
Voortgang 
werkzaamheden

Infoblad Sloeweg

De T-splitsing van de Sloeweg  
(N62) gaat op de schop. De drukke 
toegangsweg uit de richting Goes 
naar de Westerscheldetunnel heeft 
nu nog bij Nieuwdorp verkeers-
lichten om af te slaan naar de 
Westerscheldetunnelweg of naar 
de Bernhardweg (N254).

In deze tweede nieuwsbrief leest u alles over 

de komende werkzaamheden en voortgang.

Om een betere en veilige doorstroming 

te krijgen, gaan drie viaducten de 

verkeerslichten vervangen. De Provinciale 

Staten namen in december 2016 het besluit 

over de herinrichting van het knooppunt. 

2017 is gebruikt om de vergunningen aan 

te vragen, onderzoeken te verrichten en het 

ontwerpplan te verfijnen.

In maart van dit jaar ging de bouw officieel 

van start. Gedeputeerde Harry van der Maas 

(Mobiliteit) en de Borselse wethouder Kees 

Weststrate (Verkeer en Vervoer) walsten  

een nieuw stukje asfalt.

Bewoners uit de buurt en geregelde 

weggebruikers hebben de voorbereidende 

werkzaamheden goed kunnen volgen.  

Er wordt vrijwel continu zand en bodemas 

aangevoerd om de wegen op te hogen. 

Met drie viaducten is er immers veel 

ophoogmateriaal nodig. De daadwerkelijke 

bouw van het eerste viaduct is in juni 

begonnen, met de andere twee wordt na de 

bouwvak gestart. De verwachte bouwtijd is 

negen maanden per viaduct. De planning is 

dat het knooppunt na de zomervakantie van 

2019 opengaat voor het verkeer.

Om tot die tijd het verkeer in goede banen 

te leiden, komt er een tijdelijke rotonde te 

liggen. Die gaat in september open.  

De rotonde zorgt enerzijds voor een veilige 

doorstroming en anderzijds voor ruimte om 

viaducten en wegen te bouwen.

Planning 
Juni 2018: start bouw eerste viaduct

Vanaf september 2018:  

aanvang bouw overige viaducten

Juli en september:  

weekendafsluiting Sloeweg,  

kijk op pagina 4-5 voor de geplande 

werkzaamheden

September 2018: tijdelijke  

rotonde open

Medio 2019: knooppunt open  

voor het verkeer

Eind 2019: knooppunt gereed

Heeft u een vraag?  

De projectorganisatie Sloeweg 

(Tractaatweg BV) is op werkdagen 

bereikbaar via +31 (0)118-631 245 en 

via sloeweg@zeeland.nl.  

Meer info op www.sloeweg.nl  

of meld u aan voor de digitale 

nieuwsbrief: nieuwsbrief.sloeweg.nl 



Nieuwe wegen gaan over zand, 
beton en asfalt. Maar ook over 
struiken, bomen, begroeiing en 
water. Zo ook bij knooppunt 
Sloeweg. 

Het knooppunt Sloeweg is in feite een soort super T-splitsing met ongelijkvloerse 

kruisingen. ‘We gaan op strategische plaatsen een groensingel van struiken zetten’, 

vertelt Jeannet Rijk, beleidsmedewerker Natuur & Landschap. ‘Met name langs de meest 

noordelijke bocht komt op het talud een lang lint van rode kornoelje, hazelaar, liguster, 

Gelderse roos, hondsroos en kardinaalshoed. Zij gaan uiteindelijk een dichte haag 

vormen die een groot deel van het passerend verkeer uit het zicht houdt.’

Dergelijke inheemse soorten zijn aantrekkelijk voor onder meer bijen en vlinders.  

Een brede strook van deze struiken komt dan ook in de zuidoosthoek. ‘De ervaring  

heeft geleerd dat begroeiing in zo’n laaggelegen bocht voor begeleiding zorgt.’

Om een visuele scheiding tussen de polders en het industriegebied aan te brengen komen 

er plukjes wilgen die wel 20 meter worden en een waterpartij aan de meest westelijke 

kant van het knooppunt. ‘Die waterberging wordt circa 8.000 m2 groot, maar niet heel 

diep. Daar hoeven we niets te planten, het riet en de lisdodden komen er vanzelf.’

Struiken, 
bomen  
en water

Prachtig provinciaal project
wethouder van Borsele bestuurlijk betrokken zijn bij ‘de Sloeweg’. 

Dat gaat veranderen, want sinds 18 mei heeft collega-wethouder 

Arno Witkam dit project van mij overgenomen. Ik wens hem 

vanaf deze plaats dan ook veel succes om dit project bestuurlijk 

tot een goed einde te brengen. Zodat we in 2019 vlot van Goes 

naar Gent kunnen en ik van huis naar Heinkenszand.’ 

‘Het is mei 2018, het zonnetje schijnt, ik sta op het 
viaduct van de Julianaweg en een kilometer 
verderop wordt hard gewerkt aan het nieuwe 
knooppunt Sloeweg/Westerscheldetunnelweg/
Bernhardweg. Wat een PPP: prachtig provinciaal 
project!

De complimenten richting de Provincie heb ik in de vorige 

nieuwsbrief al gegeven, dus die ga ik nu niet herhalen.  

Wel wil ik nogmaals mijn dank uitspreken aan de Provincie en 

Tractaatweg BV voor de goede overleggen in de afgelopen jaren. 

Dat geldt ook voor de medewerkers van de gemeente Borsele. 

Terugkijkend zeg ik: er is veel bereikt. En vooruitkijkend zeg ik: 

wat bereiken we veel. Want het gaat tenslotte toch om veiligheid 

en bereikbaarheid. Het is een voorbeeld waar ze - bij wijze van 

spreken - tot in Joure van kunnen leren. Sinds 2014 mocht ik als 

Kees Weststrate
Wethouder gemeente Borsele

‘Waar je nu rijdt, ligt straks  
een brede strook water met  
natuurvriendelijke oevers’
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Walsen 
over  

de weg 

De bouw  
van een 
viaduct

Harry van der Maas
Gedeputeerde Provincie Zeeland

stuk langzamer. Een stuk sneller gaat de bouw van de eerste 

viaducten. Mooi om te zien hoe het knooppunt zijn vorm krijgt. 

Ik heb er vertrouwen in dat aannemer Boskalis goed op schema 

blijft, zodat het verkeer rond de zomervakantie van 2019 over het 

knooppunt met drie viaducten kan gaan rijden. 

Met het tweede deel van het project Sloeweg voltooien we de totale 

verdubbeling van de N62. Overal twee keer twee rijbanen vanaf 

de A58 tot aan België. Eind 2019 rijden we vlot en veilig van Goes 

naar Zelzate en verder. Een verbrede noord-zuidroute in onze 

provincie om trots op te zijn.’

Eind maart was de officiële start van de 
werkzaamheden aan het knooppunt. We vroegen 
Harry van der Maas, gedeputeerde Infrastructuur, 
om een korte terug- en vooruitblik.

‘Samen met Kees Weststrate, wethouder van Borsele, gaf ik  

het officiële startsein voor de bouw van het knooppunt.  

We rolden met twee walsmachines over het eerste nieuwe stuk 

Bernhardweg, die de week erop open ging voor het verkeer. 

Bijzonder om eens in zo’n zware machine te mogen rijden. 

Met een korte uitleg was het net als autorijden, maar dan een 

Harry van der Maas  
(rechts) en Kees Weststrate (links)

Je kunt het bouwen van een viaduct vergelijken met 

een zandkasteel. Met alleen droge zand stort een 

zandkasteel in. Je hebt water of een andere verbindende 

factor nodig. Dit geldt ook voor de steile wand van dit 

viaduct. Met hulp van zwart kunststof doek wordt er 

steeds een laag zand of puin bijeengehouden.Dit heet in 

vaktaal ‘gewapende’ grond. Als de lagen gereed zijn gaan 

er heipalen door de gewapende grond de bodem in. Zij 

moeten het grote betonnen blok dragen waar het dek 

van het viaduct op komt. Vervolgens volgt de verdere 

afwerking.

In juni is begonnen met het heien voor het viaduct aan 

de zijde Nieuwdorp. Na de bouwvak gaan de heipalen 

voor het tweede viaduct de grond in. De aanvang voor 

het derde viaduct volgt vrij snel. De bouwtijd per viaduct 

is ongeveer negen maanden. Na de zomervakantie van 

2019 is het werk geklaard. Een viaduct komt op 6-8 

meter hoogte te liggen en bestaat uit 40 heipalen.

Het huidige kruispunt met 
verkeerslichten bestaat straks uit 
drie viaducten. Vanuit de lucht 
gezien, vormen ze samen een 
driehoek. De bouw is duidelijk 
zichtbaar vanaf de weg.
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Middelburg
Bernhardweg West (N254)

Europaweg Oost 

Frankrijkweg

Halsweg

Driedijk

Borsselsedijk

Nieuwdorp

Waterberging

• Borssele

• Terneuzen

• GoesMiddelburg •

Vlissingen •

Viaduct

Aanleg nieuw stuk Bernhardweg West

Aanleg tijdelijke rotonde

Afrit Nieuwdorp 

Landschap

Legenda

B

C

A

A

C

B
Nieuw deel Bernhardweg open sinds 
eind maart

Tijdelijke rotonde: Weekendafsluiting 
in juli en september 2018

  

 
  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

Rijroute vanuit Goes Rijroute vanuit Middelburg Rijroute vanuit Terneuzen
Terneuzen Terneuzen

Middelburg MiddelburgGoes

Goes

Tijdelijke rotonde
September 2018 - medio 2019

Locatie

Zo komt het knooppunt eruit te zien
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Danny over de rotonde:
‘In feite leggen we één grote lap  
asfalt neer waar vooral strepen, bebording 
en minimale verhogingen ervoor zorgen dat 
je de juiste richting kiest. Dit knooppunt is 
een leuke klus om te doen; een groot project 
met veel disciplines en afstemming.’

De tijdelijke  
rotonde
Danny Hanisch
Manager Techniek Sloeweg II, verantwoordelijk  
voor het ontwerp van het knooppunt.

Veilig werken
‘Van de drie viaducten ligt er één midden op de huidige Sloeweg 

gepland en een andere deels. Om veilig en snel te kunnen werken, 

willen we vrij terrein creëren voor de wegwerkers. Dat betekent 

dat we de verkeersstromen in goede banen ruim om het werk 

heen willen leiden.

De oplossing is een tijdelijke rotonde. Die komt een paar honderd 

meter van het huidige kruispunt af te liggen want daar is 

voldoende ruimte. Voor een groot deel kunnen we de wegen 

gebruiken die definitief worden. Maar een deel, zoals de rotonde 

zelf, zullen we over een jaar ook weer afbreken.

Het verkeer van Middelburg naar de Westerscheldetunnel en van 

de tunnel naar Goes leiden we langs de rotonde. Voor alle andere 

richtingen, gebruik je de rotonde. Die gaat in september open.  

We liggen goed op schema.’

Bekijk ook het filmpje van het rijden  
over de rotonde op www.sloeweg.nl

Goes
Sloeweg (N62) 

Terneuzen
Westerscheldetunnelweg (N62) 

Driedijk

Driedijk

Tijdelijke rotonde: Weekendafsluiting 
in juli en september 2018

  

 

  

  

  

 

Rijroute vanuit Terneuzen
Terneuzen

Middelburg

Goes

Meer info over afsluitingen en omleidingen op 

www.sloeweg.nl
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Het draait om  
de korrelverdeling

De onderlaag van wegen en viaducten bestaat uit schoon 

ophoogzand. ‘Dat zand is iets grover dan zandbakzand’, 

vertelt Rob Rietveld. ‘Daardoor heb je een betere 

korrelverdeling die voor een stevige, compacte massa zorgt.’

Om die juiste korrelverdeling te vinden, keuren Rietveld en 

zijn collega’s proefmonsters (200 gram) van ophoogzand in 

het laboratorium. ‘We zeven en spoelen drie keer, telkens 

met fijnere zeven. Wat in elke zeef achterblijft, wegen we. Zo 

kunnen we bepalen hoeveel fijn materiaal er in een partij zit. 

Als dat volgens de normen te veel is, keuren we de partij af.’

Ook voor de hoeveelheid organisch materiaal in ophoogzand 

bestaan normen. Die proefmonsters gaan vier uur in een oven 

Afrit  
Nieuwdorp
Vanaf 16 juli kan het verkeer weer kiezen voor 

de afrit Nieuwdorp Havens 2200-7000 aan de 

Bernhardweg West. Deze afrit is sinds 21 maart 

afgesloten. Het verkeer richting Nieuwdorp en 

de havens wordt omgeleid via de Europaweg 

Oost. Die omleiding is vanaf 16 juli niet  

meer nodig.

Veilig werken 
Daar waar aan de weg wordt gewerkt, gelden aangepaste 
snelheden. Die borden staan er niet voor niets. Wegwerkers 
merken het verschil tussen 50 en 70 of 70 en 90 kilometer 
per uur heel goed. De windverplaatsing door te hard 
rijdende vrachtwagens of auto’s is enorm en kan hen zomaar 
ten val brengen. Dus als u langs het werk aan de weg rijdt, 
neem dan voldoende gas terug. Let extra goed op, er kunnen 
altijd onverwachte situaties ontstaan. Als het werk straks 
klaar is, heeft u weer een veilige en snelle route.
 

‘Met zand kun je  
goed bouwen’

Rob Rietveld is technoloog bij de kwaliteitsdienst van Boskalis. Hij keurt onder meer de kwaliteit 
(verdichting) en het vochtgehalte van het zand dat de onderlaag vormt. En dat luistert nauw.

op 500°C. Rob: ‘Vervolgens wegen we het overgebleven zand. 

Net als bij het zeven moet er voldoende zijn overgebleven om 

de partij goed te keuren.’

Eenmaal goedgekeurd, wordt het zand gestort.  

De hoeveelheid is afhankelijk van de hoogte van de weg en 

de korrelverdeling van het zand. ‘We werken meestal in 

lagen van een halve meter’, legt Rob uit. ‘Elke laag wordt 

gewalst waarna we ter plaatse keuren. Zo nodig gaat de 

wals er nogmaals overheen of, als het te droog is, komt de 

waterwagen.’ De bovenste laag bestaat uit een hoogwaardiger 

zandlaag, waarna een funderingslaag volgt.  

Pas dan kan er geasfalteerd worden.
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Om het knooppunt te kunnen bouwen is er veel 
zand en bodemas nodig. De weg komt straks een 
aantal meter hoger te liggen. Naast het verhogen 
van de nieuwe weg zijn de bergen ook nodig om de 
ondergrond genoeg in te laten zakken.

Op verschillende plekken ligt er nog zo’n twee meter extra grond. 

Door dit bijgevoegd gewicht aan te brengen, zakt de ondergrond 

sneller in. Daarmee voorkomen we dat in de toekomst de weg gaat 

verzakken.

Vorig jaar zijn er als proef een aantal bergen zand neergelegd. 

Er is gekeken hoe snel de ondergrond inzakte en dus steviger 

werd. Op basis van deze proef en verschillende boringen in de 

grond is er een inschatting gemaakt hoeveel tijd nodig is om de 

ondergrond tot de gewenste stevigheid te krijgen. In de praktijk 

gaat dit soms sneller, soms langzamer. Dit kan invloed hebben op 

de geplande werkzaamheden. 

Als de ondergrond voldoende is ingezakt wordt de extra 

aangebrachte grond verwijderd en kan de aannemer aan de 

slag met het bouwen van de nieuwe weg en de bouw van de 

viaducten. Planning is dat in juli en in september nog twee 

weekendafsluitingen van de weg nodig zijn om werkzaamheden 

uit te kunnen uitvoeren. 

De hoogte in

‘Een van de krachten van de Zeeuwse uienhandel zijn de 

logistieke voordelen. Je ziet de Vlissingse haven groeien omdat 

Antwerpen en Rotterdam met dichtslibbende autowegen tobben. 

Goede doorstroming is dus belangrijk. Het nieuwe knooppunt 

is voor ons dan ook een prachtige ontwikkeling. Als het klaar 

is, hoeven onze vrachtwagenchauffeurs pas bij de voordeur te 

stoppen. Dat is belangrijk voor een bedrijf waar elke minuut telt.

Daarom is het ook belangrijk dat omleidingen goed worden 

aangegeven en dat de overlast tijdens de bouw minimaal is. 

Wij hebben nog een extra binding met de drie viaducten.  

We breiden momenteel onze onderneming uit en onze overtollige 

grond wordt in het knooppunt verwerkt. Dat geeft direct binding 

met de nieuwe verbinding!’

Lindert Moerdijk 

MSP Onions 

MSP Onions is gevestigd in Nieuwdorp, midden in 
het teeltgebied van de Nederlandse ui. Lindert 
Moerdijk is verantwoordelijk voor de verkoop.  
Hij legt het belang uit van het nieuwe knooppunt 
voor het familiebedrijf.

Binding met  
de verbinding
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Waar komt  
de naam 
Sloeweg
vandaan?
Waar nu het knooppunt Sloeweg 
drie viaducten krijgt, lag in de 
middeleeuwen een groot 
schorren- en slikkengebied.  
Dit strekte zich uit van ’s-Heer 
Arendskerke tot Arnemuiden.  
De enige doorgaande geul in dit 
gebied was het Sloe, die tussen 
de eilanden Walcheren en 
Zuid-Beveland liep. Ad Been- 
hakker van de Heemkundige 
Kring De Bevelanden weet  
meer over de geschiedenis van 
het Sloe.

Het Sloe was een vrij smalle geul en ook niet erg diep. Het woord ‘Sloe’ betekent 
dan ook ‘smal water’ en het is verwant met het woord ‘sloot’. Ondanks die 
beperkingen was het Sloe een belangrijk vaarwater. Het verbond het Veerse Gat 
met de Westerschelde en bij Arnemuiden mondde de Arne in het Sloe uit, die 
vervolgens de haven van Middelburg vormde. De eerste vermelding van het Sloe 
dateert uit 1638. Daarvoor sprak men van het Jonker Fransengat. Deze jonker Frans 
van Brederode voer in 1488 met een vloot van 48 schepen door dit water. 

Slag om de Sloedam
Over het Sloe, tussen Walcheren en Zuid-Beveland, was een veerdienst. Het was 
een lastige oversteek. Bij laag water moesten de passagiers dikwijls enkele 
honderden meters door het slik baggeren om de boot te kunnen bereiken.
In 1871 werd het Sloe afgedamd voor de aanleg van de spoorweg van Goes naar 
Middelburg en Vlissingen. Al spoedig werd naast de spoorlijn ook een straatweg 
over de Sloedam aangelegd. Hier vond in 1944 de Slag om de Sloedam plaats, 
bedoeld om Walcheren van de bezetter te bevrijden. De naam van het 
Mallardviaduct herinnert hier nog aan. ‘Mallard’, het Engelse woord voor ‘wilde 
eend’, was de codenaam voor deze operatie. Ook het Bevrijdingsmuseum in 
Nieuwdorp houdt de herinnering aan deze slag in ere.

Slow of Sleedoorn
Begin jaren zestig werd de monding van het Sloe uitgebaggerd, de huidige 
Sloehaven, voor de aanleg van de nieuwe Zeeuwse haven. De havenautoriteiten 
vonden dit geen mooie naam voor een havengebied. Het zou de indruk wekken dat 
hier ‘slow’ (langzaam) gewerkt werd. En zo kreeg het havengebied de naam 
Vlissingen-Oost. In het Engels betekent ‘sloe’ echter ‘sleedoorn’. Omdat dit mooie 
struikgewas veel in de omgeving voorkomt, is Sloehaven toch best een mooie naam 
voor dit gebied, ook in het Engels.

Lees het volledige verhaal op www.sloeweg.nl

Afdamming van het Sloe  
bij hoogwater rond 1871, gezien van  

den dijk van den Suzannapolder.

Nieuwsbrief

Wilt u als eerste informatie 

ontvangen over de laatste 

ontwikkelingen van het project? 

De nieuwsbrief Sloeweg is voor 

iedereen die via de e-mail meer 

wil lezen over de vorderingen  

in het werk. U ontvangt 

maandelijks actuele informatie 

of vooraf aan een afsluiting van 

de weg.  

Schrijf u direct in via 

nieuwsbrief.sloeweg.nl. 

Colofon

Uitgave: Tractaatweg BV, namens Provincie Zeeland voor project Sloeweg II  |  Juni 2018
Teksten: Heuff Schrijft en Tractaatweg BV 
Fotografie: Ton Stanowicki, gemeente Borsele (Kees Weststrate), Boskalis Nederland en Geonius 
(visualisatie rotonde), Peter Roek (MSP Onions) en ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland / 
Beeldbank Zeeland (Sloedam 1871). 
Ontwerp en realisatie: Nilsson 

e sloeweg@zeeland.nl
  facebook.com/sloeweg

www.sloeweg.nl
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