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i nleidin g
Het sluizencomplex is gelegen in de Kanaalzone
Gent-Terneuzen. Dit grensoverschrijdend Belgisch Nederlands gebied langs het Kanaal Gent – Terneuzen
loopt van de aansluiting op de Westerschelde bij
de sluizen van Terneuzen tot aan de Tolhuisstuw bij
Gent. In totaal is het kanaal 30,8 km lang. Per jaar
worden de sluizen gepasseerd door ongeveer 10.000
zeeschepen, ruim 50.000 binnenvaartschepen en een
3.000-tal pleziervaartuigen.
Het sluizencomplex van Terneuzen vormt in
de huidige situatie een knelpunt voor de vele
binnenvaart- en zeeschepen die van en naar de
haven van Terneuzen en Gent varen. Vlaanderen
en Nederland besloten in 2012 te starten met de
voorbereiding voor de inpassing van een nieuwe
grotere zeesluis. Deze sluis wordt gerealiseerd
binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen.
Tussen 2012 en 2015 wordt gezamenlijk gewerkt
aan de planuitwerking voor de realisatie van het
gekozen voorkeursalternatief ‘Grote Zeesluis.’ De
bouw vergt een investering van 930 miljoen euro.
Van de bouwkosten zal Nederland 141,9 miljoen euro
bijdragen en Vlaanderen de rest.

0
Het huidige sluizencomplex bestaat uit drie sluizen:
de Middensluis, de Westsluis en de Oostsluis. Alle zijn
verschillend van formaat. De Westsluis is de huidige
zeesluis. De Midden- en de Oostsluis handelen met
name de binnenvaartschepen, sleepdiensten en
recreatievaart af. Met de komst van de nieuwe Grote
Zeesluis zal de huidige Middensluis mogelijk komen
te vervallen. Deze is economisch aan het eind van zijn
levensduur. Met de aanleg van de Grote Zeesluis en
de daarbij behorende vaargeulen zullen de huidige
sluiseilanden voor een groot deel worden aangepast.
leeswijzer
In hoofdstuk 1 staat het doel van de Inpassingsvisie
weergegeven. Hierbij wordt het proces toegelicht
dat tot deze inpassingsvisie heeft geleid. Tevens
wordt het resultaat in vastgestelde ontwerpcriteria
weergegeven. In hoofdstuk 2 wordt de locatie nader
toegelicht en in hoofdstuk 3 staat het vigerende
beleid weergegeven. Tot slot is in hoofdstuk 4 de
inpassingsvisie nader uitgewerkt met illustraties. In de
bijlage zijn enkele ontwerpschetsen toegevoegd.

Op 19 maart 2012 werd de voorkeur bekend gemaakt
voor de optie van de grote zeesluis, met een afmeting
van 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter
diep. De afmetingen zijn afgestemd met die van de
nieuwe sluizen van het Panamakanaal. Gelichterde
schepen van het formaat Neo Panamax kunnen er
gebruik van maken. De haven van Gent wordt (op
termijn) bereikbaar voor schepen tot 150.000 ton of
containerschepen met een capaciteit van 12.000 TEU.
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doelstelling
De kwaliteit van ruimte is een gedeelde
verantwoordelijkheid waarbij de overheid maar
één van de partijen is die deze beïnvloedt. Iedere
inpassing vergt een zorgvuldige afweging om tot
de gewenste ruimtelijke kwaliteit te komen. Het
ontwerp van een inpassing in stad en of landschap
mag de bestaande kwaliteit niet verminderen en
dient voldoende rekening te houden met de lokale
ruimtelijke en historische context. Dat is een
maatschappelijke verantwoordelijkheid van iedere
opdrachtgever.
De beheersing van kosten is, zeker in de huidige
economische omstandigheden, eveneens een
maatschappelijk belang. Een zorgvuldige inpassing
waarbij de ruimtelijke kwaliteit op een voldoende
peil blijft vergt de inzet van een (landschaps-)
architect die alle belangen in kaart brengt, adviseert
welke keuzes gemaakt kunnen en welke gemaakt
moeten worden. Dat is een zoektocht naar de
balans tussen de genoemde maatschappelijke
belangen. Uitgangspunten zijn daarbij het voldoen
aan passende ruimtelijke kwaliteit van de inpassing
waarbij de functie van het sluizencomplex leidend is
en de kosten zorgvuldig worden afgewogen bij het
maken van ontwerpkeuzes.
werkwijze
De (landschaps-) architect zorgt namens
de opdrachtgever met het opstellen van
de inpassingsvisie ook voor draagvlak bij
omgevingspartijen en vergunningverlenende
overheden waardoor vertraging in het aanlegproces
wordt voorkomen en moet worden gezien als
onderdeel van risicobeheersing en kostenbeheersing.
De rol van de (landschaps-) architect is dan
ook verbindend en kaderstellend namens de
opdrachtgever voor de minimaal verlangde
esthetische kwaliteit. De inpassingsvisie beschouwt
het object in groter verband om vervolgens terug te
kunnen zoomen tot de scope van het project en vormt
het kader voor de te onderzoeken varianten.
De inpassingsvisie is geen juridisch bindend
document, maar vormt het kader voor de
planuitwerkingsfase. Deze landschappelijke
inpassingsvisie vormt het kader bij het op te
stellen landschapsplan. Het landschapsplan
als onderdeel van het OTB / MER fase is de
uiteindelijke juridische vaststellingsprocedure,
vergelijkbaar aan een bestemmingsplan. De
landschappelijke inpassingsvisie wordt na het
opstellen van een landschapsplan uitgewerkt tot
een integraal esthetisch programma van eisen
(EpvE). De esthetische randvoorwaarden worden
door de (landschaps-) architect (in overleg met de
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opdrachtgever) opgesteld en aan de marktpartijen
meegegeven voor ontwerp en realisatie van de
nieuwe zeesluis. Het EpvE vormt samen met de
technische specificaties het contractuele kader
voor de marktpartij die verantwoordelijk is voor
het ontwerp en de realisatie van het project. Deze
esthetische randvoorwaarden zullen voldoende
ontwerpvrijheid bevatten voor marktpartijen om tot
een optimaal functioneel en financieel verantwoorde
en concurrerende aanbieding te kunnen komen.
Beperkingen worden opgelegd daar waar die vanuit
het belang van ruimtelijke kwaliteit onafwendbaar
zijn en tot ongewenste resultaten zouden kunnen
leiden. Alle genoemde processen en documenten zijn
bedoeld om de minimale kwaliteit, de kosten en de
risico’s te beheersen. Deze werkwijze is op basis van
ervaringen tot stand gekomen en opgenomen in
de Werkwijzer Aanleg.
Proces
Dit document, ‘de landschappelijke inpassingsvisie
voor de nieuwe Grote Zeesluis Terneuzen,’ is
uitgevoerd in opdracht van de Vlaams-Nederlandse
Scheldecommissie. Bureau B+B heeft voorafgaand
met alle betrokken stakeholders individueel en
gezamenlijk een dialoog gevoerd over de opgave.
Alle uitgangspunten en gegevens die noodzakelijk
zijn voor het opstellen van deze landschappelijke
inpassingsvisie zijn in deze fase verzameld. Op
deze basis is de landschappelijke inpassingsvisie
opgesteld. De conceptvisie is in een workshop met
de stakeholders en het ingenieursbureau Lievense
/ CSO besproken. Het document is voor schriftelijk
commentaar toegezonden aan de Technische
Reviewteams en het Reviewteam Milieutechnische
aspecten en de reacties van de stakeholders zijn
verwerkt.
Vast te stellen ontwerpcriteria
In de volgende paragraaf wordt de landschappelijke
visie in hoofdlijnen beschreven. Deze hoofdlijnen
zijn kaderstellend en vormen de ontwerpcriteria
waarop de diverse varianten en het landschapsplan
van het ingenieursbureau getoetst kunnen worden.
Op basis van deze criteria wordt de esthetische
kwaliteit van de varianten beoordeeld. De keuze voor
een voorkeursvariant vindt plaats op basis van een
afweging van de esthetische, nautische, functionele
eisen en een kostenoverweging. In het hoofdstuk
4 - visie wordt elk thema uitgebreider toegelicht.
In deze toelichting komen klantwensen naar voren.
De daadwerkelijke toekenning van klantwensen
volgt uit een latere brede afweging in het (ontwerp)
proces. De visie geeft kaders hoe de klantwensen bij
toekenning dienen te worden ingepast. In de bijlage
zijn enkele voorbeelduitwerkingen opgenomen.
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o ntw e r p c r i t e ria
Functionaliteit
Een sobere en doelmatige inrichting is het
uitgangspunt. Het ontwerp articuleert de
functionaliteit van de sluis waarmee een herkenbaar
sluisbeeld wordt gecreëerd.
Overzichtelijkheid
De sluis dient zoveel als mogelijk vrij te blijven
van ruimtelijke obstakels ten behoeve van de
overzichtelijkheid. Er dient in de vormgeving rekening
te worden gehouden met richtlijnen vaarwegen,
wegverkeer en doorzichten ten behoeve van de
scheepsvaart en wegverkeer. Er dient een heldere en
overzichtelijke structuur te worden ontworpen. Dit
ondersteunt tevens de functionaliteit van de sluis.
Eenheid
Het streefbeeld is een rustig en eenduidig beeld.
Eenheid in materiaal en uitstraling tussen de Grote
Zeesluis en de West- en Oostsluis is essentieel.
Landschap
De afname van de kwaliteit van de leefomgeving is
een probleem welke door de impact van de diverse
omvangrijke haven en industriële ontwikkelingen en
de schaalvergroting veroorzaakt wordt. Vanuit de
‘gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone’ wordt
daarom gestreefd naar verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit van het gebied. Het sluizencomplex is de
enige groene verbinding tussen Terneuzen en het
achterland en maakt daarom in de gebiedsvisie
onderdeel uit van een groene recreatieve verbinding.
Behoud van openheid en landschappelijke eenheid
is daarmee een gegeven vanuit vastgestelde kaders.
Het complex dient mede te worden vormgegeven als
groene entree van Terneuzen.
Gras
Op het sluizencomplex zijn redelijk voedselarme
soortenrijke bermen aangetroffen, welke ecologisch
waardevol zijn. Behoud van deze soorten is een
uitgangspunt.
Verleggen dijk voorhaven
In het geval het technisch noodzakelijk is de dijk
langs de Voorhaven te verleggen, dan dient er een
begeleidende bomenrij en een fietspad terug te
worden aangebracht.
Oevers
Het bestaande ruimtelijk onderscheid in type oevers
tussen de Westerschelde zijde en de kanaalzijde dient
in de toekomstige situatie te worden gehandhaafd.
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Symmetrie
Een symmetrische invaart van de sluis vormgeven.
Vanuit de functionaliteit van de sluis is het wenselijk
om de invaart van de sluizen zo symmetrisch als
mogelijk te maken. Dit heeft positieve nautische
effecten (stroming) wat de invaart verbetert. Tevens
helpt een symmetrische invaart in de oriëntatie van
de scheepvaart. Deze symmetrie ondersteunt tevens
een helder en overzichtelijk beeld.
Recreatie, Voet- en fietspaden
Recreatief medegebruik op het sluizencomplex dient
op veilige wijze te worden ingepast. Aanleg van voeten fietspaden zoveel als mogelijk langs de openbare
oevers.
Wegverkeer
Naast belangrijke vaarroute is het sluizencomplex
ook een belangrijke verkeersroute en entree van
Terneuzen. Een goede en veilige doorstroming
primeert boven de ontwerpsnelheid. Het complex
wordt ontworpen op één ontwerpsnelheid.
Vele bochten en afbuigingen achter elkaar zijn
onwenselijk. Een minder dominante inrichting van
het autoverkeer ten opzichte van langzaam verkeer is
wenselijk.
Bruggen
De nieuwe bruggen zijn beeldbepalend en vormen
een eenheid met de andere bruggen. De bruggen
dienen een moderne uitstraling te hebben.
Constructie benodigd voor de bruggen dienen geen
obstakel te vormen in het terrein.
Gebouwen
De sluisgerelateerde bebouwing is parallel aan de
sluis gepositioneerd. De bebouwing blokkeert geen
belangrijke doorzichten. Niet sluisgerelateerde
bebouwing is zo dicht als mogelijk bij de
binnenstad gepositioneerd. Opslag wordt elders
gerealiseerd (bijv. langs de Schependijk), zodat het
sluizencomplex zo veel als mogelijk vrij blijft van
obstakels en de doorzicht en overzichtelijkheid is
gegarandeerd.

Hekwerken, Verlichting en dergelijke
Alle inrichtingselementen dienen in overeenstemming
met elkaar te worden ontworpen. Dit proces loopt
vooruitlopend op de inpassing van de Grote zeesluis
in het kader van de MOBZ.
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Locatie nieuwe Grote Zeesluis
Aangezien deze visie vooruit loopt op het ontwikkelen
van het referentieontwerp is er nog geen zekerheid
over de exacte positie van de sluis. Echter is er wel
nautisch en technisch onderzoek gedaan, inclusief
vaarsimulaties. Hieruit is gebleken dat de hiernaast
afgebeelde positie, op moment van opstellen van
deze visie, de meest ideale positie lijkt voor de ligging
van de sluis. Het technische team van VNSC verwacht
dat de sluis slechts enkele tientallen meter kan
schuiven ten opzichte van de hiernaast afgebeelde
locatie. We hebben om die reden voor het opstellen
van de landschappelijke inpassingsvisie deze ligging
als vertrekpunt genomen. In deze visie worden
op basis van dit model voorbeelduitwerkingen en
principes aangegeven hoe omgegaan kan worden met
de inpassing. Dit betekent niet dat daarmee de locatie
is gefixeerd.
In het vervolgonderzoek, welke net is gestart, worden
12 verschillende varianten voor de sluis onderzocht.
Op basis van dat onderzoek zal een voorkeurslocatie
worden gekozen en vastgesteld door de stuurgroep.
Het Esthetisch Programma van Eisen zal worden
opgesteld op basis van de voorkeursvariant. In de
ontwikkeling van een mogelijke alternatieve locatie
worden esthetische overwegingen meegenomen om
tot een optimale technische en esthetische inrichting
te komen.
De nieuwe positie van de sluis is gelegen naast
de huidige Westsluis. Er zullen grote delen van de
bestaande sluiseilanden verwijderd worden om de
Grote Zeesluis in te passen. Dit betekent tevens
dat er op het nieuwe sluizencomplex aanzienlijk
minder ruimte beschikbaar zal zijn. Het geheel
wordt veel compacter dan de huidige opzet. Niet alle
programmaonderdelen kunnen in hun huidige functie
en afmeting terugkomen op het sluizencomplex.
Er zullen om die reden keuzes gemaakt moeten
worden bij het wel of niet herplaatsen van
programmaonderdelen. Deze landschappelijke
inpassingsvisie geeft een leidraad voor herplaatsing
vanuit ruimtelijke esthetische overwegingen. De
daadwerkelijke toekenning van de klantwensen
wordt niet in deze rapportage vormgegeven,
maar zal bestaan uit een brede afweging in het
vervolgonderzoek.
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Historie
Zeeuws Vlaanderen bestond vroeger uit bedijkte
polders, kreken, schorren en slikken. Tussen de
kreken werd steeds meer land ingepolderd. Deze
polders zijn in verschillende opeenvolgende stadia
ontstaan. De oudere polders liggen lager en de
jongere polders zijn hoger opgeslibd. Eén van de
laatste inpolderingen die plaatsvond in ZeeuwsVlaanderen was in 1952, toen een deel van de
Braakmankreek (ten westen van het sluizencomplex)
werd ingepolderd. De polders zijn omkaderde
functionele ruimten, die verschillen in maat en
verkavelingspatroon. Momenteel liggen de polders
met een overwegend landbouwkundige bestemming
omgeven door dijken die vaak zijn beplant met
bomen.
Tijdens de 80-jarige oorlog (de Opstand) zijn
verschillende vestingplaatsen zoals Terneuzen,
Axel, Philippine, Sas van Gent en Hulst met
wallen versterkt en zijn er dijken als basis voor
de verdedigingslinies gebruikt. De voormalige
zeearmen zijn bedijkt, waardoor de effecten van de
natuurlijke werking van de zee met eb en vloed is
ingekaderd. Plaatselijk liggen er nog kreekrestanten
zoals de Axelse en de Otheense kreek. Deze kreken
vormen een grillig patroon in de open ruimten.
Zij vormen de kern van het ecologisch netwerk en
bestaan uit open water, rietoevers en boomgroepen
op aangrenzend grasland. ‘Een sterk punt van dit
gebied is dat er relatief veel openheid is.’ (bron:
Landschapsuitvoeringsplan voor de Zeeuws-Vlaamse
Kanaalzone).

Aan het einde van de jaren ‘60 van de 20e eeuw
vonden er omvangrijke werken plaats die in 1968
resulteerden in de opening van twee nieuwe sluizen,
en wel: De Oostsluis of binnenvaartsluis [3], die een
nuttige lengte heeft van 270 meter en een breedte
van 24 meter, én De Westsluis of zeesluis [4], die
een nuttige lengte heeft van 280 meter en een
breedte van 38 meter. De Westsluis is geschikt voor
zeeschepen met een diepgang tot 12,5 meter en een
laadvermogen van 83.000 ton.
In de huidige situatie is het Vestingwerk grotendeels
verdwenen. Op een aantal punten is het nog wel
herkenbaar, bijvoorbeeld de bocht in het kanaal bij de
westkant die de lijn van het oude bastion volgt. Met
het verdwijnen van de vesting is tevens het groen
rondom de historische binnenstad steeds beperkter
geworden. De conclusie hieruit is dat de huidige
groene ruimte op het sluizencomplex een waardevolle
kwaliteit is die behouden dient te blijven.

Na de bevrijding van de Spanjaarden door de
Staatse troepen in 1583 werden er rond Terneuzen
vestingwerken aangelegd. De vesting diende als
bescherming van de ingang van het Kanaal GentTerneuzen. Het kanaal Gent-Terneuzen [1] werd
tussen 1823 en 1825 aangelegd en eindigde in
de Westerschelde. Twee schutsluizen werden bij
Terneuzen binnen de vesting aangelegd, één van 8
meter breed en een tweede van 12 meter. Nadien zijn
de sluizen verschillende malen verbeterd en vergroot.
In 1910 is er een bypass van het kanaal gegraven ten
westen van de vestingwerken samen met een nieuwe
sluis -momenteel genaamd- de Middensluis [2].

^
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Ruimtelijke kenmerken
Het landschap kenmerkt zich door een continu
graslandschap met daarin bomen. Het aangezicht
van het landschap heeft een zachte en vriendelijke
uitstraling. De dijken en overgebleven vestingwerken
aan deze dijken zijn met hun groene grastalud
karakteristiek. Dit is de grote kwaliteit van dit
sluizencomplex.
4

Het kanaal en de voorhaven worden begeleid door
bomen, de ‘Marilandica Populier’. De begeleiding
van bomen langs het kanaal en voorhaven is
een landschappelijk structurerend element. Het
sluizencomplex vormt hierin een onderbreking die
de oost-west verbinding met Terneuzen accentueert.
Dit is een kwaliteit die in het landschapsplan
van kanaalzone Gent-Terneuzen reeds als visie
is beschreven en een kwaliteit die vanuit dit
bestaande beleid dient te worden gehandhaafd.
Door begeleidende onderbeplanting bij de bomen
is het zicht vanaf de weg op het kanaal beperkt. Dit
is gedaan vanuit het oogpunt van veiligheid, zodat
automobilisten niet naar de boten kijken. Hierdoor
is er vanuit de weg langs het kanaal weinig tot geen
zicht op het kanaal. De kwaliteit van het kanaal zou
beter tot zijn recht komen als de onderbeplanting
wordt gesnoeid en opslag van bomen en heesters
wordt verwijderd.

5
2
1

relatief open

7
3
6

De basculebruggen, met name van de Westsluis, zijn
ruimtelijk de meest markante elementen. Een spel
tussen de bruggen die steeds omlaag en omhoog
staan geeft identiteit aan het gebied en maakt het
complex van een afstand herkenbaar.
Kenmerkend voor het sluizencomplex is de
openheid van het terrein welke wordt afgewisseld
met verschillende boomgroepen. Lange zichtlijnen
worden afgewisseld met besloten plekken. Het terrein
heeft daarmee een parkachtige kwaliteit. Er is een
diversiteit aan beplantingstypes op het complex
aanwezig. De diversiteit bestaat uit; bomenrijen,
boomgroepen, solitaire bomen in het gras en
boomgroepen met onderbeplanting. In de aanplant
is er variatie in los geplaatste bomen en bomen in
een grid geplaatst. De variatie is waardevol in de
beleving van het complex. Het geeft een aangename
ruimtelijke afwisseling. Het gebied rondom de
Westsluis is relatief gezien het meest open van
karakter. Het gebied tussen de Middensluis en de
Oostsluis is relatief besloten.
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De continuïteit op het complex ontstaat door
het graslandschap van bermen en taluds welke
steeds tot aan het sluisplateau doorlopen, de witte
hekwerken rondom de verschillende sluizen en de
basculebruggen.
De oevers aan de Westerschelde zijde bestaan uit
een grastalud met een bestorting (figuur 1 en 3). De
oevers aan de kanaalzijde (figuur 2 en 4) bestaan
voornamelijk uit een grastalud met harde oevers van
damwanden. Er is slechts een klein hoogteverschil
tussen het water en de bovenzijde van de damwand.
De landtongen vormen de contramal van de
aanvaarroutes, de invaarpunten bij de sluizen zijn
symmetrisch.
Over het sluizencomplex loopt een dubbele route
voor voet-, fiets- en autoverkeer. Het verkeer heeft
hierdoor vrijwel continu doorgang, ook wanneer
de schepen de sluizen passeren. De beleving van
het wegverkeer is dominant ten opzichte van het
langzaamverkeer (figuur 7). Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de verkeersdrukte. De weg is
een openbare weg en wordt op het sluizencomplex
door de gemeente Terneuzen beheerd. De Provincie
Zeeland beheert het gedeelte ten westen van de
Westsluis tot het kombord. De weg is op het complex
ingericht als een 70 km/uur route, met relatief
veel autoverkeer, circa 17.000 voertuigen per dag.
De route is tevens toegankelijk voor busverkeer,
vrachtwagens en landbouwverkeer. Met de komst
van de Sluiskiltunnel medio 2015 zal de hoeveelheid
verkeer in eerste instantie verminderen. Voor de
verdere toekomst, 2030, wordt door de gemeente
Terneuzen in de maximale variant een lichte stijging
ten opzichte van de huidige situatie ingeschat.

westerschelde zijde

Langs de weg liggen vrijliggende fietspaden aan beide
zijden van de weg. Er is een aparte verbinding voor
voetgangers.
Op het sluizencomplex zijn diverse functies aanwezig,
zoals het Portaal van Vlaanderen, het Loodswezen, de
bootslieden, de sleepboten, en de marechaussee. Een
deel van deze functies zal moeten worden verplaatst
vanwege de inpassing van de nieuwe Grote Zeesluis.
De huidige architectuur behorende bij de sluizen zoals
de technische ruimten zijn sober en functionalistisch
van stijl. De overige bebouwing zoals de toren en de
woningen zijn erg gedateerd en weinig waardevol.

kanaalzijde

^
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5_voetpad op de dijk

6_kenmerkende architectuur functionalitische sluis

7_een stroom van auto’s
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b e s taan d b e l e id
Dit hoofdstuk is een weergave van het huidige
vastgestelde beleid, dat van invloed is op de
landschappelijke inpassingsvisie van de Grote
Zeesluis. Per hoofdstuk worden verschillende
beleidstukken toegelicht. Hiervoor zijn letterlijke
teksten van de beleidsstukken overgenomen.

Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
Provincie Zeeland en gemeente Terneuzen

Door het project ‘gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse
Kanaalzone’ wordt onder meer gestreefd naar
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van
het gebied en het daarmee vergroten van de
leefbaarheid. In het gebied zijn veel infrastructurele
ontwikkelingen: kanaalkruising Sluiskil, verbreding
van de Tractaatweg en N61.Daarnaast zijn er
uitbreidingen van stedelijk gebied en bedrijvigheid:
ten zuiden van Terneuzen de skihal, kassenbouw,
windturbines, industrie en havengebonden bedrijven.
Door deze uitbreidingen is de kwaliteit van het
landelijk gebied en de woonomgeving van de kleinere
kernen in dit open landschap de laatste decennia
afgenomen. Een probleem voor het gebied van de
Kanaalzone is de impact van de omvangrijke haven
en industriële ontwikkelingen en de schaalvergroting
die dat in het gebied veroorzaakt. Bovendien bestaat
er een sterke behoefte om de leefbaarheid van het
gebied te vergroten. In het hiernaast afgebeelde
wensbeeld voor 2030 is, met een groene pijl, de
groene recreatieve verbinding aangeduid tussen
Terneuzen en het achterland. Dit is de enige groene
en recreatieve verbinding en vanuit deze gebiedsvisie
essentieel. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor de
inpassingsvisie van de Grote zeesluis.
De stuurgroep is eigenaar van de visie en coördineert
het uitvoeringsprogramma. Er wordt op het niveau
van de stuurgroep gerapporteerd over voortgang
en resultaat.In de stuurgroep hebben de volgende
partijen zitting: Provincie Zeeland, Gemeente
Terneuzen, Zeeland Seaports, Rijkswaterstaat (mede
namens andere Rijksoverheden), de Kamer van
Koophandel, de Brabants Zeeuwse Werkgeverskring
en de ZeeuwseMilieufederatie. Deze partijen hebben
zich akkoord verklaard met de visie en de werkwijze.

Landschapsuitvoeringsplan Kanaalzone
Provincie Zeeland

Het landschapsuitvoeringsplan doet binnen de
gebiedsvise Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone voorstellen
om aan de opgaven van de gebiedsvisie tegemoet te
komen.
Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
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De Stuurgroep Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone heeft
het Kwaliteitsteam Zeeland gevraagd hiervoor een
advies uit te brengen. DLG is gevraagd hiervoor
ondersteuning te leveren. Het Kwaliteitsteam heeft het
advies uitgewerkt in een landschapsuitvoeringsplan
met streefbeelden voor drie verschillende
deelgebieden en een overzicht aan projecten die naar
uitvoering kunnen overgaan. De inpassing Grote
Zeesluis valt binnen deelgebied Hoek.

Hoek
Vanuit de Westerschelde tunnel komend is het advies
om een groene entree van Zeeuws-Vlaanderen te
behouden. Het groen kan hier door middel van extra
coulissen versterkt worden en geleding krijgen.
Deze strook vormt tevens een verbinding van Hoek
(en het achterland) naar Terneuzen. In deze strook
wordt daarom bewust geen industrie voorgesteld,
maar er kunnen wel kantoren of andere vergelijkbare
ontwikkelingen die aan de industrie zijn verbonden,
worden gevestigd. De nieuwe industrie aan de
westkant van Terneuzen is gepland tussen de huidige
weg van de Westerscheldetunnel naar de N61. Op
de rand van deze industrie zijn stevige bossingels
gewenst om de industrie af te schermen, maar ook
een venster waar de industrie vanaf de ‘tunnelweg’
zichtbaar is. In de open polders tussen Hoek en de
Tunnelweg en het bestaande DOW terrein zijn
enkele weg- en dijkbeplantingen voorgesteld en een
uitbreiding van het bestaande dorpsbos van Hoek.
Tegen het huidige Dowterrein kunnen beplanting en
nieuwe bospercelen de afscherming robuuster maken.
Verder zijn de bestaande waterlopen en kreken
voorzien van natuurvriendelijke oevers en solitaire
bomen.

Omgevingsplan Zeeland 2012-2018
Provincie Zeeland

Het provinciale beleid op het gebied van ruimtelijke
ontwikkelingen, milieu en waterhuishouding
staat in het Omgevingsplan Zeeland. Het beleid
in het omgevingsplan richt zich op een duurzame
ontwikkeling van de provincie. Een ontwikkeling
waarbij het versterken van de economische en
sociaal-culturele dynamiek hand in hand gaat met het
versterken van de Zeeuwse omgevingskwaliteiten.
Hoofddoelstellingen zijn onder andere het faciliteren
van de noodzakelijke en gewenste economische
dynamiek en het versterken van de bijzondere
Zeeuwse omgevingskwaliteiten.
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Philippine

Wensbeeld 2030 Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
LEGENDA
Bebouwing
Woongebied
- herstructureringslocatie
- versterken centrumgebied
Bedrijventerrein
Kantoren/leisure/onderwijs
Glastuinbouw
Infrastructuur
Hoofdweg
Secundaire weg
Spoorweg
Leidingenstrook

tiegebied
aakman

Watergebonden activiteiten

Terneuzen

Westerschelde / Kanaal Gent - Terneuzen
Herstructurering sluizencomplex
Verbreding recreatieve functies

Hoek

Natuur / Landschap
Groengebied
- nieuwe natuurontwikkeling / EHS
- ontwikkelingszone landschap, natuur en
recreatie
- ontwikkelen groene as / laan
Spui

Staats-Spaanse linie
Dijk
Kreek
Ondergrond
Margrette
Agrarisch gebied
Gemeentegrens

Philippine

^

kaart uit gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone, wensbeeld 2030
Sluiskil

NDA

Axel

Zandstraat

ng

ongebied
herstructureringslocatie
versterken centrumgebied
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stuinbouw
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cundaire weg

oorweg
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sterschelde / Kanaal Gent - Terneuzen

rstructurering sluizencomplex

Westdorpe
Sas van Gent

breding recreatieve functies

Landschap

oengebied
nieuwe natuurontwikkeling / EHS
ontwikkelingszone landschap, natuur en

Streefbeeld “Hoek” uit de Landschapsuitvoeringsplan voor de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
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k

ek

nd

rarisch gebied

*

een insteekhaven is op deze plek niet inpasbaar in combinatie met de inpassing van de Grote Zeesluis
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- Verdere uitbouw en versterking van de
Zeeuwse havengebieden, in harmonie met de
omgeving en de omgevingskwaliteiten.
- Accentueren van de structuur van het
landschap door landschappelijk groen.
- Behouden en verbeteren kwaliteit van de
bestaande natuurgebieden.
- Behoud en versterken van de identiteit,
diversiteit en belevingswaarde (inclusief
toegankelijkheid) van het landschap.
- Versterken van de beeldkwaliteit en
landschappelijke aantrekkelijkheid van
Zeeland.

3

Landschapsplan kanaal Gent-Terneuzen,
2006-2016 RWS dienst zeeland
Het doel van dit landschapsplan opgesteld en
vastgesteld door RWS is het bieden van een leidraad
voor een goede landschappelijke inpassing van het
kanaal. In het landschapsplan worden kwaliteiten
omschreven, die voor de toekomst moeten worden
zeker gesteld en ontwikkeld.
De uitgangspunten voor het landschapsplan zijn in
onderstaande punten letterlijk overgenomen. De
visie gaat uit van het begeleiden van het kanaal
met beplanting aan de westzijde en industrie en
beplanting aan de oostzijde. De begeleiding langs
de westzijde van het kanaal met bomen accentueert
het kanaal als geheel. Bijzondere plekken worden
voorzien van bijzondere accenten. De inrichting van
het sluizencomplex vormt een omvangrijk accent.
De inpassing van de Grote Zeesluis moet passen
binnen de totale landschapsvisie kanaal GentTerneuzen. Deze visie zal op dit niveau ook als
leidraad worden gehanteerd.

^ kaart uit het landschapsplan kanaal Gent-Terneuzen RWS
landschapsvisie kanaalzone

Visie sluisplateau

Volgens het landschapsplan kanaal Gent-Terneuzen
vormt het sluisplateau een complexe omgeving. Deze
complexiteit vraagt een overzichtelijke en herkenbare
omgeving. Iedere sluis kreeg in dit plan een bijzonder
kleuraccent d.m.v. verlichting en beplanting, hiermee
beoogt de visie de individuele herkenbaarheid per
sluis te vergroten. Tevens wordt er gezocht naar een
contrast tussen de beplante sluizen en de overwegend
open schiereilanden.
Deze landschappelijke inpassingsvisie voor de nieuwe
Grote Zeesluis onderschrijft tevens de noodzaak
voor een overzichtelijk en herkenbaar complex.
Dit zal tevens als leidraad worden overgenomen in
de landschappelijke inpassingsvisie. Echter om te
komen tot een helder en overzichtelijk terrein is een
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^ kaart uit het landschapsplan kanaal Gent-Terneuzen RWS
visie sluisplateau
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grotere eenheid noodzakelijk. Het kleurenplan en
beplantingsplan voorgekomen uit dit landschapsplan
wordt niet voorgezet als beleid voor de toekomst.

- Door iepziekte aangetaste objecten worden
verwijderd.
- Het is gewenst om dichte verhardingen toe te
passen en aldus de voeglengte te beperken.

Richtlijnen vaarwegen

Beheertechnisch

In de publicatie Richtlijnen vaarwegen (commissie
Vaarweg Beheer 2005) zijn alle geldende richtlijnen
opgenomen voor vaarwegen. Het kanaal GentTerneuzen is aangemerkt als hoofdtransportas.
Voor het in stand houden van de vaarweg en de
oeverbescherming, en voor het plaatsen van
aanwijzingen aan het scheepvaartverkeer is een
oeverstrook (berm) nodig. Deze oeverstrook dient
de bestemming ‘vaarweg’ of ‘water’ te hebben en in
beheer van de vaarwegbeheerder te zijn. De breedte
van de oeverstrook wordt bepaald door het type
oeverbescherming (damwand, natuurlijke oever)
en de constructie (verankering, bestorting). De
geadviseerde minimumbreedte van de oeverstrook,
gerekend vanaf de vaarwegbegrenzing, is 5 meter.
De vrije ruimte is een zone die vrij is van
bouwwerken, opgaande begroeiing en dergelijke.
Deze kunnen het functioneren van de vaarweg in
gevaar brengen, bijvoorbeeld door het blokkeren van
(radar) zichtlijnen. Ter voorkoming van aanvaren
van bouwwerken in stedelijk gebied, dient de vrije
ruimte, gerekend vanaf de vaarwegbegrenzing, 20
meter te zijn en in het buitengebied 30 meter.
In bochten moet de binnenbocht vrij worden
gehouden van opgaande begroeiing en bebouwing,
zodat een ruime zichtlijn wordt gecreëerd. Zo kunnen
schepen vrij zicht hebben op tegemoetkomend
verkeer in de as van de vaargeul.

Het beheer van objecten die in het landschapsplan
worden voorgesteld, dienen beheertechnisch
uitvoerbaar te zijn. Dit betekent:
- Beplantingstype toepassen die met minimaal
beheer kunnen uitgroeien tot hun natuurlijke
vorm en omvang.
- Streven naar een landschappelijk beeld van
de groenvoorzieningen.
- Streven naar het toepassen van inheemse
soorten met uitzondering van
probleemsoorten (zoals iep)
- Een ecologisch maaibeheer toepassen.
- Streven naar grote aaneengesloten
groenobjecten.
- Het beperken van beheer op moeilijk
bereikbare plaatsen.

Kanaalkruising Sluiskil
De brug over het kanaal Gent-Terneuzen bij
Sluiskil vormt in de huidige situatie grote hinder
voor de doorgang van weg- en waterverkeer.
Om dit knelpunt op te lossen is er een tunnel in
aanbouw. Deze wordt medio 2015 opgeleverd. Naar
verwachting leidt dit na oplevering tot een afname
van (sluip) autoverkeer op het sluizencomplex.
Echter op langer termijn (tot 2030) zal het aantal
verkeersbewegingen weer groeien tot iets meer dan
de huidige aantal verkeersbewegingen.

Beheerstechnische uitgangspunten RWS
Uit het Beheerplan kanaal Gent-Terneuzen
(1994) kunnen een aantal beheertechnische
uitgangspunten worden gehaald. Deze zijn in het
landschapsplan kanaal Gent-Terneuzen aangevuld
met beheeruitgangspunten vanuit de organisatie van
Rijkswaterstaat die in de tussentijd zijn ontwikkeld.

Milieuhygiëne
Rijkswaterstaat streeft naar voldoende aandacht
voor milieuvriendelijkheid bij het uitvoeren van het
groenbeheer.
- Met ingang van 2001 is Rijkswaterstaat
gestopt met het gebruik van chemische
middelen voor bestrijding van plantenziekten
en onkruid. (On)kruiden moeten mechanisch
of handmatig worden bestreden.
- Opslag (van beplanting) in steenbestorting moet
handmatig verwijderd worden.
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Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vormt een
robuust netwerk van bestaande en te ontwikkelen
natuurgebieden, en ecologische verbindingszones.
Robuuste ecologische verbindingen versterken niet
alleen het ecologische netwerk, maar hebben ook
een functie voor recreatie, waterbeheer, landschap
en cultuurhistorie. Op het sluizencomplex zijn geen
ecologische verbindingszones of natuurgebieden
aanwezig die onderdeel uit maken van de EHS. Er
is wel aan de rand van het plangebied een bestaand
natuurgebied, de Spuiboezem van de westelijke
rijkswaterleiding, gelegen ten westen van de bushalte
Terneuzen. Dit gebied maakt onderdeel uit van een
natte ecologische verbinding parallel aan het kanaal.

Natura 2000
De Westerschelde is aangewezen als Habitat- en
Vogelrichtlijngebied en een Ramsar gebied (een
internationale overeenkomst inzake watergebieden
die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder
als woongebied voor watervogels). Het bestaat uit
een uitgebreid estuarium van slikken, zandplaten en
schorren en permanente zoute en brakke wateren, in
combinatie met enkele binnendijks gelegen gebieden.
Rond deze bestaande natuurgebieden geldt, op
basis van het omgevingsplan Zeeland (2012), een
planologische afwegingszone van 100 meter, waarbij
invulling afhankelijk is van de mate van openheid en
verstoringgevoeligheid van het natuurstreefbeeld.

van nesten door oudervogels. Voor het ongeschikt
maken van de huidige broedplaats moet een ontheffing uit de Flora- en faunawet worden aangevraagd.
Deze maatregelen mogen alleen plaats vinden wanneer de alternatieve broedlocatie gereed is.

Beleid Bermen en oevers, RWS
Bermen en oevers vormen een biotoop voor plantenen diersoorten en vanwege de langgerekte vorm
kunnen ze een rol spelen als ecologische verbinding.
In het Meerjarenplan Ontsnippering (2004) geeft
de Nederlandse overheid aan dat met een goede
inrichting en het juiste beheer bermen belangrijke
kansen kunnen bieden voor verplaatsing en
verspreiding van flora- en fauna. De oevers op het
sluizencomplex zelf vormen mede door intensief
gebruik, de golfslag en de steile oevers, een minimale
biotoop voor zowel planten als dieren.
Door meetinformatiedienst Zeeland van
Rijkswaterstaat zijn de kruidachtige bermen van
Zeeuws Vlaanderen geïnventariseerd in 2003.
Er is tevens een natuuronderzoek terreinen
RWS Kanaal van Gent naar Terneuzen 2012. Op
het sluizencomplex zijn redelijk voedselarme
soortenrijke bermen aangetroffen. Daarnaast zijn
op het sluizencomplex de volgende beschermde
plantsoorten aangetroffen: Aardakker op de
Middensluis, Bijenorchis op de Oostsluis en Westsluis,
Hondskruid op de Westsluis, Kaardebol op de
Oostsluis en Rietorchis op de Westsluis.

Visdief

In het verleden hebben er op verschillende locaties
op het sluizencomplex broedplaatsen gelegen voor
de visdief. De visdief gaf dermate veel overlast op
het complex dat deze broedplaatsen zijn verplaatst
naar een nieuw ingericht vogeleiland op de punt van
de landtong. De visdief geeft tevens overlast in de
binnenstad van Terneuzen. De visdief broedt graag
op eilanden en schiereilanden of op gras, zand of
kiezeloevers van rivieren, zoetwaterplassen, strandweiden, duinen en (kust) moerassen, maar ook
op kiezelrijke daken van gebouwen en opgespoten
terreinen. De soort nestelt meestal koloniegewijs in
rustige schaars begroeide gebieden die zowel langs
de kust als aan binnenwateren kunnen liggen, mits
binnen 10 km van de kolonie voldoende voedsel
aanwezig is en de kolonie zoveel als mogelijk gevrijwaard is van landpredatoren als ratten, marterachtige en vossen. Fysieke verstoring door menselijke
activiteiten kan leiden tot het definitief verlaten
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^ huidige broedlocatie visdief (nr1)

Pagina 21 van75

Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

v isie

Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

4

Pagina 22 van 75

Pagina 23 van75

Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

fu n c tio n e e l
Functionaliteit
Het sluizencomplex is een veelzijdige werkplek.
Bewegend over het complex beweeg je als het ware
door een geoliede machine. Dit maakt het complex
intrigerend voor bezoekers. De belangrijkste eis is
dat het sluizencomplex goed dient te functioneren.
Het ontwerp articuleert de functionaliteit van de
sluis waarmee een herkenbaar sluisbeeld gecreëerd
wordt. Dit functionalistische ontwerp is meer dan
alleen een technische of pragmatische oplossing. Het
is de opgave om de functionele eisen te laten samen
gaan met esthetische kwaliteit. Het idee achter het
functionalisme is dat de schoonheid van een gebouw
is gelegen in zijn functie. Een functioneel ontwerp
straalt helderheid en eenduidigheid uit. Keuzes
worden helder doorgevoerd. De nieuwe sluis komt
daarmee in de traditie te staan van de huidige Oosten Westsluis, die beide in een functionalistische stijl
zijn ontworpen.
Uitgangspunt is een sobere en doelmatige inrichting,
passend binnen het huidige economische klimaat.
Door de beperkte ruimte zijn zorgvuldige ontwerpen
van de detaillering en materialisering de grootste
opgave. De esthetische kwaliteit dient zich te
bewijzen in de detaillering. In de uitwerking van het
ontwerp zal hier aandacht voor worden gevraagd.

4
Overzichtelijk
Het doorzicht vanuit de vaarwegen is essentieel
voor het goed functioneren van de sluis. Er dient in
de vormgeving rekening te worden gehouden met
doorzichten ten behoeve van de scheepsvaart. Het
betreft hier zicht op tegemoetkomende schepen en
zicht op verkeerselementen zoals verlichting, borden
en dergelijke.
De complexe infrastructurele situatie van kruisend
weg- en vaarverkeer vraagt tevens een overzichtelijk
en heldere indeling van het complex. Het vormgeven
van een heldere wegverkeerssituatie is daarin een
grote opgave voor het landschapsplan. Zie hierover
ook het hoofdstuk wegverkeer.
Het is om bovenstaande redenen belangrijk dat er
een overzichtelijk terrein wordt ontworpen waarin zo
min mogelijk obstakels staan. Hierbij wordt tevens de
sociale veiligheid op het complex gewaarborgd.
• Aandacht voor zicht- en lichtlijnen t.b.v. de
scheepvaart.
• Heldere en overzichtelijke verkeersstructuur.
• Zo min als mogelijk obstakels toepassen.
• Richtlijnen vaarwegen en wegverkeer meenemen in
het ontwerp.

Het sluizencomplex is niet alleen een
nautische toegang richting Gent, maar ook een
belangrijke toegang tot de kern vanTerneuzen
voor het wegverkeer, een ontsluiting van
bevoorradingsverkeer voor de binnenstad, de
ontsluiting van het bedrijventerrein Haarmanweg /
Kennedylaan. De doorstroming van het wegverkeer
en de overzichtelijkheid van het wegverkeer is voor
de gemeente Terneuzen van groot belang.
• Een goede functionaliteit en betrouwbaarheid van
de nieuwe sluis en het complex is essentieel.
• Heldere en eenduidige detailering.
• Een sobere en doelmatige inrichting.
• Een goede doorstroming van het wegverkeer.
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eenh e i d
Drie sluizen
Alle drie de sluizen op het huidige sluizencomplex
verschillen in afmeting. Toch tonen de sluizen ook
grote overeenkomsten in materiaal en uitstraling
en met name de West- en Oostsluis omdat deze
in eenzelfde periode zijn ontworpen en gebouwd.
Karakteristiek is bij alle sluizen dat het gras
doorloopt tot aan het sluisplateau. De sluisplateaus
en sluiswanden zijn van beton. Om een rustig en
eenduidig beeld te verkrijgen dient de nieuwe sluis
qua materialisering en uitstraling aan te sluiten op
de huidige West- en Oostsluis. Op de huidige Westen Oostsluis zullen vooruitlopend enkele wijzigingen
plaatsvinden in de inrichting. De huidige hekwerken
en verlichting zullen in het kader van MOBZ worden
aangepast om reeds aan strengere veiligheidseisen
te voldoen. Er dient voor de nieuwe Grote Zeesluis en
de Oost- en Westsluis in samenhang één familie te
worden ontworpen die op alle sluizen toepasbaar is.
Zie hiervoor de desbetreffende hoofdstukken
verlichting en hekwerken. Samenwerking en
afstemming met het MOBZ is daarbij noodzakelijk.
De drie sluizen verschillen in subtiele detaillering en
afmeting, maar vertonen gelijkenis in materiaal en
uitstraling. Met name door het gras dat doorloopt tot
het sluisplateau.
Belangrijk is het benadrukken van de eenheid van de
sluizen die zich door de landschap snijden. De Grote
Zeesluis dient als één herkenbare eenheid te worden
uitgevoerd.

^

drie eenheid sluizen

• Een rustig en eenduidig beeld creëren.
• Eenheid in materiaal en uitstraling tussen de
Grote Zeesluis en de West- en Oostsluis.
• Één familie van hekwerken en
lichtmasten voor alle drie de sluizen, afstemming
met MOBZ
• Verbindend element is het gras dat doorloopt
tot aan het sluisplateau.
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Landschappelijke eenheid
Door het project ‘gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse
Kanaalzone’ wordt onder meer gestreefd naar
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het
gebied. Een probleem voor het gebied van de
Kanaalzone is de impact van de omvangrijke
haven en industriële ontwikkelingen en de
schaalvergroting die dat in het gebied veroorzaakt.
Door deze uitbreidingen is de kwaliteit van het de
woonomgeving in de laatste decennia afgenomen.
In de gebiedsvisie is het sluizencomplex als
ontwikkelingszone landschap, natuur en recreatie
aangeduid. De volgende partijen hebben zich
akkoord verklaard met de visie en de werkwijze
en zijn vertegenwoordig in de stuurgroep die
verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit beleid:
Provincie Zeeland, Gemeente Terneuzen, Zeeland
Seaports, Rijkswaterstaat (mede namens andere
Rijksoverheden), de Kamer van Koophandel, de
Brabants Zeeuwse Werkgeverskring en de Zeeuwse
Milieufederatie.
Het complex kenmerkt zich door een relatief open
en eenduidige uitstraling. Een continu landschap
van gras met bomen, met een parkachtige
kwaliteit. Tevens heeft het gebied ondanks de grote
infrastructurele objecten een zachte en vriendelijke
uitstraling. Het is essentieel dat deze sfeer van
het sluizencomplex behouden blijft. Het dient een
landschappelijke eenheid te blijven met een zeer
heldere eenduidige en overzichtelijk indeling.

^

landschappelijke identiteit, graslandschap
met bomen

^

landschappelijke eenheid

Binnen de identiteit zoals hierboven beschreven
kunnen verschillende atmosferen gezocht worden
die een ruimtelijke variatie en diversiteit in beleving
genereren. Er kan kwaliteit worden toegevoegd door
kleinschalige diversiteit in de vegetatie. Zo ontstaat
er een gelaagdheid in beeld.
Het gebied is de groene entree van Terneuzen. Dit
dient te worden vormgegeven door het zoeken
van ruimtelijke aansluiting op de bestaande
vestingwerken / primaire waterkering, de esplanade,
de landtongen en de westzijde van de voorhaven.
• Behoud van openheid.
• Behoud van landschappelijke eenheid.
• Behoud van zachte groene en vriendelijke
uitstraling van het terrein.
• Groene recreatieve entree van Terneuzen.
• Ruimtelijke gelaagdheid door verschil in
toepassing van boomsoorten en verschil in
aanplanting (rij beplanting, solitaire bomen
en boomgroepen).
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Het gras
Binnen de projectscope zijn er geen nadere
doelstellingen voor ecologie naast de benoemde
doelstelling binnen het huidige beleid zoals
beschreven in hoofdstuk 2.
De bermen vormen een biotoop voor planten- en
diersoorten en vanwege de langgerekte vorm kunnen
ze een rol spelen als ecologische verbinding. Het
juiste beheer van bermen kan belangrijke kansen
bieden voor verplaatsing en verspreiding van flora en
fauna. De oevers op het sluizencomplex zelf vormen
mede door intensief gebruik, de golfslag en de steile
oevers, een minimale biotoop voor zowel planten als
dieren.
Op het sluizencomplex zijn redelijk voedselarme
soortenrijke bermen aangetroffen, welke ecologisch
waardevol zijn. Daarnaast zijn op het sluizencomplex
de volgende beschermde soorten aangetroffen:
Aardakker op de Middensluis, Bijenorchis op de
Oostsluis en Westsluis, Hondskruid op de Westsluis,
Kaardebol op de Oostsluis en Rietorchis op de
Westsluis.
Op basis van een flora- en fauna inventarisatie in
het kader van de flora- en faunawet zal er door
een erkend ecoloog een advies moeten worden
uitgebracht over de omgang met deze soorten
voor aanvang van werkzaamheden en tijdens de
bouwfase. Daarmee moet er aan de wettelijke
verplichting binnen het kader van de flora- en fauna
wet worden voldaan.
De verharding dient te worden geconcentreerd zodat
er een voldoende ruim graslandschap ontstaat. De
weg slingert door het graslandschap. De voet- en
fietspaden zijn vrijliggend en de bermen bestaan
uit voldoende brede grasbermen. Zie naaststaande
figuur voor de minimale breedtematen.

^

verbindend landschap van grasbermen en dijken

• Behoud van bestaande kwaliteit: voedselarme
en soortenrijke bermen.
• Beheertechnische uitgangspunten RWS mee
nemen in het ontwerp .
• Voldoen aan de wettelijke verplichting binnen
de Flora- en Fauna wet.
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Verleggen dijk
Mogelijk dient de dijk langs de Nieuwe Neuzenweg
ten westen van de voorhaven te worden verlegd
ten behoeve van de aanleg van een zwaaikom.
Of dit daadwerkelijk noodzakelijk is zal in latere
uitwerkingsfase duidelijk worden. Als de dijk verlegd
dient te worden dan dient het kanaal wederom
begeleid te worden door de ‘Merlandica’ populier of
een gelijkwaardige boomsoort. De bomen begeleiden
aan de westzijde het gehele kanaal van Gent tot aan
Terneuzen. De bomen staan buitendijks. In de huidige
situatie is er veel opslag en onderbegroeiing. Dit dient
in de nieuwe situatie te worden voorkomen. Hierdoor
ontstaat er een betere zichtrelatie en verbetert ook
de sociale veiligheid op het fietspad.
Tevens dient het buitendijkse fietspad langs de oever
terug te worden gebracht.
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• Aanbrengen van begeleidende bomen,
buitendijks.
• Verbeteren zichtrelatie door voorkomen van
onderbeplanting en opslag onder bomen.
• Aanbrengen van het fietspad langs de oever.
• Aanbrengen van een oevertalud conform
hoofdstuk oevers.
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^

bomen met onderbegroeiing langs het kanaal

^

bomen met onderbegroeiing langs het kanaal
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Oevers

westerscheldezijde

De oevers aan de Westerschelde zijde bestaan uit
een grastalud met een bestorting (figuur 1 en 3). De
oevers aan de kanaalzijde (figuur 2 en 4) bestaan
voornamelijk uit een grastalud met harde oevers van
damwanden. Er is slechts een klein hoogteverschil
tussen het water en de bovenzijde van de damwand.
Het onderscheid tussen de oevers aan de kanaalzijde
en de oevers aan de Westerschelde zijde moet blijven
behouden. De bestaande kwaliteit van de oevers
dient te worden behouden. Voor de Westerschelde
dient aansluiting te worden gezocht met de
oeverinrichting van de gehele Westerschelde. Voor de
kanaalzijde dient er een lage damwand als principe te
worden gehanteerd met een grastalud.
• Behoud onderscheid tussen oevers Westerschelde
en oevers kanaalzijde.

kanaalzijde
oevers westerscheldezijde
oevers kanaalzijde

1_oever westerschelde zijde

2_oever kanaalzijde

3_oever met bestorting

4_oever met talud en damwand
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De bomen
Zoals reeds beschreven is het kenmerkende van het
sluizencomplex de openheid die wordt afgewisseld
met verschillende boomgroepen. Door deze variatie
aan ruimtelijke kwaliteiten ontstaat een terrein met
een parkachtig karakter waardoor de beleving van de
complex aangenaam is.
Zoals reeds beschreven bij de ruimtelijke kenmerken
in hoofdstuk 2 is het gebied rondom de Westsluis het
meest open van karakter. Het gebied ten oosten van
de Middensluis is relatief besloten. De continuïteit
op het complex ontstaat door het graslandschap van
bermen en taluds die steeds tot aan de sluisplateau
doorlopen. De bomen geven variatie aan het gebied.
We onderscheiden drie verschillende deelgebieden.
Deelgebied 1, ten westen van de Westsluis, is relatief
besloten door een bestaande dichte bomengroep.
Het bestaande deelgebied 3 is ook grotendeels
besloten. Dit deel wordt afgewisseld met bomenrijen
van abelen en solitaire parkachtige bomen. In deze
beide delen blijft de bestaande situatie gehandhaafd.
In contrast hiermee is het wenselijk deelgebied 2,
rondom de nieuwe Grote Zeesluis relatief open te
houden. Wel dienen er solitaire bomen te worden
geplaatst. De aanplant van bomen geeft een gevoel
van schaal aan het gebied. Bijvoorkeur worden
de bomen in een rij geplant parallel aan de Grote
Zeesluis. Dit kan de functionaliteit van de sluis
ondersteunen. De bomen dienen daarbij als oriëntatie
voor de loodsen.

3.

2.

1.

Door aanplant van bomen dient het terrein rondom
de nieuwe Grote Zeesluis tevens een parkachtige
kwaliteit te krijgen. De aan te planten bomensoorten
hebben van oorsprong een sterke relatie met het
water en de dijken. Er dient een variatie aan bomen,
gemengd aangeplant te worden. Er worden enkel
bomen van de 1ste grootte toegepast, zodat de
bomen aansluiten op de schaal van het landschap.
Belangrijke zichtlijnen voor de scheepvaart
dienen open te blijven en oriëntatiepunten en
verkeerobjecten dienen tevens zichtbaar te blijven.
• Behoud van bestaande kwaliteit.
• Rondom de nieuwe Grote Zeesluis een relatief open
uitstraling.
• Bomen van de 1ste grootte toepassen.
• Een variatie aan bomen toepassen.
• De toe te passen boomsoorten hebben van
oorsprong een relatie met het water en
dijken.
• Belangrijke doorzichten t.b.v. de scheepvaart
en wegverkeer dienen vrij te blijven.
• Rekening houden met windeffecten van de bomen.
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^

ruimtelijke variatie door bomen
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Recreatie en voet- en fietspaden
Het sluizencomplex is de groene entree van
Terneuzen. Juist met de vele infrastructurele en
industriële groei in de omgeving wordt de groene
recreatieve entree en de recreatieve verbinding
tussen Terneuzen en het achterland nog belangrijker.
Vanuit beleid van gemeente Terneuzen en Provincie
Zeeland is het sluizencomplex een groene en
recreatieve verbinding zeer essentieel voor de
verbetering van de leefkwaliteit (zie hoofdstuk
2, landschapsuitvoeringsplan en omgevingsplan
zeeland). Over het huidige complex gaan lange
doorgaande fiets- en wandelroutes. Dit zijn naast
recreatieve routes ook voornamelijk routes voor
dagelijks fietsverkeer zoals scholieren en woonwerkverkeer. Er dient om die reden voldoende
aandacht te zijn voor de beleving vanaf de voet- en
fietspaden op het sluizencomplex. De bestaande
fiets- en voetpaden zullen deels opnieuw moeten
worden aangelegd als gevolg van de inpassing van de
nieuwe Grote Zeesluis. De voet- en fietspaden zullen
binnen de projectscope moeten worden herplaatst.
Tevens valt er een meerwaarde te behalen als er
betere voetgangers- en fietsoversteekplekken
worden gerealiseerd op de punten waar nieuwe
oversteken dienen te komen i.v.m. de inpassing van
de nieuwe sluis.
De recreatieve beleving betreft hier geen
grootschalige en dure voorzieningen maar het
helder en goed positioneren van de te herplaatsen
voet- en fietspaden eventueel aangevuld met een
informatiepunt en/of zitplekken. Op de naastgelegen
kaart zijn indicatief enkele plekken aangegeven waar
een uitkijkpunt of zitplekken wenselijk zijn. Hierdoor
kan het complex naast de functionele afhandeling
van de schepen een aangename recreatieve plek
worden. Dit dient zo te worden vormgegeven dat er
geen conflict ontstaat met de veiligheidseisen rond de
sluisplateaus. Het sluizencomplex geeft de passant
de gelegenheid om de diverse schepen van dichtbij te
bekijken.

• Op veilige wijze inpassen van recreatief
medegebruik van het sluizencomplex.
• Verbeteren oversteekbaarheid van de weg op
nieuw aan te leggen kruispunten.

3

2

1

uitzichtpunt
voet / fietspad
^ 1. uitzicht - en verblijfpunten voor voetgangers op
het sluishoofd
2. uitkijkpunt voet- en fietsverkeer
3. uitkijkpunt kanaal voor voet, fiets en autoverkeer

De huidige parkeerruimte nabij de sluizen geven
de passant ruimte om stil te staan en/of even uit te
stappen en naar de boten te kijken. In de huidige
situatie zijn parkeerplaatsen aanwezig. Deze kunnen
waarschijnlijk blijven liggen. Mocht dit niet het
geval blijken dan is herplaatsing van de bestaande
voorzieningen gewenst.
• Positionering van fiets- en voetpaden langs het
water, op de dijk en waar mogelijk op afstand van
de rijweg.
^
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referenties fiets- en wandelroutes
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Sluiseilanden
Vanuit de functionaliteit van de sluis is het wenselijk
om de invaart van de sluizen zo symmetrisch mogelijk
te maken. Dit heeft positieve nautische effecten
(stroming) wat de invaart verbetert. Tevens helpt
een symmetrische invaart in de oriëntatie van de
loodsen. Deze symmetrie is tevens wenselijk vanuit
esthetische aspecten. De symmetrie geeft een helder
en overzichtelijk beeld. Aangezien de locatie van de
nieuwe Grote Zeesluis nog niet gefixeerd is, wordt
er deze visie twee voorbeelden gegeven van de een
mogelijke symmetrische invaart. In deze voorbeelden
zijn de maten indicatief weergegeven. De maten
verbeelden het principe en zijn niet maatgevend.
Deze symmetrie principes dienen op gelijke wijze
in eventuele alternatieve locaties te worden
opgenomen.
• Een zo symmetrische mogelijke inrichting is
zowel vanuit functionaliteit als vanuit esthetiek
noodzakelijk.

Sluisplateau
In de klanteisen zullen eisen ten aanzien van de
breedte van het sluisplateau en de obstakelvrije
ruimte op het sluisplateau worden opgenomen.
Vanuit flexibiliteit in de toekomst is het wenselijk
een zo groot mogelijke obstakelvrije ruimte te
creëren binnen de beschikbare ruimte. In deze
landschappelijke inpassingsvisie zijn we uitgegaan
van een obstakel vrije ruimte van 7.5 meter en een
de breedte van het sluisplateau van 10 meter. Het is
essentieel hier in een vroeg stadium ook uitsluitsel
over te krijgen of dit strookt met technische en
beheersaspecten. Een breder sluisplateau heeft
grote gevolgen voor de ruimtelijke inpassing, omdat
deze op enkele punten kritiek is in zijn maatvoering.
Met name in de breedte is er weinig speelruimte.
Vanuit ruimtelijke oogpunt heeft een compacte
vormgeving met beperkt oppervlak aan verharding
de voorkeur.
• Optimaliseren / maximaliseren van de
obstakel vrije ruimte rond de sluiskolk.
• Zoveel mogelijk minimaliseren van de breedte
sluisplateau.
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^

huidig model VNSC, symmetrie ontbreekt

7,5m obstakelvrije ruimte

breedte sluisplateau
10m
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^

inpassing huidig model VNSC met symmetrie

^

inpassing optimalisatie met symmetrie
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Inpassing locatie Middensluis

Sluisrichting

In de huidige model van de VNSC lijkt behoud van de
Middensluis niet mogelijk. Er zijn echter technische,
financiële en ruimtelijke overwegingen waardoor
behoud van Middensluis mogelijk een optie zou
kunnen zijn. De sluis zal komen te vervallen als sluis,
maar zou een spuifunctie kunnen krijgen.

De nieuwe Grote Zeesluis kan verdraaid liggen ten
opzichte van de twee andere sluizen. In de huidige
visie ligt hij 5 graden verdraaid ten opzichte van
de Westsluis. Hierdoor liggen de drie sluizen elk in
een eigen richting. In het vervolgonderzoek wordt
ook onderzocht of een variant evenwijdig aan de
Westsluis mogelijk is.

Vanuit de landschappelijke inpassingsvisie is het
wenselijk om de huidige Middensluis te behouden.
De Middensluis is waardevol als cultuurhistorisch
object. De sluis zou naast een spuifunctie ook een
recreatieve waarde kunnen vervullen, eventueel
als aanlegplaats voor recreatievaart. Het zou ook
mogelijk tot een financiële besparing kunnen leiden
door het wegvallen van sloopkosten. Daar staan
wel onderhoudskosten tegenover. Onderzoek in
vervolgfase zal meer inzicht moeten geven in de
mogelijkheden van behoud.

• De verdraaiing van de sluis wordt bepaald
door de optimale vaarrichting van de
schepen.

Als de Middensluis (deels) behouden blijft dan geeft
de op de volgende pagina afgebeelde fotomontage
het wenselijke sfeerbeeld van de sluis. De sluis
dient dan te worden gestript en kaal, als relict in het
landschap te liggen. De bruggen worden verwijderd
en de taluds blijven liggen. Deze worden begroeid
met gras. Het gras loopt door tot aan het voormalige
sluisplateau. De koppen van de sluis vormen een
mooie uitkijkplaats.
• Vanuit cultuurhistorisch en ruimtelijk oogpunt
is het wenselijk de Middensluis te behouden,
mits dit nautisch, economisch en functioneel
inpasbaar is en het een meerwaarde oplevert.
• Onderzocht dient te worden of de Middensluis
een spuifunctie kan vervullen.
• In overleg met de gemeente Terneuzen dient
onderzocht te worden of de Middensluis
ook een recreatieve functie kan krijgen,
bijvoorbeeld als aanmeerplaats.
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^

inpassing sluis optimalisatie zonder middensluis

^

inpassing sluis met behoud middensluis
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Middensluis

^

impressie behoud middensluis
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Grote Zeesluis
Westsluis
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Over het sluizencomplex loopt een dubbele route
voor voet-, fiets- en autoverkeer. Het verkeer heeft
daarmee vrijwel continu doorgang, ook wanneer
de schepen de sluizen passeren. De weg is nu
ingericht als een 70 km/uur route, met relatief
veel autoverkeer: circa 17.000 voertuigen per dag.
De route is tevens toegankelijk voor busverkeer,
vrachtwagens en landbouwverkeer. Met de komst
van de Sluiskiltunnel medio 2015 zal de hoeveelheid
verkeer in eerste instantie verminderen. Voor de
verdere toekomst, 2030, wordt in de meest maximale
variant een lichte stijging ten opzichte van de
huidige situatie ingeschat. Het huidige wegverkeer
is dominant over het fiets- en voetverkeer op het
complex.

4

• Het complex wordt ontworpen op één
ontwerpsnelheid.
• Een heldere en overzichtelijke verkeerssituatie
is noodzakelijk. Vele bochten en afbuigingen
achter elkaar zijn onwenselijk.
• Een minder dominante inrichting van het
autoverkeer op het complex is wenselijk.
• De wegen dienen parallel of haaks te lopen
aan de nieuwe Grote Zeesluis.
• De afslagen voor lokale gebruikers worden zo veel als
mogelijk beperkt.

De klantwens vanuit de gemeente Terneuzen en de
Provincie Zeeland is dat er ook bij de nieuwe sluis
een dubbele routing gehandhaafd blijft. Daarnaast
is de wenselijke ontwerpsnelheid 70km/uur. Echter
constateren wij in de verkenningsfase dat dit
ruimtelijk niet inpasbaar is. Dit probleem ontstaat
door de beperkte ruimte die beschikbaar is om
bochten te maken. Door de provincie en de gemeente
Terneuzen wordt aangegeven dat een weginrichting
voor 70km/uur het meest wenselijk is, maar dat de
doorstroming belangrijker is. Als de bochtenstralen
voor een 70km/uur weg niet gemaakt kunnen
worden dan primeert een 50km/uur inrichting. Een
ontwerpstudie opgenomen in de bijlage toont dat een
ontwerpsnelheid van 70km/uur niet haalbaar is en
dat zelfs een ontwerpsnelheid van 50 km/uur lastig
wordt om in te passen.
Uitgangspunt is dat het gehele complex op één
ontwerpsnelheid ontworpen moet worden. Echter
zal er altijd maatwerk moeten worden toegepast en
zal in overleg met de verkeersdeskundige van zowel
de Provincie Zeeland als gemeente Terneuzen een
passend voorstel opgesteld worden.
Langs de weg liggen vrijliggende fietspaden aan
beide zijden van de weg. Er is een aparte verbinding
voor voetgangers. Beide dienen in de nieuwe situatie
als vrijliggende paden te worden teruggebracht. Zie
hiervoor het onderdeel recreatie.

^ wegen parallel en haaks op de sluis met zo min
mogelijk bochten

• Een inrichting met ontwerpsnelheid van 70km/
uur is onmogelijk, een snelheid van 50km/uur
is een klantwens van de gemeente Terneuzen en
Provincie Zeeland
• Een goede doorstroming primeert.
^ vele bochten en afbuigingen zijn onwenselijk
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^ nieuwe situatie met aandachtspunten
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De bruggen

De sluisdeuren

De huidige basculebruggen zijn zeer kenmerkend
voor het sluizencomplex. Al van ver af kan je de
bruggen zien, wat een belangrijke bijdrage levert aan
de identiteit van de locatie. Het spel van de bruggen
zorgt voor samenhang tussen de huidige drie sluizen
en wordt ook als essentieel gezien voor de nieuwe
sluis. De nieuwe brug dient ruimtelijk aansluiting te
zoeken en een eenheid te vormen met de bestaande
bruggen. De brug is beeldbepalend.

De sluisdeuren worden ogenschijnlijk eenvoudig
vormgegeven, met de robuuste constructie van
de deur zoveel mogelijk in het zicht. De deuren
zijn functioneel vormgegeven waarbij de techniek
van de machine zoveel mogelijk in het zicht blijft.
De deurhoogte is gelijk aan de hoogte van de
aanliggende sluiswanden. Aan de deur kan speciale
verlichting toegepast worden die de hartlijn
van de sluis markeren en daarmee het invaren
makkelijker maakt. Vanuit ruimtelijk / esthetisch
oogpunt zijn alle type deuren (een puntdeur en een
roldeur) inpasbaar en is er geen voorkeur voor een
deurtype. Een hefdeur wordt met de noodzakelijke
vrije doorvaarhoogte als onrealistisch beschouwd.

De brug dient een duidelijk moderne uitstraling te
hebben en maakt gebruik van moderne technieken en
materialen.
De huidige overzichtelijke uitstraling van het complex
is uitgangspunt in het ontwerpen van een nieuwe
brug. De constructie bij en aan de brug mag geen
visuele of fysieke obstakel vormen in het landschap.
Dit is zeer essentieel is voor de ruimtelijke beleving
van het complex. Dat betekent dat er geen grote
zichtbare constructie of technische ruimten rondom
de brug in het landschap zichtbaar mogen zijn. De
constructie moet zodanig zijn weggewerkt dat deze
niet in het zicht ligt en de constructie niet hoeft
te worden afgeschermd met hekwerken i.v.m. de
veiligheid.

• Bruggen dienen buiten de deuren te liggen om
de kans op een aanvaring te verkleinen.
• De brug moeten buiten de obstakelvrije ruimte
liggen.
• De nieuwe brug sluit ruimtelijk aan op de
reeds bestaande bruggen en vormen daardoor
een eenheid.
• De nieuwe brug is beeldbepalend.
• Constructie benodigd voor de brug dient geen
obstakel te vormen in het terrein.
• De brug dient een moderne uitstraling te hebben.
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De deurkassen
De deurkassen worden integraal ontworpen
met het sluisplateau. De deurkassen vallen in
het landschap en zijn op gelijke hoogte als het
aanliggende maaiveld. De afrastering is eenduidig
vormgegeven met de afrastering op het gehele
complex.

• De deurkassen worden integraal ontworpen met
het sluisplateau.
• De deurkassen vallen in het landschap en zijn op
gelijke hoogte als het aanliggende maaiveld.
• De afrastering langs de deurkas is eenduidig
vormgegeven met de afrastering op het gehele
complex en heeft een transparante uitstraling.
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^ karakter van de huidige basculebruggen

^ wenselijk beeld

01_basculebrug
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02_dubbele basculebrug

03_rolbrug

04_draaibrug
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d e geb ou w e n
Op de landtongen die worden afgegraven staat
bebouwing, die hierbij tevens zal worden gesloopt. De
huidige gebouwen aan de oostzijde van de Westsluis
inclusief de toren zullen ook worden verwijderd. Er is
onvoldoende ruimte deze te behouden. Daarnaast is
de bebouwing gedateerd en van lage kwaliteit. Het
huidige RWS kantoor kan in deze inpassingmodellen
blijven staan, echter zal de entree mogelijk moeten
worden verplaatst naar de andere zijde. Deze
aanpassing is binnen het bestaande gebouw mogelijk.
Niet alle te verwijderen functies zullen terugkomen
op het complex. Voor de watergebonden, niet
sluisgebonden bedrijven aan de Schependijk geldt
dat deze buiten het complex maar wel langs het
kanaal herplaatst dienen te worden. Herplaatsen
van bedrijven niet zijnde kantoren op het bestaande
complex, buiten de bestaande bedrijvenzone van de
schependijk, is niet wenselijk. Dit wordt onderbouwd
in het Landschappelijke Uitvoeringsplan Kanaalzone.
De volgende functies zullen moeten worden
herplaatst:
-

De steiger voor de sleepboten.
Voorzieningen voor het loodswezen.
Voorzieningen voor de vletter- en
bootslieden.
Portaal van Vlaanderen.
Opslag (zie hoofdstuk opslag).
Noodstroomcentrale.

4
Een goede positionering van het gebouw voorkomt
in de toekomst een wildgroei aan bijgebouwen en
wachthuisjes.
Mocht er op basis van de uitkomsten in december
besloten worden dat alle functies op één vloer niet
wenselijk of haalbaar is, dan primeert een apart
kantoorgebouw met niet sluisgebonden functies,
dicht bij de binnenstad van Terneuzen. Met een apart
gebouw voor de sluisgebonden functies tussen de
Westsluis en de Grote Zeesluis.
De noodstroomvoorziening dient bij voorkeur op het
gebied bij de schependijk te worden geplaatst.
• Als alle functies worden gecombineerd op één
vloer, dan één gebouw tussen Westsluis en
nieuwe Grote Zeesluis.
• Als functies niet op één vloer dan, de sluis gebonden
functies in een gebouw tussen de Westsluis en de
nieuwe Grote Zeesluis. Niet sluis gebonden
functies in apart gebouw dicht bij de binnenstad
Terneuzen.

Voor de overzichtelijkheid en het voorkomen van vele
verschillende bouwwerken en daarmee obstakels
op het terrein is het wenselijk deze voorzieningen
zoveel als mogelijk met elkaar te combineren in
één gebouw. Dit wordt tevens ondersteund door de
beleidswens om iedereen op één vloer met elkaar
te laten samenwerken. In dit kader loopt er een
separaat onderzoek voor de mogelijkheden voor
een gezamenlijk faciliteitencentrum. Deze zal in
een latere fase worden afgerond. Dan is ook meer
duidelijk over het benodigde programma. In deze
landschapsvisie gaan we uit van het herplaatsen van
hetzelfde oppervlak zoals deze nu beschikbaar is
(1.200m2 footprint excl. de opslag).
Het faciliteitencentrum heeft hoofdzakelijk
sluisgerelateerde functies, zoals wachtplaatsen
voor de boot- en vletterlieden en loodsen, en
noodbediening van de sluis. De klantwens met
betrekking tot dit programma is op loopafstand van
de Westsluis en de nieuwe Grote Zeesluis. De locatie
tussen de Westsluis en de nieuwe Grote Zeesluis is
vanuit de functionaliteit de meest wenselijke locatie.
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3

Sleepboten
Marechaussee en meetdienst RWS
Bedieningsgebouw Middensluis
RWS kantoor
Loodswezen
Bootlieden (en uitkijktoren)
Portaal van Vlaanderen
Noodstroomvoorziening
Opslag RWS

7

8

9

bestaande situatie met nieuwe situatie
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3

5

4
26.000 m2
+ 2.200 m2

1
2

^

nieuw faciliteitencentrum [1], Opslag- en werkterreinen met loodsen [2], steiger sleepboten [3],
ligplaatsen [4], locatie gebouw niet sluisgebonden kantoorfuncties [5]
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In deze landschapsvisie gaan we voorlopig uit van
het herplaatsen van hetzelfde oppervlak zoals
deze nu beschikbaar is (1.200m2 footprint excl. de
opslag). Het heeft de voorkeur in de vervolgfase te
zoeken naar mogelijkheden om het programma te
comprimeren. Mogelijk kan dit oppervlakte worden
gereduceerd door meervoudig ruimte gebruik.

Werkprocessen zijn zoveel als mogelijk zichtbaar.
De begaande grond is zo transparant mogelijk,
zodat het zicht op de sluis in stand blijft.
• Plaatsing parallel aan de sluis
• Een langwerpig volume
• Een open en transparante uitstraling

Het nieuwe faciliteitencentrum moet zich goed in
het landschap inpassen en zal onderdeel van het
sluizencomplex zijn zonder de openheid en de
zichtlijnen te verstoren.
De locatie tussen de Westsluis en de Grote Zeesluis
ligt het meest voor de hand. De bebouwing wordt
centraal gepositioneerd in de hartlijn van de
Grote Zeesluis gepositioneerd. Hiermee blijven de
bestaande zichtlijnen behouden. Het volume van
de nieuwe bebouwing dient parallel aan de sluis
gepositioneerd te worden en is langwerpig van vorm.
Zie afbeelding voor de lengte-breedte verhoudingen.
De bebouwing dient ruimte te geven aan een
veelzijdige programma. Het programma bestaat uit
kantoorruimtes en werkplekken van verschillende
afmetingen en benodigde voorzieningen zoals keuken
en toiletruimte. Het faciliteert de loodsen en de booten vletterlieden met slaap- en wachtplekken en heeft
voldoende opslagruimtes voor diverse benodigde
uitrustingen.

max. 0.75 x C
max. 3
2 verdiepingen

min. 2.5 x C

C = max. 16
14 m

^ de bebouwing blokkeert zo min mogelijk zichtlijnen naar de
bruggen
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^

volume lengte-breedte verhoudingen
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^

inpassen van het nieuwe faciliteitencentrum op het nieuwe sluiseiland met parkeren
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Opslag

Opslag van sluisdeuren

Het huidige opslagterrein van RWS zal tevens
moeten worden verplaatst. Het betreft nu een terrein
van 45.500m2. Een eerste inschatting is dat een
opslagterrein van 31.000m2 wenselijk is. Dit is een
te groot oppervlak ten opzichte van de beschikbare
ruimte. Er zal in de uitwerkingsfase onderscheid
gemaakt moeten worden in welke opslag op het
complex noodzakelijk is en welke opslag elders kan
plaats vinden.

De opslag van de reservedeuren zal tevens
op het terrein bij de Schependijk of buiten het
sluizencomplex worden gepositioneerd. Bij
een gebrek aan ruimte kan er gekeken worden
naar opslag in het water of aan de kade, zie
afbeeldingen van sluis IJmond en de Beatrixsluis.

Daarbij heeft RWS de volgende klantwensen:
- Specials Westsluis verplaatsen naar te maken
werkterrein Westsluis westzijde.
- Contractor park naar werkterrein Westsluis.
- Opslagruimte voor onderdelen Westsluis
en Oostsluis die binnen moeten staan,
benodigde magazijnruimte incl. kantoortje en
toiletunit circa 2200 m2.
- Afspuitplaats, olieopslag (benodigd 300 m2).
- Voor deurenbergplaats Oostsluis,
hoogwatervoorzieningen, loswal en kade incl.
werkterrein etc. benodigd terrein 22.500 m2.
- Noodstroomcentrale (500m2) verplaatsen.
- Alle werkterrein voorzien van infrastructuur
voor zware mobiele kranen.
Het huidige werkterrein bij de Westsluis is vrij
van obstakels en het terrein is overzichtelijk. Het
verplaatsen van de opslag naar het werkterrein ten
westen van de Westsluis heeft negatieve gevolgen
voor de ruimtelijke kwaliteit. Naar dit terrein wordt
om die reden enkel de onderdelen verplaatst die geen
invloed hebben op het beperken van het doorzicht
of het ontstaan van verrommeling. De opslag van
deze grotere objecten zoals magazijnruimte en het
contractorpark dient voor het grootste deel plaats te
vinden aan de Schependijk (zie afbeelding).
• Het werkterein bij de Westsluis dient blijft hier vrij
van obstakels die doorzicht beperken.
• De opslag vindt hoofdzakelijk plaats langs de
schependijk (zie afbeelding)
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3

5

4
1

26.000 m2
+ 2.200 m2

2

^

nieuw faciliteitencentrum [1], 33.400 m2 opslag- en werkterreinen [2], steiger sleepboten [3],
ligplaatsen [4], niet sluisgebonden kantoorfuncties [5]

^ referentie Beatrixsluis deuropslag langs kanaal
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^ referentie deuropslag IJmond in het water
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d e inric h ti n g

4

Hekwerken
Op dit moment staan op het hele complex witte
hekwerken van circa 1,2 meter hoogte. Dit maakt
dat het terrein een vriendelijke uitstraling heeft. Alle
hekwerken zijn van gelijke hoogte en gelijke kleur.
Dit geeft een eenduidig en herkenbaar beeld. De
nieuwe sluis zal aan nieuwe veiligheidseisen moeten
voldoen. Deze eisen zijn zwaarder, wat zal betekenen
dat de hekken hoger zullen moeten worden geplaatst.
Vooruitlopend op de Grote Zeesluis worden reeds de
bestaande hekwerken vervangen om aan de huidige
eisen te voldoen. Dit dient in samenhang met de
Grote Zeesluis te worden ontwikkeld.
Een vriendelijke en open uitstraling dient het
uitgangspunt te zijn bij de vormgeving van de
hekken. Er zal gezocht moeten worden naar een
hoogwaardige oplossing met een transparant
hekwerk die tevens voldoet aan de veiligheidseisen.
Alle hekwerken zoals de hekwerken ter afscherming
van de sluisplateaus, op de sluisdeuren en
balustrades als valbescherming zijn één familie van
elkaar.
Er dient één hekwerk te worden ontworpen die in
verschillende afmetingen met verschillende functies
kan worden geplaatst.
Het hekwerk heeft een grote mate van transparantie,
zodat het zicht op de sluis en de boten maximaal
blijft. Bij voorkeur is dit een spijlenhekwerk of een
RVS kabelnet hekwerk. De kleur van het hekwerk
dient licht te zijn: crème wit. Overklimbeveiliging
in de vorm van prikkeldraad of scherpe punten
is onwenselijk. Mocht er een overklimbeveiliging
noodzakelijk zijn dan wordt er een functioneel
gelijkwaardig alternatief gezocht, bijvoorbeeld door
extra hoogte. Alle nieuwe hekwerken worden los van
de verharding geplaatst in het gras (zie afbeelding op
pagina 51).

^

bestaande hekwerken rond de sluizen
(hoogte 1,2 meter)

• Een hekwerk integraal met de Oost- en Westsluis
ontwerpen met een open en vriendelijke uitstraling.
• Het toepassen van prikkeldraad e.d. als
overklimbeveiliging is onwenselijk, een alternatief
met gelijkwaardige functionaliteit dient te worden
ontworpen. Te denken valt aan extra hoogte aan het
hek toevoegen,
• Er dient één hekwerk te worden ontworpen die
in verschillende afmetingen met verschillende
functies kan worden geplaatst, zodat er
eenduidigheid ontstaat.
• Het hekwerk dient zoals de bestaande hekwerken
crème wit te zijn.
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^

bestaande hekwerken

^

hekwerken in ijmuiden draadstaalhekwerk met
overklimbeveiliging, voorbeeld hoe het niet moet.

^

referentie spijlenhekwerk met RVS kabelnet

^

referentie openheid hekwerk - RVS kabelnet
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Verlichting
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Langs de nieuwe sluiskolk wordt de verlichting op
masten geplaatst. De masten worden geplaatst in een
lijn, parallel aan de sluis. De masten staan buiten de
obstakelvrije ruimte. De verlichting aan de masten
voldoet aan lichteisen (nader te bepalen) in relatie tot
beveiligingcamera’s en dergelijke eisen.
Langs de rijweg staan verlichtingsmasten tevens
in een rij in de grasberm tussen de autoweg en het
fietspad. Langs de voetpaden wordt geen verlichting
aangebracht. De verlichting heeft een stedelijk
karakter en is op alle sluizen hetzelfde. Daarnaast is
de verlichting langs de rijweg gelijk aan de verlichting
langs het gehele wegtraject. Hierdoor ontstaat er een
eenduidig beeld.

verlichting van de sluishoofden voor betere
zichtbaarheid vanuit het water

Eveneens is het wenselijk verlichting op te nemen
in de kop van de sluis, zodat de invaart van de
sluis duidelijk verlicht wordt. Deze verlichting kan
worden opgenomen in de sluiswand en schijnen
naar beneden. Alternatieven met gelijk resultaat zijn
mogelijk. De spots zijn zodanig opgenomen in de
muur zodat deze makkelijk vervangbaar zijn. Tevens
kan er een verlichtingselement worden opgenomen
in het midden van de sluisdeur. Deze dient aan de
binnenzijde van de sluisdeur de aslijn van de sluiskolk
te markeren. Het dient als oriëntatiepunt voor het
invaren.

• Verlichting intergraal ontwerpen met het huidige
vervangingstraject voor de Oost- en Westsluis.
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voorwaarden voor het plaatsen van objecten op
het nieuwe sluiseiland
Pagina 50 van 75

Objecten op het sluisplateau

Technische ruimten

Verticale objecten dienen gezamenlijk op een rij
te worden geplaatst samen met de verlichting
en overige objecten. Een wildgroei aan objecten
dient te worden voorkomen. Objecten dienen te
worden gecombineerd op één paal zoals camera’s,
speakers, borden en verlichting combineren op de
verlichtingsmasten. Borden die niet noodzakelijk
op een mast moeten worden op de verharding
gemarkeerd. Elementen zoals reddingsboeien
horende bij de sluis worden aan de rand van het
sluisplateau gepositioneerd, buiten de obstakelvrije
zone. De bolders zijn functioneel van vorm. Eventueel
benodige ladders in de kolkwand zullen op
dezelfde manier vormgegeven worden. Deze
nautische objecten zijn samen één familie door
gelijke vorm-, materiaal- en kleurgeving.

Een variatie aan verschillende gebouwen en obstakels
op en rond de sluis dient te worden voorkomen.
Er dient een eenduidig en helder landschap te
ontstaan. Het is daarbij essentieel dat technische
ruimtes integraal worden ontworpen met het
faciliteitencentrum en met de deurkassen. Alle
technische ruimte worden hierin integraal opgenomen
(zonder uitstekende delen). De voorkeur gaat uit
naar dat alle overige technische ruimtes onder het
maaiveld / verharding worden weggewerkt of binnen
het gebouwde volume, zoals bij de Westsluis. Indien
het toch noodzakelijk is om technische ruimtes aan
te brengen boven het maaiveld, dan dienen eisen te
worden gesteld aan de vormgeving, detaillering en
materialisering. Deze eisen zullen worden opgesteld in
het EpvE. Deze sluiten aan op de vormgeving van het
faciliteitencentrum en moeten zich in het landschap
invoegen.

• Alle objecten zoals verlichting, camera’s en borden
zo veel als mogelijk in een rij plaatsen.

• Alle technische ruimte intergraal ontwerpen binnen
gebouwen of onder het maaiveld wegwerken zodat
zo min als mogelijk losse obstakels in landschap
worden geplaatst.
• Rekening houden met uitbreiding van technische
uitbreiding in de toekomst.

^ geen wildgroei aan objecten

^ objecten plaatsen op een rij
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^

technische ruimten, hoe het niet moet
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Hoogteligging

Duurzaamheid

We gaan er in deze visie vanuit dat de nieuwe sluis
hoger zal komen te liggen dan de bestaande sluizen.
Dit omdat de huidige sluizen eigenlijk iets te laag
liggen en er rekening wordt gehouden met een
ontwerpeis voor de komende 50 jaar en de daarbij
behorende zeespiegelstijging. Volgens de huidige
HR2006 toets moet minimaal niveau op sluisplateau
van NAP+7m worden gerealiseerd, in deze situatie
wordt er nog deels overslag geaccepteerd. Voor
ontwerp dienen deze uitgangspunten weer opnieuw
te worden doorlopen, daarbij rekening houdend met
nieuw toetsinstrumentarium (is nu in ontwikkeling).
Mogelijk wordt de hoogte dus nog hoger. We houden
daarin rekening in deze landschappelijke visie met
een extra hoogte van 50cm en doen de aanname dat
het sluisplateau op +7.5m NAP komt te liggen.

Er zijn binnen dit project geen specifieke ambities
voor duurzaamheid anders dan het reguliere
beleid van RWS beschreven in hoofdstuk 2 en de
RAMSHE-eis. De grootste winst valt te behalen in
het beperken van het grondverzet en eventueel
behoud van de Middensluis. Daarnaast valt er te
denken aan toepassing van LED-verlichting en
toepassing van zonnecollectoren op het dak van
het nieuwe faciliteitencentrum.

In het ontwerp dient ook rekening te worden
gehouden met kritische waterkerende onderdelen in
de sluitingsprocedure (elektrisch), openingen voor
bewegen sluisdeuren en brugkelders.
De oevers langs het kanaal zijn 40 tot 50 cm te
laag. (Nota begrenzingen waterkering, waterschap
Zeeuws-Vlaanderen). Bij herinrichting dient de oever
te worden opgehoogd. De aanpassingen aan het
kanaal vallen buiten de projectscope, echter zal er bij
de aansluiting op het kanaal rekening mee moeten
worden gehouden dat deze oevers in de toekomst 40
tot 50cm worden verhoogd.
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De rijksoverheid en De Provincie Zeeland heeft
locaties aangewezen voor windmolenparken. Ze
gaan daarbij uit van concentratie van windmolens
bij grote infrastructurele werken. Plaatsing
van windmolens hoger dan 20m is op land
buiten de benoemde locaties niet mogelijk. Het
sluizencomplex bij Terneuzen is geen aangewezen
locatie, windenergie valt om die reden af als
mogelijkheid.
Wel is mogelijke koppeling met Blue-energie te
maken. Uitwerkingen hiervan zijn een onderdeel
van de vervolgfase.
• Een visie op duurzaamheid dient te worden
opgesteld en te worden getoetst aan de (kosten)
technische haalbaarheid in de
planuitwerkingsfase.
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Monumenten
Op het sluizencomplex staan geen monumentale
gebouwen. Wel staat er een monument (6) voor
hen die vielen in de Tweede wereldoorlog. Op
uitdrukkelijke wens van koningin Wilhelmina is
dit monument opgericht op de plaats waar vijf
leden van Rijkswaterstaat werden gefusilleerd.
Zij hadden op Dolle Dinsdag (5 september 1944)
geprobeerd de explosieven te verwijderen van de
Westsluis. Bij deze poging werden de vijf mannen
door de bezetter opgepakt en gefusilleerd. Het
monument is onthuld in 1950. Het monument
bestaat uit stukken graniet in de vorm van een
zuil met daar bovenop een bronzen beeld van een
vuist met zwaard. De stenen aan de voet van het
monument zijn afkomstig van de vernielingen
aan de Westsluis. Het monument is daarmee zeer
verbonden met de Middensluis.
Het moment dient op de locatie te worden
behouden. Indien dit niet mogelijk is dient het
op het sluizencomplex in de omgeving van de
voormalige Middensluis te worden herplaatst.

1

^

^
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locatie monument

monument
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Voorbeelduitwerkingen van een symmetrische invaart

60 m
60 m

35 m
35 m

55 m

40 m
75 m
75 m
75 m

^

principe symmetrische invaart, de maatvoering dient ter indicatie van het principe en is niet maatgevend
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55 m
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35 m
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^

principe symmetrische invaart, de maatvoering dient ter indicatie van het principe en is niet maatgevend.

Pagina 55 van75

Rapport Vlaams Nederlandse Scheldecommissie

5
Voorbeelduitwerkingen van einpassing van het wegverkeer

^ bestaande situatie wegen

^ richtlijnen ontwerp boogstralen gemeente Terneuzen

^ R=20
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^ bochtstraal voor 50km/uur R=85
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^ bochtstraal voor 70km/uur R=190
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Voorbeelduitwerkingen van einpassing van het wegverkeer

^ benodigde schuifruimte
achter de rolbrug

^ benodigde
schuifruimte
achter de rolbrug
^ rolbrug Bruinisse - benodigde schuifruimte achter
de brug = gelijk aan de breedte van de sluis

^ benodigde
schuifruimte
achter de rolbrug
^ Rolbrug, korte variant met weg over de deurkassen
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^ benodigde schuifruimte
achter de rolbrug

^ benodigde
schuifruimte
achter de rolbrug

^ benodigde
schuifruimte
achter de rolbrug

^ Rolbrug, lange variant met weg achter de deurkassen
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^ Draaibrug, draaiend over de deuren en deurkassen
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v diverse voorbeelduitwerkingen

^

1:250

Westsluis

^

schaalloos
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^

1:250

^

1:250
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