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Sassevaart, voortvarend en doordacht aan de slag voor u!

Fred Jansen, projectdirecteur



Inhoud
Bouw Sluis

Vragen vorige informatieavond

• Heien 

• Voorkomen schade / overlast

Terugblik werkzaamheden

• Bomenkap / proefsleuven / grondverzet

• Veiligheid: Fietsers

Vooruitblik planning

• Heien / Frontmuur NW

• Schependijk

• Rotonde

• Bouwterrein Zeevaartweg 

• Ketenpark Sassevaart

• Uitkijkpunt



BOUW SLUIS



Dit wordt de Nieuwe Sluis!



De gekozen bouwmethode

BEOORDELINGSCRITERIA:

• Bodemopbouw

• Eisen klant

• Voorkomen schade

• Beperken hinder

• Bewezen technieken

• Planning

• Kosten



Samenvattend onze bouwmethode

• Nat bouwen waar mogelijk: 
zonder bemaling

• Gesloten bouwkuipen: geen 
grootschalige 
grondwateronttrekking

• Diepwanden waar mogelijk: 
geen trillingen

• Droge bouwkuip voor 
hoofden: beperkte 
spanningsbemaling met 
retourbemaling en monitoring

Buitenhoofd Binnenhoofd

dikte 

Boomse 

kleilaag 

ca. 15 m

Wanden tot ver onder de Boomse klei (NAP -45 m): 

spanningsbemaling zonder effect op de omgeving.

Voorkomt schade en beperkt hinder met bewezen technieken!



5 jaar bouwen aan de Nieuwe Sluis



VRAGEN VORIGE INFORMATIEAVOND



Sluiswanden bouwen

Diepwanden waar mogelijk!





Voorkomen, monitoren en afhandelen schade

VERWACHTING: GEEN SCHADE DOOR TRILLINGEN EN 
GRONDWATERONTTREKKING

• Vooropnames: visuele inspectie

• Monitoring: peilbuizen, trillingsmeters 
en zetbouten

• Onafhankelijke Schade-Expert: 24/7



Schade en of klachten

• Meldpunt: 

Tijdens kantooruren via het telefoonnummer +31 (0)88 2461 839

Tijdens werkzaamheden ook buiten kantooruren via het 
telefoonnummer + 31 (0)85 303 6270

nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu

mailto:nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu


TERUGBLIK WERKZAAMHEDEN



Werkzaamheden februari 2018 – juni 2018



Maatregelen fietsverkeer

•Veilig omleiden

•Snelheids-
verlaging
50 km/u

• bromverkeer 
op rijbaan 
binnen 
bebouwde kom



VOORUITBLIK PLANNING



Deelprojecten komende periode



Frontmuur 
Noordwest

• Heiproef mei: onderzoek afschuivingen grond

• Start heien 3e week juni

• Succesvol verlopen





Zeevaartweg = logistieke centrum 
buiten de openbare weg

Illustratief

Beton- en 

bentonietcentrales

Beton- en 

bentonietcentrales

Vanaf Zeevaartweg 

naar bouwkuip 

zonder openbare weg 

te kruisen

Ruimte voor opslag 

van grind, zand, 

granulaat, staal en 

materieel



Rotonde

• Start 13-8

• Werkuren
7.00 - 19.00

• Weekend-
afsluiting
28/29/30-9

• 50 km/u

• 1-10 klaar



Schependijk

• Sloop in volle gang

• Onderzoek bodemverontreiniging

• Aanpassing kade



Uitkijkpunt

• Medio september

• ca. 5/6m hoog

• 24/7 open

• Geen lift

• Fietsers&voetgangers

• Parkeren bij Portaal
van Vlaanderen



Ketenpark Sassevaart

•Logistiek centrum: bouwkeet, parkeerplaatsen, opslag materieel

•Strategisch naast de Westsluis

•Duurzaam en veilig inrichten



Vragen?

• www.nieuwesluisterneuzen.eu

• nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu

• +31(0)88 246 1839 
+31(0)85 303 6270 (tijdens werkzaamheden)

• /nieuwesluisterneuzen

• @NieuweSluisTern

• /nieuwesluisterneuzen

• Nieuwe Sluis Terneuzen


