
Online inloopavond
Omgevingsmanagers Harm Verbeek en Nancy Vinke



Onderwerpen inloopavond

Nieuwe Sluis Terneuzen

• Betonwerken sluishoofden

• Sluiskolk

Deelprojecten

• Primaire waterkering

• Dienstenhaven

• Kopje van Kanada

Overig

• Monitoring

• Kijkje op de bouw

• Omgevingsonderzoek



Buitenhoofd

Sluishoofd aan de kant van de Westerschelde



ONDERDELEN SLUISHOOFD



Buitenhoofd

• film



Buitenhoofd

Waaraan hebben we gewerkt?

• Vloeren deurkassen, drempel en brugkelder

• Wanden deurkassen en brugkelder



Buitenhoofd

Foto



Buitenhoofd

Foto



Buitenhoofd

• Foto



Buitenhoofd

• Foto



Buitenhoofd

Waaraan werken we de komende periode?

• Vloer inlaatconstructie

• Wanden



Binnenhoofd

Sluishoofd aan de kant van het Kanaal Gent-Terneuzen



Binnenhoofd

• film



ONDERDELEN BINNENHOOFD



Binnenhoofd

Waaraan hebben we gewerkt?

• Onderwaterbeton

• Opbouw torenkranen



Binnenhoofd

• Foto



Binnenhoofd

• Foto



Binnenhoofd

• Foto



Binnenhoofd

Waaraan werken we de komende tijd?

• Vloeren deurkassen, drempel en brugkelder

• Wanden deurkassen en brugkelder



Sluiskolk

Middelste deel van de Nieuwe Sluis



Sluiskolk

• film



Sluiskolk

Waaraan werken we?

• Ontgraven

• Legankers verwijderen

• Bodemroosters



Sluiskolk

• foto’s



Primaire waterkering

Keerconstructie naast de Middensluis



Primaire waterkering

• film



Primaire waterkering naast Middensluis

• De keerconstructie bestaat uit een combiwand en een dijk



Primaire waterkering

• foto



Dienstenhaven

Voor havengerelateerde diensten in de Buitenhaven West



Dienstenhaven

• film



Dienstenhaven

• Werkzaamheden dienstenhaven

• Aanleg dienstengebouw



• foto’s

Dienstenhaven



Kopje van Kanada

Havenmond aan de westzijde in de Buitenhaven West



Kopje van Kanada

• film



Kopje van Kanada

• Afgraven deel Kopje van Kanada

• Aanleg nieuwe strekdam

• Verwijderen oude strekdam

• Aanbrengen bodembescherming



Kopje van Kanada

• foto



Monitoring en hinder komende periode

Metingen geluid, trillingen, grondwater en gebouwen



Monitoring en hinder komende periode

• Heiwerkzaamheden komende periode

Q2: dienstensteiger en dienstenbrug

Q3: combiwand kade dienstenhaven

• Grondwater en bemaling



Kijkje op de bouw

• Website en webcam

• Virtuele tour door het Portaal van Vlaanderen

• Open Wervendag 30 mei 2021



Omgevingsonderzoek

Laat uw mening horen! www.nieuwesluisterneuzen.eu/onderzoek



Volgende inloopavond - najaar 2021

Alles over de sloop van de Middensluis



Dronebeelden gehele gebied – maart 2021



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


Bedankt voor het kijken!


