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Borgharen	  maakt	  kennis	  met	  ontwerp	  nieuwe	  sluis	  
Grote	  opkomst	  bijeenkomst	  nieuwe	  sluis	  Limmel	  
	  
Ruim	  100	  omwonenden	  uit	  Borgharen	  en	  Itteren	  kwamen	  af	  op	  de	  informatiebijeenkomst	  op	  4	  juni	  jl.	  	  over	  de	  
nieuwe	  keersluis	  Limmel.	  De	  reacties	  over	  het	  ontwerp	  waren	  positief.	  Ook	  de	  plannen	  voor	  het	  vrijliggende	  
fietspad	  vielen	  in	  goede	  aarde	  bij	  omwonenden.	  
	  
Informatiebijeenkomst	  
Rijkswaterstaat	  en	  aannemer	  BESIX	  organiseerden	  gezamenlijk	  de	  informatiebijeenkomst.	  Aan	  de	  hand	  van	  een	  
stripverhaal	  vertelden	  zij	  over	  het	  ontwerp,	  de	  planning	  en	  verwachte	  werkzaamheden.	  Ook	  lichtten	  zij	  toe	  wie	  
waarvoor	  verantwoordelijk	  is.	  Keersluis	  Limmel	  is	  immers	  het	  eerste	  DBFM-‐contract	  voor	  een	  hoogwaterkering	  
ter	  wereld.	  Hierbij	  doet	  aannemer	  BESIX	  niet	  alleen	  de	  bouw,	  maar	  ook	  het	  ontwerp,	  de	  financiering	  en	  het	  
onderhoud.	  Rijkswaterstaat	  is	  opdrachtgever.	  	  
	  
Actief	  op	  Maasroute	  
Dat	  BESIX	  de	  nodige	  expertise	  in	  huis	  heeft,	  hebben	  zij	  bewezen	  bij	  grote	  complexen	  projecten	  op	  de	  
Maasroute,	  zoals	  de	  bouw	  van	  keersluis	  Heumen	  en	  de	  verlenging	  en	  renovatie	  van	  de	  sluizen	  Born,	  
Maasbracht	  en	  Heel.	  	  
	  

	  
Sfeerimpressie	  informatiebijeenkomst	  nieuwe	  keersluis	  Limmel.	  
Fotografie	  Joep	  Deumes.	  
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Ontwerp	  nieuwe	  keersluis	  Limmel	  
	  

• Blikvangers	  van	  de	  keersluis	  zijn	  twee	  cilindrische	  torens	  en	  een	  stalen	  hefdeur.	  
• Belangrijkste	  functie	  is	  het	  beschermen	  van	  het	  achterland	  tegen	  hoge	  waterstanden	  op	  de	  Maas.	  De	  

schutfunctie	  verdwijnt.	  
• De	  nieuwe	  verkeersbrug	  krijgt	  twee	  bredere	  rijbanen	  en	  een	  vrijliggend	  fietspad.	  Dit	  betekent	  meer	  

veiligheid	  voor	  fiets	  en	  auto.	  
• De	  pijlers	  in	  het	  midden	  van	  het	  kanaal	  verdwijnen.	  Bredere	  schepen	  kunnen	  zo	  passeren	  zonder	  dat	  

het	  kanaal	  verbreed	  wordt.	  
• Keersluis	  en	  verkeersbrug	  liggen	  los	  van	  elkaar.	  
• De	  Kanjelbeek	  gaat	  via	  een	  duiker	  onder	  het	  kanaal	  door.	  

	  
	  

	  
Artist	  Impresission	  ontwerp	  nieuwe	  keersluis	  Limmel	  
	  
Veiligheid	  voorop	  voor	  fiets,	  auto	  en	  scheepvaart	  
	  
Samen	  met	  de	  gemeente	  Maastricht	  vervangt	  Rijkswaterstaat	  de	  bestaande	  weg	  over	  de	  sluis	  door	  een	  nieuwe	  
hoger	  gelegen	  brug	  met	  een	  doorvaarthoogte	  van	  9,1	  meter.	  Door	  het	  verruimen	  van	  de	  opritten	  van	  de	  brug	  
en	  de	  aanleg	  van	  een	  vrijliggend	  fietspad	  met	  gescheiden	  fietsstroken,	  verbetert	  de	  verkeersveiligheid	  voor	  het	  
auto-‐	  en	  fietsverkeer	  dat	  dagelijks	  het	  Julianakanaal	  oversteekt.	  	  
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Planning	  werkzaamheden	  	  
	  
De	  eerste	  bouwwerkzaamheden	  starten	  na	  de	  zomervakantie	  (eind	  augustus)	  in	  2015.	  Vlak	  daarna	  begint	  de	  
aannemer	  ook	  met	  het	  creëren	  van	  landhoofden	  voor	  de	  nieuwe	  verkeersbrug.	  Ook	  komt	  er	  eind	  dit	  jaar	  een	  
tijdelijke	  fietsbrug.	  De	  nieuwe	  verkeersbrug	  wordt	  in	  de	  zomer	  van	  2016	  over	  het	  water	  aangevoerd	  en	  
geïnstalleerd.	  Een	  jaar	  later,	  in	  2017,	  is	  het	  nieuwe	  keermiddel	  klaar.	  Pas	  na	  oplevering	  van	  het	  nieuwe	  
keermiddel	  start	  de	  sloop	  van	  de	  oude	  sluis.	  Dat	  geldt	  ook	  voor	  de	  huidige	  brug.	  In	  2018	  zijn	  alle	  
werkzaamheden	  afgerond.	  	  

	  

	  
Bovenstaande	  planning	  is	  onder	  voorbehoud.	  
	  
Maatregelen	  voor	  minder	  hinder	  
	  

• Insteek	  is	  zo	  min	  mogelijk	  hinder	  voor	  dagelijks	  verkeer.	  
• Een	  tijdelijke	  fietsbrug	  houdt	  het	  auto-‐	  en	  fietsverkeer	  van	  elkaar	  

gescheiden.	  
• De	  nieuwe	  brug	  krijgt	  extra	  verlichting.	  
• Het	  aanvoeren	  van	  bouwmaterialen	  gaat	  zoveel	  mogelijk	  via	  het	  water.	  

Dit	  ontlast	  het	  wegennet.	  
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Communicatie	  met	  omgeving	  
	  

• Er	  is	  een	  aanspreekpunt	  vanuit	  RWS:	  omgevingsmanager	  Ellen	  Witvoet,	  
	   en	  vanuit	  BESIX:	  omgevingsmanager	  Jelle	  Kieboom.	  Het	  principe	  van	  één	  aanspreekpunt	  maakt	  het	  
	   project	  eenvoudig	  beheersbaar	  voor	  opdrachtgever	  Rijkswaterstaat,	  terwijl	  opdrachtnemer	  BESIX	  
	   beter	  kan	  sturen	  op	  het	  totale	  project.	  	  

• Een	  panel	  van	  bewoners,	  gemeente,	  waterschap	  en	  industrie	  vormt	  een	  klankbord.	  Zo	  kan	  BESIX	  de	  
werkzaamheden	  monitoren	  en	  bijsturen.	  

• Voor	  omwonenden	  en	  bedrijfsleven	  zijn	  aparte	  informatiebijeenkomsten	  georganiseerd.	  
• Samen	  met	  omwonenden	  staan	  we	  stil	  bij	  het	  afscheid	  nemen	  van	  de	  oude	  sluis.	  
• Vlakbij	  de	  keersluis	  komt	  een	  informatiepunt	  voor	  het	  publiek.	  In	  welke	  vorm	  en	  waar	  precies	  is	  nog	  

niet	  bekend.	  
• Scholieren	  uit	  3	  VWO	  krijgen	  een	  lespakket	  over	  waterbeheer	  in	  Nederland.	  
• Op	  termijn	  verschijnt	  er	  een	  boek	  over	  sluis	  Limmel	  waarin	  onder	  meer	  de	  geschiedenis	  van	  de	  oude	  

monumentale	  keerschutsluis	  Limmel	  is	  vastgelegd.	  	  
	  
Aanmelden	  voor	  nieuwsbrief	  
Wilt	  u	  op	  de	  hoogte	  blijven	  van	  alle	  ontwikkelingen?	  Meld	  u	  dan	  aan	  voor	  de	  digitale	  nieuwsbrief.	  Dat	  kan	  op	  
www.rijkswaterstaat.nl/keersluislimmel.	  Heeft	  u	  zicht	  tijdens	  de	  informatieavond	  al	  aangemeld?	  Dan	  hoeft	  dat	  
niet	  opnieuw.	  	  
	  
Vragen	  en	  antwoorden	  
Tijdens	  de	  informatieavond	  was	  er	  uitgebreid	  gelegenheid	  tot	  het	  stellen	  van	  vragen.	  Kijk	  voor	  meer	  vragen	  en	  
antwoorden	  over	  het	  project	  op	  http:/www.rijkswaterstaat.nl/keersluislimmel.	  

	  
Vraag	  

	  
Antwoord	  

	  

- Er	  komt	  een	  tijdelijk	  nieuw	  
fietspad.	  Wat	  gebeurt	  er	  met	  de	  
bestaande	  weg?	  
	  

	  
De	  bestaande	  weg	  blijft.	  Als	  je	  vanuit	  Borgharen	  op	  de	  fiets	  komt,	  kun	  
je	  kiezen:	  of	  over	  de	  bestaande	  weg	  óf	  de	  weg	  kruisen	  en	  over	  de	  
tijdelijke	  fietsbrug.	  Fiets	  je	  vanaf	  de	  rotonde	  (Maastricht)	  dan	  kun	  je	  
rechtdoor	  de	  bestaande	  weg	  volgen,	  of	  rechts	  de	  tijdelijke	  fietsbrug	  
op	  (zonder	  de	  weg	  te	  kruisen).	  
	  

	  

-‐	  Wat	  gebeurt	  er	  als	  de	  aannemer	  
-‐	  binnen	  het	  contract	  van	  30	  jaar	  -‐	  
failliet	  gaat	  of	  slecht	  werk	  levert?	  
	  

	  	  	  	  	  
In	  de	  overeenkomst	  tussen	  Rijkswaterstaat	  en	  aannemer	  zijn	  heldere	  
eisen	  opgesteld	  over	  de	  kwaliteit	  van	  het	  werk.	  De	  opdrachtnemer	  
krijgt	  alleen	  betaald	  als	  het	  werk	  aan	  de	  eisen	  van	  Rijkswaterstaat	  
voldoet.	  Als	  het	  onderhoud	  niet	  aan	  de	  gestelde	  eisen	  voldoet	  dan	  
kunnen	  er	  boetes	  worden	  opgelegd.	  
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Indien	  de	  aannemer	  failliet	  gaat	  dan	  is	  vennootschap	  
verantwoordelijk	  voor	  het	  voordragen	  van	  een	  nieuwe	  aannemer	  aan	  
Rijkswaterstaat.	  	  

	  

- Wat	  wordt	  verstaan	  onder	  
'grotere	  schepen'.	  De	  
doorvaarhoogte	  bij	  sluis	  Limmel	  
wordt	  verhoogd,	  maar	  niet	  alle	  
bruggen	  op	  de	  Maasroute	  
worden	  opgehoogd.	  Heeft	  dit	  
(nu)	  wel	  nut?	  
	  

	  

Grotere	  schepen	  (klasse	  Vb)	  zijn	  maximaal	  190	  meter	  lang,	  11,4	  meter	  
breed	  en	  3,5	  meter	  diep.	  Nu	  gaat	  het	  nog	  om	  3-‐laags	  
containerschepen,	  in	  de	  toekomst	  worden	  dat	  4	  lagen	  met	  een	  
doorvaarhoogte	  van	  9,1.	  Voor	  nieuw	  te	  bouwen	  bruggen	  is	  het	  al	  
beleid	  om	  een	  doorvaarhoogte	  van	  9,1	  meter	  te	  bouwen	  voor	  grotere	  
scheepvaart.	  Voor	  bestaande	  bruggen	  tussen	  Ternaaien	  en	  Born	  
(zuidelijke	  deel	  Maasroute)	  zijn	  op	  korte	  termijn	  (5-‐10	  jaar)	  nog	  geen	  
plannen	  voor	  aanpassingen.	  Waar	  mogelijk	  worden	  bestaande	  bruggen	  
tijdens	  groot	  onderhoud	  voorbereid	  op	  een	  verhoging.	  
	  

	  

- Waarom	  komen	  de	  keersluis	  en	  
verkeersbrug	  op	  die	  plek.	  En	  niet	  
dichter	  bij	  de	  stuw?	  	  

	  
	  

	  
De	  verkeersbrug	  kan	  niet	  dichter	  bij	  de	  stuw	  worden	  gerealiseerd.	  Je	  
kunt	  daar	  het	  hoogteverschil	  niet	  overbruggen.	  Je	  zou	  dan	  bij	  de	  
rotonde	  binnen	  een	  paar	  meter	  negen	  meter	  naar	  beneden	  moeten	  
rijden.	  De	  afspraken	  hierover	  zijn	  al	  in	  2002	  in	  het	  Tracébesluit	  
opgenomen.	  
	  

	  
- Waarom	  ligt	  het	  vrijliggend	  
fietspad	  aan	  de	  oostkant	  van	  de	  
verkeersbrug?	  

	  
Het	  fietspad	  (naar	  de	  rotonde	  toe)	  ligt	  aan	  de	  oostzijde	  van	  de	  
weg,	  omdat	  daar	  voldoende	  ruimte	  is.	  Bovendien	  hoeven	  fietsers	  de	  
weg	  niet	  meer	  te	  kruisen.	  Dit	  met	  het	  oog	  op	  de	  verkeersveiligheid.	  	  
Voordeel	  is	  ook	  dat	  je	  als	  fietser	  vanaf	  de	  oostkant	  vrij	  zicht	  hebt	  op	  
het	  keermiddel.	  
	  	  

	  
- Kijkt	  de	  Fietsersbond	  mee	  naar	  
het	  ontwerp	  van	  de	  
fietsverbinding?	  	  

	  
De	  Fietsersbond	  wordt	  uitgenodigd	  om	  samen	  met	  andere	  partijen	  
(bewoners,	  bedrijven,	  gemeente,	  etc.)	  deel	  te	  nemen	  aan	  het	  
tevredenheidspanel.	  Vanuit	  deze	  rol	  kan	  de	  Fietsersbond	  meekijken	  
naar	  het	  ontwerp	  van	  de	  fietsvoorziening.	  
	  

	  


