
Werkzaamheden Nieuwe Sluis Terneuzen 
Testen van deuren en bruggen
De twee bruggen en vier deuren van de Nieuwe Sluis zitten 

op hun plek. Beide bruggen liggen over de 55 meter brede sluiskolk.  
De vier deuren liggen in de deurkassen in het binnen- en het buiten-
hoofd. Over de bodem van de sluishoofden loopt een geleiderails.  
We installeren een onderrolwagen en een bovenrolwagen (de zoge-
naamde bewegingswerken) aan de sluisdeur, waardoor hij over de 
rails heen en weer kan bewegen. Als dat is gebeurd, testen we de 
deuren en bruggen uitvoerig. We kijken daarbij of de belangrijkste 
functies werken, zoals spuien en schutten. Maar we onderzoeken ook 
hoe de verschillende onderdelen van de sluis reageren op bijvoor-
beeld storingen. Dat is belangrijk voor de veiligheid van de gebruikers 
van de sluis: het wegverkeer, voetgangers en fietsers en het 
scheepvaartverkeer. 

Slopen oostelijke kolkwand Middensluis
De Middensluis wordt langzaam maar zeker gesloopt. We zijn 

begonnen met het binnenhoofd aan de zuidkant van de sluis. En we 
ploften de westelijke kadewand van de kolk. Zo kon het verkeer over 
de noordbrug van de Middensluis blijven rijden. Inmiddels ligt er een 
tijdelijke brug over de sluiskolk van de Nieuwe Sluis. Deze brug zorgt 
voor de verbinding over het sluizencomplex. De route over de 
Middensluis is nu geheel afgesloten. De Middensluis kan daardoor 
verder gesloopt worden. Dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Het 
hakken, breken en afvoeren van materiaal kan in de omgeving te 
horen zijn. We gebruiken ook springstoffen om de oostelijke kolk-
wand af te kunnen breken. Zie voor meer informatie de achterzijde 
van deze flyer.

Werkzaamheden landtong Noord en landtong Zuid
De landtongen aan beide zijden van de Nieuwe Sluis kunnen 

nu opgeruimd worden. Landtong Zuid is al vrijwel helemaal  
leeg gehaald. We voeren bodemonderzoeken uit om te kijken of er 
nog objecten in de grond zitten en om de kwaliteit van de grond te 
bepalen. Daarna kan de grond verder afgegraven en weggebaggerd 
worden. We halen de komende periode ook landtong Noord  
helemaal leeg. De bovengrondse baggerleiding is verwijderd. En ook 
de (resten van) gebouwen, lantaarnpalen, verkeerssignalering,  
bestrating, damwanden, kabels en leidingen halen we weg. Als dat 
allemaal gebeurd is, onderzoeken we ook de grond op landtong 
Noord voor we deze verwijderen.

Verwijderen voetgangersbrug 
Ten westen van de zuidbrug van de Westsluis loopt een 

voetgangersbrug over de weg. Deze werd met name gebruikt door 
de bouwers van de sluis om veilig de weg over te steken. Omdat het 
grootste deel van de betonwerken achter ons ligt en er weinig  
gebruik meer wordt gemaakt van deze oversteeklocatie, verwijderen 
we de brug.

Nieuwe locatie uitkijkpunt
Op 16 februari verhuisden we het uitkijkpunt naar een nieu-

we locatie. Het uitkijkpunt staat nu aan de rand van de sluiskolk van 
de Nieuwe Sluis, naast de tijdelijke brug. Op de nieuwe locatie is 
geen parkeerruimte voorzien. Het uitkijkpunt is per fiets en te voet 
bereikbaar.  

Baggerwerken voorhavens
In de voorhavens rondom het sluizencomplex voeren we 

onderhoudsbaggerwerkzaamheden uit. We houden de bodem op 
diepte en verwijderen eventuele verontreinigingen.  

Primaire waterkering
Begin maart is de buitenste deur van het buitenhoofd van de 

Nieuwe Sluis in gesloten stand gezet. Vanaf dat moment loopt de 
primaire waterkering, de bescherming tegen hoogwater, via de  
Nieuwe Sluis. De waterkerende functie van de Middensluis komt 
daarmee te vervallen. Dat betekent dat ook het buitenhoofd van de 
Middensluis verder gesloopt kan worden. De komende periode  
werken we de noordelijke frontmuren van de primaire waterkering 
verder af en voorzien we deze van betonnen wanden. 

Sluisplateau
De komende periode werken we aan de verdere inrichting van 

het sluisplateau van de Nieuwe Sluis. We brengen bekabeling, de 
brandblusleiding en verlichting aan. We werken bovendien aan de 
nieuwe route over het sluizencomplex, die via beide bruggen van de 
Nieuwe Sluis gaat lopen. Ook het bediengebouw en de aansluitingen 
met de te bedienen installaties werken we verder af. 
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Blijf op de hoogte! 
Kijk geregeld op nieuwesluisterneuzen.eu, meld u op onze website aan voor de 
digitale nieuwsbrief of volg onze socialmediakanalen voor het laatste nieuws.

Na de westelijke kadewand van de Middensluis moet ook de 
oostelijke kolkwand verwijderd worden met springstoffen.  
We ploffen de oostelijke wand van de Middensluis veilig,  
gecontroleerd en binnen de marge van de toegestane trillingen. 
Daarom is het ploffen verdeeld over twee korte momenten op twee 
verschillende dagen. De ploffen worden eind maart, begin april 
uitgevoerd. Het wegverkeer over het sluizencomplex wordt  
maximaal 30 minuten stilgezet. In de Oostsluis liggen geen schepen 
tijdens het ploffen. In de omgeving zal het ploffen hoorbaar en 
voelbaar zijn, zonder dat we boven de grenswaarden van trillingen 
uitkomen. De effecten in de omgeving worden tijdens het ploffen 
nauwkeurig gemonitord. 
 
Gefaseerd ploffen  
We gebruiken aanzienlijk minder springstof en ontladen in een 
langere tijd dan tijdens het ploffen van de eerste kolkwand. Om de 
gehele oostelijke wand te ploffen is ongeveer 40 seconden nodig, 
verdeeld over twee dagen. We ploffen gefaseerd met kleinere 
eenheden en met ruimere intervallen tussen de reeks korte ploffen. 
Daarmee voorkomen we trillingen in de omgeving waardoor schade 
zou kunnen ontstaan. Per dag kan gedurende ongeveer 20 seconden 
het ploffen voelbaar zijn in de nabije omgeving. De bodem is in 
beweging en dit gevoel kan ervaren worden als langsrijdend zwaar 
verkeer. Of,  zoals bij eerdere werkzaamheden met heien en trillen. 
Ook kan in de omgeving de serie plofjes gehoord worden. Dit kan 
als hinderlijk ervaren worden. 

V O O R T V A R E N D  E N  D O O R D A C H T
SASSEVAART

In opdracht van: Uitgevoerd door: Medegefinancieerd door:

Opruimen van het puin  
De springstoffen moeten ervoor zorgen dat de kolkwand scheurt.  
We kunnen dan de kolkwand afbreken en opruimen. We halen de 
brokstukken uit het water met een kraan vanaf een ponton. Die 
schept het puin in beunschepen. Dat kan in de nabije omgeving  
te horen zijn.
 
Geleerde lessen 
Het ploffen van de westelijke kadewand van de Middensluis in 2022 
heeft meer hinder en schade in de omgeving veroorzaakt dan vooraf 
verwacht. Door een combinatie van factoren heeft dit geleid tot 
meer trillingen dan vooraf ingeschat, met een te groot effect op de 
bebouwing in de omgeving. We passen verbeterpunten toe op de 
tweede plof van de oostelijke wand van de Middensluis. Op een later 
moment slopen we ook de resterende delen van de Middensluis aan 
de noordkant met springstoffen. We nemen hierbij de geleerde 
lessen van de eerdere ploffen mee. Uiteraard doen we er alles aan 
om hinder zoveel mogelijk te beperken en schade te voorkomen. 
 
Verkeersmaatregelen 
In verband met de veiligheid is tijdens de ploffen in een straal van 
300 meter rondom de Middensluis het gebied niet toegankelijk.  
In de Oostsluis liggen geen schepen tijdens de plof. Het wegverkeer 
over het sluizencomplex wordt maximaal een half uur gestremd,  
het verkeer wordt daarbij begeleid door verkeersregelaars.  
Het parkeerterrein aan de Binnenvaartweg is op de dagen dat  
geploft wordt gesloten. 

Uitgelicht: vervolg sloop Middensluis 


