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Ontwerpkeuze (I) Voorkeursvariant 
Oriëntatie sluis 5 graden geroteerd t.o.v. Westsluis 
Breedte buitenhaven Geen dijkverlegging, wel functies op talud 

Havenmondverbreding 
Verbreding westelijk boven en onder water  
Verbreding oostelijk alleen onder water 

Diepte buitenhaven 12,5 m tij-onafhankelijk 
Situatie Middensluis Middensluis volledig slopen 
Spuifunctie Via alle sluizen 
Type deuren Rechte roldeur 

Bouwmethode 
Hoofden: bouwkuip droog 
Kolk: bouwkuip nat 



Voorkeursvariant 
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Ontwerpkeuze (II) Voorkeursvariant 
Bruggen Basculebruggen net buiten deuren 
Zoet-zout beperking Inzet op mitigerende maatregelen 
Weginfrastructuur Voorrangsweg met T-kruisingen op nevenroute 
Zwaaicirkel In de voorhaven: 460 meter 
Situatie Schependijk Gedeeltelijk verwijderen 

Locatie diensten 
Deels Schependijk, deels tussen Westsluis en 
Nieuwe Sluis en oostzijde van buitenhaven 

Waterkering Over buitenhoofd en binnenhoofd 



Grafische weergave voorkeursvariant 



Ontwerptracébesluit 

Tracébesluit 
• Tracébesluit = besluittekst + kaart, met een toelichting 
• Uitwerking van de gekozen Voorkeursvariant 
• Bevat alle noodzakelijke maatregelen 

 
• In de toelichting: gevolgen voor de omgeving in beeld 
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Ontwerptracébesluit 

Kaart 
• Kaart geeft het detailniveau van het Tracébesluit 

maar niet alle details van het ontwerp 
• Maatregelvlakken + besluittekst = ingreep 

 
• Ook tijdelijke bestemmingen buiten Tracégebied 
• Ter informatie ook dwarsprofielen 
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Ontwerptracébesluit 

Besluittekst (I) 
• Artikel 1: infrastructurele maatregelen aan hoofdvaarweg : bouw 

Nieuwe Sluis + aanpassing voorhavens (Westerschelde en Kanaal) 
• Artikel 2: overige infrastructurele werken, zoals aanleg wegen, die 

noodzakelijk zijn voor uitvoering van het project 
• Artikel 3: tijdelijke maatregelen en voorzieningen: bouwfase 

• Bouw (opslag, depots, voorzieningen) 
• Bereikbaarheid (tijdelijke wegen en bruggen) 
• Tot maximaal 6 maanden na oplevering  



Ontwerptracébesluit 

Besluittekst (II) 
• Artikel 4: opsomming van bouwwerken die gesloopt worden ten behoeve 

van de sluis  directe relatie met onteigening 
• Artikel 5 t/m 8: mitigerende / compenserende maatregelen: 

• Mag ook buiten grens van tracébesluit 
• Voor Canisvlietse kreek: toestemming Natuurbeschermingswet 

• Artikel 9: opleveringstoets: waarborg dat na ingebruikname aan 
wettelijke normen wordt voldaan 



Ontwerptracébesluit 

Besluittekst (III) 
• Artikel 10: evaluatie milieueffectrapportage: beoordelen of 

gemaakte inschatting van milieueffecten juist is geweest 
• Artikel 11: uitmeet- en flexibiliteit: bedoeld om ‘beperkte’ 

wijzigingen aan te brengen in maten uit het tracébesluit 
• Artikel 12: regeling schadevergoeding als gevolg van tracébesluit.  

• Bouwschade voor rekening aannemer 
• Artikel 13: Crisis- en herstelwet 



Ontwerptracébesluit 

Toelichting 
• Beschrijving van nut en noodzaak 
• Effecten op de omgeving in Milieueffectrapport 
• Aanvullende rapporten:  

• Watertoets en hoogwaterveiligheid 
• Passende beoordeling voor Natuur 
• Landschapsplan 
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Capaciteit 



Ontwerptracébesluit 

Capaciteit 

De werkelijke wachttijd is afhankelijk van de wijze waarop zee- 
en binnenvaart over de sluiskolken wordt verdeeld. 



Ontwerptracébesluit 

Robuustheid 
• Voor meer dan 95% van het scheepsaanbod in 2040 

is bij stremming van een van de sluiskolken een 
alternatieve kolk aanwezig. 

• Beperking van de schutfunctie voor spuien en 
voorkomen watertekort en overschrijding 
chloridegehalte. 
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Ontwerptracébesluit 

Schaalvergroting 
• Afmetingen conform Politiek Besluit: 427 x 55 x 16,44 m 
• Voldoende voor Maatgevende schip: 366 x 49 m 

 
• 12,5 m getij onafhankelijke invaart met beperkingen: 

• niet bij alle stroom en windcondities 
• inzet van voldoende sleepboten  
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Beoordelingskader  Effect  

Verkeer en vervoer 
Passeertijden scheepvaart ++ 
Stremmingen door watertekort -- 

Leefomgevingskwaliteit 
Luchtverontreiniging  o 
Geluid en trillingen ++ 

Natuur 
Beschermde gebieden en soorten o 
Toename stikstofdepositie o 

Bodem en Water 
Erosie / sedimentatie van voorhaven -- 
Verzilting Kanaal Gent - Terneuzen - 
Grondwaterstand o 

Inpassing in omgeving 
Archeologie -- 
Ruimtelijke belevingswaarde + 

Permanente milieueffecten 
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Tijdelijke milieueffecten 
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Beoordelingskader  Effect  

Verkeer en vervoer 
Passeertijden scheepvaart -- 
Reistijd voor het wegverkeer -- 

Leefomgevingskwaliteit 
Luchtverontreiniging  - 
Geluid en trillingen - 

Natuur 
Beschermde gebieden en soorten o 
Toename stikstofdepositie o 

Bodem en Water 
Vertroebeling door baggerwerk o 
Verzilting Kanaal Gent - Terneuzen + 
Grondwaterstand o 

Inpassing in omgeving Ruimte voor ondersteunende diensten o 
Duurzaamheid Materiaalgebruik  -- 



Effecten voor de omgeving 



Ontwerptracébesluit 

Minder hinder maatregelen 
• Scheepvaartverkeer  intensievere 

verkeersbegeleiding / planning van de binnenvaart 
• Wegverkeer  doorgaande wegverbinding met 

deels tijdelijke weginfrastructuur 
• Omwonenden  beperken van overlast en 

voorkomen van eventuele schade 
 

16 juni 2015 



16 juni 2015 

Monitoringsgebied grondwater 



globaal invloedsgebied trillingen = ca. 150 m 

Schependijk 

Nieuwe 
Sluis 

Middensluis 
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Bronlocaties trillingen 



Ontwerptracébesluit 

Zienswijzen indienen 
• Periode 28 mei – 8 juli 2015 (zes weken) kan 

iedereen een zienswijze indienen 
• Bij voorkeur via: www.platformparticipatie.nl  
• De ontvangen zienswijzen worden beantwoord in 

een Nota van Antwoord. Dit komt als onderbouwing 
bij het definitief Tracébesluit 
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http://www.platformparticipatie.nl/


Planuitwerkingsfase 

27 oktober 2014 Voorbereiding realisatie 



Voorbereiding realisatie 

Vervolgtraject: Overbruggingsfase 
• Minimale tijd tussen planuitwerking en start realisatie 2017 
• Gericht op het beschikbaar krijgen van projectgebied: 

• Grondverwerving (Schependijk, Zeevaartweg, …) 
• Inventarisatie ondergrond (geotechniek, archeologie, …) 
• Functieverplaatsing (kabels & leidingen, noodstroom) 
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Op weg naar realisatie 
• Uitwerken Contract (t/m zomer 2015) 

• Start aanbesteding  (eind 2015) 

• Concurrentiegerichte dialoog (2016) 

• Gunning aan aannemer (begin 2017) 

• Realisatie Nieuwe Sluis Terneuzen (2017 t/m 2021) 
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Voorbereiding realisatie 



Planuitwerkingsfase 

27 oktober 2014 Klaar voor de toekomst! 



www.nieuwesluisterneuzen.eu 
nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu 

Vragen ? 


