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DE N IEUWE S LUIS IN T ERNEUZEN

EEN GRENSVERLEGGEND EN
-OVERSCHRIJDEND PROJECT
Sinds eind 2017 wordt in opdracht van de VlaamsNederlandse Schelde Commissie gebouwd aan de
Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) om het havengebied
van Gent en Terneuzen voor grotere zeeschepen
toegankelijk te maken. De Nieuwe Sluis Terneuzen
wordt 55 meter breed, 427 meter lang en krijgt een
diepgang van NAP -16,44m, vergelijkbaar met de
nieuwe sluizen in Panama. De bouw is in handen
van aannemerscombinatie Sassevaart (BAM, Deme,
Van Laere en Engie). Voor het ontwerp zijn onder
leiding van BAM Infraconsult, DIMCO, ENGIE, van
Laere en Dredging International verantwoordelijk
met ondersteuning van o.a. IV Infra, Arcadis,
RHDHV, SBE en Fugro.

a

De omslag van deze Special toont een artist impression van het projectgebied. Om de nieuwe
sluis in een bestaand sluiscomplex te kunnen
bouwen is een uitgekiende fasering bedacht, met
als uitgangspunt een optimale bouw met minimale
omgevingshinder, zie figuur 1a t/m e. Onderdeel
van het project is de sloop van de huidige Middensluis. De Middensluis wordt zo lang mogelijk in
gebruik gehouden door de aanleg van een tijdelijk
doorvaartkanaal. De werkzaamheden bestaan
daarnaast uit o.a. de realisatie van een Dienstenhaven en nieuwe wachtplaatsen in de binnen- en
buitenhaven van het sluiscomplex.

b

Het binnen- en buitenhoofd van de Nieuwe Sluis
Terneuzen zijn gespiegeld maar vrijwel identiek
en bestaan beide uit een dubbele deurkas, drempel, basculebrug en inlaat/schuivenhuis van het
omloopriool. Ter plaatse van de hoofden is in de
ondergrond de Boomse klei aanwezig, welke werkt
als onderafsluiting. Hierdoor kunnen de sluishoofden in den droge in een bouwput worden aangelegd. De kolk bestaat uit permanente diep- en
combiwanden met legankers en daartussen een
permanente onderwaterbetonvloer. In de vloer
zijn bodemroosters opgenomen voor het nivelleren
in de kolk. Bij de sluiskolk is de Boomse klei

c

Figuur 1 a, b, c (d, e: zie volgende pagina) – Vereenvoudigde
bouwfasering Nieuwe Sluis Terneuzen. Illustraties: Sanneke van Geest
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geërodeerd, daarom zal die in den natte worden
aangelegd.
In eerdere artikelen is reeds ingegaan op dit
project [1], [2]. In deze Special wordt ingegaan
op het beheersen van de geotechnische risico’s aan
de hand van drie artikelen. Het eerste artikel gaat
over de 25 meter diepe bouwkuipen voor de
sluishoofden. Achtereenvolgens wordt ingegaan
op de bodemopbouw, het bouwprincipe, de bouwfasering, de bemaling en tot slot een beschouwing
van de invloed op het ontwerp van de zwel van de
Boomse klei. In het verleden heeft zettingsvloeiing
van ondiepe Holocene zandlagen regelmatig
geleid tot oevervallen in het projectgebied. In
het tweede artikel wordt beschreven hoe de invloed van de werkzaamheden op de stabiliteit van
de oevers is beschouwd. Tot slot wordt in het
derde artikel ingegaan op de beheersing van
geotechnische risico’s voor de bestaande, in
bedrijf zijnde Westsluis.

d

e

Namens alle auteurs wensen wij u veel leesplezier
toe met deze Special.
[1.] Van een oude geul naar een nieuwe sluis,
Geotechniek maart 2018
[2.] Heibaarheidsproef Glauconiethoudend
zand en Boomse klei te Terneuzen,
Geotechniek juni 2019. !
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