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De Europese Commissie stelde Vlaande
ren vorig jaar juni een flinke subsidie in 
het vooruitzicht voor de voorbereidende 
studies van de gewenste waterwerken. 
Voorwaarde: voor het verstrijken van 
2011 moesten de ontwerpen van drie 
nieuwe sluizen en een centraal bedie
ningsgebouw opgesteld en aanbestedings
gereed zijn. Een megaklus gezien de 
krappe planning.
Opdrachtgever Waterwegen en Zee
kanaal (W&Z  vergelijkbaar met het 
Nederlandse Rijkswaterstaat) gunde het 
prestigeproject aan Arcadis, dat interna

tionale bekendheid verkreeg met grote 
waterbouwkundige projecten (onder 
meer Risico Inventarisatie Natte Kunst
werken (RINK), studies sluizen Canal 
Seine Nord, 2e sluis Waaslandhaven te 
Antwerpen en het New Orleans project). 
Voor de Vlaamse tak van het ingenieurs
bureau was de opdracht, gegeven de 
enorme tijdsdruk, te groot. Dus werd er 
een bijzondere internationale coalitie 
gesmeed, waarbij Belgische, Nederlandse 
en Roemeense collega’s vijf maanden 
lang een kantoor in Antwerpen betrok
ken om de monsterklus te klaren. 

Stroomversnelling
De subsidie en de wens van W&Z om 
meer en omvangrijker transport over 
water mogelijk te maken, creëren een 
nieuwe dynamiek in een waterloop 
waarin een aantal sluizen er al ruim  
90 dienstjaren op hebben zitten en aan 
vervanging toe zijn.
De sluizen in het Vlaamse gedeelte van 
de rivier liggen in Asper, Oudenaarde en 
Kerkhove. Geen van alle zijn ze berekend 
op schepen uit de Vbklasse, omdat 
daarvoor de lengte en diepgang te gering 
zijn. En juist grotere schepen zijn de 

Grensoverschrijdende samenwerking 
Bovenschelde naar hoger plan

Om meer vrachtverkeer van de weg naar het water verplaatsen, zijn grotere sluizen 
gewenst in de Vlaamse Bovenschelde. Nederlandse, Belgische en Roemeense 

ingenieurs van Arcadis ontwierpen in recordtijd de benodigde plannen.

Visualisatie nieuwe sluis bij Asper
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manier om meer vrachtvolume over de 
Schelde te vervoeren. Meer schepen, van 
de klassen die er wel doorheen kunnen, 
leidt onherroepelijk tot filevorming bij de 
toch al drukke sluizen. Grotere schepen 
vragen grotere en diepere sluizen.
De nieuwe sluizen komen naast de 
bestaande te liggen, die worden gedempt. 
Uiteraard moet de inpassing van de 
nieuwe waterwerken nautisch verant
woord zijn, zodat de ideale lijn van de 
scheepvaart intact blijft. Dit leidt vooral 
tot de nodige aanpassingen in de 
voorhavens. 

De nieuwe sluizen zijn ontworpen voor 
het schutten van schepen van klasse Vb 
(4400 ton). Het tussenhoofd verdeelt de 
globale sluiskolk in twee deelkolken. In 
de ene deelkolk kunnen schepen tot 
klasse Va geschut worden, in de andere 
schepen tot klasse IV.

vaarwegklasse lengte Breedte diepgang

IV 85 9,5 3

Va 110 11,4 3 (4)

Vb 185 (190) 11,4 3,5 (4)

De moeilijkste opgave was de fasering 
van het geheel. Het sluiscomplex is 
vanwege zijn diverse functies en de wens 
om de nieuwe sluis er pal naast te 
bouwen, een kwetsbaar geheel en elke 
dag stremming betekent economische 
schade. 

Duurzaam water- en 
energieverbruik
Door de grotere afmetingen van de 
sluizen neemt het waterverbruik toe. 
Vooral in droge periodes concurreert de 
sluisfunctie met andere waterbehoeftes. 
Waterbesparende maatregelen vormden 
een verplicht onderdeel van het ontwerp. 

Dus werden er studies verricht naar de 
inpassing van een terugpompinstallatie. 
De volgende vraag was of zo’n terugpom
pinstallatie ook energie zou kunnen 
opwekken. De aloude Archimedesschroef 
bleek bij uitstek geschikt voor toepassing 
in de Bovenschelde, waar beperkte  
 
 
 
 
 
 
 
debieten en lage opvoerhoogten het 
uitgangspunt zijn. Met de schroeven kan 
zowel water worden opgepompt als 
energie worden gewonnen. Het zijn 
bovendien zeer bedrijfszekere pompen 
die met kleine aanpassingen ook visvrien
delijk zijn. De schroef heeft een speciale 
vorm, waardoor het water in een ronde 
omgang van de schroef niet kan teruglo
pen naar beneden. Deze vorm, in 
combinatie met de schuine stand van de 
schroef, zorgt ervoor dat het water in 
losse pakketjes omhoog wordt getrans
porteerd. Zolang de waterstand onder het 
‘tegenmaalpunt’ blijft, werkt de schroef 
als pomp. Boven dat niveau gaat de 

De Schelde
De Schelde ontspringt als Escaut  
in Frankrijk ten Noorden van 
St.Quentin, honderd meter boven 
de zeespiegel en mondt 355 kilome
ter verder als Westerschelde uit in 
de Noordzee. De 191 Belgische 
kilometers heten tot aan Gent 
Bovenschelde (HautEscaut), naar 
Antwerpen BovenZeeschelde en 
daar voorbij BenedenZeeschelde. 
Het Nederlandse deel (Ooster  en 
Westerschelde) is 65 km lang.

Vooraanzicht nieuwe centrale bedieningsgebouw te Oudenaarde
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bereikbaarheid en de landschappelijke 
inpasbaarheid spelen een belangrijke rol 
in de locatiekeuze. Pas toen de ideale 
locatie was gekozen, kon de architect 
(Archiles) aan de slag.

Toezicht
Een voor de Nederlandse ingenieurs 
ongewone eis was de plicht tot het 
inhuren van een onafhankelijke derde 
partij (in dit geval het Belgische SECO) 
die de ontwerpen, berekeningen bestek
ken, maatvoerings en wapeningsteke
ningen toetste. 

Aanbesteding
De plannen liggen nu bij opdrachtgever 
W&Z ter beoordeling. Pas als het geheel is 
goedgekeurd, zullen de aanbestedingen 
starten. De sluizen zullen in de jaren 
erna worden ontwikkeld. De kosten zijn 
naar verwachting € 30 tot € 35 miljoen 
per sluis. n

Ing. F. van Schaik, projectmanager ARCADIS 

Nederland, ir. G. Pauwels, projectmanager 

ARCADIS Belgium

Huidige sluis

pompfunctie dicht en werkt hij als 
turbine.

Bediening
De huidige sluizen hebben hun eigen 
lokale bediening, ondergebracht in een 

bedieningsgebouw ernaast. Dat moet één 
centrale bedieningspost worden. Dat het 
nieuwe gebouw bij de middelste van de 
drie sluizen komt (Oudenaarde) lijkt het 
voor de handliggende compromis, maar 
is niet het enige criterium. Ook de 




