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1: locaties werkzaamheden



Locatie 1: ter hoogte van Zandmij./ betoncentrale

Werk:

• verdiepen van bodem

• aanbrengen van bodem 
bescherming over een 
lengte van 350 meter



Locatie 2: ter hoogte van gemeentekade

Werk:

• verdiepen van bodem

• aanbrengen van bodem 
bescherming over een 
lengte van 750 meter



Locatie 3: tussen insteekhaven en Boekelose brug

Werk:

• aanbrengen nieuwe 
damwand over een lengte 
van 320 meter



Locatie 4: ter hoogte van Petroleumhaven

Werk:

• verdiepen van bodem

• aanbrengen van 
bodembescherming met 
een totale oppervlakte 
van ca. 31.000 m2

• gefaseerde uitvoering 
zodat doorgaande 
scheepvaart mogelijk blijft

• tijden waarop gekeerd kan 
worden beperkt; meer 
info in deel 2 van dit 
document
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2: tijdelijke maatregelen tijdens 
werk Petroleumhaven



Petroleumhaven: fasering werk



Petroleumhaven: voorwaarden voor scheepvaart 
tijdens het werk

• Schepen kunnen keren in de insteekhaven bij de asfaltcentrale Hengelo tot de 
schipper het niet verantwoord meer vindt.

• Doorgaande vaart van en naar sluis Hengelo blijft mogelijk.

• Er mag niet tegelijk worden afgemeerd op de brandweerkade waar 
stukgoederen worden overgeslagen en de kade waar bulklading wordt 
overgeslagen door NOBIAN als het werk in uitvoering is van fase 1, 2 en 3 en 
in de gebruiksfase na afronding van de werkzaamheden.

• Keren is niet mogelijk tussen 7:00 en 17:00 in de Petroleumhaven voor 
schepen.

• Schepen mogen achteruitvaren tussen 7:00 en 17:00 tussen Petroleumhaven 
en zwaaikom Delden, mits het zicht meer is dan 1000 meter en de windkracht 
6 of lager.

• Niet keren in de haven van Enschede door verladers havengebied Hengelo.



Petroleumhaven: voorwaarden voor de aannemer 
om te kunnen werken

• De aannemer mag alleen werken binnen een gemarkeerd werkvak. Buiten de werkvakken 

mogen zich geen (werk)schepen van de aannemer ophouden (uitgezonderd varend op weg 

naar of komend van het werkvak). 

• Werkvak moet te allen tijde gemarkeerd zijn met gele RWS tonnen. In de werkvakken 1, 2, 

3 mag dit alleen tussen 7:00 en 17:00.

• Vóórdat het werkvak wordt vrijgegeven om weer te kunnen keren moet er een schouw zijn 

uitgevoerd op de verrichte werkzaamheden. 

• Werkzaamheden dienen te worden afgestemd met Nobian (zoutoverslag), Den Oudsten 

(metaaloverslag) en VARO (brandstofoverslag) bij de werkzaamheden van fase 1, 2, 3 en 4.



Petroleumhaven: zwaaimanoeuvre
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3: permanente verkeersmaatregelen 



Overzicht

• Instellen van een snelheid tussen de Oelerbrug en sluis Hengelo op de doorgaande 
vaarweg van maximaal 6 km/uur.

• Instellen van een oploop en ontmoeting verbod voor schepen breder dan 9,75 meter 
(klasse Va schepen) ter hoogte van de graanoverslag, CTT-Hengelo en de 
Boekelosebrug.



Uitsnede 1
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