
Online inloopavond
dinsdag 15 maart 2022



Onderwerpen inloopavond

Highlights

• Sloop Middensluis

• Deuren en bruggen

• Start bediengebouw

Open Dag 2022

Voortgang

• Bouw Nieuwe Sluis

• Dienstenhaven

• Primaire waterkering



Dronebeelden gehele gebied – maart 2022



Sloop Middensluis

De middelste en oudste sluis die plaatsmaakt voor de Nieuwe Sluis



Sloopwerkzaamheden Middensluis

Wat is er tot nu toe gesloopt en gedaan?

• Remmingswerk

• Binnenhoofd (deuren, bruggen)

• Bediengebouw

• Boringen

• Grondwerk



Sloopwerkzaamheden Middensluis

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

• Het ploffen van de wanden van de sluiskolk

o Tweede helft maart eerste plof

o Tweede helft april tweede plof

• Puin ruimen vanaf ponton

• Afronding eerste fase



Middensluis

Foto



Middensluis

Foto





Deuren en bruggen

Transport van China naar Nederland



Deuren en bruggen

• Werkzaamheden in China afgerond

• Transportschip onderweg naar Nederland

• Aankomst in Vlissingen

• Tijdelijke opslag in Westdorpe

• Invaren deuren: eind 2022



ZHEN HUA 34 gaat vanuit Penglai in China naar Vlissingen



Deuren en bruggen

• foto



Deuren en bruggen

• foto



Deuren en bruggen

• Foto (nog van opladen iets beschikbaar?)



Deuren en bruggen

• Foto (nog van opladen iets beschikbaar?)



Bediengebouw

Bediening van de sluis vanaf het sluisplateau ernaast



Bediengebouw

• Fundering gestart

• Zonnepanelen

In cijfers

• Eén kabelkelder

• Twee verdiepingen (boven de grond)

• 13 x 62 meter



Bediengebouw

• Afbeelding



Bouw Nieuwe Sluis

Binnenhoofd, sluiskolk en buitenhoofd



Nieuwe Sluis

• Luchtfoto
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Westsluis

Oostsluis
Terneuzen

dienstenhaven

Middensluis

sluisplateau Oostsluisplateau West

betoncentrale

Westerschelde

Buitenhaven West

Kanaal Gent-Terneuzen



Buitenhoofd

• Foto

deurkassen
deursponning

brugkelder

inlaatconstructie
inlaatconstructie



Bouwwerken Nieuwe Sluis

Waaraan werken we?

• Betonwerken sluishoofden

• Sluiskolk

• Nivelleerkanaal

• Sluisplateau



Binnenhoofd

• Foto

sluisplateau West sluisplateau Oost



Dienstenhaven
voor haven gerelateerde diensten



Dienstenhaven

• Werkzaamheden dienstenhaven

• Aankomst drijvende steiger

• Aanleg dienstengebouw



Dienstenhaven

• foto



Dienstenhaven

• foto



Primaire waterkering

Bescherming tegen water van zee



Primaire waterkering

Landtong Oost

• Combiwand landtong Oostsluis

• Ophogen tot 9,5 meter + NAP

Sluisplateau

• Frontmuur Noord Oost



Primaire waterkering

• Foto (nog geen geschikte gevonden)



Open Dag 
18 juni 2022



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!


