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OPNIEUW HEIWERKEN BIJ 

KAAIMUURVERNIEUWING NIEUW ZUID 
Vanaf donderdag 17 november 2016 schieten de werken aan de kaaimuur van Nieuw Zuid in 

een stroomversnelling. In een eerste deelzone is Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen 

en Zeekanaal NV (W&Z) bijna klaar met de afwerking van een nieuwe, stabielere kaaimuur. 

Tegelijk start W&Z in twee aangrenzende deelzones met vernieuwingswerken. Een eerste 

ingreep op de planning is het heien van stalen diepwanden. 

Na de realisatie van een stalen geraamte tijdens de zomermaanden, is de nieuwe kaaimuur in een 

eerste deelzone van Nieuw Zuid bijna een feit. Eerst was voorzien om pas in 2017 in een volgende 

deelzone van start te gaan, maar die timing werd bijgestuurd. Samen met de afwerking van de eerste 

deelzone, startten de werken midden november tegelijk in deelzones 2 en 4 (zie kaartje), die aan 

weerszijden van de huidige werfzone liggen. 

LUIDRUCHTIG KARWEI  

“In elk van de vijf deelzones van Nieuw Zuid starten we op dezelfde manier”, legt projectingenieur 

Reinhilde Vanhooydonck van W&Z uit. “Zo bouwen we 40 meter achter de kaaimuur een 

waterkerende diepwand, die de latere bouwput beschermt en de krachtwerking op de oude muur 

overneemt. De wand wordt vastgelegd met ankers.” 

Na voorbereidende werken tijdens de voorbije weken, is de eerste ingreep in de nieuwe twee deelzones 

het heien van de diepwanden. “Zo’n wand is een aaneenschakeling van stalen buispalen en hoekige 

damplanken, die in de ondergrond van de kaaizone worden geslagen. Zoals dat ook in de eerste 

deelzone het geval was − voor de aanleg van de diepwand en het stalen geraamte van de nieuwe 

kaaimuur – is dit een luidruchtig karwei”, aldus Vanhooydonck.  
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MOGELIJKE HINDER 

Als omwonende zult u mogelijk trillings- en geluidshinder ondervinden van de heiwerken. De mate waarin 

u daar last van ondervindt, hangt af van uw woon- of werkplaats, en onvoorspelbare factoren zoals de 

windrichting. We voorzien dat de heiwerken in beide deelzones op donderdag 17 november van start 

gaan en ongeveer x weken zullen duren.  

CONTACT 

 
Met al uw vragen en opmerkingen kunt u terecht op scheldekaaien@wenz.be. Een laatste stand van 

zaken vindt u op de website van het Sigmaplan, www.sigmaplan.be.  

 

 


