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Eerste 
fundamenten 
voor nieuwe 
keersluis Limmel 

Maasroute: ruim baan voor goederentransport over water
De tachtig jaar oude sluis Limmel in het Julianakanaal maakt plaats 
voor een nieuwe keersluis. De belangrijkste functie van de nieuwe 
keersluis is het beschermen van het achterland bij extreem 
hoogwater. Omdat de sluis slechts een enkele keer per jaar gebruikt 
wordt, komt de schutfunctie voor schepen te vervallen. Blikvangers 
zijn de twee cilindrische torens en een stalen hefdeur. Naast de sluis 
komt een nieuwe verkeersbrug met twee bredere rijbanen en een 
vrijliggend fietspad. De pijlers in het midden van het kanaal 
verdwijnen, zodat ook grotere schepen de nieuwe sluis kunnen 
passeren. Zo wordt de Maasroute straks een van de belangrijkste 
scheepvaartverbindingen in Europa.

Groen licht voor bouw
Vanaf 2018 is de nieuwe keersluis klaar. Na de bouw is BESIX 
gedurende 30 jaar, vanaf 2018 verantwoordelijk voor financie-
ring, beheer en onderhoud van de nieuwe keersluis. In augustus 
ging voor het eerst de schop in de grond. Na de eerste voorberei-
dingen werkt de aannemer nu aan de bouwkuipen van het 
nieuwe keermiddel.

Onderzoek naar bodem
Vanuit de bouwkeet stuurt BESIX alle werkzaamheden aan, zoals het 
verwijderen van kabels en leidingen, het intrillen van de eerste 

damwanden en het plaatsen van bouwhekken. Ook is bodemonder-
zoek gedaan. Onderzoek naar de samenstelling en kwaliteit van de 
grond aan wal en in de waterbodem. Maar ook naar archeologische 
restanten en niet-gesprongen explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog. Ondanks vroegere gevechten nabij de sluis zijn er 
geen oude kogelhulzen of granaten gevonden. In de omgeving van 
de sluis is er een kans dat er dat er in de bodem restanten van een 
Romeinse nederzetting aanwezig zijn. Hier wordt rekening mee 
gehouden tijdens het graven van de nieuwe Kanjelbeek. 
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Ruimte voor natuurlijk landschap
Ingrijpend is het rooien van bomen in de nabije omgeving van de 
sluis. Dit is nodig om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe 
sluis en het verleggen van de Kanjelbeek. Het verlies van natuur 
compenseert BESIX door het terugplanten van bomen en het 
landschappelijk inrichten van de omgeving van de sluis en de 
Kanjel. Zo kan een duurzamere natuur ontstaan die aantrekkelijk is 
voor diverse dieren en broedvogels. De Kanjel krijgt deels een 
natuurvriendelijke oever voor het ontwikkelen van oevervegetatie 
en voor dieren om in te nestelen. De aanplant van specifieke bomen 
en struiken voorziet in voedsel en verblijfplaatsen voor tal van 
diersoorten. 

Verder komt er langs het kanaal een mooie bomenlaan. Dit alles 
gebeurt in nauw overleg met de ecologen van aannemer BESIX, 
Rijkswaterstaat en het Waterschap. Zo kan het tijdelijke natuurver-
lies door het rooien van de bomen zich herstellen. Door een 
doordachte inrichting van een natuurlijk groen en gevarieerd 
landschap met meer mogelijkheden voor een grotere diversiteit aan 
plant- en diersoorten.

Fundering voor sluistorens
Op de plek waar straks twee sluistorens verrijzen, zijn twee 
bouwkuipen van verankerde damwanden gemaakt. In deze kuipen 
wordt een onderwaterbetonvloer gestort. Dit komt neer op circa 40 
volle betonmixers die samen 800 m3 aan beton storten. De 
bouwkuipen zorgen voor stabiliteit van de torens en voorkomen dat 
de grond eromheen instort en de torens opdrijven door opwaartse 
druk van het grondwater. Voor de kerst zijn de bouwkuipen klaar. In 
de kuipen bouwt de aannemer als eerste de kelders waarin de 

techniek en besturingsapparatuur van de sluis staan, vervolgens de 
twee cilindrische torens zelf. In september 2016 volgt de plaatsing 
van de stalen hefdeur die per schip uit Gent komt.

Nachtelijk werk beperkt overlast
De aannemer werkt op het moment ook ‘s nachts tussen 22.00 en 
6.00 uur (in de ochtend). Tijdens deze nachtelijke uren voeren 
werkschepen materiaal aan voor de aanleg van de bruggenhoofden. 
Dit gebeurt ’s nachts, omdat het milieuvriendelijker is én minder 
vrachtverkeer op de weg oplevert. Bovendien kan dan makkelijker 
één van de twee vaarwegen dicht. In de nacht is er minder 
scheepvaart.

De aangevoerde bouwstoffen zijn bedoeld voor de aanleg van twee 
taluds aan weerszijden van het kanaal. Deze taluds krijgen een 
hoogte van 9,1 meter, dit is de doorvaarhoogte van de nieuwe brug. 
In 2016 volgen de brugdelen per schip uit Gent. Deze worden ter 
plekke tot één brug over het kanaal heen gemonteerd.

Maatregelen minder hinder

• Een tijdelijke fietsbrug voor het scheiden van fiets- en 
autoverkeer

•  Het jaagpad is verlegd en blijft toegankelijk tijdens de 
werkzaamheden

•  Aanvoer van bouwmaterialen via het water voor minder 
vrachtverkeer



Tijdelijke fietsbrug voor meer 
veiligheid
 
De eerste mijlpaal op weg naar een nieuwe keersluis: dinsdag  
1 december is de officiële opening van de tijdelijke fietsbrug. 

De tijdelijke fietsbrug is bedoeld om het fiets- en autoverkeer al 
tijdens de werkzaamheden te scheiden. Dit is een van de maatrege-
len waarmee BESIX en Rijkswaterstaat de veiligheid voor de 
weggebruikers zoveel mogelijk willen vergroten. Fietsers kunnen zo 
veiliger het kanaal over. Via de fietsbrug en later over de nieuwe 
brug.

Veiligheid voor fiets en auto
De nieuwe keersluis en brug zijn een verbetering van de verkeersvei-
ligheid. Automobilisten hebben meer ruimte en een beter over-
zicht. Voor fietsers komt er een vrijliggend fietspad met gescheiden 
fietsstroken. De tijdelijke fietsbrug blijft tot de nieuwe keersluis en 
brug klaar zijn voor gebruik. Een veegbedrijf zorgt voor het 
schoonhouden en verwijderen van modder op de weg en de 
fietsbrug.

Toepassing zwarte eco-filler voor  
taluds brug

De taluds voor de bruggenhoofden worden opgebouwd  
met eco-filler, een bouwstof die per schip wordt aangevoerd. 
Eco-filler oogt als zwarte grond, maar is een gerecycled product 
dat wordt gewonnen tijdens het thermisch reinigen van asfalt. 
De bouwstof voldoet aan alle normen en wordt toegepast bij 
de bouw van wegen.

Informatiepunt open voor publiek
In de bouwkeet bij de sluis is sinds half november het informatiepunt 
gevestigd. Meer weten over de plannen en werkzaamheden voor de 
nieuwe keersluis en Maasroute? Of vragen over de planning? Kom 
gerust langs op werkdagen tussen 7.00 en 18.00 uur. Het adres is: 
Ankerkade 198 in Maastricht. Iedereen is van harte welkom!

Veilig bezoek
Er rijdt veel bouwverkeer op de bouwplaats. Voor een veilig bezoek 
vragen we u bij aankomst zich te melden bij de bouwkeet. Volg 
daarvoor de bordjes.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jelle Kieboom,  
omgevingsmanager BESIX, 06 – 4608 7606 of stuur een e-mail  
naar: jkieboom@besix.com.

Panel voor tevredenheidscheck
BESIX vindt een goede relatie en communicatie met omwonenden  
en belanghebbenden cruciaal. Daarom organiseert de aannemer  
vier keer per jaar een panel met vertegenwoordigers van bewoners, 
gemeente, waterschap, scheepvaart, Fietsersbond, Kasteel Borgharen 
en industrie langs het kanaal. Deze groep van circa 20 mensen 
vormen de ogen en oren van de omgeving. Zij geven aan wat goed 
gaat en waar verbetermaatregelen nodig zijn. Zo kan BESIX bijsturen 
waar dat nodig is. 

Een schone omgeving
De eerste bijeenkomst was donderdag 22 oktober. Daar bleek dat het 
schoonhouden van de omgeving een belangrijk aandachtspunt is. 
Ook gaven de aanwezigen aan dat zij het op prijs stellen om tijdig 
geïnformeerd te worden over werkzaamheden, eventuele verkeers-
maatregelen en de stand van zaken.
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Planning bouw keersluis Limmel

Medio november 2015 Informatiepunt open voor publiek
December 2015 Opening tijdelijke fietsbrug
December 2015 Aanleg bouwkuipen torens gereed
Begin 2016 Verleggen van beek de Kanjel 
Juli 2016 Plaatsen nieuwe brug
 Hoogste punt torens
September 2016 Plaatsen hefdeur keermiddel
Begin 2017 Keermiddel gereed
 Start sloop oude kering
2018 Oplevering nieuwe keersluis en brug

Samenwerken &  
Sluizen
Rijkswaterstaat werkt aan een betere 
bereikbaarheid over het water. Dat doen we 
samen met andere vaarwegbeheerders, 
vervoerders en verladers, havens en 
containerterminals en andere marktpar-
tijen. We verbeteren de doorstroming van 
het scheepvaartverkeer in Nederland door 
vaarwegen en sluizen geschikt te maken 
voor meer en grotere schepen. Zo zorgen  
we ervoor dat meer goederen sneller over 
het water vervoerd kunnen worden. 
Waarmee Nederland zijn positie als 
internationale handelsknooppunt kan 
blijven versterken. 

Jonge prinses Juliana 
in actie
Wist u dat… op 22 oktober 1925 de toen 
zestienjarige prinses Juliana in Limmel de 
eerste spade in de grond stak voor het 
kanaal dat haar naam zou dragen? Tien jaar 
later – op 16 september 1935 - opende 
prinses Juliana met een vaartocht het 
Julianakanaal en stelde voor het eerst de 
hefdeur van de keersluis in werking. De 
aanleg van het Julianakanaal – samen met 
het kanaliseren van de Maas tussen 
Maastricht en Luik - verloste Limmel van de 
overstromingen van de Maas.

Meer weten? 
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/keersluislim-
mel of bel naar het landelijke informatie-
nummer van Rijkswaterstaat 0800-8002. 
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Sluizencomplex IJmuiden: 
Vervanging  Noordersluis door een 
nieuwe grotere  zeesluis binnen 
bestaande sluizencomplex.

Sluizencomplex Terneuzen: 
nieuwe grote zeesluis binnen 
bestaande sluizencomplex. 

Lekkanaal/3e Kolk Beatrix sluis: 
capaciteitsvergroting in  
combinatie met verbreding en 
verdieping van het Lekkanaal. 

Sluis Limmel: van 
Keerschutsluis naar Keersluis.

Sluis Eefde: capaciteits- 
uitbreiding door aanleg van 
een tweede sluis. 

Afsluitdijk: versterking dijk en 
spui- en schutsluizen plus  
vergroting waterafvoercapaciteit.
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