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Eind 2016 bevindt het project zich tussen de twee belangrijkste fases van het project zijnde
de bouwfase van de nieuwe keersluis en de sloopfase van de bestaande keersluis. In
augustus 2016 is de nieuwe verkeersbrug geplaatst en in november 2016 is de stalen
hefdeur ingehesen.  Hierdoor zijn eind 2016 de bouwwerkzaamheden zo goed als
afgerond. In januari 2017 wordt gestart met de laatste fase van het project, de sloop van
de bestaande keersluis.

Om de vooropgestelde reductiedoelstelling van 10% te behalen ten opzichte van de bij de
start van het project opgemaakte footprint prognose zijn in het 2de semester van 2016 de
volgende reductiemaatregelen (belangrijkste) genomen:

 vervanging van portlandcement (CEM I) door hoogovencement (CEM III). Dit
levert voor de al gestorte betonhoeveelheid een CO2-reductie op van 935 ton CO2.

 beperking transportafstand in-situ beton door het afsluiten van een
leveringscontract met een betoncentrale (HOLCIM) die zich op minder dan 1km
van het project bevindt (in tenderfase werd gerekend met 20km). Dit komt overeen
met een besparing van 30,8 ton CO2.

 assemblage stalen elementen t.b.v. de brug en sluisdeur op de productielocatie
waardoor een assemblage op het project, en bijgevolg het gebruik van
generatoren wordt vermeden. Dit is een besparing van 13,7 ton CO2.

 transport van de stalen elementen t.b.v. de brug over het water i.p.v. over de weg.
Dit is een besparing van 6,8 ton CO2.

 Daarnaast zijn er ook een aantal factoren die hebben gezorgd voor een extra
uitstoot met name het transport van het personeel, de gasolie benodigd op het
project en de verwijdering van het bouw- en sloopafval.

In samenwerking met Holcim en Rijkswaterstaat is op het project een Green Deal beton’
onderzoeksproject opgestart ter verduurzaming van de keten. Daarnaast zal worden
gekeken om het betonafval dat vrijkomt tijdens de sloop van de bestaande keersluis
zoveel mogelijk te recycleren.

Prognose footprint tenderfase: 7.302 ton CO2

Gerealiseerde CO2-reductie: 592 ton CO2 (= 8,11%)

KEERSLUIS LIMMEL

Het project is een DBFM contract voor
het ontwerp, de bouw en het 30-jarig
onderhoud van een nieuwe keersluis op
het Julianakanaal te Limmel
(Maastricht).

Naast de bouw van de nieuwe keersluis
maakt ook de sloop van de bestaande
keersluis deel uit van het contract.

Het DBFM contract wordt gerealiseerd
door de Special Purpose Company
Keersluis Limmel Company BV (BESIX
Group – REBEL Group) waarbij de
eigenlijk realisatie is uitbesteed aan de
EPC NV BESIX SA.

Het 30-jarig onderhoud wordt
gerealiseerd door de MTC Keersluis
Limmel Maintenance BV (NV BESIX SA
– Agidens Infra Automatic)
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