
Infoblad Sloeweg II

30 september open

Planning 

Om het verkeer in goede banen ruim om de werkzaamheden van Project Sloeweg heen te leiden is een 
tijdelijke rotonde aangelegd. Sinds september vorig jaar rijdt het verkeer over die tijdelijke rotonde, 
waardoor er ruimte is gecreëerd voor de wegwerkers. De bouw van de drie viaducten is op dit moment 
in volle gang. 

In dit infoblad Sloeweg vindt u informatie over komende werkzaamheden en voortgang. Op dit moment 
wordt er gebouwd aan alle drie de viaducten van het nieuwe knooppunt Drie Klauwen. Danny Hanisch, 
manager Techniek, legt uit dat dit als het ware in een treintje gebeurt, waarbij soortgelijke werkzaamheden 
elkaar opvolgen. Naast de bouw van de viaducten wordt er ook gewerkt aan de bouw van de rest van het 
knooppunt. Een deel van de weg ligt straks een aantal meter hoger. Er is veel zand en bodemas nodig geweest 
om deze ophogingen te realiseren. 

Naast het gebruik van zand en bodemas is bij de bouw van het knooppunt zoveel mogelijk materiaal uit 
eerdere werkzaamheden hergebruikt. Het verkeer rijdt momenteel over een tijdelijke rotonde en over 
toekomstige verbindingswegen. De rotonde verdwijnt weer eind september 2019. Tegen die tijd zijn alle 
werkzaamheden grotendeels afgerond, zodat het knooppunt op 30 september open kan voor verkeer.  
Eind oktober is het project officieel gereed.

• Tot de zomer 2019: bouw van de viaducten en wegen
• Laatste twee weekenden van september 2019: Sloeweg (N62), Westerscheldetunnelweg (N62) en 

Bernhardweg (N254) ter hoogte van knooppunt dicht vanwege werkzaamheden (Westerscheldetunnel 
blijft open)

• 30 september 2019: knooppunt open voor het verkeer
• Tot eind oktober 2019: laatste werkzaamheden en afronding project

Heeft u een vraag?
De projectorganisatie Sloeweg (Tractaatweg BV) is op werkdagen bereikbaar via +31 (0)118-631 245. Meer info 
op www.sloeweg.nl

Bouwbord op locatie van de realisatie knooppunt Sloeweg.



Beplanting geluidswal
Sinds februari staat er deels beplanting op het knooppunt Drie Klauwen. Allerlei struiken gaan ervoor 
zorgen dat het verkeer uit het zicht is van Nieuwdorp.

‘De 1100 meter lange geluidswal op de weg van Goes richting Nieuwdorp / Middelburg is beplant’, vertelt 
Danny Hanisch, manager Techniek Sloeweg. ‘Jeannet Rijk, beleidsmedewerker Natuur & Landschap, bepaalt 
samen met de Gemeente Borsele wat er precies geplant wordt. Het gaat het om een mengeling van struiken: 
hazelaar, liguster, hondsroos, kardinaalshoed, Gelderse roos en kornoelje.’

Er zijn nog geen bomen geplant. ‘Dit kan niet, omdat er in de ophogingen die we gemaakt hebben 
bodemassen verwerkt zijn. Wanneer we toch bomen planten komen we in de knoop met die bodemas. Bomen 
hebben flinke wortels en je wilt natuurlijk niet dat die door de folieafdekking van de bodemas heen groeien, 
of dat de boom niet groeit doordat de wortels niet diep genoeg kunnen wortelen.’ Het zijn dus struiken 
geworden. Danny legt uit dat deze struiken er vooral voor moeten zorgen dat het verkeer uit het zicht is van 
Nieuwdorp. ‘Op dit moment zie je de vrachtauto’s nog rijden, maar wanneer de struiken voldoende hoogte 
hebben is het zicht op het verkeer weg voor de omgeving.’ Overigens worden er later dit jaar nog wel bomen 
geplant rondom de nieuwe bergingsvijver.

Beplanting geluidswal.



‘Drie Klauwen’ in de achtertuin
‘Als nieuwe Borselse wethouder van verkeer en vervoer heb ik dit project bestuurlijk overgenomen van Kees 
Weststrate. Een project wat, als inwoner van ’s-Heerenhoek, bijna letterlijk in mijn achtertuin plaatsvindt. 
Sinds de start van het project is er al veel werk verzet. Je ziet letterlijk met de dag het landschap veranderen. 
Dit alles leidt ertoe dat we eind 2019 vlot en veilig vanuit Zeeland naar België kunnen rijden via het 
knooppunt ‘Drie Klauwen’.

Het hoogste punt van de bouw van het knooppunt is bereikt op 31 augustus 2018: acht meter.
Op die hoogte ervaar je pas echt dat de gemeente Borsele een gemeente van contrasten is. Richting 
Middelburg de industriële activiteiten van het Sloegebied en richting Goes het landschapspark Borsele. 
Ook krijg je een goed overzicht van de omvang van het project en het verzette werk. Met milieu in mijn 
portefeuille ben ik ook zeer content met de aandacht die er is voor natuur & landschap, met name voor 
biodiversiteit.

Ik wil dan ook de projectgroep en de aannemer complimenteren met de wijze waarop het project gestalte 
krijgt: een knap stukje werk. Mijn ervaring is dat er schoon en veilig wordt gewerkt en dat er voldoende 
aandacht is voor signalen uit de omgeving. De tijdelijke rotonde geeft wellicht wat oponthoud in de 
doorstroming, maar zorgt er ook voor dat er adequaat en veilig gewerkt wordt aan
de kunstwerken. Eind 2019 hebben we er dan ook een prachtig stuk infrastructuur bij binnen onze 
gemeentegrenzen.’

Arno Witkam. Wethouder gemeente Borsele.



Weer een stap dichterbij
Met Harry van der Maas blikken we terug op het bereiken van het hoogste punt in de bouw en het 
openen van de tijdelijke rotonde.

‘Op 31 augustus 2018 gaf ik, samen met wethouder Arno Witkam van de gemeente Borsele, het startschot 
voor het hijsen van een vlag van zo’n 500 vierkante meter. De kraanwagen met vlag was in de wijde 
omgeving goed te zien, ook al was er weinig wind. Met het hijsen van deze grote vlag markeerden we het 
hoogste punt in de bouw: acht meter. Maar ook een keerpunt. Sinds 3 september 2018 heeft de kruising met 
verkeerslichten plaats gemaakt voor een rotonde als tussentijdse oplossing. Het is een tijdelijke situatie die 
een jaar duurt.

Zoals verwacht moest het verkeer de eerste dagen even wennen. Vanaf 30 september kan het verkeer over het 
nieuwe knooppunt gaan rijden. We zijn weer een stap dichterbij in het rijden over een goede en veilige weg.
Met de totale verdubbeling van de gehele N62 realiseren we in 2019 een veilige en vlotte verbinding tussen 
Goes en Gent. Een verbinding die hoort bij de economische ontwikkeling van Zeeland.’

Harry van der Maas (links) en Arno Witkam (rechts) geven het startschot voor het hijsen van een vlag op de bouwlocatie.



Heiwerkzaamheden
De heiwerkzaamheden zijn inmiddels achter de rug. In oktober 2018 en februari 2019 zijn er 180 betonnen 
heipalen voor het tweede en derde viaduct de grond ingeslagen. Deze palen hadden gemiddeld een lengte van 
ongeveer 25 meter. In verband met wisselende grondeigenschappen varieert de lengte van deze palen wel per 
viaduct.

De palen die gebruikt zijn, vormen de fundering voor de landhoofden die weer de ondersteuning verzorgen 
van het brugdek van het viaduct. De heiwerkzaamheden duurden ongeveer een week per landhoofd, dus twee 
weken per viaduct.

Bekijk de feiten per viaduct op pagina 6.

Heiwerkzaamheden derde viaduct.



De bouw van het knooppunt 
Drie Klauwen

Bovenaanzicht knooppunt met rotonde
februari 2019

Bovenaanzicht knooppunt met eerste contouren 
viaducten februari 2019

Werkzaamheden tot 30 september 2019
• Verkeer rijdt over tijdelijke rotonde en buitenste wegen 
• Bouwen viaducten  
• Aanleg binnenste verbindingswegen 
• Aanleg beplanting

Middelburg
Bernhardweg West (N254)

Goes
Sloeweg (N62) 

Terneuzen
Westerscheldetunnelweg (N62) 

Europaweg Oost 

Frankrijkweg

Halsweg

Driedijk

Driedijk

Borsselsedijk

Nieuwdorp

Verkeer rijdt tot eind september over 
de tijdelijke rotonde op de Sloeweg 
(N62)• Borssele

• Terneuzen

• GoesMiddelburg •

Vlissingen •

Viaduct

Tijdelijke rotonde

Werkzaamheden

Route verkeer

Landschap

Waterberging

Grondwal

Legenda Viaduct kant 
Westerscheldetunnel
Jun. 2018:  start bouw
Okt. 2018: slaan 112 heipalen
Gereed: tegen zomer 2019

Viaduct kant 
Nieuwdorp
Apr. 2018: start bouw 
Jun. 2018: slaan 40 heipalen 
Gereed:  voorjaar 2019

Locatie

Viaduct op 
Sloeweg
Sep. 2018: start bouw
Feb. 2019: slaan 68 heipalen
Gereed: zomer 2019



De bouw van het knooppunt
Huidige situatie
Op dit moment rijdt het verkeer via de tijdelijke rotonde op de Sloeweg (N62) over toekomstige 
verbindingswegen. De route die het verkeer op dit moment aflegt (gele stippellijn op de afbeelding
links) gaat dus deels over wegen die we ook in de toekomst blijven gebruiken.

Door de tijdelijke rotonde is er een vrije en veilige werkomgeving ontstaan op de plaats waar de viaducten 
worden gebouwd en de binnenste verbindingswegen worden aangelegd. Dit duurt tot eind september 2019, 
dan wordt de rotonde weer afgebroken.

Aan alle drie de viaducten wordt inmiddels gebouwd. Het bouwen van een viaduct duurt ongeveer  
9 maanden. Aangezien de bouw van het viaduct aan de kant van Nieuwdorp als eerste startte is dit ook 
het viaduct dat als eerste klaar is. Daarna volgt het viaduct aan de kant van de Westerscheldetunnel en als 
laatste is ook het viaduct op de Sloeweg gereed.

Cijfers
De cijfers van de bouw van het knooppunt Drie Klauwen liegen er niet om. De bouw vraagt onder andere  
om 500.000 ton bodemas, 200.000 kubieke meter zand, 2100 kubieke meter beton en 30.000 ton asfalt. 
Alleen dit laatste staat al gelijk aan 1000 gevulde vrachtwagens.

De tijdelijke rotonde.

Cijfers
• 500.000 ton bodemas (secundaire bouwstof)
• 30.000 ton asfalt (1000 vrachtwagens)
• 200.000 kubieke meter zand (8.000 vrachtwagens)
• 2.100 kubieke meter beton (160 betonmixers)
• 1.100 meter grondwal
• 9 maanden bouw per viaduct
• 8 meter hoogste punt per viaduct
• 3 viaducten



Veiligheid 
creëren we 
samen
Twan Kloosterman is namens de Tractaatweg 
BV als veiligheidskundige betrokken bij het 
project Sloeweg. Wat doet een 
veiligheidskundige precies en hoe kunnen wij 
als ‘gewone weggebruiker’ bijdragen aan de 
veiligheid?

Minimaliseren van risico’s
Twan heeft de taak om zowel Tractaatweg BV als 
Boskalis te adviseren op het gebied van veiligheid 
en waar nodig bij te sturen. Dit doet hij samen 
met de veiligheidskundige van Boskalis. ‘In het 
voortraject van een project kijken we altijd wat de 
mogelijke risico’s in de uitvoeringsfase zijn en wat 
voor maatregelen we kunnen treffen om die risico’s 
te minimaliseren of helemaal weg te nemen. 
Denk bijvoorbeeld aan valgevaar bij de bouw van 
viaducten of aan het feit dat het werkverkeer het 
terrein veilig moet kunnen betreden en veilig 
uit moet kunnen rijden, zonder daarbij hinder te 
veroorzaken voor de gewone weggebruiker.’

We doen het met z’n allen
‘Veiligheid is zeker niet iets wat je als veiligheidskundige in je eentje kunt waarborgen’, benadrukt Twan. 
‘Het is de taak van het projectteam in zijn geheel om de veiligheid te waarborgen en de afspraken na te 
komen die gemaakt zijn, ook wanneer wij als veiligheidskundigen niet aanwezig zijn. Het is zaak dat 
iedereen in alle lagen van een projectorganisatie veiligheid op nummer één zet.’

Ook weggebruikers zelf kunnen volgens Twan bijdragen aan de veiligheid. ‘Als een weggebruiker 
merkt dat de situatie in zijn optiek onveilig of onoverzichtelijk is dan is hij vrij om dit te melden aan de 
projectorganisatie of de wegbeheerder. Ook zijn er altijd mensen die haast hebben en harder rijden dan is 
aangegeven of zelfs omleidingsroutes negeren en tussendoor afzettingen proberen te rijden. Als je dan de 
vraag stelt wat de weggebruikers zelf kunnen doen om bij te dragen aan de veiligheid dan is het dat ze zich 
gewoon aan de geldende verkeersregels houden, zodat onze medewerkers veilig kunnen werken.’

Veiligheidskundige Twan Kloosterman.



Hergebruik materialen
Het uitgangspunt van het project Sloeweg is om zoveel mogelijk materialen die vrijkomen uit het werk her 
te gebruiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een weg die wordt opgebroken. Wanneer je bijvoorbeeld het 
funderingsmateriaal van deze weg niet afvoert, maar opnieuw gebruikt is dit veel beter voor het milieu. 
Bovendien hoef je door hergebruik geen nieuwe materialen aan te schaffen, dus dat scheelt veel in primaire 
bouwstoffen. Ook het oude asfalt wordt hergebruikt. Dit wordt gefreesd, afgevoerd naar de asfaltmolen en 
vervolgens wordt het oude asfalt gebruikt om nieuwe asfaltmengsels van te maken.

Het hergebruiken van materialen op de bouwlocatie.



De bouw van de 
viaducten
Op dit moment is de bouw van de drie viaducten
in volle gang. Danny Hanisch, manager techniek 
Sloeweg II, beantwoordt twee veelgestelde 
vragen over de bouw van zo’n kunstwerk.

Bouwen jullie de drie viaducten tegelijkertijd?
‘Ja, maar wel in een soort treintje. Dus je begint 
eerst met bepaalde werkzaamheden bij de één 
en wanneer dat af is ga je door naar het volgende 
viaduct om daar soortgelijke werkzaamheden te 
doen.

Hoe ziet de bouw van een viaduct eruit?
‘De eerste stap is het maken van twee wanden van 
ongeveer 8 meter hoog van gewapende grond. Die 
grond bestaat uit een opeenstapeling van stukken 
doek met daartussenin puin. Vanaf boven heien 
we vervolgens palen door deze grondlagen heen, 
totdat de bovenkant van die heipalen nagenoeg 
gelijk is aan de bovenkant van de gewapende 
grond. De volgende stap is de bouw van betonnen 
landhoofden: betonnen blokken die bovenop de 
palen komen te liggen. De laatste stap is het maken 
van het betonnen dek. Dit is de overspanning 
tussen de twee landhoofden, waarover we straks 
kunnen rijden.’

Manager Techniek Danny Hanisch.



De weekenden waren het mooist
Jan Verhage doet de opleiding Civiele Techniek en liep in 2018 stage bij Boskalis, project N62 Sloeweg. 
Hij was verantwoordelijk voor de kwaliteitsregistratie van de IBC-constructies (ophogingen waarin de 
AVI-bodemas zijn verwerkt). Jan kijkt nog steeds met veel plezier terug op deze periode.

‘Natuurlijk wist ik als Zeeuw wel al af van het project Sloeweg. Toen ik bij Boskalis mocht gaan stage 
lopen begon ik meteen op locatie, in de hoofdkeet bij ‘s-Heerenhoek. Bij de toepassing van AVI-bodemas, 
dat gebruikt wordt om ophogingen te realiseren, komen allerlei keuringen om de hoek kijken. Ik deed die 
keuringen zelf aan de hand van verschillende checklists en verwerkte de resultaten vervolgens online en in 
mappen. Ook verwerkte ik de resultaten van metingen die van toepassing zijn op de IBC-constructies die 
bijvoorbeeld door laboranten werden uitgevoerd. Zo maakte ik het hele traject van die keuringen mee.’

Tijdens zijn stageperiode ging Jan steeds meer richting de uitvoering. Wat hem hiervan het meest is 
bijgebleven? ‘De weekenden. Je bent als team goed voorbereid en dan moet je er samen voor zorgen dat het in 
een weekend ‘even’ gebeurt. Zo werd in het weekend van augustus 2018 de tijdelijke rotonde aangelegd. Als je 
dan in de uitvoering mag werken dan is dat wel echt heel mooi.’

Jan Verhage op de bouwloactie.



Vijf vragen en antwoorden
Als automobilist, vrachtenwagenchauffeur en/of omwonende kunt u een deel van de werkzaamheden 
vanaf de weg goed volgen. Het landschap in de buurt van de tijdelijke rotonde bij Nieuwdorp is de 
afgelopen maanden flink veranderd. We hebben voor u de vijf meest gestelde vragen op een rij gezet 
met onze antwoorden.

1. Wanneer leveren de werkzaamheden hinder voor mij op?
Pas in augustus en september 2019 kunt u hinder verwachten. In augustus zijn er nachtelijke afsluitingen 
voor het plaatsen van portalen over de weg met bewegwijzering. In de laatste twee weekenden van september 
is het knooppunt en de tijdelijke rotonde volledig dicht. Dit is nodig om de nieuwe wegen met viaducten aan 
te sluiten op de huidige wegen. Afsluitingen maken we bekend door gele vooraankondigingsborden langs de 
weg en via media-uitingen.

2. Hoe moet ik omrijden als de weg dicht is?
Bij het afsluiten van wegen worden er omleidingsroutes ingesteld via de A58 en/of Europaweg Oost 
(Vlissingen-Oost). Uiteraard blijft de Westerscheldetunnel tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor het 
verkeer. Houd rekening met extra reistijd.

3. Wanneer is het werk gereed?
30 september is het knooppunt open voor het verkeer. Daarna volgen nog afrondende werkzaamheden. 
Uiterlijk 25 oktober 2019 moet het werk klaar zijn.

4. Hoe moet ik straks rijden als het nieuwe knooppunt open is?
Voor iedere rijrichting is er een eigen rijbaan, u moet vooraf voorsorteren voor de richting welke u op wilt. 
Dit wordt met bewegwijzering aangegeven. Voor de route Terneuzen-Goes en Goes-Terneuzen (N62) zijn twee 
rijstroken per richting beschikbaar. Afhankelijk van uw richting rijdt u buitenom, onder één of over één of 
twee viaducten.

• Vanuit Terneuzen richting Goes (A58), vanuit Goes (A58) richting Middelburg (N254) en vanuit 
Middelburg richting Terneuzen rijdt u steeds buitenom de viaducten.

• Verkeer vanuit Goes richting Terneuzen rijdt ‘hoog’ over twee viaducten.
• De route Middelburg richting de A58 gaat onderdoor
• twee viaducten.
• Vanuit Terneuzen richting Middelburg rijdt u eerst onder een viaduct door en daarna over een viaduct 

heen.

Verkeer in de buurt van de tijdelijke rotonde.



5. Zit het project binnen tijd en budget?
Kortgezegd: ja. De planning is dat het knooppunt op 30 september open is voor het verkeer. 25 oktober 
verwachten we dat alle werkzaamheden zijn afgerond. Dit valt binnen de vooraf opgestelde planning waarbij 
het uitgangspunt is geweest dat de werkzaamheden eind 2019 gereed zijn. Daarnaast blijven we ook binnen 
het gestelde budget.

Staat uw vraag er niet bij? Neem eens een kijkje op onze projectpagina: www.sloeweg.nl of neem contact met 
ons op.
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Uitgave: Tractaatweg BV, namens Provincie Zeeland voor project Sloeweg II April 2019
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