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Even voorstellen…

• Nancy Vinke

• Omgevingsmanager

• Sinds juli 2016

• Aanspreekpunt Sassevaart

voor iedereen buiten het 
project

• Ervaring: Westerschelde- en 
Sluiskiltunnel, Waterdunen, 
Cadzand-Maritiem, N61

• Geert Wouters

• Veiligheidsmanager SSV

• Sinds September 2017

• Opvolging van alle 
werkzaamheden dat ze veilig 
verlopen

• Ervaring: 12-tal jaar op grote 
projecten in Europa, Midden-
Oosten en Azië



Onderwerpen

• Waarom een Nieuwe Sluis?

• Veilig ontwerpen, bouwen en 
onderhouden

Regels

• Geluid op mute

• Vragen via de chat



Sluizen
In 2020 passeerden 
ruim 58.500 schepen 
het sluizencomplex in 
Terneuzen.

Binnenvaart: 49.000

Recreatievaart: 1.000

Zeevaart 8.500

Verbinding 
Westerschelde met 
Kanaal Gent-Terneuzen



Waarom is de Nieuwe Sluis nodig?

Aanleiding:

• Toename binnenvaartschepen en omvang zeeschepen

Doel:

• Grotere capaciteit en daardoor vlottere doorstroming van binnenvaartschepen

• Betere toegang tot de havens van Terneuzen en Gent voor grotere zeeschepen

• Economische impuls voor de Zeeuws-Vlaamse en Gentse Kanaalzone



Fases project Nieuwe Sluis Terneuzen

Planvorming Aanbesteding Realisatie

augustus 2016

Tracébesluit

september 2017

Gunning

2023

Oplevering

eind 2017

Start bouw



Samenwerking Vlaanderen en Nederland

OpdrachtnemerOpdrachtgever

Vlaamse overheid

Nederlandse overheid



Sluiskolk

• foto’s

Middensluis

Dienstenhaven

Oostsluis

Buitenhaven West

Kopje van Kanada

Westerschelde

Westsluis

binnenhoofd

sluiskolk

buitenhoofd

Terneuzen

Schependijk

Nieuwe Sluis



Veiligheid binnen een multidisciplinair project
Uitdagingen waar we voor staan:

• Verschillende bedrijven, onderaannemers, leveranciers dagelijks op de bouw

• Logistiek huzarenstukje om alle benodigde en juiste middelen en gekwalificeerde mensen op de juiste 
plek te krijgen

• Tien 10 verschillende nationaliteiten op de bouwplaats

• Kunnen we dit project veilig bouwen zoals we hebben bedacht?

• Coördinatie van alle werkzaamheden 

• Kunnen we het gehele nieuwe sluiscomplex veilig bedienen, beheren, onderhouden eens het afgewerkt    
is en is het veilig voor de omgeving?



• Waar moet het toekomstige 
sluizencomplex aan voldoen?

• Hoe gaan we het nieuwe 
sluizencomplex veilig bouwen 
met bestaande technieken?

• Inspraak van de gebruikers en 
andere stakeholders.

Veilig ontwerp

• Welke bewezen veilige 
werkmethode gebruiken we 
tijdens de constructiefase?

• Juiste medewerker op de juiste 
plaats.

• Raakvlakkencoördinatie tussen 
de verschillende disciplines.

Veilig bouwen
• We bouwen dit sluizencomplex 

voor min. 100 jaar, is het ook veilig 
te bedienen en te beheren voor 
deze levensduur?

• Veilig onderhoud aan elk deeltje 
dat we gebouwd hebben, is 
essentieel.

• Iedere stakeholder en omgeving is 
belangrijk. 

Veilig beheren en 
onderhouden



Veilig Ontwerpen – het start met potlood en papier

• Stakeholders mee aan de tekentafel

• We gebruiken 3D-modellen om door het ontwerp te lopen 
(Digitale Safety Walks)

• Gebruik maken van beproefde en bestaande methodes, 
innovatief waar het kan

• Luisteren naar diegenen die later de sluis moeten bedienen, 
ervaringen uitwisselen tussen bouwer en gebruiker



Veilig bouwen – met spijkers en onderwaterrobots

• Zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving

• Veilige machines met de juist gekwalificeerde medewerkers

• Goede voorbereiding maakt het halve werk, bedacht bouwen

• Snel even iets doen is niet aan de orde, eerst denken dan doen om incidenten te 
voorkomen

• Beheersen van de risico’s dermate dat iedere medewerkers ‘s avonds veilig naar 
huis kan

• Iedereen heeft het recht en de plicht om een onveilig werk te stoppen



Veilig beheren en onderhouden

Wanneer het sluizencomplex klaar is moet deze veilig zijn …

• .. voor 100 jaar en meer. 

• … voor ieder persoon die het gebruikt. (Beheerders, fietser, wandelaar, 
automobilist, tot aan de jaarlijkse broedvogels).

• …in het gebruik ervan voor de scheepvaart en het wegverkeer.

• … in het beschermen van het achterland tegen hoogwater en de natuur (bv. spuien 
bij hoog water op het kanaal).

• …het onderhouden van elk deeltje waarmee het is gebouwd.



Mensen bouwen de sluis

• 10 verschillende nationaliteiten, 10 verschillende culturen, 10 verschillende talen en 
Nederlands en Belgisch is echt wel een andere taal.

• Achter elke knop of machine zit een mens, een mens die dit prachtige project 
mogelijk maakt.

• Veiligheid is en blijft onze allerhoogste prioriteit en daar hebben we ieders hulp bij 
nodig. De hulp van onze eigen medewerkers, maar ook van omwonenden. 



Samen zorgen we voor veiligheid

• Als je iets onveiligs ziet binnen of buiten de kantooruren laat het ons weten, we 
doen er alles aan om niet alleen onze eigen mensen te beschermen maar ook 
deze van de omgeving. 

• Veiligheid vraagt aandacht van iedereen op het bouwterrein en het 
sluizencomplex, van onze groot materieelbestuurders en van u als weggebruiker. 



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


Meer zien tijdens de Open Wervendag? 

Kijk onze meest recente dronebeelden: <link delen in de chat>

Neem een kijkje achter de schermen op de bouwplaats met Eline en Peter: <link delen 
in chat> 


