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DOEL: informeren en leren van de omgeving

In de afgelopen jaren  planvorming, inspraak en 
afstemming met gebruikers

In de komende tijd  realisatie van de plannen
• Informeren over planning van de werkzaamheden - wanneer gebeurt er 

wat?
• Informeren van de gebruikers van het sluizencomplex – welke hinder?
• Leren van vragen / klachten om het werk beter te kunnen doen.
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Sassevaart, voortvarend en doordacht aan de slag voor u!

Ir. F.G.T. Jansen, Projectdirecteur Sassevaart



Wij zijn Sassevaart!



Nieuwe Sluis Terneuzen
Aanneemsom: 

• € 753 miljoen incl. BTW

Scope: 

• Ontwerp, realisatie en twee jaar 
onderhoud van het project Nieuwe 
Sluis Terneuzen

Afmetingen Sluis: 

• 427 m x 55 m x NAP -16,44 m

Contract: 

• UAV-GC-2005



Van nu naar 2022



Onze strategie voor een succesvol project:
Voortvarend & Doordacht 

Voor t va rend &  D oor da ch t
Zo bouwen wij de Nieuwe Sluis Terneuzen

VEI LI GHEI D 

VOOROP



Voortvarend: 
We houden de Middensluis aanzienlijk langer open

TIJDLIJN LANGER DRIE SLUIZEN OPEN
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Voortvarend:
We investeren in een tijdelijk doorvaartkanaal Aanzienlijk hogere 

beschikbaarheid voor de 

scheepvaart



Voortvarend: minder hinder

Wat levert de tijdelijke doorvaart op?

De tijdelijke vaargeul is geschikt voor binnenvaart t/m klasse 
CEMT IVa. Dit levert het volgende op voor de scheepvaart:
• Reductie van passeertijd t.o.v. gesloten Middensluis van ca. 

25%:
• Reductie van min. 50.000 à 75.000 vaartuigverliesuren;

De economische waarde van de tijdelijke vaargeul bedraagt 
hierdoor € 22 à € 34 miljoen. 



Doordacht: onze bouwmethode

We voorkomen 
schade door te kiezen 
voor bewezen 
techniek:

we maken de bouwput 
waterdicht door 
wanden te maken tot 
ver onder de Boomse
klei.  



Doordacht: Minder overlast

Door goede voorbereiding 
wordt de bouwperiode 
korter en daarmee de 
duur van de hinder.

We passen diepwanden 
toe waar kan: we heien 
daardoor minder dan 
voorzien, zo ontstaat 
minder geluidsoverlast.



Doordacht: veilig en minder hinder

Logistiek eiland op Landtong West-Zuid 

• Aanvoer zo veel als mogelijk en efficiënt 

per schip

• Aanmeermogelijkheid bij werkterrein 

voorkomt scheepvaarthinder;

• Grondtransport minimaal door de sluizen;
500 4    H I N D ER VOOR D E SCH EEPVAART

Dit voorkomt een hefboom op het wegverkeer en 

wij hebben geen tijdelijke ongelijkvloerse kruising 

tussen een bouwweg en de hoofdweg nodig met 

bijbehorende kosten en veiligheidsrisico's.

Ruim te rond locat ie logist iek centrum

De Landtong West Zuid is een smalle landtong 

die direct in verbinding staat met de bouwruimte. 

Om voldoende ruimte te hebben voor bouwwegen 

rondom de bouwkuipen van de sluishoofden en om 

vanaf de landtong naar de bouwkuipen te rijden, 

creëren we op drie plekken extra land rondom de 

bouwruimte: aan noordwest-, zuidwest-, en zuid-

oostzijde.

H3   7 0  m eter uit  hart lijn W estsluis blijven

Bij het aanbrengen van grond rondom de bouw-

kuip en het aanleggen van de tijdelijke kades, 

blijft ons materieel te allen tijde 70 meter uit de 

hartlijn van de Westsluis.

Geldig: Gunning – Onderhoud afgerond

VM: Faseringstekeningen

 Effe

c

t: er blijft voldoende ruimte voor sleepboten 

om zeeschepen bij sterke zijwind veilig de West-

sluis in te loodsen. De 70 meter vanuit de hartlijn 

geeft namelijk genoeg ruimte voor sleepboten om 

zeeschepen loodrecht op hun vaarrichting te bege-

leiden. Daarmee voorkomen we scheepvaarthinder.

Transport  van de bruggen en deuren

Het invaren van de 55 meter brede deuren en 70 

meter lange bruggen is uitdagend. De methode van 

de Kieldrechtsluis, waarbij alle deuren en bruggen 

tegelijkertijd op één schip komen, zou een strem-

ming van het sluizencomplex veroorzaken. 

O9   Behouden Landtong W est  Zuid

Wij richten de landtong waar de Zeevaartweg 

op ligt in als logistiek centrum, vanaf het meest 

zuidelijke stuk van de Westsluis. Op dit logistieke 

centrum bevinden zich twee betoncentrales, 

een bentonietcentrale, een afzinkbekken, een 

vlechthal en opslagruimte (zie figu ur  4.5). Het 

centrum heeft aan oostzijde een afmeervoorzie-

ning waar transportschepen geladen en gelost 

worden. 

Geldig: Gunning – Middensluis buiten gebruik

VM: 4d-model, Faseringstekeningen

 Effe

c

t: we beperken de scheepvaarthinder, 

doordat alle transportschepen direct kunnen 

aanmeren en we geen drijvende opslag op de 

vaarweg nodig hebben. We voorkomen ten tweede 

kruisende bewegingen op de vaarweg door de land-

tong Schependijk niet te gebruiken voor bouwma-

teriaal voor de sluis. Ten slotte staat dit logistieke 

centrum, zonder de openbare weg te kruisen, via 

bouwwegen in directe verbinding met de bouw-

kuipen voor de sluishoofden en de sluiskolk. 

Materiaal voor de Nieuwe Sluis dat door schepen 

getransporteerd is, kruist de openbare weg niet. 

H2   Passeren sluizen buiten spits

Bij onze transportbewegingen vermijden we 

sluispassages op de drukste tijden: doordeweeks 

tussen 09:00 en 17:00 uur laten we maximaal 

één werkschip met materiaal of materieel (anders 

dan grond) per 2 uur de sluizen passeren.

Geldig: Gunning - Oplevering

VM: Grondstromenplan conform VSP UV380

 Effe

c

t: we verminderen het aantal schepen dat 

de sluizen passeert tijdens periodes met hoge 

passeertijden. We voegen overdag maximaal 2,5% 

intensiteit toe aan de sluispassages. Dit beperkt 

zowel de piek-passeertijden van de reguliere 

scheepvaart als de gemiddelde passeertijden. Daar-

naast voorkomen we dat schippers zich ergeren, 

doordat zij op werkschepen moeten wachten.

Logist iek centrum  buiten openbare w eg

Alle materiaal wordt van buiten het projectge-

bied aangevoerd waarna het bijna altijd met extra 

handelingen, zoals het mixen van beton, klaar 

wordt gemaakt voor verwerking. Dit betekent dat 

transport binnen het projectgebied noodzakelijk is. 

Om de hinder daarvan te minimaliseren, nemen we 

de volgende maatregel.

FI GUUR 4 .5 . LOGISTIEK CENTRUM

BENTONIETCENTRALE

AFZINKBEKKEN

BETONCENTRALES

VLECHTHAL

OPSLAGRUIMTE

• Bouw- en werkterrein hindert 

wegverkeer niet: materiaal en 

materieel vanaf het schip over 

werkterrein naar de Nieuwe Sluis;

• Vervoer vanaf de bouwkeet in de 

Nieuw Neuzenpolder gaat per 

shuttlebus.



Nieuwe rotonde snel beschikbaar
• De rotonde Schependijk-Binnenvaartweg leggen we aan het begin 

van de uitvoeringsperiode aan.

Aanvoer materieel buiten schooltijden en spits
• Groot materieel wordt aangevoerd tussen 19.00 en 7.00 uur
• Overige leveringen tussen 9.00 en 13.00 uur en na 18.00 uur

Wegenwerk uitvoeren buiten verkeer om
Voor de aansluitingen wordt hinder beperkt door:
• Uitvoering ’s nachts
• Er blijft een rijstrook open voor het verkeer

Bypass 2022

Doordacht: veilig en vlot wegverkeer



Volle vaart vooruit!
• Nu al meer dan 100 personen aan het werk

• Tijdelijke hub aan de Schependijk in Terneuzen

• Vanwege de arbeidsmarkt maken we het ontwerp in Breda

• Begin 2019 één centrale locatie in Nieuw Neuzenpolder

• Op hoogtepunt +/- 400-500 medewerkers

• Komende periode denken we na over huisvesting

• Social return: leer-/werkplaatsen



Ons werkgebied



Fasering bouw

• Uitvoeringstermijn van 5 jaar: september 2017 – eind 2022

• Onderhoudsperiode van 2 jaar: 2022-2024



Q3 2017 – Q4 2018: Voorbereidingsfase
Voorbereidingen:
• Ontwerp, planuitwerking
• Bouwrijp maken
• Aanleg tijdelijke voorzieningen 

w.o. doorvaart

Eerste werkzaamheden buiten:

• Geotechnisch onderzoek (sinds eind augustus)

• Pompproeven (in uitvoering)

• Kappen van bomen, inmeten terrein, 

• Ingebruikname kantoor Schependijk

• Proefsleuven kabels en leidingen

• Opsporen en verwijderen NGE



Q1-Q3 2018: 
Bomen kappen
en sloop

Op korte termijn worden de bomen 
binnen het projectgebied gekapt. 
Dit om beheerste verplaatsing van de 
beschermde soorten te verzekeren, 
en de aanleg van het project mogelijk te 
maken.

De bomen rondom het oorlogsmonument 
worden pas na mei gekapt.

 

Oorlogsmonument  

2de fase 



Ecologische maatregelen

Voor de kap van de bomen en de sloop dienen ecologische 
maatregelen getroffen te worden. Voor het broedseizoen van 
de vogels en de vleermuizen worden:
• Alternatieve broedlocaties (nestkasten e.d.) geplaatst. 

Zoekgebieden zijn de Beneluxweg, de Stationsweg en de 
westelijke kanaalzijde;

• Preventieve maatregelen aan gebouwen en bomen 
genomen.

Voor de definitieve beplanting is een landschapsplan 
opgesteld.



Q2 2018: Start realisatie Frontmuur Noord-West

Snelle start Frontmuur 
Noord-West nodig om 
weg te verleggen, zodat 
verkeer ongehinderd de 
sluizen kan blijven 
passeren.

Eerste vergunning-
aanvraag Sassevaart 
volgende week gepland.



2,5 jaar dezelfde fasering 

voor verkeer:

• voor wegverkeer via bypass

• voor scheepvaartverkeer via 

doorvaartkanaal

Ingebruikname tijdelijke 
doorvaart:

Geschikt voor schepen van 

max. 105 meter x 9,5 meter  

en een diepgang van 

maximaal 3 meter 

Start aanleg

Na zomer start bouw 

zuidelijke wanden sluis, 

eerste stuk primaire 

waterkering.

Q4 2018: Start realisatie Nieuwe Sluis Terneuzen



Q4 2018-Q4 2021: Bouw Nieuwe Sluis



Nieuwe Sluis Terneuzen



Nieuwe Sluis Terneuzen



Q3 2021 – Q3 2022: Afbouw- en testfase



Eind 2022: Nieuwe Sluis in gebruik



VNSC: Harm Verbeek

Sassevaart: Nancy Vinke

Vragen?

• www.nieuwesluisterneuzen.eu

• nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu

• /nieuwesluisterneuzen

• @NieuweSluisTern

• /nieuwesluisterneuzen


