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Huidige sluizencomplex met vooraan de Westsluis 

 Middensluis (1910) 

o lengte: 140 m  

o breedte: 18 m 

o diepte: 6,50 m 

o tonnage: 10.000 dwt 

 Westsluis (1968) 

o lengte: 310 m  

o breedte: 37 m 

o diepte:  12,50 m 

o tonnage: 80.000 dwt 

 Oostsluis (1968) 

o lengte: 270 m 

o breedte: 24 m 

o diepte: 4,30 m 

o enkel binnenvaart 



… 

Ontwikkeling in de zeevaart 
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Canal Seine Nord 



Verkenning: conclusies 

•problemen met breedte, diepgang (en 

lengte) van huidige en toekomstige 

scheepvaartverkeer 

•capaciteitsproblemen voor zeevaart en 

binnenvaart bij toenemend gebruik van 

sluizencomplex en kanaal 
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Politiek besluit 19-03-2012 

•Grote zeesluis binnen complex 

•Kostenverdeling NL-Vl voor bouwfase 

930 M€ en voor onderhoud 75 M€ 

•Opdracht planuitwerkingsfase: 

ontwerp, procedure en bouwcontract 

•Nieuw verdrag NL en Vl 
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keuzes 

tijd 
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Verkenning Planuitwerking 

varianten OTB/MER 



Zicht op de Middensluis en de Oostsluis 



Projectopdracht 

•Ontwerp in “Proof of Concept”, optimalisatie 

binnen financiële randvoorwaarde 

•Ruimtelijke procedure: Tracébesluit met 

milieueffectrapport en passende beoordeling 

•Aanbestedingsdossier voor realisatie op basis 

van DBFM… met 30 jaar onderhoud 

 

•Bijdrage aan verdrag en Europese subsidie 
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Scope: Zeesluis binnen complex 

•Aansluiting voorhaven en kanaal op zeesluis 

•Wegverbinding over sluizen 

•Hoogwaterbescherming en afvoer kanaalwater  

•Afstemmen met onderhoud van huidige 

Westsluis en Oostsluis op bouwfase 

•Verkeersbegeleiding 
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Wegverkeer sluizencomplex 



Mogelijke locatie van de zeesluis 



           Locatie sluis 
 

Noord 

Oost     west                            

Zuid    
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      Richtingen t.b.v. onderzoeksvarianten 

Voorhaven 
 

Huidige situatie 

 

Maximale vergroting 
 

 

Nader invullen: 
•Spuien 

•Wegverkeer  

•Zoet-zout scheiding  

•Waterkering 

•Werken/bebouwing 

•Ecologie 

•Recreatie 

•Vormgeving 

 
 



figuur of tabel 

Wegenstructuur 
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Milieueffectrapport 

 

Bodem en grondwater 

Oppervlaktewater 

Geluid en trillingen 

Lucht en klimaat 

Natuur 

Landschap en cultuurhistorie 

Externe veiligheid 

Mens- en ruimtelijke aspecten 

http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=UhhmcNVyMMrQ0M&tbnid=xNGtqzdo7KOzsM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.heemkundigekringsasvangent.nl%2Fthemas%2Fcanisvliet&ei=m-dfUubwE-iP4gSljoHYBg&psig=AFQjCNF8LWTL62vsHmR8OBZfULpowMfi3g&ust=1382103323371353
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Betrokkenheid partners 

Klanteisen proces 

•Ophalen van wensen 

•Passend binnen de scope van het project 

•Iteratief: ontwerpen en effect beoordelen 

•Honereren definitieve klanteisen 
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Tijdspad 

•2012 – start planuitwerking 

•2014 – inspraak op onderzoeksfase 

•2014 – inspraak op ontwerp Tracébesluit 

•2015 – definitief projectbesluit 

En daarna is afhankelijk van een politiek akkoord 

tussen Nederland en Vlaanderen de verwachting dat 

de bouw tussen 2017 en 2020 kan plaatsvinden. 
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Bijlagen 
zeesluis@vnsc.eu 
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Ontwerpstappen planuitwerking 

 

•  aug-dec 2013:   Ontwerpruimte  12 varianten 

----------------- Notitie Reikwijdte en Detailniveau --------------- 

•  jan-mrt 2014:  Onderzoek varianten 

------------------------Keuze MER varianten -------------------------  

•  mrt-aug 2014  Uitwerking en beoordeling 

----------------------Voorkeursvariant (OTB/MER)------------------  

dec 2014   Vaststelling OTB/MER   
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Midden-oost, sluisdeuren zuidzijde gelijk 



 200911 
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Midden, sluisdeuren noordzijde gelijk 


