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Bijlage 1 Begrippenlijst 

aanlegdiepte Zie Figuur 0-1 

aanlegfase Realisatiefase / bouwfase / uitvoeringsfase. 

alternatief Mogelijke invullingen van het sluizencomplex 

om het knelpunt in de toegankelijkheid van de 

Kanaalzone te verbeteren die in de verkenning 

zijn onderzocht. 

autonome 

ontwikkeling 

Die ontwikkeling die ook plaats vindt als het 

project Nieuwe Sluis Terneuzen niet wordt 

uitgevoerd. Deze ontwikkeling wordt gebruikt 

als vergelijkingsbasis voor de varianten. 

basculebrug Brug waarbij het brugdek open en dicht gaat 

door te roteren om de horizontale as haaks op 

het wegdek. Aan de ene kant van het 

draaipunt zit het brugdek, aan de andere kant 

van het draaipunt zit het contragewicht. 

bellenscherm Zoet-zoutscheiding door een gordijn van 

luchtbellen wat wordt gecreëerd met blowers.  

binnenhaven Voorhaven aan de kanaalzijde van het 

sluizencomplex. 

binnenhoofd het aan binnenwater gelegen sluishoofd van 

Heen schutsluis, bij een sluis dat de overgang 

vormt tussen binnen- en buitenwater. 

bouwkuip Een ontgraving ten behoeve van de bouw van 

een bouwwerk bestaande uit afgesloten 

verticale wanden (damwanden o.i.d) waarbij 

de binnenwaterstand kan worden verlaagd 

door middel van bemaling of waarbij het 

waterbezwaar wordt opgeheven door 

toepassing van onderwaterbeton. 

bouwput Een open ontgraving met taluds ten behoeve 

van de bouw van een bouwwerk waarbij de 

binnenwaterstand kan worden verlaagd door 

middel van bemaling. 

buitenhaven Voorhaven aan de Westerscheldezijde 

buitenhoofd Het aan buitenwater gelegen sluishoofd van 

een schutsluis, bij een sluis dat de overgang 

vormt tussen binnen- en buitenwater. 

caissonmethode Een caisson is een betonnen, stalen en soms 

houten constructie, die men laat zakken door 

grond onder de constructie weg te graven. 

contractdiepte Zie Figuur 0-1 (gelijk aan nuttige diepte) 

dwt Deadweight ton: maat voor inhoud schip  

EKR score Ecologische Kwaliteitsratio-score. De 

verhouding tussen de genormaliseerde waarde 

van de biologische kwaliteitselementen ten 

opzichte van de referentiescore (natuurlijke 

waterlichamen) of het MEP (sterk 

veranderde/kunstmatig aangelegde 

waterlichamen). 
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GEP Goed ecologisch potentieel. Binnen KRW de 

norm waar de waterbeheerders naartoe 

moeten werken, afgeleid van Maximaal 

Ecologisch Potentieel (MEP). 

hydraulica Hydraulica is de toegepaste wetenschap die 

zich bezighoudt met het gedrag van stromende 

vloeistoffen. 

Kanaalzone De Kanaalzone is de zone die zich tussen Gent 

en Terneuzen uitstrekt langs het Kanaal Gent-

Terneuzen. 

Klasse AW  Schoon, landbodem 

Klasse B Matig verontreinigd, waterbodem 

Klasse industrie Matig verontreinigd, landbodem 

Klasse niet 

toepasbaar 

Sterk verontreinigd, landbodem en 

waterbodem 

Klasse VIb-schepen Binnenvaartschepen met afmetingen binnen de 

volgende grenzen (in meters):  

Lengte: 185 – 195 

Breedte: 22,8 

Diepgang: 2,5 – 4,5 

Hoogte: 7 – 9,1 

KRW Kaderrichtlijn Water. Doel is om per 2015 de 

kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater 

in Europa op orde te hebben.  

lxbxd Lengte x breedte x diepte 

MEP Maximaal Ecologisch Potentieel. De 

referentieomstandigheden/zeer goede toestand 

van een sterk veranderd of kunstmatig 

oppervlaktewaterlichaam. 

MER Milieueffectrapport, het product 

m.e.r. Milieueffectrapportage, het proces 

MOBZ Moderne Object Bediening Zeeland, het project 

realiseert bediening op afstand van sluizen en 

bruggen in Zeeland. 

morfologie Vormen van de bodem, als gevolg van 

sedimentatie en erosie. 

neer Een ronddraaiende stroom in water. In de 

buitenhaven van het sluizencomplex Terneuzen 

kan een neer ontstaan door getijstroming op 

de Westerschelde. 

nuttige diepte Zie Figuur 0-1 (gelijk aan contractdiepte) 

operationeel concept De aansturing van de verschillende functies 

van het sluiscomplex zijn vastgelegd in het 

operationeel concept. 

OTB Ontwerp Tracébesluit 

overligtijd Zie Figuur 0-2 

Panamax Maat van een zeeschip dat nog net door de 

sluizen bij Panama kan, lengte 294 meter, 

breedte 32 meter en diepte 12 meter 

passeertijd De som van totale wachttijd en schuttijd, zie 

Figuur 0-2.  
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referentiesituatie Is gelijk aan de autonome ontwikkeling. 

robuust betrouwbaar en beschikbaar 

roldeuren Type sluisdeur waarbij de deur dwars rolt ten 

opzichte van de lengteas van de sluis. 

schutkolk Ruimte tussen beide stellen sluisdeuren.  

schuttijd Zie Figuur 0-2 

sluiskolk Schutkolk inclusief sluisplateaus, deuren etc.  

sluisplateau  Verhard deel naast de schutkolk.  

stil van hoog Moment binnen getijcyclus: hoogwater, zonder 

stroming.  

SVIR Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

totale wachttijd De som van wachttijd en overligtijd, zie Figuur 

0-2. 

variant Mogelijke invullingen van het 

voorkeursalternatief Grote Zeesluis binnen 

complex die in dit MER zijn onderzocht. 

VKA Voorkeursalternatief (uitkomst 

verkenningsfase, voorafgaand aan dit MER) 

VKV Voorkeursvariant (uitkomst uit de planstudie) 

voorhaven Waterlichaam grenzend aan de sluis, waarin de 

schepen manoeuvreren bij in- en uitvaart van 

het sluizencomplex naar kanaal, resp. 

Westerschelde. De overgang van de 

buitenvoorhaven naar de Westerschelde is 

duidelijk zichtbaar bij de havenmond. De 

overgang van de binnenvoorhaven naar het 

kanaal is niet eenduidig op kaart aan te geven. 

wachttijd Zie Figuur 0-2 
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Figuur 0-1: Nuttige diepte, contractdiepte, aanlegdiepte. 

Figuur 0-2 Passeertijd = totale wachttijd + schuttijd. Totale wachttijd = wachttijd + overligtijd. 
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Figuur 0-3: Verklaring gebruikte begrippen 
De ondergrond is gebaseerd op de voorkeursvariant 




