsen 
op het sluizencomplex heiproefonderzoeken 
gedaan. Namelijk op het parkeerterrein naast 
het gebouw van het Loodswezen (Zeevaartweg 
23) en op de landtong van Rijkswaterstaat 
(Zeevaartweg 13). Hier testen we het op diepte 
kunnen brengen van buispalen en damwanden in 
de diverse grondlagen. Door het onderzoek weten 
we hoe de verschillende grondlagen, waaronder 
glauconiethoudende zandlagen en Boomse klei, en 
de verschillende materialen zich houden tijdens 
de bouw. Ook meten we tijdens deze heiproef de 
geluids- en trillingshinder voor de nabije omgeving. 
De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk om 
het heien zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren 
tijdens de aanleg van de Nieuwe Sluis.

Grondaankopen 

Voorbereidingen bouw
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Voor de aanleg van de Nieuwe Sluis moet het 
project gronden aankopen op de Buitenhaven, 
Schependijk en Zeevaartweg. De grondaankopers 
zijn met alle rechthebbenden in gesprek. Zij hebben 
een aanbieding gekregen. Het project wil graag in 
goede afstemming tot de aankoop van de gronden 
en opstallen komen. Rijkswaterstaat verzorgt 
deze aankoop. Hiervoor schakelt zij onafhankelijke 
taxateurs in om de schadeloosstelling te bepalen. 
Deze schadeloosstelling is gebaseerd op bestaande 
wet- en regelgeving. 

Freddy Aerts, afdelingshoofd Maritieme Toegang van departement 
Mobiliteit en Openbare Werken en stuurgroepvoorzitter

“Bij de Vlaamse overheid zorgen we ervoor dat onze vier Vlaamse zeehavens toegankelijk 

blijven voor al het scheepvaartverkeer, nu en in de toekomst. De Nieuwe Sluis is een van 

de projecten. Ik verwacht dat er veel geïnteresseerde aannemers zijn voor de bouw van de 

Nieuwe Sluis. Het is een groot en complex project met veel werkzaamheden onder water. 

Daar is expertise voor nodig. En die is er! Medio 2017 weten we wie de aannemer is. En 

dan kan eind 2017 de bouw beginnen. We kijken uit naar de opening van de Nieuwe Sluis in 

2022. Straks varen door het Kanaal van Gent naar Terneuzen even grote schepen als door 

het Panamakanaal. Het kanaal is nog niet overal diep genoeg, maar we bouwen nu voor de 

toekomst. Als de sluis voltooid is, kunnen we de diepgang van het Kanaal Gent-Terneuzen 

vergroten. Je kunt niet alles tegelijkertijd doen.”

“We kijken uit naar de 
opening van de Nieuwe 

Sluis in 2022”



Kabels en leidingen
Op het sluizencomplex liggen allerlei kabels en 
leidingen. Daardoor gaat gas, water, stroom en 
data naar verschillende locaties. Het project heeft 
op papier een goed overzicht van alles wat onder 
het complex loopt. Daarnaast is een proefsleuf 
gegraven ter hoogte van de Zeevaartweg om de 
aanwezige kabels en leidingen te controleren. 
Voordat de bouw in 2017 begint, wordt al een 
deel van de kabels en leidingen verlegd om overal 
toevoer te behouden. Zo vindt er een gestuurde 
boring plaats onder de West Buitenhaven.

“Willen we een goede economische toekomst voor 

de Kanaalzone, dan moet er iets gebeuren. Als 

projectteam Nieuwe Sluis Terneuzen van de Vlaams-

Nederlandse Scheldecommissie werken we hard aan de 

voorbereidingen voor de aanleg van deze Nieuwe Sluis. 

In 2016 gaan we op zoek naar een geschikte aannemer. 

Die kan naar verwachting eind 2017 beginnen, zodat 

het eerste schip in 2022 door de Nieuwe Sluis kan 

varen. Dat is ons doel! 

De Nieuwe Sluis is namelijk een aanwinst voor de 

maritieme toegankelijkheid en de economie van zowel 

Nederland als Vlaanderen.”

“De komst van de Nieuwe Sluis is cruciaal voor de toekomst van de 

haven van Gent. Er is meer scheepvaartverkeer om op te vangen 

en bovendien worden de zeeschepen steeds groter. Ook is de 

doorstroming op dit moment niet optimaal en de betrouwbaarheid 

van het sluizencomplex baart ons ook zorgen. 

Tijdens de bouw van de Nieuwe Sluis moeten we zorgen dat de hele 

keten van het nautisch beheer van Vlaanderen en Nederland 100% 

efficiënt en transparant samenwerkt. We werken aan één planning 

voor al het scheepvaartverkeer, die inzichtelijk is voor iedereen. Zo is 

er altijd op tijd een sleepboot, loods en vrije kade en blijft de overlast 

zo beperkt mogelijk.”

Eric Marteijn, projectdirecteur 
Nieuwe Sluis Terneuzen

Daan Schalck, directeur-generaal 
Havenbedrijf Gent
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“Ons doel is dat in 
2022 het eerste schip 

door de sluis vaart”



Verplaatsen radar landtong
Door de aanleg van de Nieuwe Sluis moet er een 
andere plek worden gezocht voor de radar die 
nu op de zuidelijke landtong staat. Hiertoe zijn 
onderzoeksmetingen verricht aan de oostzijde van het 
kanaal. De mogelijke nieuwe locatie is de Schependijk. 
De betreffende radar geeft een actueel overzicht van 
de verkeerssituatie in de zuidelijke voorhaven van 
het sluizencomplex. Het is belangrijk dat er zo min 
mogelijk “vreemde” objecten tussen de radar en de te 
detecteren schepen staan. Om deze reden is gekozen 
voor een locatie aan de oostzijde van het kanaal. 

Werkzaamheden West- en Oostsluis
Op dit moment zijn er werkzaamheden aan de West- 
en Oostsluis. Deze werkzaamheden zijn van  het 
project Modernisering Objectenbediening Zeeland 
van Rijkswaterstaat. Zij zorgen dat de sluizen en 
bruggen op termijn op afstand bediend kunnen 
worden. De werkzaamheden vinden voor de aanleg 
van de Nieuwe Sluis plaats, zodat er minder hinder is.
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Een van de eerste partijen die verhuist vanaf het 
sluizencomplex is Rijkswaterstaat Zee en Delta. Ze 
gaan van het districtskantoor aan de Buitenhaven 
naar het Waterschapskantoor aan de Kennedylaan. 
Verder is ten zuiden van de Westsluis de opslag 
van sluisgebonden materialen. Deze materialen 
worden tijdens de bouw op een terrein in de Nieuw 
Neuzenpolder opgeslagen. Zodra de opslag op de 
Schependijk gereed is, verhuizen de materialen 
daarnaartoe. 

Ook andere gebruikers op het sluizencomplex 
gaan langzaam over naar een nieuwe of tijdelijke 
huisvesting. Zo wordt er hard gewerkt om eind 
2016 de tijdelijke huisvesting voor de bootlieden 
en het loodswezen gereed te hebben. Zij worden 
voor een periode van circa vijf jaar gehuisvest aan 
de westzijde van de Westsluis. Er worden eveneens 
voorbereidingen getroffen voor de nieuwe 
ligplaatsen en opslag ten zuiden van de Westsluis. 
Ten zuiden van de bestaande steiger wordt er 
kade, steigers, werkterrein en een opslagloods 
gerealiseerd. 

“Regelmatig passeren we de sluizen in Terneuzen met ons binnenvaartschip Mirage. Bij het 

sluizencomplex is het moeilijk in te schatten hoe lang het duurt voordat je buiten staat. Soms zijn 

er lange wachttijden. Dat is wel eens vervelend, want wachten gaat van onze vaartijd af. Daarnaast 

willen we natuurlijk op tijd leveren. Door de Nieuwe Sluis zal de doorstroming verbeteren. Tijdens 

de aanleg van de sluis verwachten we overlast. Een betere spreiding kan een oplossing zijn. Bij 

grote drukte kunnen wij weleens mee schutten met de zeevaart in de zeesluis. Verder hopen we als 

binnenvaart ook wat werk te halen uit de bouw van de sluis. Er is genoeg materiaal nodig dat prima 

per schip te leveren is!”

Jolanda Kleine, binnenvaartschipper op de Mirage

“Hopelijk krijgt de binnenvaart extra werk 
door de bouw van de Nieuwe Sluis”

Verhuizing Rijkswaterstaat
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Ligplaatsen
Na de aanleg van de Nieuwe Sluis blijft het aantal 
ligplaatsen op het sluizencomplex gelijk aan de 
huidige situatie. Tijdens de bouwfase zijn tijdelijk 
minder vaste ligplaatsen beschikbaar. Daarvoor 
zijn oplossingen bedacht. Schepen kunnen tijdens 
de bouw van de Nieuwe Sluis gebruikmaken van 
ligplaatsen in de omgeving van het sluizencomplex. 
Voor het tijdelijke tekort zijn afspraken gemaakt 
met Rijkswaterstaat, Zeeland Seaports en 
Havenbedrijf Gent over het gebruik van de 
ligplaatsen van deze partijen. Verder komen nieuwe 
plekken bij Hansweert beschikbaar. Tot slot worden 
enkele tijdelijke ligplaatsen voorzien rond het 
sluizencomplex.

Hoe staat het met…

“De schepen van DFDS Seaways passeren dagelijks de sluizen 

in Terneuzen. Een goede doorstroming op de vaarwegen is 

voor ons bedrijf van levensbelang. We beloven onze klanten 

dat we op tijd leveren, dus die zijn daarvan afhankelijk voor 

hun eigen bedrijfsvoering. Ook financieel is het belangrijk 

dat we de dienstregeling kunnen aanhouden. We plannen 

havenarbeiders in op de tijd dat we aankomen. Als we er dan 

niet zijn, moeten die gewoon betaald worden. De sluizen in 

Terneuzen zijn een belangrijke schakel in de doorstroming. 

We houden de sluisplanning nauwlettend in de gaten en 

hebben geregeld contact met de verkeerscentrale. Gelukkig 

gaat het bijna altijd goed. Een grotere sluis is echter nodig 

om de doorstroming ook te kunnen blijven garanderen in de 

toekomst.”

Stein van Est, directeur 
DFDS Seaways België

Archeologisch onderzoek
Na meerdere archeologische onderzoeken is er 
inzicht in waar de archeologisch meest kansrijke 
locaties zich bevinden op het sluizencomplex 
waar de Nieuwe Sluis wordt aangelegd. Alle 
verschillende grondsoorten zijn uitgebreid 
onderzocht en bekeken op diverse onderdelen. 
Met die resultaten is de landschapsgeschiedenis 
van het plangebied grotendeels in kaart gebracht. 
Het doel van de archeologische onderzoeken is om 
voor de aanleg van de Nieuwe Sluis zoveel mogelijk 
te weten te komen over de geschiedenis van het 
gebied. Het is bekend dat het onderdeel was van 
een oud stromengebied. Hierdoor betreft het een 
grillig gebied waar veel grond is weggespoeld.

Wat is er gevonden?
De boorstaven van de steekboringen zijn door 
verschillende specialisten beschreven, gezeefd op 
archeologische indicatoren en bemonsterd voor 
aanvullend onderzoek. Naast stukjes (versteend) 
walvisbot en haaientandjes leverde dit zeefwerk 
een klein stukje aardewerk op dat afkomstig 
was uit de top van het dekzand. De grond uit de 
vroege middeleeuwen bevatte slootpatronen. 
Ook zijn er mammoetresten gevonden uit 
de vroege Steentijd. Voor het opsporen van 
(meer) archeologisch materiaal wordt medio 
2016 aanvullend archeologisch booronderzoek 
uitgevoerd. Daarnaast worden de diepere droge 
graafwerkzaamheden tijdens de aanleg van de 
Nieuwe Sluis archeologisch begeleid. 

“Een goede 
doorstroming op 
de vaarwegen is 

voor ons bedrijf van 
levensbelang”
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Hoe staat het met…

Bunker
Tijdens de bouw van de sluis in de jaren 60 
(Koude Oorlog) is een soort bunker onder het 
sluizencomplex gebouwd die bescherming moest 
bieden aan de medewerkers van het complex 
tegen een atoombom. Door de bijbehorende 
stroomcentrale konden de sluizen indien nodig 
operationeel blijven. De bunker is nooit gebruikt. 
De bunker wordt nog een keer opengesteld voor 
publiek. 

Het sluizencomplex blijft tijdens de bouw van de 
Nieuwe Sluis zoveel mogelijk beschikbaar voor 
de passage van het vaarwegverkeer. De huidige 
Middensluis is niet 24 uur per dag beschikbaar. Bij 
laag water kan deze sluis niet schutten en tijdens de 
bouw ligt hij er helemaal uit. Je mist dus capaciteit. 
Om al het scheepvaartverkeer in goede banen te 
blijven leiden, is intensieve scheepvaartbegeleiding 
nodig. Schepen moeten pas in de buurt van de 
sluizen komen als ze geschut kunnen worden, 
want ook het aantal ligplaatsen is tijdelijk beperkt. 
Daarom wordt gewerkt aan een planningstool 
voor de binnenvaart. Straks moeten ze zich, net 
als de zeevaart, vooraf aanmelden en hun vertrek 
in bijvoorbeeld Gent aanpassen op de tijd dat ze 
geschut kunnen worden in Terneuzen.

“De Nieuwe Sluis zorgt straks voor een uitstekende 

infrastructuur in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Dat 

is essentieel voor de bedrijvigheid in ons havengebied. 

Hierdoor kan de haven van Terneuzen haar huidige 

strategische positie verder versterken. De sluis 

draagt bovendien bij aan het creëren van een zo 

optimaal mogelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. 

Ik zie kansen voor logistieke ondernemingen, voor de 

overslag, de food- en agrosector en biogerelateerde 

ondernemingen. En ik verwacht ook uitbreidingen 

van bestaande bedrijven. De Nieuwe Sluis is een grote 

impuls voor de economie en de werkgelegenheid in de 

Kanaalzone. De aanleg zal hinder opleveren. Gelukkig 

is de Sluiskiltunnel klaar. Daar kunnen we een groot 

deel van de verkeersstromen mee opvangen.”

Jan Lonink, burgemeester 
gemeente Terneuzen

Scheepvaart tijdens de aanleg

“Als verkeersleiders begeleiden wij het scheepvaartverkeer op de 

Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Ons doel 

is de scheepvaart een vlotte en veilige reis te laten maken. Tijdens 

de bouw gaan wij ons best doen om de wachttijden en overlast 

zoveel mogelijk te beperken en in goede banen te leiden door 

een goede planning te maken. Ook moeten er goede afspraken 

worden gemaakt met alle betrokken partijen. We gaan ervan uit dat 

iedereen begrip heeft voor de vertragingen die kunnen ontstaan 

tijdens de bouwfase. Daarna hebben we een prachtige Nieuwe Sluis 

waar we nog meer en nog grotere schepen kunnen schutten. Dat is 

een mooi vooruitzicht!”

Elise de Boer, verkeersleider



“Als Heemkundige Vereniging Terneuzen beschermen 

we alles wat vanuit historisch oogpunt interessant is en 

mogelijk gaat verdwijnen. Voordat de daadwerkelijke sloop 

van de Middensluis en het bijbehorende gebouw begint, 

willen we graag kijken of we oude onderdelen kunnen 

behouden en ergens anders kunnen onderbrengen. Op 

het sluizencomplex staat verder een belangrijk historisch 

oorlogsmonument voor de gevallen verzetsstrijders 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Elk jaar vindt hier op 

Dodenherdenking een bijeenkomst plaats. Gelukkig 

krijgt het monument een mooie nieuwe plek op het 

sluizencomplex. Ook ligt er nog een soort bunker onder het 

sluizencomplex, gebouwd in de jaren 60 ter bescherming 

voor de medewerkers van het complex tegen een 

atoombom. Leuk dat de bunker nog een keer opengesteld 

wordt voor publiek, voordat deze gesloopt wordt.”

Jaap de Zeeuw, voorzitter 
Heemkundige Vereniging 
Terneuzen

Minder hinder
Voor het wegverkeer moet de aannemer zorgen 
dat er altijd een doorgaande wegverbinding blijft. 
We voorzien alleen omleidingen tijdens een aantal 
weekenden als deze wegverbinding verlegd moet 
worden. Daarnaast zullen we overlast voor de 
omgeving beperken. De laatste twee sluizen zijn 
droog gebouwd. Daardoor is er in de omgeving veel 
grondwater onttrokken, waardoor verzakkingen 
zijn ontstaan in omliggende bebouwing. Bij de 
aanleg van de Nieuwe Sluis gaat dit niet gebeuren, 
omdat er nieuwe bouwmethodes worden gebruikt 
waarbij ‘nat’ gebouwd kan worden.

“Een grotere sluis heeft een vliegwielfunctie voor de Kanaalzone. Nieuwe bedrijven kunnen zich 

hier gaan vestigen. Daarnaast geeft de economische spin-off van de sluis bestaande bedrijven de 

kans om uit te breiden. Dat ziet ook de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, het grootste 

ondernemerscollectief in Zuid-Nederland. 

Een goede doorstroming voor het wegverkeer op het sluizencomplex blijft belangrijk. Onze vestiging 

van Dow ligt naast het sluizencomplex. Dagelijks werken bij ons ongeveer 1.700 medewerkers in 

verschillende ploegen. Ook rijden zo’n 350 vrachtwagens af en aan. Dankzij de Sluiskiltunnel hebben 

we een prachtige nieuwe connectie. Tijdens de bouwfase moeten we met zijn allen even de lasten 

dragen. Dat moeten wij als medewerkers van Dow en ook de rest van de omgeving, bedrijven en de 

scheepvaart.”

Arnd Thomas, algemeen directeur Dow Benelux en voorzitter 
van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging

“Wegverkeer moet altijd het 
sluizencomplex kunnen 

blijven passeren”
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Zoet-zout
Wat betreft zoet en zout waterscheiding zijn er 
heel wat berekeningen gedaan. Het kanaal mag 
niet minder zoet worden. Door de grotere kolk 
zou je verwachten dat er een grotere hoeveelheid 
zout water het kanaal binnendringt. Toch blijkt dit 
mee te vallen. Bijvoorbeeld doordat er regelmatig 
regenwater uit het Vlaamse achterland gespuid 
wordt via de sluizen naar de Westerschelde.  

En door gebruik te maken van de zoutriolen in de 
Westsluis wordt vooral zout water afgevoerd. 
De diepgang van de sluis is 14,5 meter en op het 
achterliggende kanaal is dat maar 12,5 meter. Het 
idee is daarom om tijdelijk een drempel in de sluis 
te leggen, zodat er minder zout water richting het 
kanaal gaat. Mocht het kanaal ooit verdiept worden, 
dan kan die drempel worden weggehaald. 

Matthieu Jehl, CEO ArcelorMittal Gent

“De Nieuwe Sluis maakt de Gentse haven en dus ook de 

bedrijfskade van ArcelorMittal Gent op de rechteroever 

van het kanaal Gent-Terneuzen toegankelijk voor grote 

zeeschepen. We hebben twee nieuwe havenkranen besteld. 

Een van deze kranen is een zeeschepenkraan die Capesize-

zeeschepen met een laadvermogen van 120.000 ton kan 

lossen. De meeste schepen die nu gebouwd worden, zijn 

van dit formaat. We moeten dus mee ontwikkelen met 

deze trend. Door de bijkomende loscapaciteit kunnen we 

schepen sneller lossen. Met deze investering zijn we klaar 

voor de toekomst. Een toekomst met een grotere sluis 

in het sluizencomplex in Terneuzen, die zorgt voor een 

economische impuls in de hele Kanaalzone!”

“De grotere sluis zorgt voor 
een economische impuls in 

de hele Kanaalzone.”
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Hoe gaat de zoektocht naar de meest geschikte aannemer in zijn werk?  Voor de aanbesteding 
van de Nieuwe Sluis Terneuzen is gekozen voor de concurrentiegerichte dialoog. 
Deze procedure sluit het beste aan bij de complexiteit van het aan te besteden werk. 

In de eerste dialoogfase staat de 
aanbieding centraal. Om tot een 
aanbieding te komen, kunnen alle 
gegadigden de aanbestedings-
documenten bekijken en in 
gesprek gaan met een dialoogteam 
van het project. Alle aanbieders 
worden uitgedaagd om een 
kwalitatief hoogwaardig plan aan 
te leveren over hoe zij denken de 
verstrekte risico’s het beste te 
kunnen beheersen en de kansen 
te benutten. De plannen worden 
beoordeeld door een deskundige 
commissie. De bedrijven met de 
drie beste plannen mogen door 
naar stap 3.

STAP 2 
Eerste dialoogfase

De zoektocht naar de aannemer

Het contract van de 
Nieuwe Sluis komt als 
design & construct 
op de markt. De 
voorkeursvariant is 
hierbij bekend, maar de 
aannemer maakt het 
definitieve ontwerp.

Aanbesteden met 
publiek geld vindt 
plaats volgens Europese 
wet- en regelgeving 
en daarbovenop 
de werkwijze van 
Rijkswaterstaat als 
aanbestedende dienst.

De procedure is gestart met de 
aanmeldings- en selectieprocedure 
op TenderNed. Hierbij kunnen 
geïnteresseerde bedrijven of combinaties 
hun belangstelling voor het uit te voeren 
werk kenbaar maken. Deze bedrijven 
moeten aan bepaalde criteria voldoen. 
Alle bedrijven die door deze selectiefase 
komen, gaan door naar stap 2.

STAP 1 
Inschrijven
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In de tweede dialoogfase vindt veelvuldig 
(technisch) overleg plaats met de 
overgebleven drie partijen. Dit overleg 
dient ervoor om binnen de gestelde 
kaders van de eisen en wensen tot een 
(ontwerp)oplossing te komen voor 
complexe veelal technische vraag-
stukken. De technische kennis vanuit 
de markt is noodzakelijk. Tijdens deze 
gesprekken mag niemand worden 
bevoordeeld. Voor iedereen gelden dus 
dezelfde regels. Daarna wordt deze fase 
afgesloten en de oogst verwerkt in de 
vrijgegeven aanbestedingsdocumenten.

STAP 3 
Tweede dialoogfase

De aannemers gaan vervolgens aan de 
slag met het maken van hun aanbieding. 
Selectie vindt plaats op basis van 
de Economisch Meest Voordelige 
Inschrijving (EMVI). Dit betekent dat 
de aanbiedingen eerst op basis van de 
kwalitatieve criteria worden beoordeeld 
door een commissie van deskundigen. 
Pas nadat die uitkomst vaststaat, worden 
de geoffreerde prijzen bekeken. Die 
liggen tot op dat moment in gesloten 
enveloppen in de kluis. 

STAP 4 
Aanbieding

De aanbieder met de beste 
kwaliteit en prijs wint. De 
beslissing om de opdracht aan 
deze aannemer te gunnen, wordt 
tot slot aan de inschrijvers kenbaar 
gemaakt. Er volgt een periode 
waarin de inschrijvers gedurende 
een aantal weken eventuele 
bezwaren kunnen maken. Nadat de 
bezwaartermijn is verlopen, is de 
gunning onomkeerbaar. De gekozen 
aannemer kan na enkele maanden 
voorbereiding starten met de 
uitvoering.

STAP 5 
Gunning

Medio 2017 is bekend 
welke aannemer mag 
gaan ontwerpen en 
bouwen. Eind 2017 
kan de aanleg beginnen.



In 2015 voeren in totaal 61.000 schepen 

door het sluizencomplex in Terneuzen.

 Binnenvaart  50.604

 Recreatievaart  2.223

 Zeevaart  8.468

Naar verwachting passeren er in 2040 

ruim 96.000 schepen.

 Binnenvaart  70.628

 Recreatievaart  8.684

 Zeevaart  17.582

Oostsluis (1963)
280 meter lang 

23 meter breed

Middensluis (1910)
110 meter lang 

18 meter breed

Deze sluis komt te vervallen door de 

Nieuwe Sluis. 

Westsluis (1963)
290 meter lang 

40 meter breed

Nieuwe Sluis (2022)
427 meter lang 

55 meter breed

De nieuwe Panamax-afmetingen.

Sluizencomplex in cijfers

Juni 2016

Contact 

nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu
www.nieuwesluisterneuzen.eu

Colofon 
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