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Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen



• 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

Bouwmethode

Schade en hinder worden zoveel mogelijk beperkt

Buitenhoofd Binnenhoofd

dikte

Boomse

kleilaag

ca. 15 m

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

spanningsbemaling zonder effect op de omgeving



Werkzaamheden

• Ontgraven buitenhoofd

• Heien/trillen ankerschermen

binnenhoofd

• Heien/trillen verankerings-

damwand sluisplateau oost

• Heien/trillen dienstenhaven

Resultaten metingen

• Geen overschrijdingen door 

de bouwwerkzaamheden Trillingsmetingen omgeving mei 2020

Monitoring Q1 – Q2



• Loopbrug Westsluis voor personeel bouwplaats

 Minder hinder voor weggebruikers

• Fietspad Kopje van Kanada afgesloten tot 

oktober 2020 (geen dijk op- en afgang)

Inzet verkeersregelaars bij:

• Meer grondtransport (incidenteel) 

• Hei- en hijswerkzaamheden in de buurt van de 

openbare weg

Veiligheid



Corona maatregelen

• Geen bezoekers en rondleidingen binnen het 

bouwterrein toegestaan tot 1 september 2020

• We werken veilig of we werken niet

• Uitgangspunt: werken met 1,5 m afstand

• Toolboxmeetings

Veiligheid



Terugblik werkzaamheden



Werkzaamheden januari – juni 2020



Werkzaamheden januari – juni 2020



Diepste punt buitenhoofd bereikt

• Februari 2020: 

diepste punt droog ontgraven -11 m NAP

• Juni 2020: 

diepste punt nat ontgraven -22 m NAP



• Testen voor de sloop van de Middensluis met drie proefploffen

• Daarbij is gemeten:

 Geluid

 Trillingen

 Grondwaterpeil

• Daadwerkelijke sloop Middensluis start eind 2021

Proefploffen Middensluis





Vooruitblik werkzaamheden





Binnenhoofd

• Droog ontgraven in volle gang

• Juli start natte ontgraving tot -22 m NAP

Buitenhoofd

• Wegpompen losse grond

• Aanbrengen onderwaterbeton

• Diepste punt zichtbaar eind augustus

Ontgraven buiten- en binnenhoofd



• Twee bodemroosters

• Elk 57 meter lang, 17 meter breed en 5 meter hoog

• Lichtgewicht beton uit de eigen betoncentrale op locatie

• Betonwerk medio augustus 2020 gereed

Bodemroosters



• Waterbodem op diepte gebracht

• Bodembescherming wordt aangebracht

• Eind augustus 2020: start plaatsen tien 

wachtpalen

 Geen hinder scheepvaart

• Ingebruikname eind 2020

Oplevering verlenging Goessekade



Sloop voormalig gebouw Marechaussee

• Bovenbouw medio juli 2020 gereed

• Sloop fundatie september 2020 gereed

• Recycling: puin wordt vergruisd en deels 

hergebruikt voor aanleg van bouwwegen

Gebouwen

Bouw loods Rijkswaterstaat op 

Schependijk

• Momenteel wordt de fundering gelegd

• Gevolgd door het plaatsen van de 

staalconstructie

• Eind 2020 gereed



• Heiwerkzaamheden eerste fase gereed

• Eind maart 2021 keerconstructie gereed

• Eind 2021 eerste fase in gebruik

Voortgang dienstenhaven



• Damwand van 850 m is geplaatst

• Eind juni 2020 plaatsen eerste afmeerpalen

• Damwand + afmeerpalen gereed voor 

1 oktober 2020 (stormseizoen)

• Najaar baggerwerkzaamheden t.b.v. uitdiepen 

Buitenhaven West (tot -8,41 m diep)

Voortgang werkzaamheden Buitenhaven West





• De deuren en bruggen worden in China 

gebouwd

• Komende maanden schilderwerk

• In Nederland wordt gewerkt aan het 

aandrijvingswerk voor de sluisdeuren

• Deuren en bruggen komen volgend jaar

over water naar Nederland

Constructie deuren en bruggen



Huisvesting personeel



Huisvesting personeel

Nu
• Tientallen medewerkers in hotels, B&B’s en tiny houses
• Een enkele medewerker in regulier woning aanbod

Vanaf september
• Huisvesting voor circa 80 extra medewerkers
 Georganiseerde kennismaking buren
 Samenwerking Expat Center Zeeland
 Toezichthouder: zero tolerance beleid



Portaal van Vlaanderen weer open



Vragen?
• www.nieuwesluisterneuzen.eu

• nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu

• +31(0)88 246 1839 

+31(0)85 303 6270 (tijdens werkzaamheden)

Volg ons op social media:

http://www.nieuwesluisterneuzen.eu/
mailto:nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu

