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Informatiebulletin voor alle betrokkenen bij de reconstructie van de Beurtvaartkade
Voor u ligt het eerste informatiebulletin waarmee we u graag informeren over ontwikkelingen en werkzaamheden met
betrekking tot de reconstructie van de Beurtvaartkade in Terneuzen. De Beurtvaartkade is gelegen in Zijkanaal A,
welke onderdeel is van het kanaal Gent-Terneuzen en bevindt zich tegenover het kantoor van het Waterschap
Scheldestromen.

Aanleiding
De Beurtvaartkade, gelegen in Zijkanaal A is
eigendom van Zeeland Seaports. In 2009 is er
onderzoek gedaan naar de staat van de kade en er
is toen geconstateerd dat er een aantal levensduur
bevorderende maatregelen getroffen moesten
worden. In 2010 zijn deze maatregelen getroffen
zodat de kade functioneel kon worden gehouden.
De gronden rondom de kade zijn voor een gedeelte
van Zeeland Seaports en voor een deel van de
Gemeente Terneuzen. Dit heeft geresulteerd in

een gezamenlijk optrekken voor de ontwikkeling
van de Beurtvaartkade. Eén van de punten die uit
deze samenwerking naar voren kwam was het
opwaarderen van de kademuur en daarmee
samenhangend deze kade geschikt maken voor
riviercruisevaart.
Daarnaast wordt gekeken naar de ontwikkeling
van het omliggende terrein, grenzend aan de
Beurtvaartkade. Hier hebben al diverse
marktpartijen hun interesse voor kenbaar
gemaakt.

Relatie met bouw Nieuwe Sluis Terneuzen
In 2018 gaat er gestart worden met de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Een belangrijk gevolg daarvan is dat er
vanaf dat moment een tekort aan ligplaatsen gaat ontstaan voor binnenvaartschepen. Hierdoor ontstond de
behoefte om de reconstructiewerken aan de Beurtvaartkade versneld uit te voeren.
Na reconstructie dient de Beurtvaartkade geschikt te zijn voor het aanmeren van binnenvaartschepen en
riviercruiseschepen, waarbij de kade voor een periode van vijftig jaar dient te voldoen aan de gestelde
functionaliteiten. De reconstructie van de Beurtvaartkade dient gereed te zijn voordat er wordt aangevangen met
de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen.
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Wat gaan we doen?
Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure
waarop aannemers hebben kunnen inschrijven.
De verwachting is dat er nog voor de kerst een
definitieve gunning kan plaatsvinden. De gekozen
aannemer zal dan in het begin van 2018 kunnen
starten met de werkzaamheden.
De Beurtvaartkade wordt gereconstrueerd over
een totale lengte van 215 meter.
Dit wordt gedaan door het aanbrengen van stalen
damwandprofielen met een betonnen deksloof
die vóór de bestaande kademuur zal worden
geplaatst.

Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden houden wij rekening met de
bereikbaarheid van de bedrijven gelegen in de nabije omgeving van de
beurtvaartkade.

Parkeren aan de Beurtvaartkade
Momenteel wordt het terrein aan de Beurtvaartkade veelvuldig gebruikt als parkeerterrein. Binnenkort zal
er een bord geplaats gaan worden waarin een tijdelijk parkeerverbod wordt aangekondigd. Zodra de
werkzaamheden aan de Beurtvaartkade starten, zal de aannemer het terrein afsluiten en is parkeren niet
meer mogelijk. Uiteraard wordt er gezorgd voor toegankelijkheid van de watersportvereniging Neusen,
Aricom en TBS.

Ligplaatsgebruik
In verband met de reconstructie kan er een periode
niet afgemeerd worden aan de Beurtvaartkade. Een
aantal schepen die langdurig ligplaats innemen aan de
Beurtvaartkade hebben in overleg toestemming
gekregen om tot het eind van dit jaar te blijven liggen .
De waterboten Viking en Schelde van TBS zullen om de
hoek van de huidige locatie, in de richting van de
watersportvereniging ligplaats innemen.

Binnenvaart en riviercruiseschepen
Tijdens de bouwperiode van de Nieuwe Sluis is de Beurtvaartkade toegewezen aan de binnenvaart, voor
schepen die deelnemen aan economisch verkeer. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de Gemeente
Terneuzen, VNSC en de Koninklijke BLN Schuttevaer om ongeveer 20 cruiseschepen per jaar toe te staan aan de
Beurtvaartkade.

Contact
Wij hechten er grote waarde aan om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent dit project. We
zullen u dan ook regelmatig middels een informatiebulletin op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen.
Mocht u tussentijds nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u te allen tijde contact opnemen met:
Jacco Vader

Projectleider,

Jolijn Delissen Omgevingsmanager,

0115-647535

jacco.vader@zeelandseaports.com

0115-647552

jolijn.delissen@zeelandseaports.com

