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Inhoud

Informatiestands

• Scheepvaart

• Wegen 

• Heien&sluiswanden

Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Veiligheid

• Veiligheidsactie 2019

• ‘s nachts werken

• Grondtransporten

Terugblik werkzaamheden
• Sluisplateau en binnenhoofd

Monitoring

Vooruitblik planning
• Werken aan de Nieuwe Sluis 
• Uitgelicht: ontgraven buitenhoofd
• Bouwkuip bodemroosters
• Goessekade
• Bypass Oostsluis
• Schependijk 
• Dienstenhaven
• Overzicht heien/trillen

Wij werken hier!



Bouw Nieuwe Sluis



Dit wordt de Nieuwe Sluis!



Veiligheid



• Continu aandacht voor veiligheid tijdens werkzaamheden. 

• Voor alle weggebruikers maar ook voor de mensen die aan het werk zijn.

• Dit najaar opnieuw veiligheidsactie.

Veiligheidsactie 2019



24 uurs-werkzaamheden

• Diepwanden 

(beton storten)

• Oppersen

• Afgraven bouwkuip

>>> Achteruitrijalarm

>>> Extra grondtransporten



Terugblik werkzaamheden



Werkzaamheden juli - oktober 2019



Monitoring



Voorkomen schade & monitoring

• 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.

Bewezen technieken voorkomt schade en beperkt hinder!



Resultaten derde kwartaal 2019

Monitoring werkzaamheden:
• Oppersen sluisplateau/binnenhoofd
• Trillen wanden sluisplateau oost
• Trillen ankerschermen buitenhoofd

Resultaten metingen:
• Geluidsmeter verplaatst van centrum Terneuzen 

naar Schependijk.
• Geen overschrijdingen van trillingen door bouwen.
• Geen opvallende zaken gemeten in het 

grondwaterpeil of effecten op gebouwen/sluizen.



Schade en of klachten

Onafhankelijk schade-expert, melden:

• Tijdens kantooruren via +31 (0)88 2461 839

• Tijdens werkzaamheden / buiten kantooruren via +31 (0)85 303 
6270

• Via mail nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu

mailto:nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu


Vooruitblik planning



Deelprojecten komende periode

Def afbeelding volgt 



Realisatie Nieuwe Sluis 



Fasering: Buitenhoofd

Diepwanden bouwkuip:

• Door Boomse klei

• Met tijdelijke wanden 

van cement-bentoniet

Zomer tot eind 

2019



Uitgraven bouwkuip 

buitenhoofd:

• Bemalen

• 30 weken graven

• Ca. 290.000 m3 droog   

& nat ontgraven

• Bodem bouwkuip met 

onderwaterbeton 

(12.000 m3)

Eind 2019 tot 

medio 2020

Fasering: Ontgraven bouwkuip



• Modulair ponton, speciaal aangepast 

voor project Nieuwe Sluis

• Verpompen van grond om 

scheepvaartbewegingen door de 

sluizen te beperken

• Vanaf Q1 2020

Uitgelicht: Nat ontgraven bouwkuip



Fasering: Werken in bouwkuip

Start complexe 

betonwerken:

• Droge en veilige 

bouwkuip

• 25 meter diep

Medio 2020 tot 

2022



Kleine bouwkuip bodemroosters

• Aanleg kleine bouwkuip 
voor realisatie 
bodemroosters

• Trillen wanden in 
oktober

• Fabricatie 2 roosters 
2020-2021

• Op eigen terrein met 
beton uit eigen centrales

• Minder hinder 
wegverkeer!



Verlengen Goessekade

• 440 meter nieuwe kade
• Aanbrengen bodembescherming
• Ligplaatsen voor scheepvaart 

begin 2020
• Start realiseren wachtpalen voor 

kade in voorjaar 2020



Bypass Oostsluis

• Aanleg tijdelijke weg gestart
• Ruimte maken voor aanleg definitieve 

wegen sluizencomplex en werken aan 
primaire waterkering.

• Verkeershinder bij aansluiten op 
bestaande weg tussen 9.00 en 16.00 
uur: 1 rijstrook blijft beschikbaar, 
omleiding fietsers vanaf 4 november

• Gereed 22 november
• Eind november nogmaals kort 

verkeershinder bij realiseren T-
aansluiting Nieuwe Sluis.



Schependijk

• Bijna klaar!
• 400 meter kade Schependijk 

gereed november
• Overige kade laatste afwerking
• Terrein achter kade = bouwterrein. 

Niet toegankelijk voor derden 
(geen autoafzetmogelijkheid)



Dienstenhaven

• Werkzaamheden gestart
• Grondtransporten tijdens 

stremming Middensluis = 
geen hinder verkeer

• Trillen combiwanden vanaf 
december tot april 2020

• Realiseren grondlichaam 
Q2 2020



Nieuwe heiplaat volgt nog!



Onze vraag aan u

MATIG UW SNELHEID, WIJ WERKEN HIER



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

• Nieuwe Sluis Terneuzen
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